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11 listopada – Święto Niepodległości 
 

Święto państwowe, obchodzone co roku 11 listopada, „dla 
upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego 
bytu państwowego” w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów 
dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Ustanowione w ostatnich 
latach II RP, przywrócone w roku 1989. 

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem 
stopniowym i wybór 11 listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem 
może być zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny 
światowej na świecie (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja 
Niemiec na froncie zachodnim). 

Bardzo skrócone kalendarium wydarzeń: 
− 5 listopada 1916 – wydanie aktu gwarantującego powstanie Królestwa Polskiego, w bliżej 

nieokreślonych jeszcze granicach. 
− 14 stycznia 1917 – rozpoczęcie działalności przez Tymczasową Radę Stanu. 
− 12 września 1917 – przejęcie obowiązków głowy państwa przez Radę Regencyjną. 
− 7 października 1918 – ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną. 
− 25 października 1918 – powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego. 
− z 6 na 7 listopada 1918 – powstanie w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki 

Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. 
− 10 listopada 1918 – przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy. 
− 11 listopada 1918 – przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej (będącej częścią 

zwierzchniej władzy państwowej) Józefowi Piłsudskiemu. Piłsudski zostaje Naczelnym 
Dowódcą Wojsk Polskich. 

− po pertraktacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły 
wycofywać się z Królestwa Polskiego. 

− rozbrojenie w nocy niemieckiego garnizonu stacjonującego w Warszawie. 
− objęcie nadburmistrzostwa miasta Poznania przez Polaka, Jarogniewa Drwęskiego. 
 
Wycieczka… 

W dniu dzisiejszym grupa desperatów pod wodzą 
Andrzeja Rolewicza podjęła bardzo śmiałą próbę dotarcia 
do górskiego, czeskiego hotelu. Wymarsz przewidziany 
jest na godzinę 802 a powrót pierwszych osób około  
godz. 1400. Powrót niedobitków może trwać do późnych 
godzin wieczornych. 

Hotel „Spindlerova bouda” znajduje się  
w średnich Karkonoszach na Przełęczy Karkonoskiej  
w odległości około 8km od miejscowości Spindleruv 
Mlyn. 

Można dojść wychodząc z Borowic na Drogę Sudecką (budowana przez jeńców podczas II 
wojny światowej) a następnie po 4 kilometrach w miejscu w którym kończy się szeroki asfalt 
skręcamy w prawo. Dalej szlakiem niebieskim już tylko do góry. Taki tam bajcik! 
 

Józef P. znany Redakcji 



Nauczyciel i Niepodległość 
 

„Takie będą Rzeczypospolite jakie Ich synów chowanie” (Szymon Konarski). Można postawić tezę, 
że „takie będzie chowanie Jej synów, jaka pozycja społeczna ich nauczycieli”. 

Codziennie w życiu publicznym staramy się nawiązywać do tradycji Niepodległej. Przywdziewamy 
stroje z tamtych lat, zwyczaje, uroczystości, tytuły. Warto sięgnąć do elementów bardziej istotnych niż 
barwy czy stroje. Przypomnijmy jaka była pozycja społeczna nauczycieli II Rzeczypospolitej? 

Sprawa ta została uregulowana ustawowo. 9 października 1923 roku Sejm uchwalił ustawę  
„O uposażeniu funkcjonariuszów państwowych i wojska”  (Dz.U.R.P. Nr 116 z r. 1923, poz. 924, str. 1389). 
Ustawa ta wprowadzała tabelę uposażeń jednakową dla poszczególnych rang i kategorii funkcjonariuszy 
państwowych, a więc  wojskowych, policjantów, pracowników kolejowych itp., w tej liczbie nauczycieli 
szkolnych i akademickich.  Ustawa przewidywała 16 grup uposażeń, ustalając liczbę punktów 
przysługujących poszczególnym grupom i szczeblom. Natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Rada 
Ministrów ustalała comiesięcznie kwotę, przez którą należało pomnożyć liczbę punktów z tabeli, aby 
otrzymać konkretną kwotę uposażenia miesięcznego. Nauczyciele z kwalifikacjami akademickimi, od 
początkującego nauczyciela do profesora zwyczajnego mieścili się w grupach od IX do IV. W ten sposób 
profesor zwyczajny otrzymywał uposażenie Komendanta Głównego Policji, generała brygady lub 
wojewody. Nauczyciel szkolny po 25 latach pracy otrzymywał pensję równą pensji nadinspektora Policji, 
pułkownika lub wicewojewody. Nauczyciel początkujący dostawał uposażenie podporucznika. 

Teraz, kiedy ze wszystkich środowisk odzywają się apele o ratowanie nauki i oświaty, błagania do 
rządu, Sejmu i społeczeństwa, warto zdać sobie sprawę z tego jak traktowała wychowawców swoich dzieci 
II RP. 

 Kto wie kim jest autor?. 
 
 

PIERWSZA LETNIA SZKOŁA ASTRONOMICZNA DLA NAUCZYCIELI 
 

MłodzieŜowe Obserwatorium Astronomiczne im. Kazimierza Kordylewskiego  

w Niepołomicach oraz oddział polski European Association for Astronomy Education 

zapraszają na pierwszą polską LETNIĄ SZKOŁĘ ASTRONOMICZNĄ przeznaczoną dla 

nauczycieli zajmujących się edukacją astronomiczną. 

Termin: 24 (piątek) - 29 (środa) czerwca 2011 roku. 

Miejsce: MOA, Niepołomice, ul. Mikołaja Kopernika 2. 

Program: 

− wykłady dotyczące astronomii współczesnej, wykładowcy z UJ oraz z UP 

− warsztaty z metod nauczania treści astronomicznych (obserwacyjne oraz w planetarium) 

− praktyka posługiwania się zdalnie sterowanymi teleskopami 

− dwie wycieczki. 

PoniewaŜ Szkoła będzie dostępna dla nauczycieli z całej Europy, część zajęć będzie 

prowadzona w języku angielskim. 

Zakwaterowanie w domkach na terenie (MOA) bezpłatne lub w  okolicznych hotelach 

(na koszt własny). WyŜywienie we własnym zakresie (w domkach są węzły kuchenne). Szczegóły 

(w tym wysokość opłaty konferencyjnej) będzie podana później na stronach: 

MOA – http://moa.edu.pl/ 
EAAE Polska – www.lo2.nazwa.pl/obserwatorium/eaae.htm   

Na tych stronach będzie zamieszczony interaktywny formularz do wypełnienia przez 

kandydata na uczestnika Szkoły. 
 

Za MOA                                                         Za EAAE Polska 

Grzegorz Sęk                                                   Ludwik Lehman 
 
PS Powyższy komunikat jest kolejnym dowodem na istnienie w Borowicach czakramu zbawiennego dla edukacji fizyki 
w Polsce. To, czego nie udało się uzgodnić przez ostatnie pół roku – w Borowicach zajęło.. 10 minut. 



UFO nad Jelenią Górą !! 
(ciąg dalszy) 

 
Piękne ujęcie z dnia wczorajszego pstryknięte 

tym razem przez Dankę Latos. 

 

Nasz nadworny fotograf i kupleciarz, 

niejaki Antoni H., pierwszy z Brzega popełnił 

wczoraj kolejne zwrotki nieśmiertelnych 

„Kupletów”: 
 

Piękne UFO (?) w Borowicach  
odpaliło Szkołę fest, odpaliło Szkołę fest 
To nie UFO tylko jakiś ….mulus  
science …urwa brutal jest. 
To nie UFO tylko jakiś ….mulus  
science …urwa brutal jest. 
 

„Tajna” sesja ze swetrami  
z słodko-słoną wodą w tle, z słodko-słoną wodą 
w tle. 
Jak rozstrzygnąć pewność dystraktorów  
autor pisał jak we mgle? 
Jak rozstrzygnąć pewność dystraktorów  
autor błądził jak we mgle. 
 

Jak nauczać, w Borowicach  
rady udzielali nam, rady udzielali nam. 
Wojtek z Wojtkiem, na to Ludwik ostro  
„Karty” nie oddamy Wam. 
Wojtek z Wojtkiem, na to Ludwik ostro  
„Karty” nie oddamy Wam. 

Powiedzieli: 
 
Należy stwierdzić, w jaki sposób o tym wątpić. 

Staszek Jakubowicz 
 (w dyskusji o dualizmie) 

 
Ta podstawa jest mimo wszystko przeładowana. 

Alicja Wojtyna-Jodko mimochodem w wystąpieniu  
o kształtowaniu trudnych pojęć. 

 
Ten ostatni milimetr jest bardzo długi. 

Wojtek Małecki o trudnościach w zerwaniu gumki 
 
Ta ręka (o Rogersie) ściskała rękę Einsteina a ja 
ściskałem rękę Rogersa, może ktoś zechce 
uścisnąć moją rękę dla zachowania ciągłości. 

Wojtek Dindorf na spotkaniu z młodzieżą 
 
Mam takiego krasnoludka, którego moja ciotka 
zrobiła jak była panną. 

Wojtek Dindorf przy krytyce wyjaśniania przyczyn 
zjawiska regelacji lodu 

 
A tu ja gram na kieliszku, tylko odwrotnie. 

Wojtek Dindorf  przy kieliszku doświadczalnym 
 
Ja te pięć świeczek postawiłem i myślałem, że 
będzie pięknie, zapaliłem a tu torcik mi 
wciągnęło plum, plum, plum ... i głośny śmiech 
operatorów. 
 
[Przy omawianiu efektu spoczynku kul na 
równi] – A jak byśmy tę małą kulkę 
zredukowali – rozmarzył się Witek Polesiuk.  
- A jak jej nie będzie, to tak- przytomnie 
ripostuje W.D. 
 
Ten puzon działa w jedną stronę można go tylko 
skracać i trzeba uważać na nos. 
 
..tu przerwał lecz krótki puzon trzymał, 
wszystkim się zdawało  
 

 

Sensacyjne oświadczenie TKO !!! 

Tajny Komitet Organizacyjny oświadcza, Ŝe wśród uczestników 

Szkoły pojawiły się osoby niecnie podszywające się pod jego działalność. 

Nie wiemy czy to zemsta tow. Pierwszego za niegdysiejsze internowanie 
na borowickim cmentarzu czy teŜ zwykła krecia robota. 

TKO stwierdza, Ŝe posługiwanie się znaczkiem i nazwą TKO 

wymaga uzyskania zgody jedynego jawnego członka TKO (którego dane ze 

względów bezpieczeństwa utajniamy). Wszelkie naduŜycia będą 

odpowiednio i adekwatnie demaskowane, piętnowane i rozliczane. 

Za TKO 

EEE    



    

Czwartek – 11 listopada 

730 - Śniadanie 

800-1400 Sesja terenowa – prowadzi Andrzej Rolewicz 

1400 Wiesława Idziak: Uczniowskie plakaty dydaktyczne - wystawa 

1500-1540 Dobromiła Szczepaniak: „Spotkania z Rogersem, czyli nauczyciele nauczycielom (II)” 

1550-1635 Tomasz Greczyło: "Szkoła Kluczowych Kompetencji - ponadregionalny program rozwijania 

umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo-zachodniej. 

1645-1700 Grażyna Generowicz, Kazimierz Paprzycki: SONDA - skomputeryzowane oprzyrządowanie 

nowoczesnego dydaktyka. 

1700-1715 Anna Gilarska, Wiesława Idziak: Uczniowskie wizyty w CERN i Dubnej. 

1715-1735 Jarek Majko: Paradoksy STW i informatyki kwantowej.  

1750-1805 Lucyna Gut: Efekt termoelektryczny w ogniwie Peltiera 

1805-1820 Małgorzata Masłowska: Doświadczenia z mojej walizki. 

1815-1830 Danuta Latos: „Catwalk między wiśnią a mirabelką” oraz PIMPu ciąg dalszy 

1930-2130 Seminarium TKO 

 

„Konkurencja” dla Redakcji… 
Informujemy, ze dotarł licencjonowany, wieloletni zaświadczeniodawca Darek 

Pękała. Uczestnicy szkoły zainteresowani otrzymaniem zaświadczenia proszeni są  

o zgłaszanie swoich danych w pokoju nr 2. Prosimy o wchodzenie pojedynczo  

z „załącznikami”. 

 
OGŁOSZENIA PŁATNE: 

Nr1. Redakcja czeka na materiały albo na cokolwiek. 
Nr2. Koperty z wyrazami wdzięczności są przyjmowane w pokoju nr 7. Koperty naleŜy 
przynosić pojedynczo (nie pchać się) po kolacji. 
Nr3. Korupcji mówimy stanowcze „Być moŜe…”. 

 

Sprawy: 
Organizacja i koordynacja programu: Staszek Jakubowicz, Ludwik Lehmann, Wojtek Małecki 
Akomodacja: Maciek Sójka, Joanna Furtak, Ziuta Więckowska 
Multimedia: Maciek Sójka 
Biuletyn Informacyjny: Maciek Sójka, Romanek Rozmysłowicz 
Strona WWW: Romek Czukwiński 
Druk zaświadczeń: Darek Pękała (pytać w pokoju nr 2, koło barku…) 
 

 
 

 

Okr ęgowa Komisja 
Egzaminacyjna we 

Wrocławiu 
    

 

 
 

 

Centrum Nowych 
Technologii Akademickich 

we Wrocławiu 
 


