
 

 

 

 

 

 

BIULETYN INFORMACYJNY  NR 2 (62 nietypowy)   Borowice, 12 listopada 2017 r 
Zapytacie gdzie jest numer 60? Słusznie – pytajcie, pytajcie  

 

Był taki dzień – kalendarium 

1916 
 5 listopada – wydanie przez władze niemieckie i austriackie Aktu 5 listopada gwarantującego 
powstanie marionetkowego Królestwa Polskiego 
1917 
 14 stycznia – rozpoczęcie działalności Tymczasowej Rady Stanu, oznaczające formalne 
zaistnienie Królestwa Polskiego 
 12 września – przejęcie obowiązków głowy państwa przez Radę Regencyjną 
1918 
 7 października – ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną 
 12 października – Rada Regencyjna przejęła od okupantów zwierzchność nad wojskiem 
 19 października – powstanie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 
 23 października – powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego 
 28 października – posłowie polscy do parlamentu austriackiego powołali Polską Komisję 
Likwidacyjną dla Galicji i Śląska Cieszyńskiego, która przejąć miała władzę nad Galicją 
 30 października – Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego proklamowała przynależność 
państwową do Polski 
 31 października 

rozpoczęło się rozbrajanie garnizonów austriackich (m.in. Kraków, Cieszyn) 
komendant garnizonu krakowskiego gen. Bolesław Roja wezwał najstarszych rangą polskich 
oficerów, by przejmowali od Austriaków komendy w Zachodniej Galicji 
z funkcji dowódcy armii polskiej zrezygnował gen. Hans von Beseler 

 1 listopada 
oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) rozpoczęły rozbrajanie żołnierzy niemieckich 
i austriackich (m.in. w Radomiu) 
W Lublinie powstał Związek Harcerstwa Polskiego, scalając polskie organizacje skautowe z trzech 
zaborów 

 5 listopada – powstaje Rada Delegatów Robotniczych w Lublinie 
 6/7 listopada – w nocy w Lublinie powstaje Rząd Ignacego Daszyńskiego 
 10 listopada 

na dworzec główny w Warszawie w specjalnym pociągu z Berlina przybył Józef Piłsudski, 
zwolniony z więzienia w Magdeburgu. Został powitany przez regenta, księcia Zdzisława 
Lubomirskiego 
generał-gubernator Hans von Beseler formalnie przekazał władzę Radzie Regencyjnej 

 11 listopada 
przekazanie przez Radę Regencyjną zwierzchniej władzy nad wojskiem brygadierowi Józefowi 
Piłsudskiemu 
po pertraktacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły wycofywać 
się z Królestwa Polskiego. W ciągu 7 dni ewakuowano ok. 55 tys. żołnierzy niemieckich 
rozbrojenie w nocy niemieckiego garnizonu stacjonującego w Warszawie 
nadburmistrzem Poznania powołany zostaje Jarogniew Drwęski (poprzednik: Ernst Wilms) 
data wybrana w II Rzeczypospolitej jako pamiątka odzyskania faktycznej niepodległości przez 
Królestwo Polskie (formalnie niepodległość Królestwa została ogłoszona 7 października) 

 12 listopada 
Rada Regencyjna powierza Józefowi Piłsudskiemu misję utworzenia Rządu Narodowego 
Józef Piłsudski zostaje Naczelnym Wodzem 

 13 listopada – Komitet Narodowy Polski w Paryżu zostaje uznany przez Francję za rząd de facto, 
dołączając tym samym do grona zwycięskiej Ententy 
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 14 listopada 
rozwiązanie się Rady Regencyjnej i przekazanie zwierzchnictwa nad państwem Józefowi 
Piłsudskiemu 
Piłsudski mianuje Ignacego Daszyńskiego prezydentem gabinetu ministrów 

 15 listopada – Zmiana nazwy państwa z „Królestwo Polskie” na „Republika Polska”. Monitor 
Polski nr 204 otrzymuje podtytuł „Dziennik Urzędowy Republiki Polskiej”  
 16 listopada – Józef Piłsudski podpisuje depeszę notyfikującą powstanie niepodległego Państwa 
Polskiego 
 17 listopada – po dymisji Daszyńskiego Józef Piłsudski mianuje premierem Jędrzeja 
Moraczewskiego 
 19 listopada 

koniec ewakuacji wojsk niemieckich z Republiki Polskiej 
nadanie z aparatu w Cytadeli Warszawskiej depeszy notyfikującej powstanie niepodległego 
Państwa Polskiego 

 21 listopada – jako pierwszy Polskę uznał de facto rząd Republiki Niemieckiej za pośrednictwem 
swojego posła w Warszawie, Harrego Kesslera ale nie na długo, polsko-niemieckie stosunki 
dyplomatyczne zerwano 15 grudnia 
 22 listopada – podpisanie dekretu o podstawach ustrojowych Republiki Polskiej, ogłoszonego 29 
listopada 
 28 listopada – dekret o ordynacji wyborczej i o zarządzeniu wyborów do Sejmu Ustawodawczego 
 29 listopada – Józef Piłsudski obejmuje urząd Naczelnika Państwa jako „Tymczasowy Naczelnik 
Państwa”  
 27 grudnia – początek powstania wielkopolskiego w Prowincji Poznańskiej 
 
 

 

Fizyk w sklepie z materacami 
 

Poszukując wygodnego mebla do spania udałem się do sklepu z łóżkami i materacami. Moje 

zainteresowanie pewnym materacem zostało dostrzeżone przez panią pracującą w tym sklepie. 

- Doskonały wybór – pochwaliła mnie sprzedawczyni – to jest nasz najnowszy model. Ten materac jest super 

komfortowy i nie oddaje siły nacisku. 

Ostatnie stwierdzenie wzbudziło mój sprzeciw. Odezwałem się więc w sposób następujący: 

- To jest proszę panią niemożliwe. Nie ma takich materacy, które nie oddają siły nacisku. 

Tym razem zaprotestowała pani. 

- Widocznie nie jest pan na bieżąco ze współczesną techniką budowy materacy, bo ten materac rzeczywiście nie 

oddaje siły nacisku. 

- No tak, pewnie nie jestem na bieżąco z techniką materacową, ale znam pewne podstawowe prawa Przyrody – 

odrzekłem nieco urażony. 

W ten sposób zostałem zachęcony do małego wykładu o sile nacisku i ciśnieniu. Podałem więc przykład 

o tym, że jeśli pani przyłoży jeden palec do twarzy, to poczuje większy „nacisk” niż gdy przyłoży do twarzy 

pięć palców. Gdy pani przyłoży więc twarz do materaca, to nacisk będzie rozkładany na tak wiele punktów, że 

będzie on słabo odczuwalny. Ale nie zniknie.  

- Ale ten materac naprawdę nie oddaje siły nacisku – stwierdziła pani na koniec… 

No cóż, materac kupiłem w innym sklepie. 

 

VII Zimowe Warsztaty Astrofotografii 
 

9 (piątek) – 12 (poniedziałek) lutego 2018 roku 

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne  

w Niepołomicach 

Noclegi bezpłatne, dojazd i utrzymanie we 

własnym zakresie, liczba miejsc 24 

 

 

 

 

Letnia Szkoła EAAE 
Rozważamy z Ludwikiem sprawę terminu  

i miejsca kolejnej Letniej Szkoły EAAE. W grę 

wchodzi sześć dni pomiędzy końcem roku 

szkolnego, czyli 24 czerwca a 8 lipca. Miejsca do 

wyboru to: 

1) MOA Niepołomice  

2) Stuposiany 

3) Orle 

4) Rezerwat Drawieński – Zatom 

5) Radocyna koło Gorlic 

6) ? 
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POEZJA FIZYCZNA… 

 

SJ – JS - PDF  Nr XXII 
 

(bez powtarzania) 

Tutaj w borowickich lasach 

Być, to „Kochaj albo rzuć” 

Kolektywu ducha czuć 

To nie Szkoła  to po prostu Klasa 

Staroć zastępuje Młódź 

To nie Szkoła  to jest urwa Klasa 

Staroć więdnie wschodzi Młódź 

 

Każdy Imię zna każdego 

A jak nie znasz to się ucz 

A jak nie znasz to się ucz 

Chcesz być w klasie musisz być kolegą 

To do integracji klucz   

Chcesz być w klasie musisz być kolegą 

To do integracji klucz 

 

a zatem  z  listy zgłoszonych  

Andrzej, Antek, Ludwik, Witek, 

Staszek J. i Staszek P. 

Hania, Darek, Heniek P. 

Maciej, Maria, Mietek, Marek, Mirek, 

Romki dwa,  i  Grzesie dwa 

Robert, Ula, Krzysiek, oraz Rysiek 

Olek,  Irek, i  Kasia   

 

Lidzia, Krysia, Magdalena 

Dobromiła, Sabcia G 

Wiesia, Gosia, Agi dwie 

Tania, Tadek, Iwona, Marlena, 

Włodek N.  i  Staszek B. 

Ewa K. , Ewa Ch, i  Joasia 

Wojtki:  M., S., G., bez  D., 

 

Staszek Wódz nasz i przyjaciel 

Dobry duch i dobry druch 

Dobry duch i dobry druch 

 W żadnej Klasie lepszego nie znacie 

Na cześć Jego salwy BUCH!!! 

W żadnej Klasie lepszego nie znacie 

Na cześć Jego  BUCH!  BUCH!!  BUCH!!! 

 

 

Autor dobrze znany Redakcji 

 

 

OGŁOSZENIA (jak zwykle) PŁATNE: 

Nr1. Redakcja tym razem mieści się w pokoju nr 8. 

Nr2. Redakcja permanentnie czeka na materiały albo na 

cokolwiek. 

Nr2. Koperty z wyrazami wdzięczności są przyjmowane 

w pokoju nr 8 Koperty należy przynosić pojedynczo (nie 

pchać się) po kolacji.  

Nr3. Korupcji mówimy stanowcze „Być może…”. 

 

Tekst ballady na 40-lecie PDF 

na melodię „Ragazzo da Napoli zajechał mirafiori” 

 

Gdy czas Borowic wzrasta rzucasz  szkołę i basta  

Bo echo wspomnień w Twojej duszy gra. 

Bo to jest zew natury , co ciągnie Ciebie w góry. 

Do PeDe-eF do ludzi z Hotura. 

Tu słońca trzy  olśnienia, Sęk w tym, bez urojenia, 

Zobaczysz jeszcze więcej w ciemną noc. 

Jak Ludwik kręci brodą, Witek faluje wodą, 

A piąte piwo łamie Twoją moc. 

 

Tu Cię Dindorf czwórką serc czerwonych wzruszy, 

Tu Ci Pierwszy poda swoją ciepłą dłoń. 

Na wykłady biegniesz wolny bez katuszy, 

Masz pomysły niczym Einstein czy też Bohr. 

 

A wieczór uroczysty rozpala Nasze zmysły 

Toasty i wspomnienia wiodą prym 

Tu snują się ballady, bo nie ma innej rady 

To w końcu Borowice a nie Rzym 

Niewiele brakowało,  by tajne wszak Te-Ka-O. 

Odtajnić miało super tajny skład. 

Od czego wszak kwantowa teoria tunelowa, 

Skład tego gremium zamieniono w kwant 

 

Tu Ci Antek fajny tekst z rękawa rzuci 

Tu Dobrochna  słodki uśmiech pośle Ci 

Nie myśl tylko że dla Ciebie śpiewa Drupi  

Tak śpiewają Borowiki czyli MY!!!!  

 

Antoni Haraburda 

 



 

Czarny humor (zgadnijcie dlaczego…) 

 
Student do profesora na Uniwersytecie 

Medycznym: 

- Panie Profesorze po co na medycynę jest 

egzamin z fizyki? 

- Jak to po co? Fizyka ratuje życie!  

- Jak to? Jak fizyka może ratować życie? 

- Trzyma debili z dala od medycyny! 

 

Chemik, technik i informatyk jadą samochodem. 

Nagle samochód stanął.  

Technik: pewnie silnik się zepsuł.  

Chemik: nie, to pewnie wina paliwa.  

Informatyk: panowie, może po prostu zamkniemy 

wszystkie okna, wysiądziemy i wsiądziemy 

ponownie! 

W Borowicach czas płynie „nieco” inaczej… 

 

 
 

Cytat Dnia: Nie wystarczy być we właściwym czasie, we właściwym miejscu. Trzeba być jeszcze właściwie 
przygotowanym.     Jacek Chmielecki 

 

Niedziela 12 listopada 

 
9

00
 -10

00
 - Fotoefekt a kwanty światła – Marek Thomas. 

10
15

 – 10
45

- Los utracony – Stanisław Plebański. 

10
45

 – 11
10

 Wirtualna Akademia Astronomii - współorganizator Kosmicznych Emocji - na Podkarpaciu - 

Katarzyna Książek, 

11
10

 – 11
30

 - Zadania maturalne - otwarte czy zamknięte ? – Antoni Haraburda. 

11
45

 – 12
00

 -Ścieżki wirowe von Karmana – Wiesława Idziak 

12
15

 – 13
30

 - Niezależnie od przedmiotów szkolnych przyroda jest jedna.- Wojciech Małecki. 

Wraz z dyskusją warsztatową: Szkolna fizyka w zmieniającym się świecie – rzeczywistość  

a oczekiwania. 

14
15

 - obiad 

15
00

 – 15
30

  Usłyszeć światło, zobaczyć dźwięk - Wojciech Gańcza, Łukasz Starzonek 

15
45

 – 16
05

 Wszyscy jesteśmy złodziejami, czyli kto nas tak urządził? - Maciej Sójka 

16
05

 – 16
50

 Przestrzeń, czasoprzestrzeń, cyberprzestrzeń i co dalej?  - Stanisław Bednarek 

17
00

 – 18
00

 - Prezentacja na temat nauczania programowanego i o KOREPETYTORZE – Ryszard Kołodziej 

18
15

 - Kolacja 

19
00

  –   3. Sesja wieczorna TKO. 

 

Sprawy: 
Organizacja i koordynacja programu: Staszek Jakubowicz, Ludwik Lehmann, Wojtek Małecki 

Akomodacja:, Joanna Bereza  

Multimedia: Maciek Sójka    Strona WWW: Ludwik Lehman 

Biuletyn Informacyjny: Maciek Sójka 
 

  
 

 

   
 


