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Dziwne czasy. Pewien mój ucze� interesuje si� kultur� antyku, filozofi� i literatur�. Szczególnie lubi nurt dworski poezji 
barokowej (i angielskich metafizyków). Jego hobby jest wersologia. Widuj� go codziennie – ale TO wiem o nim 
z internetu1. Tam te� poznałem jego �wietne wiersze.  

 
Trudne czasy. Pewna moja znajoma polonistka id�c z duchem czasu pracowicie przegl�da wszystkie dost�pne 

w ksi�garniach streszczenia lektur �eby ich �lady wyłapa� u uczniów. Na szcz��cie nie musi (bo nie zna) w tym samym celu 
przegl�da� milionów serwerów Internetu. Faktycznie, ju� przestali kupowa� drukowane �ci�gi. Jedni jej (leniwsi) uczniowie 
r�n� z internetu gotowe wypracowania2 a inni (pracowitsi, kreatywni) - komponuj� je (kopiuj-wklej) z prac naukowych 
dost�pnych na serwerach uniwersytetów.  

Prze�laduje mnie prze�wiadczenie, �e za czasów Gutenberga3 ludzie �wiatli patrzyli na bezdusznie i masowo 
DRUKOWANE ksi��ki (miast pisane r�cznie) z  podobn� odraz�, z jak� dzisiejszy miło�nik drukowanej ksi��ki reaguje na 
multimedialn� encyklopedi�4 lub internetowego Pana Tadeusza5. Znam nauczycielk�, która nie przyjmuje do wiadomo�ci 
nie tylko istnienia Internetu ale i kalkulatorów in�ynierskich; zaci�cie t�pi ich u�ywanie (w technikum6) do oblicze� 
i zmusza do odczytywania warto�ci logarytmów z tablic matematycznych cztero(tak!)cyfrowych. 

 
Pi�kne czasy. Mam szcz��cie go�ci� na łamach pisma, które czytaj� nauczyciele doceniaj�cy korzy�ci płyn�ce 

z umiej�tnego wykorzystywania mo�liwo�ci nowoczesnych narz�dzi. Niektórzy czytaj� ten artykuł online7! 

Mo�na dowodzi� twierdzenia o wy�szo�ci bezpo�redniej dyskusji nad wideokonferencj�; mo�na zamiast tego bra� co 
najlepsze ze wspaniałych mo�liwo�ci sieci komputerowych I JESZCZE UCZY� TEGO INNYCH. 

Ale ja głupoty pisz�!  

  Wi�kszo�� Szacownych Czytelników u�ywa komputera do przygotowywania pewnych materiałów i narz�dzi 
dydaktycznych. Niektórzy nast�pnie drukuj� i powielaj� efekty swojej pracy, inni demonstruj� swoje projekty na du�ym 
ekranie, jeszcze inni maj� do dyspozycji cał� pracowni�, cz�sto poł�czon� w sie� lokaln�, mo�e nawet z Internetem. 

  ANONSUJ� POWSTANIE DZIAŁU MiK7 PO�WI�CONEGO INTERNETOWI I INTRANETOWI 
W ZASTOSOWANIACH SZKOLNYCH. Ciekawe miejsca w Sieci dla nauczycieli matematyki i informatyki, programy 
i narz�dzia do pobrania. Jak skonfigurowa� sie� lokaln�, �eby wszyscy uczniowie mieli dost�p do potrzebnego appletu 
(po co applet? �eby polubili twierdzenie Pitagorasa3); jak udost�pni� im w intranecie strony pobrane z Internetu. Jak 
u�ywa� e-maila, �eby nam nie zagra�ały wirusy; jakie inne narz�dzia komunikacji warto stosowa� i kiedy. A mo�e: 
jak skorzysta� z włoskiego HELPa je�eli znamy tylko j�zyk niemiecki. Czy dwie�cie złotych wystarczy na sprz�t 
i oprogramowanie dla wielofunkcyjnego serwera internetowego (tak, z zapasem); czy nadmiar danych jest bł�dem (tak, 
patrz ilustracja)... 

  Chyba znowu zaczynam pisa� głupoty. Przepraszam, ju� nie b�d�. Zwracam si� dzisiaj do pa�stwa z pro�b� o przesyłanie 
opinii, propozycji, problemów. Najch�tniej poczt� elektroniczn�.  
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1 http://lo4.ids.bielsko.pl/~pawel 
2 http://www.sciaga.pl 
3 http://wiem.onet.pl/wiem/008c62.html 
4 http://www.encyklopedia.pl 
5 http://monika.univ.gda.pl/~literat/panfull/ - ładny i w skór� oprawny, za to wydanie popularne 

http://www.oss.wroc.pl/mickiewicz/mj/autor001/ trafia pod strzechy w komplecie z reszt� dzieł Mickiewicza). 
6 Nie podam odno�nika, to porz�dna szkoła. 
7 MiK w internecie http://www.wds.in.com.pl 
8 http://www.kn.bielsko.pl 
9http://lo4.ids.bielsko.pl 
 


