
dvskusjer Cytaty: 

Po co przyjechaùem do Borowic? 

Stanisùaw Kukieùka: 
"jest dobrze, że w szkole uczestniczą 
nauczyciele..." 

A widziaù kto szkoùę, w której są sami 
uczniowie? Chociaż uczniowie twierdzą, że 
tak byùoby najlepiej. 

byùo 

Prof. Marian Gùowacki 
"Nauczanie o świetle z punktu widzenia 

zainteresowania i potrzeb uczniów." 
•Biorąc pod uwagę potrzeby i zaintereso

wania cytujemy znane powszechnie prawa 
optyczne: 

1. Ciaùo w ciemności traci na oporności. 
2. Im ciemniej, tym przyjemniej. 

•Na wykùadzie padùa propozycja pytania, 
które można zadać uczniom aby ich 
zainteresować tematem: 

" Na czym polega żóùknięcie liści na 

jesieni?" 

Nie wiemy! W ostatnim numerze 
"Wiedzy i życia" wytùumaczono, na czym 
polega żóùknięcie liści na drzewie jesienią, 
... ale na jesieni...? 

ZAGADKA 
1. Co to jest; 
mechaniczny pobijak udarowy 

z rączką drewnianą? 
2. Jak nazywa się osoba, która nie 

ma tyùka z żadnej strony, w związku 
z tym nie można jej kopnąć? | 

Prawidùowe i inne odpowiedzi 
prosimy zostawać na portierni 

Hasùo: "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11" 

•Prof. H. Szydùowski powiedziaù na swoim 
wykùadzie: 

... Coach jest świetny, bo pozwala dostać 
pięć krzywych na minutę ... 

Jak to dobrze, że nie musiaù mówić tego po 
angielsku... 

•Prof. H. Szydùowski powiedziaù na 
wykùadzie Holendrów: 
... Zacytuję tu medyczny termin artefakty... 

Ponieważ nie zrozumieliśmy o co chodzi 
Profesorowi przeprowadziliśmy ankietę 
wśród uczestników Szkoùy cóż znaczy to 
sùowo. Oto odpowiedzi: 

R. N. : Coś, co przedstawia zewnętrznie to, 
co ma wyrażać 

(np. lalka jako artefakt czùowieka). 

A. D. :Określenie archeologiczne. Staroć 
związana z kulturą danego narodu. 

J. T. :Coś sztucznego, dziwnego, 
nienaturalnego w danej sytuacji. 

M.S.: Rzecz wytworzona sztucznie. 
I. D.:Fakt stwierdzony przez Artka. 
(zdanie popierane przez S. J.) 

Powrót teorii (i praktyki) 

flogistonowej 

Szefowstwo obiecaùo dowiezienie cieplika 
na wczoraj i sùowa dotrzymaùo. Jednakże 
można byùo zauważyć, że zostaù on rozdany 
bardzo nierównomiernie. 
Niektóre pomieszczenia otrzymaùy duży 
przydziaù tej cennej substacji (byùo widać 
otwarte okna w niektórych pokajach ), natomiast w 
innych zaobserwowano fizyczne zjawisko 
zamarzania pùynnego mydùa (jak tu się myć?) 
lub pokrywanie się butelek wyjętych z zam
rażarki (lekko oszronionych) grubą warstwą 
lodu. 



Jak oswoić komputer? 
•Pogùaskać zwierzaka z wùosem i pod wùos. 
•Z komputerem jak z psem: ùagodnie, przyjaźnie 
pogadać, pogùaskać. Wtedy można z nim prawie 
wszystko zrobić. 

Jak przyspieszyć pracę drukarki 

atramentowej Rysia N. ? 

•Powiesić nad nią mùotek i zagrozić, że 
spadnie. 
•Drukować tylko strony bieżące. 

O sposobach zabezpieczania przed 
wpadką. 

1. Aby nikt nie mógù zobaczyć naszych 
najlepszych programów (które oglądamy tylko 
gdy jesteśmy sami, na monitorach o dużej rozdziel
czości ) zmieniamy nazwy plików na bezpie
czne, np. : różniczka, caùka ( od staropolskiego 
sùowa caùka oznaczającego dziewicę). 

2. Dobrze by byùo mieć zawsze przy sobie 
pod bokiem Maćka Sójkę. 

3. Spontanicznie się nie da . Proponujemy 
następujący sposób : 

śledź i pieprz 
(śledź swoją - pieprz cudzą) 

Na to żona : Poczekaj !! 

Niech no wrócimy do domu. 

O dokùadności pomiaru 
(nie zawsze fizycznego) 

murarskie (Przy pytaniu o krzywe ściany): 

Centymetr nie miara, metr nie szpara. 
Centometr nie kilometr. 

Krzysztof Tabaszewski: 

Poziomnica jest za maùo dokùadna. Daje 
tylko jeden milimetr na metr. Lepiej zróbmy 
to tak. ( Oglądając sposób zapewnienia 
sobie lepszej dokùadności przez wykùadowcę 
postanowiliśmy wrócić do starych miar 
dùugości. Nie ma to jak: 

ùokcie, stopy, palce!!). 
Po ustaleniu poziomu ùawa pomiarowa 
zostaùa podparta pieniędzmi ( najlepsze do 
tego są czeskie monety - cienkie !) 

Po co nam ukùad SI ?!?! 

Z czym kojarzy Ci się pojęcie 
nieskończoności? 

• Jest to gdzieś daleko... 
• Nieskończoność kojarzy mi się z 
intuicją kobiecą. A intuicja kobieca to 
myślenie na skróty. Czyli nieskończoność to 
myślenie na skróty. 

Jak rozwija się populacja bakterii na 
określonym podùożu? 

Bakterie na pewnym podùożu coś robią 
i jest ich więcej. 


