
Nadzieja w oświacie 
REDAKCJA: Czyni Pan Profesor ogromny zaszczyt 
Szkole będąc jej gościem. Międzynarodowe znaczenie 
Pana postaci i dorobku nobilituje nas. Panie Profesorze, 
fizycy są wizjonerami, umieją myśleć globalnie i w związ
ku z tym przewidywać przyszùość. Proszę powiedzieć czy 
technologie zdążą uratować świat przed zagrożeniami 
cywilizacji? 

H. KUHNELT: To nie jest problem nauki. Nauka jest 
w stanie sobie z tym poradzić. Są to problemy polityki, 
ekonomii i świadomości. Niestety, ludzie muszą zapùacić 
za nieudolność tych dziedzin życia spoùecznego. 

REDAKCJA: To bardzo wygodne stanowisko nauki, ale 
przecież ona też siedzi na tej gaùęzi, którą na jej oczach się 
ścina, jeśli pominąć już wątek pewnych zobowiązań ciążą
cych na nauce. Czy zatem nie powinna gùośno mówić ku 
czemu idziemy? 

H. KUHNELT: Na Zachodzie naukowcy caùy czas mó
wią, co myślą na ten temat, np. że środowisko jest 
zanieczyszczone i że coś z tym trzeba zrobić, lub sprawa 
efektu cieplarnianego. Dużo się też w tej dziedzinie robi. 
Mamy np. w Austrii elektrownię, która używa polskiego 
węgla, jest on silnie zasiarczony i choć urządzenia oczysz
czające byùy bardzo drogie, jednak je zbudowano. 

REDAKCJA: Austria leży w środku Europy, graniczy 
z krajami, które tego nie robią, a więc nie jest to problem 
lokalny, tylko globalny. 

H. KUHNELT: Nie da się tego zmienić od razu, tylko 
powoli. Wùosi już przeszli na produkcję czystej energii, za 
nimi pójdą inni. U nas już od 1989 roku nie można 
używać samochodów bez katalizatorów, podczas gdy np. 
w Niemczech nastąpi to dopiero od 1993 roku. 

REDAKCJA: To ekologia. A czy komputer też nie za
graża czùowiekowi? Profesor Sujak powiedziaù mi w wy
wiadzie, że w przyszùości systemy zminiaturyzowanego 

biologicznego komputera doprowadzą do tego, że już 
przy urodzeniu czùowiek zostanie z nim sprzężony. 

H. KUHNELT: TO nie jest kwestia najbliższych lat. A czùo
wiek musi dysponować wielkimi mocami obliczeniowymi 
o jakich się nam nie śniùo dawniej. Dzięki tonu ten wielki 
świat staje się maùą wioską, gdzie ludzie mogą wymienić 
między sobą informacje. Wchodzą w systemy, w których 
nie trzeba pisać przesyùając teksty, wystarczy je przeczytać 
do mikrofonu, a zostaną one przekazane na odlegùość przez 
komputer i tam przetworzone z powrotem na gùos, dokùad
nie taki sam, że można poznać, kto do nas mówi. 

REDAKCJA: A czy czùowiek, który jest jednak istotą 
wolno się zmieniającą, wytrzyma to lawinowe tempo kom
plikowania się systemów, w których musi funkcjonować? 

H. KUHNELT: TO są problemy dorosùych, starzejących 
się, ale nie dzieci. One przystosowują się bardzo szybko. 
Komputer traktują jako oczywistą część świata, na który 
przychodzą. W Austrii w każdej szkole mamy w tej chwili 
co najmniej 20 komputerów w sieciach. Każdy uczeń 
w wieku 14 lat na pewno ma kontakt z komputerem. 

REDAKCJA: To w Austrii, ale świat jak Pan Profesor 
przed chwilą powiedziaù, staje się maùą wioską, więc pro
blemy np. sąsiedniej Jugosùawii, będą Waszymi problema
mi. A tam wùaśnie rosną ludzie z innej cywilizacji, z który
mi będziecie musieli mieć kontakty. 

H. KUHNELT: TO prawda. My już mamy problemy z Boś
niakami i innymi emigrantami. Jest u nas w tej sprawie 
wielka dyskusja. Nadzieja w tym, że jednak oświata na 
caùym świecie jest coraz powszechniejsza. Trzeba ludzi dalej 
ksztaùcić, żeby te problemy rozumieli. A jeśli chodzi o kom
putery biologiczne, to nie demonizowaùbym tej sprawy. Jest 
już na ten temat ogromna literatura na Zachodzie i jeszcze 
wcale nie wiadomo jak się to rozwinie. 

Wywiad przeprowadziù RW 
tùumaczyùa dr J. Turùo 



Szanowni Państwo, pragnę po
święcić parę sùów każdej z dziesięciu 
szkóù, które przeżyliśmy. 

Na I Szkole takim szczególnym 
momentem byùa sesja terenowa z po
chodniami. Wieczorem wybraliśmy się 
z pochodniami na dość dùugi spacer. 
Pogoda byùa piękna, po prostu temin 
dobrany jest w sposób naukowy — po 
pierwszej peùni od 200 lat w Karkono
szach jest dobra pogoda. Tym razem 
(to nie przez te komputery) peùnia już 
minęùa. 

Natomiast prawdziwe wrażenie na 
I Szkole zrobiù Zbyszek PùochockL Na 
podstawie doświadczeń, w trakcie 
Szkoùy, wypracowaù metodykę parto-
lenia (i rzeczywiście upowszechniù to, 
przyjęùo się na Szkole), teorię odwra
cania kota ogonem (która też się przy
jęùa) oraz zasadę sukcesu, ale ją od
niósù do siebie, niestety (dlatego go tu 
nie ma). 

Pierwszą Szkoùę mieliśmy w Bieru
towicach (Karpacz Górny). Od II 
Szkoùy zaczęliśmy bywać w Karpaczu 
w Zaciszu Leśnym (Zacisze Leśne na
zywaùo się tak dlatego, że niedaleko 
byù „Skalny" i dzięki temu byùo ci
cho). Bywaliśmy tam kilka razy, nie
stety, Zacisze się spaliùo — nie byùo to 
w czasie Szkoùy. 

W czasie II Szkoùy wybraliśmy się, 
też z pochodniami, do Strzechy Aka
demickiej. Co byùo wtedy charakterys
tyczne, że wszyscy uczestnicy szli pie
szo, a nasz gość, prof. Ferbar z Lubl-
jany przyjechaù tam taksówką. Byùo to 
interesujące. 

W trakcie II Szkoùy, już w Borowi-
cach byù śnieg i zamiecie. Byùo to naj
później po peùni i pogoda nie dopisaùa. 

Na IV Szkolę wróciliśmy do Kar
pacza i zapamiętaùem dwie rzeczy. Pie
rwsza to, że Staszek przed sesją wie
czorną zgoliù brodę. Druga — zostaùa 
zapoczątkowana tradycja bruderszaf
tu po Gdańsku (Gdańsk byù modny 

w 1980 roku). Tego nie da się opowie
dzieć, to trzeba zaprezentować (tylko 
może nie teraz). Czytaùem teksty pio
senek. Tylko do tekstu piosenki V-tej 
Szkoùy wkradùa się dygresja. 

Siekiera, motyka, piùka, mùotek... 

Nie wiem, z jakiego powodu, ale to 
byù 82 rok. 

W 1984 roku z kolei, Szkoùa wyró
żniùa się tym, że każdy z uczestników 
dostaù zaadresowaną do siebie koper
tę. Przyszùa do ludzi ogromna poczta, 
90 kopert. A tam byùa po prostu gaze
ta, której nie można byùo nigdzie ku
pić w kioskach. Lektura bardzo in
teresująca. 

W 1986 r. wróciliśmy do Borowie, 
wùaśnie do tego Ośrodka i byùa to 
pierwsza szkoùa z komputerami, tak 
na poważnie (tzn. pierwszy szaù kom
puterowy), pierwszy podziw dla tego 
szamaństwa, dla tych, którzy umieli 
klawiszować (a byli tacy, którzy bar
dzo to robili nobliwie. 

W 1988 r. przenieśliśmy się chwilo
wo poza Karkonosze (do Bolesùawo-
wa w Kotlinie Kùodzkiej). Zapamięta
liśmy, że zaginęùy nam tam dwie ucze
stniczki, nasze koleżanki z Czechosùo
wacji. Po prostu przedùużyùy sobie se
sję terenową, zadyskutowaùy się i ze
szùy nie do tej doliny. Wróciùy wieczo
rem, ale już szukaùy je patrole WOP. 

I wreszcie poprzednia Szkoùa w 90 
roku. Odbywaùa się w Borowicach. 
Byùa dość kadùubowa. Najmniej byùo 
wtedy nauczycieli. Kùóciliśmy się o to, 
o co dzisiaj się kùócimy, o fale i ob
razy. To byù początek. Tam pan prof. 
Świątkowski zostaù wùaściwie zainspi
rowany do dzisiejszego wystąpienia. 

No i dzisiejsza Szkoùa. Co będzie 
momentem na tej Szkole, ja jeszcze nie 
wiem. 

Próbowaliśmy oszacować, ile osób 
byùo na tych Szkoùach — doliczyliśmy 
się 600. Wobec tego za zdrowie tych 
600, które byùy, i 600 następnych. 

WARSZTATY 
24.10.1992 sobota 

Zbigniew Gilka 
uL Garbary 7a 
89-500 Tuchola 

Prezentowaùem zestaw zùożony 
z toru powietrznego wùasnej konstruk
cji, który poprzez czujniki kontaktro-
nowe wspóùpracuje z programem na 
komputer ZX Spectrum. Ukùad po
zwala badać ruch jednostajny, jedno
stajnie zmienny oraz II zasadę dyna
miki Newtona. Po eksperymencie 
w krótkim czasie otrzymujemy wyniki 
pomiarów oraz wykresy. 

Dr Jan Dunin-Borkowski twierdzi, 
że ukùad ten bez specjalnych przeró
bek powinien pracować z ukùadem 
„Szpak". 

Jarosùaw Bień 
GOGOLIN 

Program umożliwia wyznaczenie 
dla zadanego potencjaùu oddziaùywa
nia V i energii cząstki w nieskończo
ności, takich parametrów toru ruchu, 
jak: parametr krytyczny, kąt odchyle
nia, kąt rozproszenia, najmniejszą od
legùość cząstki od centrum pola dla 
zadanego parametru zderzenia. Pro* 
gram kreśli tory cząstek. Wyniki są 
wyprowadzone w jednostkach zdeter
minowanych przez jednostki, w któ
rych zadaje się potencjaù i dane. Pole
canym ukùadem jednostek jest ukùad, 
w którym jednostkowej odlegùości od
powiada jednostkowy potencjaù. Ist
nieje możliwość drukowania wyników 
graficznych i liczbowych. Umożliwia 
ùatwy przegląd i przetwarzanie wcześ
niej wykonanych obliczeń. 

Wymyśl potencjaù 
i sprawdź zderzenie sam!!! 

Krótka pamięć czy cenzura? 
Stare wygi, wspomniane w drugiej bal

ladzie, dotrwaùy do X Szkoùy. Niektóre 

z nich, mimo podeszùego wieku, zachowaùy 

w pamięci zwrotkę otwierającą cykle 

ballad. A brzmiaùa ona tak: 

„W mądrych gùowach myśl powstaùa 

by w trzydzieści lat UB*) 

jej Fizyka zorganizowaùa 

pierwszą szkoùę PeDeFe" 

Pytanie: czy pominiecie tego tekstu 

w biuletynie, to krótka pamięć czy cenzura? 

Agnieszka L., Janek D-B. 

•) Uniwersytet Wrocùawski im. Bolesùawa Bieruta 

OD REDAKCJI: Jak to napisaliśmy w trzecim nu

merze, drukujemy wybory tekstów. Nie my ich doko

naliśmy. Pretensje odbijamy więc w stronę „wybor

ców^ którzy tea pasztecik upichcili. 



rzucone na komputer 

Nasz konkurs wygraù bez
konkurencyjny Maciek Sójka. 
Nagroda należy mu się tym bar
dziej, że klnie, ale i przywraca je 
do "życia" po niefortunnych za
bawach niektórych uczestni
ków. Nagrodzone przekleństwo 
brzmi: RUSZAJ, O ŻESZ TY 
W KINESKOP KOPANY. 

Poniżej nagroda — wywiad 
z laureatem konkursu. 

— Maciek — kim ty wùaś

ciwie jesteś? 

— Jestem nauczycielem fi

zyki i informatyki — z przypa

dku. Wùaściwie jestem techni

kiem mechanikiem maszyn 

i urządzeń hutniczych. 

— Jaka jest więc droga me

chanika do informatyki? 

— Najpierw byùa fizyka. Po 

technikum hutniczym sam ro

zum dyktuje kontynuować stu

dia w Akademii Górniczo-Hut

niczej. Tam też wiec zgùosiùem 

się na egzaminy wstępne. Nie

stety, przedmiotem, który byù 

dla mnie nie do pokonania byùa 

oczywiście fizyka. Chcąc mimo 

wszystko troszkę postudiować, 

w drugim terminie zdawaùem 

do WSP Zielona Góra, gdzie, 

o dziwo, zdaùem. Dopiero na 

tej uczelni, dzięki magistrowi S. 

Szubie wręcz pokochaùem fizy

kę. Ten czùowiek zmieniù bar

dzo dużo w moim nastawieniu 

do tego przedmiotu, dzięki nie

mu wùaśnie to, co kiedyś mnie 

przerażaùo, staùo się proste 

i oczywiste. Po rozpoczęciu 

pracy w szkole podstawowej, 

zyskaùem dostęp do potężnego 

komputera ZX Spektrum +. 

Od tego momentu zaczęùa się 

przygoda z informatyką. Do 

dzisiejszego dnia zresztą trak

tuję to jako przygodę. 

— Ale jesteś w tym świetny. 

Czy to tylko przygoda? Gdzie 

się tego wszystkiego nauczyùeś? 

— To chyba trochę za dużo 

powiedziane. Znam wielu lep

szych ode mnie (np. Stasiu K.). 

Praktycznie rzecz biorąc nau

czyùem się wszystkiego sam. 

Byùo kilku ludzi (np. pan Wy

spiański, czy dr Ogar), którzy 

wskazali mi pewną drogę wy

korzystania komputera, a re

szta to już tylko lata praktyki. 

— Ile, dokùadnie? 

— Od pierwszego naciśnię

cia klawisza komputera minęùo 

już 8 lat 

— Jak trafiùeś tu, do Boro

wic, czy w ogóle braùeś już 

udziaù w takich Szkoùach? 

— Jest to pierwsza impreza 

tego typu, choć mam nadzieję, 

że nie ostatnia. Wcześniej bra

ùem udziaù w kilku kursach 

w Jeleniej Górze i wùaśnie tam 

Staszek Jakubowicz zapropo

nowaù mi przyjazd do Borowie 

grożąc, w przypadku odmowy, 

wyciągnięciem szeregu wyszu

kanych konsekwencji z przejś

ciem na „pan" wùącznie. Sami 

rozumiecie, że musiaùem ulec. 

— Nie mogę więc prosić Cię 

o porównywanie tej Szkoùy 

z innymi. Powiedz, co sądzisz 

o takiej formie doksztaù

cania i kontaktowania 

się nauczycieli i metody

ków fizyki. Przynosi to 

na pewno korzyści im 

samym, ale przecież naj

ważniejsi są uczniowie. 

Fizyka, o ile pamiętam 

ze szkoùy, większości 

sprawiaùa wielkie trud

ności. 

— Zgadza się. Nie 

ma tu żadnej sprzeczno

ści. Przecież wùaśnie tu

taj dowiadujemy się, jak 

uczyć lepiej, sprawniej 

i ciekawiej. 

— Czy dużo programów 

wykorzystasz po powrocie do 

szkoùy na lekcjach, czy w ogóle 

coś wykorzystasz? 

— Mam nadzieję, że uda mi 

się wykorzystać prawie wszyst

kie programy, które wywiozę 

z Borowie. Mówię prawie, gdyż 

na pewno nie wykorzystam ca

ùej gamy otrzymanych tu wiru

sów. 

— Pomogùeś odzyskać kilka 

„trupów" — komputerów 

z uszkodzonym systemem ope

racyjnym. Wùaśnie przy tej 

okazji skląùeś komputer i dzięki 

temu wygraùeś nasz konkurs. 

To byùy oczywiście żarty, a tak 

na poważnie — czym dla Cie

bie jest komputer: narzędziem 

pracy, pomocą, wyzwaniem...? 

— To jest bardzo trudne 

pytanie. To będzie tak: w szko

le na lekcjach jest to na pewno 

narzędzie pracy; w domu oraz 

podczas przygotowywania na

stępnych lekcji jest to pomoc

nik; a tak w ogóle, staram się 

traktować komputer jak dobre

go przyjaciela. Może wùaśnie 

z tego powodu nie cierpię jak 

coś mi nawala. Z komputerem 

można zrobić bardzo dużo cie

kawych rzeczy, ale trzeba wie

dzieć jak. Ponieważ nie wszyscy 

niestety znają sposób pracy 

komputera, zdarza się czasami 

jakieś nieszczęście. Trzeba się 

wtedy przeprosić z kompute

rem, naprawić go i na przy

szùość traktować lepiej. Jeżeli 

czùowiek zmieni troszeczkę bez

duszny stosunek do tej „kupy 

elektronicznego zùomu", to 

komputer odwdzięczy mu się 

zrozumieniem. Należy pamię

tać — co zawsze powtarzam 

swoim uczniom — że komputer 

bardzo rzadko robi to, czego 

od niego chcemy, a zawsze to, 

co mu każemy. 

— Dziękuję za wywiad. 

Wywiad przeprowadziùa 

Regina f 

Warsztaty prowadzą organizato

rzy, jednak spośród uczestników dob

rali sobie jeszcze Krzysztofa Sùugoc-

kiego z Dzierżoniowa, Arkadiusza 

Zdunka z Sieradza i Jarosùawa Majko 

z Węgiińca. 

Krzysztof Sùogocki przedstawiù się 

sam we wczorajszym biuletynie „BO-

ROWICE 92" w artykule pt. „Fizyk 

z ukrycia". Dwaj pozostali powiedzieli 

o sobie redakcji co następuje: 

Jarosùaw Majko uczy od 1988 r. 

w SP Czerwona Woda w województ

wie jeleniogórskim. Ukończyù Uniwer

sytet Wrocùawski, 

Chcę podziękować czterem pa-

ASPIRANCI 
niom, byùej dyrektorce — Annie Du-

darz, obecnej dyrektorce — Czesùawie 

Grześków za dobre sùowo i uśmiech, 

Ewie Piechockiej i Ani Zawile, która 

mnie pilotuje w moim dążeniu do wie

dzy. Staram się, żeby moja wiejska 

szkoùa byùa na wsi, ale miaùa charakter 

szkoùy nowoczesnej. 

Arkadiusz Zdunek z Sieradza. Pracuje 

tamże w ILO od 1986 roku. Ukończyù 

fizykę na Uniwersytecie Ùódzkim. 

Uczy informatyki i szczątkowo fizyki. 

Czuje się jednak przede wszystkim fi

zykiem i będzie się zawsze fizyką in

teresowaù. Informatyka jest mu bliska 

od I roku studiów, sam się nią zainte

resowaù. Ku uciesze kolegów, których 

to nie interesowaùo diodziù jeszcze na 

ODRĘ. Potem go zrozumieli, kiedy 

musieli w mozole liczyć to, co jemu 

dzięki komputerowi przychodziùo z ùa

twością. W szkole prowadzi kursy 

związane z podstawową obsùugą kom

putera. Uczęszcza na studium podyp

lomowe informatyki. 

rw 



Ballada VI PDF 

1984 r. 

Nad Karpaczem znowu chmury 
Śnieżka tonie urwa w mgle 
Lecz to urwa nie przeszkadza 

wcale 
Szóstej Szkole PeDeFe 

Paradoksy fizykalne 
To je urva fizika 
Nauczyciel musi urva robić 
Dzisiaj czarodziejnika 

Czy konieczność czy przypadek 
Kto to dzisiaj urwa wie 
Czy to Boltzmann czy to urwa 

ślepy 
Zjawiù się na PeDeFe 

We are looking for good 
methods 

How to teach, and how to learn 
(rep) 

All is urva random in this 
country 

Throw a dice for PiDiFi 

Dzisiaj w modzie komputery 
Każdy to już urva wie 
Tylko Jasio urva do cholery 
O energii w PeDeFe 

Polak fika, Czech też gada 
Ja cię lubię, mam te rad 
Niech my siebie urwa 

rozumiemy 
Jeszcze deset tysiąc let 

I PeDeFe co to znaczy 
To jest urva logiczne 
To jest grupa, która robi 

wnioski 
Urwa partologiczne 

A Karpaczi ejszakaban 
Nincsen semmi vilagos 
Egyedul a fizikusi urva 
Soszte skolna PeDeFe 

Jedni stoją drudzy siedzą 
A pomiędzy nimi Szef 
Stan wzbudzony powstaù dzisiaj 

urwa 
W szóstej szkole PeDeeF 

Ludzie! Cud! W dniu dzisiej

szym nie padù żaden komputer. 

Co prawda jeden się nawróciù 

i zgùasza się „NIECH BĘDZIE 

POCHWALONY", lecz jest to 

zasùuga misjonarza Staszka K. 

Prosi się o zwrócenie szczegól
nej uwagi na oprogramowanie 
od tegoż Staszka, gdyż posta
nowiù on napisać wùasny pro
gram antywirusowy i co gorsza 
zrobiù to! Na skutek bezkryty
cznego kopiowania tego typu 
programów pachnie to zagùadą 
i zaùamaniem rynku oprogra
mowania w kraju. 

* 

Na podstawie obserwacji moż
na śmiaùo stwierdzić, że uczest
nicy naszej Szkoùy mimo pew
nych niedociągnięć opanowali 
do perfekcji dwie instrukcje 
DOS-a: copy i diskcopy. Reda
kcja życzy równie owocnego 
poznawania innych poleceń sy
stemu operacyjnego np. dir, cis, 
od itp. 

Ośrodek powoli się wyludnia. 
Ludzie masowo (w panice?) 
opuszczają Borowice. Nie wia
domo tylko czy tak wczesne 
wyjazdy spowodowane są obo
wiązkami czy groźbą prezenta
cji na ogólnym forum wùasnego 
dorobku. 

* 
Można byùo dzisiaj obok „Za
mku Dolnego" podziwiać jeden 
z ostatnich reliktów lata — ùa
będzia. Bardzo ciekawe jest 
dlaczego to ptaszysko jeszcze 
nie odleciaùo do ciepùych kra
jów. Patriota czy co? 

Ponieważ nasz kochany Nadre-
daktor wybyù na imprezowe 
szaleństwo, numer nareszcie 
będzie ciekawy i zdatny do czy
tania. 
Z przedostatniej chwili: wróci
ùem na czas — numer będzie 
normalny — rw. 

Z ostatniej chwili: cuda skoń
czyùy się w sobotę, w niedzielę 
o godz. 3.01 jeden zasùużony 
komputer padù bez życia. Od
czynianie nie pomaga. 


