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Sprzedaż i wypożyczalnia gier
Gry planszowe i karciane

Centrum H&B, ul. Wilczyńskiego 25E, lok. 110
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Jesteś gospodynią?
Nie trać drogiego czasu na

próżnych gawędach i plot-
kach, ale ochoczo i żwawo
zabierz się do pracy, czy to
w domu, czy za domem. Kto
chce, znajdzie zawsze co do
roboty. I sama pracuj i dozo-
ruj, aby drudzy nie próżno-
wali! Wszędzie przyświecaj
dobrym przykładem. 

Jesteś sąsiadem?
Żyj ze wszystkimi w zgo-

dzie, jak brat z bratem. Oto
jak bywa: Kura przez płot
przeleci, a gospodyni z gos-
podynią ledwie sobie oczu
nie wydrapią! Przejdzie ciele
do twojej zagrody, a gospo-
darz na gospodarza obces
z kijem leci! Ach stój, zasta-
nów się, czyż to warto tego?

Masz szkodę? Po sąsiedzku
się rozmów i po bratersku
się zgódź! 

Nie prawuj się o najmniej-
szy kawałek łąki albo pola, bo
zwykle te procesa więcej kosz-
tują niż rzecz warta, a wy-
grawszy sprawę, więcej stra-
cisz jak zyskasz. 

Jesteś wójtem lub
jakim innym
urzędnikiem gminy?
Do ciebie należy, aby pokój

i porządek był zachowany we
wiosce, bo na to masz władzę
sobie daną. Porządek ze-
wnętrzny i wewnętrzny. Co do
pierwszego: aby drogi były
przystępne, naprawiane, do-
brze utrzymane, nie tak aby
w pośrodku lata, w kałużach
błota grząść można. Co do

drugiego: nie dozwalać, aby
się we wsi zakorzeniała ze-
msta, nienawiść — ale gdzie
można i jak można, żyjących
w zagniewaniu godzić i jed-
nać! 

Pamiętaj że tobie sława i do-
bre imię wioski poniekąd pod
straż jest oddana i jak to mó-
wią ludzie: Jaki wójt taka
i gromada! 

Jesteś rzemieślnikiem?
Nie skarż się, że rzemiosło

źle idzie, bo to ty koło niego
źle pracujesz! Bądź rzetel-
nym, nie trwoń grosza, ale
użyj go na zakupienie mate-
riału na zapas. 

Ludzie skarżą się, przekli-
nają, narzekają, a ty bez ro-
boty i zarobku zostając, w na-
dziei, że lepiej będzie, sie-

dzisz i pijesz w karczmie, po-
kąd zdrowia i majątku i duszy
twojej nie przepijesz!

Jesteś kupcem?
Kontentuj się uczciwym zy-

skiem, a bądź rzetelny. Prze-
dajesz zboże zdrowe — nie
mieszaj pośladu; siano słod-
kie — nie dodawaj stęchłego;
nie rozpuszczaj mleka wodą;
nie podsypuj jagód kwaśnych
pod słodkie... Miej sprawied-
liwą miarę i wagę i domierz
i doważ, bo inaczej jesteś obo-
wiązany na sumieniu takie
oszukaństwa wynagrodzić, je-
śli nie możesz osobie po-
krzywdzonej, to całej gmi-
nie, albo ubogim!

Źródło: Nauki i rady dla
wszystkich, K. Antoniewicz,
Kraków 1870.  woj

O tym mówią stare księgi...

Cenne rady dla sąsiada i nie tylko... 
Jak zachowywać się, będąc gospodarzem,
a jak będąc wójtem? Czy cenne rady z XIX
wieku są aktualne również dziś? 

Jesteś gospodarzem?
Nie trwoń ani grosza, nie

mówię już na złe, ale na nie-
potrzebne wydatki. Unikaj
takich schadzek po szynkach,
na targach i jarmarkach, gdzie
tracisz nie tylko czas i zdrowie
ze szkodą duszy twojej, ale
w dodatku i grosz krwawo
zarobioną pracą! Częstujesz
bez potrzeby kumów i ku-

moszki, a tymczasem w domu
niedostatek i nędza!

Dawaj zawsze dobry przy-
kład z siebie, bo za przykła-
dem gospodarza pójdzie cały
dom. Jaki pan, taki kram,
mówi przysłowie. Jakiem czo-
łem możesz domagać się tego,
czego sam nie czynisz? Staraj
się aby innym było dobrze
z tobą a i tobie będzie dobrze
z innymi. 

Do najstarszych gier zali-
cza się królewską grę z Ur.
Grano w nią już 5 tys. lat
temu w Mezopotamii. Jak
wyglądała? W jednym
z grobowców starożyt-
nego miasta Ur znale-
ziono planszę z 20 po-
lami, 7 pionków czarnych,
tyle samo jasnych oraz 12
kostek. Dziś nie są znane
dokładnie zasady gry. Są
jednak na ten temat
wzmianki zachowane na
glinianych tabliczkach.

Spędzić czas

na planszówceKrólewska 
gra z Ur 

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Dziecka. 
Jaki prezent wybrać dla naszych pociech? 

Doskonałym rozwiązaniem może być gra planszowa. 

P
rzez kilka dziesięcio-
leci gry komputerowe
wypierały te trady-
cyjne, planszowe. Czy

w związku z tym znalazły się
one na straconej pozycji? Ależ
nie! Od jakiegoś czasu za-
uważa się renesans gier plan-
szowych, które mają wiele
niezaprzeczalnych zalet. In-
tegrują uczestników zabawy
oraz budują więzi rodzinne.
Sprzyjają socjalizacji dzieci.
Uczą, jak znosić zwycięstwa
i ponosić porażki. Są rów-
nież niezastąpione przy roz-
wijaniu inteligencji. Uczą lo-

gicznego myślenia i niejed-
nokrotnie mogą zastą-
pić nudne zadania ma-
tematyczne. Zachęca
do tego nawet szkol-
na podstawa progra-
mowa, mówiąca
o tym, że w pierw-
szym okresie nauki
dominującą rolę po-
winny odgrywać
gry i zabawy logicz-
ne. W klasach star-
szych należy nato-
miast skupić się na
rozumowaniu i two-
rzeniu strategii.

Gier na rynku jest
naprawdę dużo.

Można więc
wybrać odpo-
wiednią dla

ucznia szkoły podstawowej,
gimnazjum czy liceum. Stu-
denci również nie powinni
mieć problemu z wyborem
odpowiedniej gry strategicznej. Ostatnio coraz bardziej po-

pularne są gry, dzięki którym
można poznawać historię. 

Pamiętajmy jednak o tym,
że nie wystarczy wybrać
daną grę z półki sklepowej,
kupić ją i po prostu wrę-
czyć dziecku. Nasza pociecha
ucieszy się jeszcze bardziej,
kiedy razem z nią przestu-
diujemy instrukcję i zasią-
dziemy do wspólnej zabawy. 

woj 
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Trwa nabór na szkolenia z obsługi MS Excel 
– poziom średniozaawansowany

tel.: 89 542 98 21 e-mail: szkolenia@techpal.com.pl
www.techpal.com.pl

Tianhe-2 (Droga Mleczna-2), to superkomputer o najszybszej mocy oblicze-
niowej na świecie. Został zbudowany w ubiegłym roku w Chinach, a jego
moc obliczeniowa wynosi 33,86 petaflopsów (flops jest jednostką mocy 
obliczeniowej komputerów). 
Komputer składa się ze 125. szaf i w sumie ponad 3 mln rdzeni. Do zasila-
nia wymaga 17,6 MW mocy. Wliczając jego chłodzenie, zużycie energii 
wynosi 24 MW. Tianhe-2 zdetronizował superkomputer o nazwie Titan. 
Na podstawie szybkości przetwarzania danych przez neurony, moc oblicze-
niowa naszego mózgu jest szacowana na około 10 petaflopsów. woj

Superkomputer 

Być jak Shirley Temple
lub Diego Maradona? Wykorzystaj możliwości swojego tableta 

Beata Traczewska-Skóra
Dyrektor Działu Marketingu i Pozyskiwania 
Funduszy UE

Tempo rozwoju nowych technologii na rynku telefonii ko-
mórkowej jest bardzo szybkie. Obsługa nowoczesnych
smartfonów i tabletów sprawia niejednej osobie trudno-
ści. Urządzenia mobilne odgrywają coraz większą rolę
w naszym życiu zawodowym i prywatnym. Coraz większa
liczba pracowników zgłasza potrzebę dostępu do służbo-
wych dokumentów spoza biura, a umożliwia to wir-
tualny dysk, tzw. chmura, gdzie za pomocą telefonu mo-
żemy wyświetlać swoje pliki i nimi zarządzać. Smartfon
umożliwia nie tylko serfowanie po internecie, słuchanie
muzyki czy czytanie książek, ale nawet płacenie za zakupy
w sklepie czy sterowanie sprzętem w naszym inteligent-
nym domu. Firma Techpal oferuje szkolenia z zakresu ob-
sługi telefonów i tabletów dla tych osób, które posiadają
smartfon lub tablet, ale nie wykorzystują jego potencjału
oraz dla osób planujących zakup takich urządzeń. W trak-
cie szkoleń i warsztatów uczestnicy m.in. dowiedzą się,
jak skonfigurować urządzenie z e-mailem, portalami spo-
łecznościowymi, bankowością. Dowiedzą się, jak telefon
może doprowadzić do celu podróży, jak przenieść zdjęcia
na komputer oraz inne triki i aplikacje. W trakcie szkoleń
do wygrania smartfon. woj

D
obrym przykła-
dem zainwestowa-
nia w dziecko jest
legenda przedwo-

jennego kina — Shirley Tem-
ple Black, chyba największa
dziecięca gwiazda w dzie-
jach. W latach trzydziestych
ubiegłego wieku zagrała
w ponad czterdzies-
tu filmach, a później
została nawet dyplo-
matą. 

Już od trzeciego
roku życia chodziła
na zajęcia do
szkoły tań-
ca. Rok
później
odkrył

ją Charles Lamont, dyrektor
studia Educatinal Pictures.
Swój taneczny talent mogła
niejednokrotnie wykorzys-
tać podczas scen filmowych.

Oprócz tego potrafiła zaśpie-
wać. Dlaczego o tym piszemy? 

Diament należy
oszlifować 
Przed rodzicami wybór

przedszkola. Warto zwrócić
uwagę na zajęcia dodatko-
we, jakie proponuje dana pla-
cówka. To może być moment,
kiedy ujawni się talent na-
szego kilkulatka. Później na-
leży ten diament tylko odpo-
wiednio oszlifować, aby stał
się brylantem... Na co więc
zwrócić uwagę, wybierając
dodatkowe zajęcia dla na-
szego dziecka? 
Po pierwsze musi to być

dobra zabawa. Dziecko nie
może odczuwać zbyt dużej
presji zarówno z naszej stro-

ny, jak i ze strony otocze-
nia. Zajęcia nie mogą

być zbyt obciążające psy-
chicznie, jak i fizycznie. Waż-
ne, aby było to coś, co sprawi
radość naszemu maluchowi.
Pozwólmy więc mu dokonać
ostatecznego wyboru. Jeżeli
wszystko będzie szło dobrze,
utwierdzajmy go w tym wy-
borze, bo może mieć dni za-
równo lepsze, jak i gorsze. 

Pasja dziecka, 
a nie nasza 
Dobrym wyborem są zaję-

cia ruchowe. Wspomniany
taniec, piłka nożna lub tenis.
Dziecko będzie mogło wyżyć
się do woli, a przy okazji
może kiedyś zostanie gwiaz-
dą kina bądź sportu? Nie
wyobrażajmy sobie jednak
od razu nie wiadomo czego
i nie zakładajmy w marze-
niach naszym pociechom
medali na szyje... Czy osiąg-
ną kiedyś sukces, czy też
nie, dla nas i tak pozostaną
gwiazdami. 

Z liczbą dodatkowych zajęć
nie należy również przesa-
dzać. Samo pójście do przed-
szkola wiąże się z dużą zmia-
ną w życiu dziecka i potrze-
bą przestawienia się na
nowy tryb życia. Jeżeli zbyt
wysoko postawimy dziecku
poprzeczkę, wówczas może
nie podołać wyzwaniom.
I jeszcze jedno. Wybierając
zajęcia dodatkowe pamię-
tajmy, aby była to pasja 
również dziecka, a nie tylko
nasza... 

woj 

Przed rodzicami wybór odpowiedniego
przedszkola. To przełomowa decyzja, 
bo wiek 3-5 lat to najważniejszy okres
w rozwoju talentów dziecka... 
Jeżeli zauważymy je w odpowiednim
momencie, nasz skarb może zostać
nawet dziecięcą gwiazdą kina. 
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Zawód dla siebie znajdź w wyszukiwarce

Milena Jaroszuk — Warmińsko-Mazurski 
Zakład Doskonalenia Zawodowego

Pomimo że na rynku edukacyjnym jest wiele instytucji szkole-
niowych i firm oferujących różnego rodzaju kursy, panuje na
nim dość duży chaos. Być może dlatego, że wiele tych instytucji
nastawionych jest przede wszystkim na zysk, a nie na doradz-
two w zakresie wyboru zawodu czy kolejnego etapu edukacji.
Tymczasem doradztwa i to kompleksowego najbardziej potrze-
bują osoby, zarówno młode, jak i w wieku dojrzałym, które nie
mogą odnaleźć się na rynku pracy. Mają problemy nie tylko ze
znalezieniem zatrudnienia w swoim zawodzie, ale też ze
stwierdzeniem, co chcą robić w życiu i ku czemu mają uwarun-
kowania i predyspozycje. 

Organizowana przez nas Akcja Edukacja ma na celu upo-
wszechnianie podwyższania kwalifikacji wśród mieszkańców
Olsztyna. Nie tylko udostępniamy szeroką ofertę kursów i szko-
leń, ale też oferujemy spotkania z profesjonalnymi doradcami
edukacyjnymi, którzy pomogą odnaleźć się na drodze zawodo-
wej osobom, które do tej pory były zagubione. Jesteśmy na
etapie tworzenia regionalnej wyszukiwarki internetowej,
w której znajdą się propozycje zarówno kursów i szkoleń 
z różnych instytucji, jak i szkół dla dorosłych. woj

Pierwsze prawo jazdy

Pierwszym dokumentem, które można nazwać pra-
wem jazdy, był dokument wystawiony dla niemiec-
kiego inżyniera Karla Benza w 1888 roku. 
Jak do tego doszło? Otóż inżynier na ulicach Man-

nheim testował swój trójkołowy pojazd.
Niestety, mieszkańcom nie podobał się
zarówno hałas oraz zapach, jaki wyda-
wał z siebie ten „samochód”.
W związku z ich skargami Karl Benz po-
starał się z powodzeniem o pisemne
zezwolenie od Wielkiego Księcia Bade-
nii na używanie swego pojazdu na
drogach publicznych. 
Pierwszym krajem, który
wprowadził obowiązek posiadania
prawa jazdy, były Prusy. Stało się to
29 września 1903.

O
czywiście, oprócz
badań lekarskich
ważne są takie ce-
chy jak spostrze-

gawczość, podzielność uwagi,
dobra orientacja w terenie
i odporność na stres. Kandy-
dat na kierowcę zawodowego
powinien mieć przepisy o ru-
chu drogowym w małym pa-
luszku. To jasne. Musi być
również obeznany w mecha-
nice pojazdu, aby nie zostać
z drobną awarią w szczerym
polu. 

Za kółkiem ciężarówki 
Aby zostać kierowcą samo-

chodu ciężarowego, należy
przystąpić do kursu na prawo
jazdy kategorii C. Wcześniej
należy jednak posiadać prawo
jazdy kategorii B. O ciężarowe
prawo jazdy można starać się
już w wieku 18 lat. Wówczas
należy jednak przejść dłuższe
szkolenie i zdać egzamin
z kwalifikacji wstępnej. Celem
takiego kursu jest zdobycie
uprawnień do przewożenia
rzeczy oraz podniesienie kwa-
lifikacji. 

Kurs na kategorię C składa
się, podobnie jak egzamin na
kategorię B, z części teore-
tycznej oraz praktycznej. Po
zakończeniu kursu kandydat
na kierowcę musi zdać egza-
miny: w formie testu, na pla-
cu manewrowym oraz z pra-
widłowej jazdy w ruchu dro-
gowym. Po zdaniu całego
egzaminu i otrzyma-
niu prawa jazdy ka-
tegorii C można
ubiegać się o pra-
wo jazdy katego-
rii C+E. 

Egzaminy
i uprawnienia to
jedno, a życie
drugie. Zaletą

kierowcy ciężarówki jest to, że
może zobaczyć nowe miejsca.
Musi liczyć się jednak z tym,
że za kółkiem spędzi wiele
nużących godzin i, jeżeli bę-
dzie jeździł w dalekie trasy, nie
raz samochód będzie mu słu-
żył za hotel. 

Autobus czerwony...  
Jeszcze kilka lat temu, aby

zostać kierowcą autobusu,
wystarczyło prawo jazdy ka-

tegorii D.

Dziś konieczne jest również
odbycie kursu kwalifikacji
wstępnych, podczas którego
kierowca uczy się jeździć
w ekstremalnych warunkach.
Chodzi między innymi o to,
aby panować nad pojazdem
podczas poślizgu. Osoba taka
powinna mieć ukończone co
najmniej 21 lat i posiadać
prawo jazdy kategorii B. 

Oczywiście, część teoretycz-
na kursu na prawo jazdy ka-
tegorii D jest dużo bardziej
rozbudowana niż ta podczas
kursu na kategorię B. Po zda-
niu testu teoretycznego przy-
chodzi czas na egzamin na
placu manewrowym. Egza-
min praktyczny składa się z:
jazdy po łuku, parkowania,
jazdy na skos, pod kątem
prostym oraz tyłem. 

Na początku naszej przy-
gody w jeździe autobusem
będziemy musieli sprawdzić
się na krótszych odcinkach.
Warto pamiętać o tym, że kie-

rowca po przeje-
chaniu trasy

i zjeździe
na bazę
ma przy-

najmniej 9 godzin na odpo-
czynek. W ciągu miesiąca
można spędzić za kółkiem
maksymalnie 54 godziny.

A co to znaczy zostać kie-
rowcą autobusu? Znawcy te-
matu twierdzą, że kiedyś był
to prestiż, a dziś... Dziś trze-
ba być odpornym na humo-
ry pasażerów oraz innych
użytkowników drogi. woj 

Zawód?
Kierowca 
Zawód kierowcy wymaga szczególnych 
predyspozycji. Kandydat musi przede wszystkim
przejść badania lekarskie. Istotna jest również 
opinia, jaką wydaje psycholog. 

21 maja w Naszym Domu przeczytasz o tym 
jaki garaż wybudować, wolnostojący czy przybudówkę
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Dynamiczna  rzeczywistość  
edukacyjna — czyli 
modyfikacja formuły
egzaminu maturalnego 
od 2015 roku. 

T
egoroczni maturzy-
ści licealni są ostat-
nim rocznikiem, któ-
ry zdaje  egzaminy

maturalne „po staremu”.
Ostatni raz  jest więc pre-
zentacja na egzaminie ustnym
z języka polskiego, ostatni
raz egzaminatorzy zastosują
tzw. model oceniania przy
sprawdzaniu wypracowań
i ostatni raz znajdą się matu-
rzyści, którzy nie zdawali ani
jednego przedmiotu dodat-
kowego.

Będzie losowanie 
zadań egzaminacyjnych 

Od przyszłego roku wchodzą
zmiany. Najważniejsze z nich
to obowiązkowy egzamin pi-
semny z tzw. przedmiotu do
wyboru, stałe kryteria oce-
niania wypracowań matural-
nych oraz odejście od pre-
zentacji na egzaminie ustnym
z języka polskiego.
I tu zaczyna się zasadnicza
zmiana. Zdający losuje zada-
nie egzaminacyjne zawiera-
jące tekst kultury oraz odno-

szące się do niego
polecenie i tworzy sa-
modzielną wypowiedź
ustną na określony te-
mat, zgodną z zasadami
poprawności językowej,
logiki i retoryki. Przywo-
łany tekst kultury powi-
nien zainspirować ucznia
do szukania innych, bli-
skich mu utworów, w któ-
rych znajdzie potrzebne mu
argumenty. 
Wiem, że różnorodność teks-
tów kultury, w tym tekstów li-
terackich, malarskich, spek-
takli teatralnych, komiksów,
reklam, filmów i innych teks-
tów ikonicznych, które mogą
znaleźć się na ustnej maturze,
budzi uzasadniony niepokój
nauczycieli. Pragnę ten nie-
pokój rozwiać i wkrótce za-
proponuję grant z tego ob-
szaru. Już w styczniu  prawie
300 polonistów uczestniczyło
w wojewódzkiej konferencji
na temat modyfikacji matury
z języka polskiego, do końca
kwietnia 340 wzięło udział
w warsztatach będących prak-
tyczną formą nowych rozwią-
zań egzaminacyjnych.

Na maturę wraca 
rozprawka

10 czerwca przeprowadzona
zostanie wśród uczniów klas
II liceów ogólnokształcących
diagnoza przedmaturalna
z języka polskiego organizo-
wana przez Instytut Badań
Edukacyjnych w ścisłej współ-
pracy z Centralną Komisją
Egzaminacyjną i wszystkimi
okręgowymi komisjami eg-
zaminacyjnymi. Jej celem bę-
dzie m.in. przybliżenie no-

wej formuły egzaminu.
Wszystkie szkoły będą mogły
wziąć udział w tym przed-
sięwzięciu, a na konferencji
sierpniowej będą mogły
przedyskutować wyniki z eks-
pertami. 
I tu mamy drugą zasadniczą
zmianę. Rezygnuje się ze
zmiennego modelu ocenia-
nia na rzecz stałych kryte-
riów oceniania jednakowych
dla poszczególnych form ga-
tunkowych. Już 10 czerwca
uczeń otrzyma jeden arkusz
egzaminacyjny, który składa
się z dwóch części: testu
sprawdzającego rozumienie
tekstu nieliterackiego i części
sprawdzającej umiejętność
tworzenia wypowiedzi argu-
mentacyjnej. Tak jak w mi-
nionych latach będzie miał do
wyboru dwa warianty wypra-
cowania, ale tym razem bę-
dzie wybierał między roz-
prawką problemową (fr. epi-
ki lub dramatu) i interpreta-
cją tekstu poetyckiego (tekst
liryczny). Przypominam, że
kryteria oceniania są jedna-
kowe dla wszystkich rozpra-
wek i jednakowe dla wszyst-
kich interpretacji. Dziś mogą

od 2015 roku?
w maturze Co nowego 

służyć nauczycielom jako po-
moc dydaktyczna. Cieszy po-
wrót rozprawki na egzamin
maturalny i swobodny dobór
argumentów przez uczniów:
takie wnioski przekazywali
uczestnicy warsztatów ma-
turalnych.

Krytyczne opinie 
nie zostały 

zignorowane 
Pamiętajmy rów-

nież o tym, że
nowa  formuła

egzaminu
maturalnego
z języka pol-

s k i e g o
w znaczą-
cym stop-
niu wpły-
wa na

organizację procesu naucza-
nia. Zapisy wymagań ogól-
nych i szczegółowych na
trzech etapach kształcenia
powinny być poddane przez
nauczycieli wnikliwej  anali-
zie. Tekstocentryczne podej-
ście zapisane w podstawie
programowej zobowiązuje
nauczyciela do stosowania
metod pracy, których boha-
terem staje się uczeń; debata,
dyskusja, forum krytyków,
przekład intersemiotyczny,
dyskusja, ćwiczenia prak-
tyczne i autentyczna sztuka
mówienia, przekonywania,
argumentowania…
Formuła matury od 2015 w li-
ceach i 2016 w technikach
ulega modyfikacji. Najwięk-
sze zmiany dokonują się w za-
kresie języka polskiego. Wy-

nika to z potrzeby dostoso-
wania egzaminu maturalne-
go do nowej podstawy pro-
gramowej oraz oczekiwań
społecznych. Pojawiające się
krytyczne opinie dotyczące
prezentacji w części ustnej
oraz nieporozumienia i ste-
reotypy związane z modelem
dotychczasowego oceniania
wypracowań  nie zostały zig-
norowane. Formuły egzami-
nacyjne nie są przecież dane
raz na zawsze. Jeśli nie przy-
stają do zmieniającej się rze-
czywistości, należy je moder-
nizować, modyfikować, a na-
wet poddawać zasadniczym
zmianom i ufać, że podejmo-
wane działania przełożą się na
sukces edukacyjny uczniów,
radość rodziców i zawodową
satysfakcję nauczycieli. woj

Grażyna Przasnyska 
Warmińsko-Mazurski 

Kurator Oświaty 
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Szukamy osób 
młodych po szkole

Praca Tymczasowa w Holandii
www.goodmorning.eu

Tel. 89 523 80 75
e-mail: goodmorningolsztyn@wp.pl
Olsztyn, ul. Wędkarska 46 A
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Matura, a

W
ielu abiturien-
tów będzie
czekało w na-
pięciu na wy-

niki egzaminów, które zo-
staną ogłoszone 27 czerwca.
Niektórzy będą przygotowy-
wali się do egzaminów
w s t ę p n y c h ,
a jeszcze inni
nadal będą
s z u k a l i
s w o j e j
drogi ży-
cia... 

Podróże kształcą
wykształconych 
Jeszcze kilkanaście lat temu

po egzaminach maturalnych
wybierało się studia bądź ja-
kąś szkołę policealną i już.
Dziś sprawa nie jest taka

oczywista. Jedni zapewne
pójdą na studia dzienne,

drudzy natomiast
udadzą się do firm

i różnych insty-
tucji w poszu-

kiwaniu pra-
cy. Rośnie
jednak gru-
pa osób
k o ń c z ą -
cych licea

lub tech-
n i k a ,
k t ó r z y
po zda-

niu matury dają sobie czas na
przemyślenia. Pakują waliz-
ki i wyjeżdżają. Postępują
według starej jak świat ma-
ksymy „podróże kształcą”. 

Jeden ze znanych polskich
podróżników powiedział kie-
dyś, że podróże kształcą, ale...
wykształconych. I na pewno
miał rację. Bo co to za po-
dróż, kiedy nie jesteśmy do
niej przygotowani. 

Podjęcie wyzwania związa-
nego z podróżą w dalekie
kraje i to na własną rękę nie-
sie ze sobą wiele niepewno-
ści, ale z drugiej strony jest
prawdziwą szkołą życia. Częs-
to trzeba liczyć na uśmiech
losu i pomocną dłoń napot-
kanych osób. W ten sposób
można poznać inne kultury,
innych ludzi oraz siebie sa-
mego. Przecież w trudnych
sytuacjach szlifujemy swój
charakter. 

Kierunki
humanistyczne 
czy techniczne 
Największa grupa matu-

rzystów zdecyduje się na stu-
dia. Jakie jednak wybrać, aby
mieć szansę na dobrze płat-
ną pracę? Jeżeli chodzi
o konkretne kierunki, naj-
większe szanse na pracę po
studiach mają absolwenci
medycyny, budownictwa oraz
architektury. 

Stuprocentowej gwarancji
pracy nie dają jednak za-
równo kierunki humanis-

tyczne, jak i popularniejsze
w ostatnich latach kie-

runki techniczne.
Wskaźnik zatrudnienia

wśród absolwentów
szkół wyższych wciąż
jest bardzo wysoki

i to niezależnie od
kierunku. Specja-

liści twierdzą na-
wet, że kierunki

społeczne za kilka
lat znów będą
miały się dobrze,
pod warunkiem
jednak udoskona-
lania programów
studiów. Twierdzą
oni, że dzisiaj stu-
dia, jak i wy-
kształcenie są je-
dynie bazą. Aby
mieć szansę na
dobrą pracę, trze-
ba połączyć je

z kompetencjami i umiejęt-
nościami. Kompetencje to
cechy charakteru, które mają
istotne znaczenie w przyszłej
pracy zawodowej, a umie-
jętności to konkretne rzeczy,
które potrafimy zrobić. 

Dwa w jednym, 
czyli studia za granicą 
A może połączyć wyjazd za

granicę ze studiami. Opcja
dwa w jednym zyskuje coraz
więcej zwolenników. Dlacze-
go? Poznajemy inną kulturę,
ciekawych ludzi, obcy język,
a do tego studiujemy. Ten
wybór wydaje się być najcie-
kawszy ze wszystkich dla
człowieka wchodzącego
w dorosłe życie. Trzeba jed-
nak znać dobrze język an-
gielski lub kraju, do którego

zamierzamy wyjechać. Istot-
ne jest również nasze świa-
dectwo ukończenia szkoły
oraz wyniki z egzaminów.
Zdaniem ekspertów studia za
granicą to doskonała prze-
pustka do przyszłej kariery.
Jest wiele organizacji oraz
programów, które taki wy-
jazd umożliwiają.

Połączyć naukę
z praktyką 
Co z tymi, którzy nie będą

studiować, ani nie mają za-
miaru pakować walizek, aby
wyjechać za granicę? A może
udać się do szkoły policeal-
nej, aby zdobyć konkretny
fach? Niektórzy specjaliści
twierdzą, że nie jest istotne
to, na jakim poziomie koń-
czymy, ale to, jaki zawód wy-

bierzemy. Wybranie
pierwszych lepszych
studiów nie ma sensu.
Przekonały się
o tym te osoby,
k t ó r e
w ostatnich
latach za-
siliły rze-
sze bezro-
b o t n y c h
lub mu-
siały pod-
jąć pracę nie-
odpowiednią
do wykształ-
cenia. Nie
każdy musi
skończyć stu-
dia, aby znaleźć
dobrze płatną
pracę. Dziś
umiejętność łą-
czenia nauki
z praktyką często
daje dużo więk-
sze możliwości
na rynku pracy
niż studia.

woj 

Trwa maraton maturalny, do którego w naszym
regionie zasiadło ponad 16 tys. osób. Egzaminy
będą trwały do końca maja, a co potem?

Mat
STU
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KIERUNEK PRACA SOCJALNA

I stopnia
Praca socjalna

KIERUNEK SOCJOLOGIA

I stopnia
Socjologia innowacyjności i zachowań rynkowych
Socjologia interakcji rodzinnych
Socjologia nowych mediów
Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego
NOWOŚĆ Socjologia 40+

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

I stopnia
Bezpieczeństwo narodowe

II stopnia
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
Bezpieczeństwo regionalne i lokalne

OFERTA SPECJALNA
KIERUNEK  POLITOLOGIA

Studia w języku angielskim
Politologia I i II stopnia
Stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywa
Politologia II stopnia
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze

WYDZIAŁ 
NAUK SPOŁECZNYCH

OFERTA KSZTAŁCENIA
KIERUNEK PEDAGOGIKA

I stopnia
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

II stopnia
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego
Wczesna edukacja
Edukacja dorosłych z gerontologią
Pedagogika opiekuńcza
Menadżer kultury
Pedagogika szkolna z przedsiębiorczością
Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową

KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA

I stopnia
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Resocjalizacja

KIERUNEK POLITOLOGIA

I stopnia
Politologia

II stopnia
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
Marketing polityczny i media
Rozwiązywanie konfliktów politycznych i społecznych
Samorząd terytorialny

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn
Tel. 89 524 62 07,  524 62 27, 524 62 88

www.wns.uwm.edu.pl  |  https://www.facebook.com/WNSUWM
rekrutacja on-line: https://irk.uwm.edu.pl/

— Większość osób studia
pedagogiczne kojarzy tylko
z kształceniem nauczycieli,
a to nie do końca prawda...

— W ramach kierunku pe-
dagogika mamy specjalności
takie jak edukacja przed-
szkolna i wczesnoszkolna na
studiach I stopnia oraz wczes-
na edukacja na studiach II
stopnia czy pedagogika szkol-
na z przedsiębiorczością.
W ubiegłym roku uruchomi-
liśmy jeszcze jedną specjal-
ność nauczycielską: Terapia
pedagogiczna i wspomaga-
nie rozwoju dziecka zdolnego.
Pozostałe specjalności na kie-
runku pedagogika nie są nau-
czycielskimi, np. pedagogika
opiekuńcza.

— Gdzie takie osoby mogą
pracować? 

— Absolwenci np. pedago-
giki opiekuńczej mogą pra-
cować między innymi w do-
mach dziecka. Są przygoto-
wani również do prowadzenia
własnych instytucji takich jak
np. rodzina zastępcza oraz

do pracy z ludźmi starszymi.
Wymieniona praca socjalna
przygotowuje kandydatów do
pracy w instytucjach pomocy
społecznej. Osoby takie mogą
zostać również asystentami
rodziny. Dziś są to bardzo
pożądane kierunki kształcenia
w naszym społeczeństwie, bo
potrzebujemy osób, które po-
trafią pracować z rodziną.

— Oprócz wymienionych
kierunków, na Wydziale Spo-
łecznym Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego można
studiować również politologię
i socjologię...

— Coraz większym zainte-
resowaniem cieszy się kieru-
nek bezpieczeństwo narodo-
we. Przejmuje popularność,
jaką cieszyła się wcześniej po-
litologia. Przede wszystkim
chciałabym jednak zwrócić
uwagę na socjologię. W ra-
mach tego kierunku mamy
ofertę 40 plus, która skiero-
wana jest do osób pracują-
cych. Zajęcia odbywają się
popołudniami, można więc
zarazem zajmować się pracą

zawodową, jak i kształcić się
w ciekawym kierunku. To są
studia licencjackie bezpłat-
ne.

— Ostatnio spada zaintere-
sowanie studiami humanis-
tycznymi na rzecz kierunków
technicznych. Jak więc za-
chęcić młodych ludzi do stu-
diowania pedagogiki czy so-
cjologii?

— Nie zgadzam się z tezą, że
nauki humanistyczne i spo-
łeczne kształcą bezrobot-
nych... Nie tak dawno byłam
w Warszawie na spotkaniu
prorektorów i dziekanów
z różnych uczelni, gdzie pod-
jęto ten temat. Otóż nie ma
czegoś takiego jak kryzys nauk
społecznych czy kryzys w na-
borze na kierunki humanis-
tyczne. Polska nie jest tak do-
brze rozwijającym się kra-
jem, jak byśmy sobie tego ży-
czyli, bezrobocie dotyka więc
w takim samym stopniu ab-
solwentów różnych kierun-
ków. Nie tylko humanistycz-
nych i społecznych.

woj

Czas wybrać przedmioty
na maturę 2015! 

Paweł Łojewski,
pracownik biura 
do spraw studenckich
Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie:

— Zapraszamy wszystkich
uczniów przyszłorocznych
klas maturalnych do zapo-
znania się z kryteriami re-
krutacji na rok 2015/2016.
Kryteria decydują o tym, ile
punktów zostanie przydzie-
lonych za dany przedmiot
zdawany na maturze. Z kolei
suma przyznanych punktów
będzie rozstrzygała o przyję-
ciu na wymarzone studia. 

Teraz więc uczniowie mają
kilka miesięcy, aby zastano-
wić się i wybrać przedmioty,

jakie będą zdawali na przy-
szłorocznej maturze, bo do
końca września bieżącego
roku będą musieli zadekla-
rować je w swoich szkołach. 

Jeżeli chodzi o kryteria re-
krutacji należy podkreślić, że
przedmioty zdawane na po-
ziomie rozszerzonym punk-
towane są przez nas podwój-
nie. Warto więc się na to od-
ważyć, bo wówczas dwu-
krotnie wzrastają szanse na
dostanie się na wybrane stu-
dia. 

Nie ma kryzysu nauk społecznych 
Z prof. Małgorzatą Suświłło, dziekanem Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
rozmawiamy o tym, dlaczego warto studiować 
kierunki społeczne.

co dalej?

tura
UDIA?
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CIEKAWOSTKI

Na dobre ruszył nasz nowy serwis Planeta Wiedzy — planetawiedzy.pl
Zainteresuje każdego, dla kogo zdobywanie wiedzy jest pasją. 

Nowy serwis 
Zdajesz maturę lub zaraz będziesz się do niej przygotowy-
wał i poszukujesz arkuszy maturalnych? Zajrzyj na stronę
planetawiedzy.pl. Czy wiesz, jakie zmiany czekają 
na maturzystów w przyszłym roku? Również zapraszamy
Ciebie do odwiedzenia naszej strony. 
U nas znajdziesz mnóstwo bieżących informacji z życia
szkół i uczelni wyższych. Pomożemy Tobie również wybrać
odpowiednią placówkę edukacyjną. 
Planeta Wiedzy to także wypowiedzi ekspertów i porady.
Chciałbyś wiedzieć, jak dbać o właściwą postawę dziecka
i jaki sport dobrać do jego charakteru? 
Zajrzyj na planetawiedzy.pl 
Interesuje Ciebie nauka i historia? Również zapraszamy 
na naszą stronę. Bez względu na wiek, znajdziesz tu coś
dla siebie. woj 

Drzewo 
genealogiczne 
O tym, od czego rozpocząć poszukiwania swoich
korzeni rodzinnych, rozmawiamy z Piotrem
Rafalskim, archiwistą z Olsztyna. 

Jak rozpocząć poszukiwania
genealogiczne swoich przod-
ków? 
― Pierwszy krok to rozmo-

wy z najstarszymi członkami
rodziny, pradziadkami, dziad-
kami i rodzicami. Następnie
wypytujemy się po ciociach
i wujkach. Spisujemy to
w formie relacji, a następnie
dajemy im do autoryzacji.
Można przeprowadzić z nimi
luźną rozmowę bądź przy-
gotować konkretne pytania.

― A kolejny krok?
― Zbieramy podstawowe

informacje historyczne o te-
renach, z których pochodziła
rodzina. Do jakiego zaboru
należały. To jest istotne, bo
w Prusach dokumenty zapi-
sywano w niemieckim goty-
ku, w zaborze austriackim
używano alfabetu łacińskiego,
a na terenach zaboru rosyj-
skiego od 1807 roku, czyli od
momentu, w którym po-
wstało Księstwo Warszaw-
skie utworzone przez Napo-
leona, do upadku powstania
styczniowego dokumenty
tworzono w języku polskim.
Później, aż do momentu,
w którym odzyskaliśmy nie-
podległość, do sporządzenia
aktów metrykalnych używa-
no cyrylicy i języka rosyjskie-
go. Jeżeli sprawdzimy przy-
należność państwową, a na-
stępnie to, do jakiej parafii
należała rodzina, to pomoże
nam interpretować fakty. 

― Do jakiego więc urzędu
zapukać, po tym, jak wypy-
tamy swoją rodzinę?
― Głównym źródłem in-

formacji są archiwa pań-
stwowe oraz kościelne. Naj-
pierw należy zajrzeć do od-
działu terenowego archiwum
państwowego w miejscowo-
ści, z której pochodziła nasza
rodzina. Następne kroki kie-
rujemy do archiwów woje-
wódzkich i centralnych, któ-
rymi są Archiwum Główne
Akt Dawnych czy Archiwum
Akt Nowych. Przydatne są
również archiwa resortowe,
czego przykładem jest Cen-

tralne Archiwum Wojskowe
w Rembertowie. Pamiętaj-
my oczywiście o urzędach
stanu cywilnego. Jeżeli cho-
dzi o archiwa kościelne, to tu
kolejność jest następująca:
parafialne, diecezjalne oraz
archidiecezjalne. 

― Przychodzę do archi-
wum i po prostu mówię, że
rozpoczynam badania ge-
nealogiczne swojej rodziny?
― Tak. Najpierw dostaje

się do wypełnienia ankietę,
która pozwoli rozpocząć ba-
dania genealogiczne w da-
nym archiwum.

― Czego możemy dowie-
dzieć się z aktów metrykal-
nych?
― Poznamy status społecz-

ny rodziny, możemy przygo-
tować również drzewo ge-
nealogiczne, które jest na-
rzędziem pomocniczym. Zda-
rza się, że ludzie traktują je
jako finał swojego poszuki-
wania, a ono w tym momen-
cie dopiero się rozkręca. Je-
żeli pracę zakończymy na
tym etapie, to będziemy po-
zbawieni części opisowej his-
torii rodziny. Oprócz aktów
metrykalnych, podczas po-
szukiwań możemy natrafić
na intercyzy przedmałżeń-
skie. Na początku XIX wieku

sporządzane były również
notarialnie zgody rodziców
na zawarcie ślubu.

―Na jak stare akta można
natrafić?
― W archiwum państwo-

wym do dwustu lat wstecz
i starsze, natomiast w USC do

stu lat wstecz. W archiwum
możemy uzyskać odpis da-
nego aktu, jego ksero bądź
skan elektroniczny. 

Pierwsze linie genealogicz-
ne były wyznaczone już po-
nad 5 tys. lat temu w mieście
Ur na terenie Mezopotamii.
Najstarsze tego typu zabytki
pochodzą  z Egiptu
oraz z Chin. Genealo-
gia naukowa, która
rozwinęła się w XIX i
XX wieku, opiera się
na źródłach histo-
rycznych i dro-
biazgowych ba-
daniach. 

Szacuje się,
że genealo-
gia w USA

stanowi drugie co do
popularności hobby po

zbieraniu znaczków. To
cały system informacyj-

ny dotyczący genealogii z
wielkimi bazami danych,

dostępnymi nawet telefo-
nicznie. 

Największą na świecie
bazę danych metrykalnych i
bibliotecznych dotyczących
genealogii mają Mormoni.
Zmikrofilmowali oni zasoby
wielu archiwów państwo-
wych i kościelnych również
w Polsce. Mają także mi-
krofilmy ksiąg, które zosta-
ły wywiezione w czasie II
wojny światowej do Nie-
miec. woj

Dekalog genealoga amatora
1. Należy być systematycznym w zbieraniu danych
2. Nie dowierzać bezkrytycznie tradycji rodzinnej, 

herbarzom itp.
3. Źródła traktować z umiarkowanym zaufaniem
4. Poszukiwania rozpocząć od najbliższych pokoleń
5. Nie uszlachcać swojej rodziny na siłę
6. Należy stosować konwencję genealogiczną, 

m.in. tablice genealogiczne
7. Zawsze należy podawać źródło każdej informacji 
8. Akta archiwalne i zbiory biblioteczne powinny służyć

następnym pokoleniom
9. Zastanowić się nad tym, czy można zrobić coś, 

co będzie służyło innym genealogom 
10. Pamiętać o tym, aby udostępniać rezultaty 

swojej pracy innym
Źródło: Rafał  Prinke, Poradnik genealoga  amatora

W kolejnym numerze Planety Wiedzy napiszemy o tym
jak przygotować się do wakacyjnego wyjazdu


