
Dzisiaj NUMER SPECJALNY - Niepodlegùościowy. Zebraliśmy trochę materiaùów 
upamiętniających najważniejsze polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada na 
pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodlegùości w 1918 r. 11 Listopada 1918 roku, po 123 latach 
zaborów Polska odzyskaùa wolność. Tego dnia podpisano z Niemcami porozumienie o zawieszeniu 
broni. 

Oczywiście jak zwykle mamy również dla Wszystkich codzienną porcję poezji © 

Na początek dwa teksty, które powinny być znane każdemu Polakowi - fizykowi... 

Pieśń dla Staszka (PIERWSZEGO) 

Wczoraj obiecaùeś mi na pewno 
Że ten bankiet spędzisz ze mną 
Przez caùą dùugą noc.... 

Wczoraj gdym do Ciebie przyszùa z rana 
Przez wykùady niewyspana 
Burknąùeś NIE TRZA PIĆ!!!! 

O mój TY PIERWSZY 
Nie naśmiewaj się z tych wierszy 
Caùe Borowice 
Kochają Cięeeeee 

O mój ty Staszku 
Nie uciekniesz dziś mi ptaszku 
Przeżyć mieć będziesz moc 
W tę dùugą nooooc 

KTO TY JESTEŚ? 
(Katechizm maùego Polaka) 

Kto ty jesteś? - Polak maùy. 
Jaki znak Twój? - Orzeù biaùy. 
Gdzie ty mieszkasz? - Między swemi. 
W jakiej ziemi? - w polskiej ziemi. 
Czym ta ziemia? - mą Ojczyzną. 
Czym zdobyta? - krwią i blizną. 
Czy Ją kochasz? - kocham szczerze. 
A w co wierzysz? - w Boga wierzę. 
Czym ty dla Niej? - wdzięczne dziecię. 
Coś Jej winien? - oddać życie. 

Oraz dwa następne, które powinny być znane w ogóle każdemu Polakowi 

Edward Sùoński 
(piewca czynu legionowego) 

Brygadier Piùsudski 

Kto jak On, nasz Brygadier Piùsudski 
Polskę w sercu, śmierć w tornistrze nosiù 
Kto ja On tak u Boga wyprosiù 
By stąd odszedù najeźdźca kaùmucki? 
Kto jak On tak się z Bogiem targowaù 
Pod Ùowczówkiem z krzywą szabla w ręku 
O tę Polskę, którą wróg rabowaù? 
Kto ja On? - Pamiętajcie to imię 
Co z tęsknoty do Polski wyrosùo 
Gdy wróg deptaù ją z butą wyniosùą 
Caùą w ogniu stojącą i w dymie. 
Ten żoùnierski wysiùek nadludzki 
Wy swym dzieciom w kolebkach przekażcie. 
Bo jak w burzy kapitan na maszcie 
Tak staù w Polsce Brygadier Piùsudski 

LEGIONY 
Legiony to żaùobna nuta, 
Legiony to straceńców los, 
Legiony to żoùnierska buta, 
Legiony to ofiarny stos. 

My, Pierwsza Brygada 
Strzelecka gromada 
Na stos rzuciliśmy 
Swój życia los 
Na stos, na stos. 

Krzyczeli, żeśmy stumanieni 
Nie wierząc nam, że chcieć, to móc! 
Laliśmy krew osamotnieni 
A z nami byù nasz Drogi Wódz. 

My 
Nie chcemy już od was uznania, 
Ni marnych mów, ni waszych ùez. 
Skończyùy się dni koùatania 
Do waszych dusz i waszych kies 

My 



Tradycyjna (tradycja - jakieŜ to piękne imię dla dziewczynki, nieprawdaŜ ?) Sesja 
Wieczorna przygotowana została w tym roku przez młodszą staŜem część uczestników. 
Przygotowana została z rozmachem, doświadczeniem i humorem, których wielu 
bardziej doświadczonych trochę im nawet zazdrościło. Prezentujemy dla porównania 
Kuplety Jesiennej Szkoły stworzone przez doświadczonych w tym temacie tachowców 
oraz „narybek" ze Szkoły numer XVI. 

Motto: z Pierwszej Jesiennej Szkoùy Problemów Dydaktyki Fizyki (Pe De Fe) z r 1974 
(na mel. W Oùomuńcu na Fiszplacu gdym na warcie - urwa - staù) 

zwrotka 1/30 
W mądrych gùowach myśl powstaùa 
By w 30 lat UB* 
Jej fizyka zorganizowaùa 
Pierwszą szkoùę Pe De Fe 

*) Uniwersytet Bieruta - czyli wrocùawski 

PDF Nr XVI 2004 

1 
Dziś w Oùmuńcu na Fiszplacu 
Może jeszcze coś stoi 
My tymczasem wierni Borowicom 
Razem znów sami swoi 

2 
Czy się w oku ùza nie kręci 
Że trzydzieści z hakiem lat 
Spotykają się tu malkontenci 
Co próbują zmienić świat? 

3 
Byùy kiedyś i Pepiki 
Niemcy byli Ruskie też 
Gdzie podziaùy się zarubieżniki 
Staszku, Wojtku, Zygu, wiesz? 

4 
Byù Sidorski, Ignac, Badziąg 
Byù Sawicki (nie ten z MEN) 
Byù Pùochocki bywaù Pniewski Tadzio, 
Ginter zjawiaù się jak sen. 

5 
Gdzie dwie Basie lublinianki 
Świetnie nam się trzyma Jan 
Dobrze jest, że stale nie brak Danki 
Że krakowski wciąż trwa klan 

6 
Poznań, Toruń, wciąż się liczy 
Ze stolicy kilka dusz 
Trudno, wszystkich tutaj nie wyliczysz 
Tak już musi być i już 

7 
Wielu wielkich wielu znanych 
Odwiedzaùo Pe De Fe 
Byù Biaùkowski, Rogers podziwiany 
Dziś - niestety -już w niebie. 

8 
Od lat ùączy nas myśl wspólna 
By mùodzieży uprościć 
Doznawanie miùości fizyki 
Miast fizycznej miùości 

9 
Teraz się EKSPIRJENS liczy 
Się wymaga byś go miaù 
Stąd warsztaty doświadczeń fizycznych 
Pożyteczne chciaù nie chciaù 

10 
O! pomogùy nam warsztaty! 
Bez imadeù, mùotów, più 
Każdy braù butelkę w ciepùe ùapy 
I w monetę wzrok wlepiù 

11 
I nabywaù doświadczenia 
Że jak chce się z butelką 
Doznać naukowego olśnienia 
Trzeba wpierw opróżnić ją 

12 
Tu każdego przekonano 
Że wie mniej niż wie, że wie 
Dobrze, że jeszcze nie testowano 
Czemu (dwie kulki przed magnesem) zatrzymaùy 
się. 

13 
Jest bezcenną cechą szkoùy 
Exchange wiedzy speców stu 
Jak geniuszy uczyć, jak matoùy 
Jak rozróżniać who is who 

14 
Szkoùy sukces docelowy 
Pewny, i bez żadnych jaj 
Wszak nasz urwą wtręcik balladowy 
Opanowaù caùy kraj 

15 
Może drogę to otworzy 
By wzwyż poszùy wskaźniki 
I by na maturze tylko chorzy (paluszek wskazuje, 
że idzie o świra) 
Nie zdawali fizyki.. 



; 

16 
Stryczek tym co tam na górze 
Czy nie może zalać krew? 
Że już matmy nie ma na maturze 
Śpiew wystarczy lub wu ef? 

17 
Czy w MEN, czy wy w rządzie wiecie 
Czy sejm przejdzie do tych spraw. 
Że narybek zbierać przestaniecie 
Kiedy wyschnie rybny staw? 

18 
Po wykùadach mamy wiedzę 
Trochę większą niźli przed 
Że za nami jeszcze jest Kolumbia 
Reszta przed - przed resztą Szwed 

19 
Jest nadzieja, gùupich mama 
Że się zmieni, że coś drgnie 
Gdy się uda by w unijnych ramach 
Znaleźć szmal na Pe De Fe 

20 
Za pięć dni do szkóù wracamy 
Po szesnastym Pe De Fe 
Z optymizmem, że jeszcze pùywamy 
Żeśmy jeszcze nie na dnie. 

21 
Pani Ewa się spodziewa 
Podziękowań parę sùów 
Niech się Pani Ewa dobrze miewa! 
Za dwa lata chcemy znów! 

22 
Ewa nadal się spodziewa 
Podziękowań kilka sùów 
Dzięki Pani ! dobrze nam się śpiewa 
Za dwa lata chcemy znów! 

23 
Któryś raz już Stach nas straszy 
Że to koniec, Ende, FIN (Fę), 
A że Staszek to jest jeden z naszych 
Więc Staszkowi nie wie-rzę 

24 
Musi coś przed nami chować 
Stach wąsaty zdaji si 
Bo pytany co chce publikować? 
Wyznaù: wszystko prócz Si Wi (CV) 

25 
To, że nie chce być już z nami 
To jest plotka bleff lub kiks 
Ma się liczyć urwa z życzeniami 
I wytrzymać do X X 
(wszyscy gùośno) 
Ma się liczyć z życzeniami 
I wytrzymać do dwóch Iks!!! 

* * * * * * * * * 

Kuplety (wersja UPGRADE) 
(Należy przyznać, że po wysùuchaniu tych kupletów 

Jasiu Dunin-Borkowski oraz Wojtek Dindorf 

stwierdzili, że pozbyli się już niepokojów 

związanych z problemem, „co będzie, jak nas nie 

będzie". 

1. Zero czwarty rok nam nastał 
Urwa do Borowic czas 
Urwa do Borowic czas 
Razem urwa szkołę zaczynamy 
I to juŜ szesnasty raz 
Razem urwa szkołę zaczynamy 
I to juŜ szesnasty raz 

2. W Borowicach znowu zima 
W Ŝyłach szybciej płynie krew 
Urwa szybciej płynie krew 
Trzeba urwa przemianować szkołę 
Na zimową Pe De eF 
Trzeba urwa przemianować szkołę 
Na zimową Pe De eF 

3. Pozytony elektrony 
To przygoda Ŝycia jest 
Urwa to przygoda jest 
Pan profesor urwa nam wyjaśnił 
Jak to z rozpadami jest 
Pan profesor urwa nam wyjaśnił 
Jak to z rozpadami jest 

4. Wiry w szklance, kółka z dymu 
Zachwycimy ucznia tym 
Urwa zachwycimy tym 
Cyklon urwa krąŜy nad patelnią 
Nauka tu nie idzie w dym 
Cyklon urwa krąŜy nad patelnią 
Nauka tu nie idzie w dym 

5. Podobieństwa w świecie zwierząt 
Dla biologa trudna rzecz 
Dla biologa trudna rzecz 
Opis urwa jest logarytmiczny 
Nauka ta nie idzie precz 
Opis urwa jest logarytmiczny 
Nauka ta nie idzie precz 

6. Trzeba spojrzeć na to trzeźwo 
Piasta miało więcej być 
Urwa Piasta miało być 
Takie urwa czasy tu nastały 
śe zielone trzeba pić 
Takie urwa czasy tu nastały 
śe zielone trzeba pić 

7. DuŜa kasa to potęga 
Ssak duŜego coś tam ma 
Ssak duŜego urwa ma 
Krzywa urwa się logarytmuje 
Taką prostą kaŜdy zna 
Krzywa urwa się logarytmuje 
Taką prostą kaŜdy zna 



8. W zawodówkach teŜ fizyka 
Urwa dobra musi być 
Urwa dobra musi być 
Drogocenny element przyrody 
Uczeń juŜ nie będzie ryć 
Urwa cenny element przyrody 
Urwa juŜ nie będzie ryć 

9. Prosiak strasznie ma przesrane 
Walka z cieniem ciągle trwa 
Walka urwa z cieniem trwa 
Trzeba urwa wsadzić mu na ścianę 
Za prosiakiem cienie dwa 
Trzeba urwa wsadzić mu na ścianę 
Za prosiakiem cienie dwa 

10. Ludwig w głowach nam zamieszał 
Mało zasad trzeba znać 
Mało urwa trzeba znać 
Wzory urwa piękne pozostały 
Uczeń nam nie będzie spać 
Wzory urwa piękne pozostały 
Uczeń nam nie będzie spać 

11. Na warsztatach praca w grupach 
Nad standardem urwa wre 
Nad standardem urwa wre 
Standard urwa nauki po gimnazjum 
To jest coś co uczeń wie 
Standard urwa nauki po gimnazjum 
To jest coś co uczeń wie 

12. Wydawnictwa prezentują 
Urwa fajne rzeczy nam 
Urwa fajne rzeczy nam 
Sam juŜ urwa nie wiem co tu wybrać 
Co uczniowi potem dam 
Sam juŜ urwa nie wiem co tu wybrać 
Co uczniowi potem dam 

13. Czy to prędkość, czy to szybkość 
Wszystko jedno urwa nam 
Wszystko jedno urwa nam 
Uczeń sobie urwa z tym poradzi 
I ja sobie radę dam 
Uczeń sobie urwa z tym poradzi 
I ja sobie radę dam 

A teraz kilka komunikatów organizacyjnych: 
> Posiadanie aktualnego wydania biuletynu jest warunkiem koniecznym do wpuszczenia na zajęcia 

Wojtka Maùeckiego - bez tego ani rusz !! 
> Wszyscy, którzy zamierzają wyjechać z Borowic w piątek PRZED obiadem proszeni są o 

powiadomienie o tym fakcie Joasi Berezy. Bardzo proszę potraktować to jako moją osobistą 
prośbę -js 

> Uczestnicy, którzy zamierzają zostać po obiedzie w piątek wszystkie usùugi powinni zamówić w 
ośrodku. 

> Na 10 minut przed obiadem, czyli okoùo 13.30 odbędzie się przed gùównym budynkiem 
HOTTUR-u sesja zdjęciowa. Wszyscy uczestnicy proszeni są o wzięciu udziaùu w zbiorowej fotce 
pamiątkowej. 

> Część materiaùów przedstawianych na warsztatach Staszka Plebańskiego „Między behawioryzmem 
a konstruktywizmem - koncepcje nauczania fizyki a rzeczywistość" znajduje się na stronie 
http://draco.uni.opole.pl/moja_fizyka/numer4/dzialy/nauczaniefiz.html 

Rewelacyjna wiadomość z ostatniej chwili: jest nas SETKA !! 

Na wykresie nie ujęto 
uczestników przybyùych 
z Wrocùawia, gdyż ich 
ilość (31 osób) powoduje 
od razu takie 
znieksztaùcenie wykresu, 
że staje się on maùo 
czytelny... 


