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Przed rozpoczęciem roku szkolnego warto zapoznać się z kilkoma
zasadami dotyczącymi zakupu podręczników. 
Na pewno zaoszczędzi na tym nasz domowy budżet. 

• porównanie cen — warto porównywać ceny w różnych
kanałach dystrybucji danego wydawcy, szczególnie jeśli
ceny danego pakietu różnią się znacząco od tych oferowa-
nych w latach ubiegłych. Warto także sprawdzić cenę
w kilku sklepach, zarówno tradycyjnych, jak i interneto-
wych. Wirtualne porównywarki cenowe ułatwią wybór naj-
korzystniejszej oferty, ponadto koszt w internetowym skle-
pie wydawcy danego podręcznika może służyć jako dobry
punkt wyjścia dla porównań;

• nie musisz kupować tzw. „pakietów” — zakazane są
praktyki marketingowe stosowane dotychczas przez niektó-
rych wydawców czy inne podmioty prowadzące sprzedaż
podręczników, polegające na wymuszaniu zakupu podręcz-
nika z innym podręcznikiem lub dodatkowymi materiałami
dydaktycznymi, wbrew woli konsumenta;

• przemyślane decyzje — księgarnia nie ma obowiązku
przyjmować zwrotu pełnowartościowego podręcznika,
który okazał się nieodpowiedni. Warto więc listę obowiąz-
kowych książek skonsultować z nauczycielem. Zwrot lub
wymiana na inną, zależy tylko od dobrej woli księgarza.
Przed zawarciem transakcji lepiej zapytać sprzedawcę, czy
w określonym terminie będzie można książkę zwrócić lub
wymienić;

• więcej praw w wirtualnym sklepie — jeżeli podręcznik
sprzedaje e-księgarnia, zawierana jest umowa na odle-
głość. Z takiej transakcji można się wycofać w ciągu dziesię-
ciu dni od odebrania towaru. Wystarczy wysłać pocztą
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odle-
głość (w ciągu 10 dni) i zwrócić sprzedawcy podręcznik 
(w ciągu 14 dni); 

• wadliwy podręcznik można reklamować — dotyczy to za-
równo książek nowych, jak i używanych. Posklejane strony,
nieczytelna czcionka — wadliwą książkę można reklamo-
wać w ciągu 2 lat od zakupu. Możemy się wtedy
domagać m.in.wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się
to niemożliwe, możemy żądać odstąpienia od umowy
kupna-sprzedaży lub obniżenia ceny. W przypadku zakupu
używanych podręczników sprzedawca może skrócić czas na
reklamację do roku. Zawsze  potrzebny będzie dowód za-
kupu, np. paragon;

• używane podręczniki są najtańsze — warto korzystać
z kiermaszy organizowanych w szkołach i z zakupów
w antykwariatach;

• skorzystaj z rządowego programu „Wyprawka
szkolna” — rodziny o dochodach nieprzekraczających
539 zł netto na jedną osobę oraz dzieci z niektórymi
niepełnosprawnościami mają prawo do dofinanso-
wania. Zwrot poniesionych wydatków wynosi od
175 do nawet 770 zł na jedno dziecko;

• Jak starać się o dofinansowanie w ramach
„Wyprawki szkolnej”? To rodzice kupują pod-
ręczniki. Należy zachować rachunek lub para-
gon. Będą potrzebne jako dowód zakupu.
Termin składania wniosków ustala odpo-
wiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
właściwy ze względu na siedzibę szkoły.
Wszyscy rodzice, którzy złożą wnioski o dofinan-
sowanie, muszą otrzymać pieniądze do 17 listo-
pada 2014 roku. Wnioski o przyznanie pomocy
dostępne są na stronach internetowych samorzą-
dów gminnych.  Źródło: MEN

Porównaj ceny, 
zanim kupisz podręczniki! 

D
armowy elemen-
tarz dla pierwszo-
klasistów miał od-
ciążyć domowe

budżety bo ma być darmo.
Niestety, radość rodziców
nie trwała długo. Okazało się
bowiem, że elementarz jest
za darmo, ale za to wzrosły
ceny innych podręczników. 

To, że podręczniki zdrożały,
można zaobserwować na pół-
kach księgarni. Księgarze sza-
cują, że ich ceny wzrosły śred-
nio o pięć procent. Może to
i niedużo, ale jeżeli podliczy
się wszystkie podręczniki,
a do szkoły w jednym gospo-
darstwie domowym chodzi
nie jedno, a kilkoro dzieci,

to mamy pokaźną sumę.
Część księgarzy winą za pod-
wyżki na półkach obarcza
darmowy podręcznik. — Zda-
je się, że wydawnictwa chcą
w ten sposób nadrobić stra-
ty, które przyniesie im dar-
mowy podręcznik — twierdzą
niektórzy. Jaka jest więc na to
recepta?

Okazuje się, że oprócz dar-
mowego elementarza pierw-
szoklasiści mogą li-
czyć na dofinanso-
wanie. Otóż, na
wszystkie ćwicze-
nia i podręcznik
lub materiał
eduka-

cyjny do nauki obowiązko-
wego języka obcego szkoła
otrzyma dotacje w wysokości
75 zł dla każdej z osób, któ-
re po raz pierwszy przekro-
czą próg szkoły.  

W następnych latach dar-
mowe podręczniki i system
dotacji obejmą kolejne klasy.
W tym roku jednak książki
dla starszych uczniów trzeba
będzie kupić. 

Rodziny o najniższych do-
chodach mogą liczyć na do-

płaty w ramach
rządowego pro-
gramu „Wypraw-
ka szkolna”.
Kwota za-

planowana w programie na
2014 rok to 156 mln zł. Spe-
cjaliści z Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej sugerują
jednak, aby zwracać uwagę
na zróżnicowanie cen w księ-
garniach i wybierać najtań-
sze źródło. Podają również
pewne rady, które mają
uchronić przed zbytnim nad-
szarpnięciem domowego bu-
dżetu. Przedstawiamy je po-

niżej.  woj 

Przed decyzją o wydaniu pieniędzy 
warto pamiętać o kilku zasadach, 
które pomogą w rozsądnym
dokonywaniu zakupów:
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Zapewniamy doskonałe przygotowanie do matury. 
W nauce będą Cię wspierać doświadczeni nauczyciele.

Będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania w przyjaznym
i bezpiecznym otoczeniu. Uczymy poczucia odpowiedzialności,

samodzielności i ciekawości świata.
Bezpłatne przy średniej powyżej 4,5*
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Zapisz się już dziśZapisz się już dziś
www.oskar.olsztyn.pl

89 535 33 66
• Liceum Ogólnokształcące Dzienne– BEZPŁATNE
– Zapisy do klas I, II, III

• Przedszkole „PATRYK” – Pełna opłata od 250 zł!
– Najbogatsza oferta zajęć w Olsztynie
– Własna kuchnia     www.przedszkolepatryk.pl

• Szkoła Podstawowa – opłata od 240 zł
– Język angielski codziennie, wyżywienie
– Bogata oferta zajęć w ramach czesnego

• Gimnazjum – BEZPŁATNE
– Codziennie język angielski i niemiecki (150zł m-c)

• Liceum Zaoczne – BEZPŁATNE
– Dla dorosłych po gimnazjum, szkole podstawowej
– zasadniczej zawodowej

• Studium Policealne – BEZPŁATNE
– Administracja, Ekonomista, Informatyk, BHP, 

Kosmetyka, Fryzjerstwo i inne

• KURSY: Księgowości, Kadry i płace, Komputerowe, 
Kosmetyczne, BHP, Pedagogiczne i inne

• Kursy Nauki Jazdy – 1200 zł

Sekretariat: 11 Listopada 5, Olsztyn
Tel. 089 535 33 66, 535 40 91

L

Dla nas uczeń i jego wybór jest najważniejszy 
Z Patrykiem Łubińskim roz-

mawiamy o ofercie Przed-
szkola „Patryk” i Centrum
Edukacji „Oskar”. 

— Centrum Edukacji
„Oskar” wchodzi w nowy
rok szkolny. Czy coś zmieni-
ło się przez wakacje?
— Przez wakacje zmieniła

się przede wszystkim oferta,
bo wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom uczniów, teraz
gimnazjum i liceum dzienne
są bezpłatne. Istnieje możli-
wość nauki w klasach ze
zwiększoną liczbą godzin ję-
zyków obcych i matematyki,
gdzie nauka jest płatna.

W przedszkolu „Patryk”,
gdzie już dotychczas zapew-
nialiśmy najbogatszą ofertę
zajęć dodatkowych, w gru-
pie 5- i 6-latków wprowadzi-
liśmy naukę gry w szachy.

— Oferta „Oskara” obejmu-
je edukację w przedszkolu,
szkole podstawowej, gimnaz-
jum oraz liceum, ale nie tylko...

— Dla naszych uczniów i nie
tylko oferujemy kursy nauki
jazdy, bhp, księgowości oraz
kadry i płace. Proponujemy
zdobycie kwalifikacji w za-
wodzie fryzjer na kursach
kwalifikacyjnych.

— W centrum nie brakuje
ciekawych inicjatyw, takich
jak chociażby Debaty
Oksfordzkie organizowane
przez uczniów liceum.
W szkole podstawowej
działają koła zaintereso-
wań. Wygląda na to, że
każdy uczeń znajdzie tu coś
dla siebie...
— Każdy uczeń ma swoje

zainteresowania, a my jako
szkoła staramy się dobrać

idealne koła, by trafić w gust
naszych podopiecznych.
Uczniowie sami wybiera-
ją na koniec I klasy lice-
um przedmioty któ-
rych naukę chcą rea-
lizować w zakresie
rozszerzonym przez
następne dwa lata.
Każdy uczeń jest
świadomy swojej
decyzji, ponieważ
przez cały rok
omawiane są
kryteria, który-
mi musi się
kierować
przy wybo-
rze rozsze-
rzeń. Dla
nas uczeń
i jego wybór
jest najważ-
niejszy.

woj 

z dwóch następujących przed-
miotów: geografii, historii,
języka polskiego, języka ob-
cego lub matematyki. W tym
przypadku można więc wy-
brać, jako przedmioty roz-

szerzone, chociażby mate-
matykę i język obcy. 

Decyduje rynek
i jego potrzeby 

Podejmując de-
cyzję o szkole za-
wodowej, należy
zastanowić się,
czy dany zawód
będzie miał na
rynku wzięcie. Is-
totną kwestią są

również zdolności i umiejęt-
ności kandydata. Podjęcie de-
cyzji ad hoc nie przyniesie po-
żądanych efektów. O odnale-
zieniu się na rynku pracy de-
cydował będzie głównie rynek
i jego potrzeby, wiele więc
zależy od tego, jaki fach bę-
dziemy mieli w rękach. 

Zdarza się, że już po rozpo-
częciu nauki w danej szkole
okazuje się, że to nie jest to…
Podobnie rzecz ma się
z przedmiotami rozszerzo-
nymi, które zostały wybrane
na początku. Należy spraw-
dzić wówczas, jakie są możli-
wości zmiany, aby nie brnąć
w coś, co nas nie interesuje.
Na koniec warto pamiętać, że
kształcimy się przez całe życie.

Dana placówka to tylko
etap na naszej drodze,

który możemy le-
piej lub gorzej

wykorzystać. 
woj 

w przyszłości poszerzyć ścież-
kę kariery bądź ją zawęzić.
Decyzja co do szkoły ponad-
gimnazjalnej, czy chcemy, czy
też nie, przełoży się na wybór
studiów. Dla przykładu, jeden
z uniwersytetów medycznych
bierze pod uwagę wyniki ma-
tury z biologii, chemii oraz fi-
zyki. Dlatego te przedmioty
należy wybrać w zakresie roz-
szerzonym już teraz. Obo-
wiązkowo należy zaintereso-
wać się również przedmiota-
mi uzupełniającymi: histo-
rią i wiedzą o społeczeństwie.
Na socjologię z kolei jedna
z uczelni wyższych bierze pod
uwagę wyniki matury

W
tym roku spora
grupa dyrekto-
rów olsztyńskich
szkół czekała na

uczniów z utęsknieniem.
W wielu placówkach klasy
nie zostały obsadzone w stu
procentach, a to oznacza, że
niektórzy nauczyciele nie
będą mieli pełnego etatu.
Niektórzy uczniowie z kolei,
po wybraniu szkoły, posta-
nowili zmienić swoją decyzję.
Również w poniedziałek będą
wiedzieli, czy zostali przyjęci
do danej placówki.

Wybór szkoły ponadgim-
nazjalnej to nie jest prosta
sprawa. To ważna decyzja na
najbliższe lata, a nawet na
całe życie. Dlatego nie może
być podjęta pochopnie. Dla
tych, którzy zamierzają iść na
studia, ważne jest to, jak szko-
ła przygotowuje do zdania
matury, dla tych z kolei, którzy
wybrali kształcenie zawodowe,
istotne będzie zdobycie cie-
kawego i popłatnego zawodu. 

Ta decyzja zaważy 
na studiach 
To, czy uczeń wybierze roz-

szerzoną matematykę, che-
mię czy historię, pozwoli mu

Szkoła ponadgimnazjalna

Niebawem zakończy się drugi etap rekrutacji w szkołach
ponadgimnazjalnych. W najbliższy poniedziałek uczniowie dowiedzą
się, czy zostali przyjęci do wymarzonej placówki. Czy ich wybór był
właściwy? Czym należy się więc kierować, podejmując decyzję? 

to tylko etap
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Zapisy na rok szkolny 2014/2015

Olsztyn, ul. Żołnierska 39

LO EPROM
wieczorowe i zaoczne

tel. 89 527 75 80, kom. 662 033 995

65614otba-a -A

D
zieci, które jedzą
w domu dobrze
skomponowane
śniadania, osiągają

lepsze wyniki w nauce. Po-
dobnie jest z II śniada-

niem zabieranym do
szkoły. Nie mogą to

być fastfoody, tyl-
ko pełnowarto-

ściowa węd-
lina z wa-

rzywami i zdrowym pieczy-
wem. 

Kiedy brzuch pusty, trudno
o koncentrację i jakiekolwiek
wyniki w nauce. Jedzenie
śniadań nie tylko gwarantu-
je dobre wyniki w nauce, ale
również poprawia odporność,
zapobiega otyłości, a nawet
próchnicy zębów. Dzieci roz-
poczynające dzień od zdro-
wego posiłku w domu, jak
i zabierające drugie śniadanie
do szkoły, przyzwyczajają się
do regularnego jedzenia
mniejszych porcji. Rzadziej
skarżą się na bóle brzucha
i mają mniejszy poziom cho-
lesterolu we krwi. Tak, tak,
dziś wiele dzieci ma tę do-
legliwość, wydawałoby się,
dotyczącą tylko dorosłych.

Chipsy, czekolada i sło-
dycze w diecie pusto-
szeją organizm już od
najmłodszych lat. 

Dobrze 
skomponować 
Zdrowa dieta dziecka

powinna zawierać węg-
lowodany i kwasy

tłuszczowe. Do

tego wapń, cynk, żelazo, wi-
taminy z grupy B i pełnowar-
tościowe białko. To te skład-
niki gwarantują prawidłowy
rozwój i sprawiają, że mózg
młodego naukowca pracuje
odpowiednio. Dlatego też
w dobrze skomponowanym
śniadaniu powinny znaleźć
się wędliny dobrej jakości,
pieczywo oraz owoce i warzy-
wa. Warto dodać, że śniadanie
nie tylko odżywia organizm
dziecka tu i teraz, ale kształtuje
jego dietetyczne wybory na
lata. Nie należy zapominać
również o naturalnych sokach
lub czystej wodzie, bez zbęd-
nych barwników. Bo na co
zda się prawidłowa dieta, jeżeli
obok zdrowej kanapki, w ple-
caku naszego malucha znaj-
dzie się cola lub, co niestety się
zdarza, napój energetyzujący
polecany dla dorosłych… 

Napój mleczny i ryby 
Śniadanie powinno dostar-

czać około 30 proc. kalorii
przewidzianych na wszystkie
posiłki w ciągu całego dnia.
Ważne jest również zachowa-
nie odpowiednich proporcji:
prawidłowa dieta to około 10-
14 proc. energii pochodzącej
z białka, 30 proc. z tłuszczu i 60
proc. z węglowodanów. Do-
brze skomponowany posiłek to
przede wszystkim nabiał: bia-
łe sery i naturalne jogurty. Za-
leca się również, aby dzieci
wypijały raz dziennie napój
mleczny: kakao lub koktajl
mleczno-owocowy. Stanowią
one pełnowartościowe białko,
niezbędne do wzrostu i roz-
woju dziecka. Produkty tego
typu dostarczają również wapń
do budowy kości. Istotne są
również nienasycone kwasy
tłuszczowe. To one zwiększają
odporność organizmu oraz
sprawiają, że mózg pracuje
prawidłowo. Ich źródłem są:
oliwa z oliwek, olej słoneczni-
kowy oraz ryby morskie. Waż-
ne w diecie są również pro-
dukty zbożowe: pieczywo peł-
noziarniste czy kasza jęcz-
mienna. Istotnym dodatkiem
będzie także kasza gryczana
oraz brązowy ryż. Produkty te
zawierają błonnik, białko, węg-
lowodany oraz witaminy z gru-
py B. Warto wspomnieć o po-
pularnym płatkach podawa-

nych z mlekiem. To może być
dobre i szybkie rozwiązanie
pod warunkiem, że nie zawie-
rają zbyt dużo cukru. 

Coś, co lubi 
nasza pociecha 
Przygotowując drugie śnia-

danie należy wziąć po uwagę
również możliwości tech-
niczne jego przeniesienia,
a później spożywania. Lepiej
egzamin zda jogurt pitny niż
ten w kubeczku, który trzeba
będzie zjeść łyżeczką. Na ryn-
ku dostępne są różnego ro-
dzaju pojemniki o różnych
kolorach i kształtach. Ważne,
aby posiadały one niezbędne
atesty. Drugie śniadanie po-
winno być tak skomponowa-
ne, aby nasza pociecha bez

większe-
go oporu chciała po
nie sięgnąć. W szkole nikt nie
będzie mógł jej do tego za-
chęcić. Jeżeli więc do pleca-
ka włożymy coś, czego zbyt
nie lubi, to po lekcjach otrzy-
mamy przesyłkę zwrotną,
a nasze dziecko przyjdzie do
domu głodne. Pamiętajmy
również o zapotrzebowaniu
energetycznym ucznia. Weź-
my po uwagę liczbę godzin
spędzonych na lekcjach, jak
i na zajęciach dodatkowych.
Drugie śniadanie łącznie
z pierwszym powinno za-
pewnić dziecku aż 35-40
proc. wartości dziennej racji
pokarmowej. Niestety, wśród
wielu rodziców nadal poku-
tuje myśl, że śniadanie to
tylko przekąska przed obia-
dem, a nie pełnowartościowy
posiłek. woj 

To bez wątpienia najważniejszy posiłek w ciągu
dnia. Jego rolą jest dostarczenie energii niezbędnej 
do prawidłowej pracy i wzrostu młodego organizmu. 

Przygotowując jadłospis dla dziecka należy pamiętać
o jego urozmaiceniu. Zamiast na przykład pieczywa można podać 
płatki lub kaszę. Mięso można zastąpić rybą lub jajkiem. 
Dobrymi zamiennikami mleka mogą być natomiast jogurty lub kefiry. 

Śniadanie
to nie tylko przekąska

347814otbr-a -A

www.wedlinytradycyjne.com.pl

JEDYNA w Olsztynie
wędzarnia 

tradycyjna ze sklepem

Olsztyn 
ul. Pstrowskiego 12

Zapraszamy do Centrum Smaku Warmii i Mazur
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Zapisz się 
do 23.09. i uzyskaj 

dodatkowe 
5% zniżki 

Dowiedz się więcej:
ul. św. Wojciecha 3/3a, lok. 13 w Olsztynie
tel. 89 307 00 27, 504 535 896

Ile na wyprawkę?

Dla rodziców pierwszy dzwonek jest
powodem do dumy i radości. W końcu to ich
pociecha zdobywa potrzebną wiedzę
i rozwija swoje umiejętności. Niestety, radość
często miesza się ze stresem, bo szkolna
wyprawka oznacza uszczuplenie domowego
budżetu. W takim razie można starać się
o pomoc finansową. 

J
ak co roku, po waka-
cyjnych wyjazdach do-
mowe budżety świecą
raczej pustkami.

A szkolna wyprawka to wy-
datek rzędu kilkuset złotych.
Książki, piórnik, tornister,
trampki na WF, kredki, blo-
ki… Niekończąca się lista ży-
czeń musi zostać spełniona,
aby nasze dziecko zdobywa-
ło wiedzę. Co więc wówczas,
jeżeli nie stać nas na zakup
podręczników i przyborów
szkolnych? Można liczyć na
pomoc z rządowego progra-
mu „Wyprawka szkolna”. 

Dołączyć dokument
o dochodzie 
Wnioski o dofinansowa-

nie na zakup podręczników
i niezbędnych przyborów
można składać w szkole,
gdzie będzie uczyło się nasze
dziecko do połowy paździer-

nika. Do pisma należy dołą-
czyć dokument o dochodzie.
Kwotą uprawniającą do
otrzymania wyprawki szkol-
nej jest miesięczny dochód
na jedną osobę nieprzekra-
czający 539 zł. Wnioski moż-
na składać również w ośrod-
kach pomocy społecznej. Je-
żeli dana rodzina korzysta ze
świadczeń społecznych,

wówczas do wniosku należy
dołączyć decyzję o ich przy-
znaniu lub zaświadczenie
z ośrodka pomocy społecz-
nej. Pieniądze będą wypła-
cane do połowy listopada. 

Również 
w zakładach 
pracy 
O wsparcie mogą ubiegać

się rodzice, których dzieci
idą do klasy II, III lub VI
szkoły podstawowej. Dotacją
objęci są również ucznio-
wie III klasy szkoły ponad-
gimnazjalnej, w tym liceum
ogólnokształcącego, tech-
nikum i zasadniczej szko-
ły zawodowej. Program
przewiduje również
wsparcie dla uczniów sła-

bosłyszących czy niedowi-
dzących. „Wyprawka szkol-
na” przeznaczona jest także
dla osób z upośledzeniem

umysłowym. Beneficjenci to
również dzieci oraz mło-
dzież z niepełnosprawno-
ścią ruchową. 

O dofinansowanie na wy-
prawkę można ubiegać się
również w zakładach pra-
cy. Dana firma musi jed-
nak mieć utworzony za-
kładowy fundusz świad-
czeń socjalnych. Taka po-
moc może być pieniężna
lub rzeczowa. 

Coraz częściej 
przez internet
Wyprawka to koszt rzędu

500-700. Niektórzy na ten
cel wydają nawet ponad tysiąc
złotych. Wielu jednak rodzi-
ców nie stać na to, aby wyło-
żyć chociażby 300 złotych.
Okazuje się, że przybory szkol-
ne najczęściej kupujemy w du-
żych sklepach sieciowych,
a podręczniki w księgarniach.
Coraz częściej rodzice robiąc

zakupy, korzystają z interne-
tu. W ten sposób zaoszczę-
dzają nie tylko pieniądze, ale
i czas. Spora grupa osób coraz
chętniej kupuje podręczniki
używane w punktach skupu,
na bazarach bądź od star-
szych uczniów. Ci, których na
to stać, obok niezbędnych
podręczników czy zeszytów
kupują urządzenia elektro-
niczne, choćby czytniki e-boo-
ków. woj

O dofinansowa-
nie mogą ubiegać się

również uczniowie 
szkół muzycznych, 

liceum plastycznego,  
a także ogólnokształcącej

szkoły 
baletowej. 

Olsztyn, pl. Jedności Słowiańskiej 1/I p., tel. 89-541 50 11

Z Anną Tołoczko, przedstawicielem szkół Cosinus
rozmawiamy o tym, jaki  kierunek kształcenia wybrać, 
aby w przyszłości mieć dobrze płatny zawód. 

— Na rynku nie brakuje
szkół policealnych. Nie
wszystkie jednak gwaran-
tują bezpłatną naukę oraz
dobry poziom. 
— W Cosinusie oferujemy

naszym słuchaczom bez-
płatna naukę. Nie mamy
opłat za wydanie legityma-
cji i zaświadczeń, nie trze-
ba płacić też za egzaminy,
opłacać czesnego czy wpi-
sowego. Warto dodać, że
Szkoły Cosinus mają naj-
większą zdawalność spoś-
ród wszystkich szkół poli-
cealnych jeżeli chodzi o eg-
zaminy maturalne oraz za-
wodowe. 

— W szkołach Cosinus moż-
na zdobyć wykształcenie na
wielu poziomach. Ukończyć
szkołę średnią, zdobyć za-
wód lub tytuł technika. Któ-
ry kierunek jest godny pole-
cenia?
— Kierunki medyczne to

mocny punkt w ofercie sieci
szkół Cosinus w Olsztynie,
która wyróżnia nas na rynku
szkolnictwa policealnego.
Trendy lokalnego rynku pra-
cy wskazują na zapotrzebo-
wanie pracowników właśnie
w sektorze zawodów me-
dycznych. Jesteśmy liderem
w kształceniu kierunków
związanych ze zdrowiem
i urodą.

— Edukacja na większości
kierunków oferowanych
przez was trwa dwa lata.
To wystarczający czas, aby
zdobyć dobry zawód?
— Największy nacisk kła-

dziemy na praktyczną naukę
zawodu, poprzedzoną wstę-
pem teoretycznym. Dzięki
temu nasi absolwenci na ryn-
ku pracy są naprawdę atrak-
cyjni i zarazem konkurencyj-
ni. Zajęcia praktyczne w Cosi-
nusie odbywają się na nowo-
czesnym sprzęcie w doskona-
le wyposażonych pracowniach.
Nauka w naszej szkole to czas,
który z pewnością nie pójdzie
na marne i zaprocentuje w naj-
bliższym czasie. 

Nauka, która 
nie pójdzie na marne

66614otba-a-A

We wrześniowym numerze „Planety Wiedzy” 
przeczytacie o tym jak wygląda studenckie życie
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Punkty rekrutacyjne
Wydział Informatyki i Ekonomii
ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn
tel. (89) 534 71 53, kom. 519 062 007
e-mail: sekretariat.wie@wsiie.olsztyn.pl

Wydział Socjologii i Pedagogiki
ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn
tel. (89) 534 71 53, kom. 519 062 012
e-mail: sp@wsiie.olsztyn.pl

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
ul. Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn
tel. (89) 752 37 53, kom. 519 062 014
e-mail: sekretariat.wz@wsiie.olsztyn.pl

•Administracja •Ekonomia 
•Pedagogika •Socjologia 

•Bezpieczeństwo narodowe
- nowy kierunek!

Rekrutacja trwa do 30.09.2014 r.

2014

C
hociażby na Uniwer-
sytecie Warmińsko-
Mazurskim po
pierwszym naborze

pozostało tysiąc wolnych
miejsc. Wakaty są na 32 kie-
runkach na studiach stacjo-
narnych i 22 na studiach nie-

stacjonarnych. Najsłabszym
zainteresowaniem cieszyły się
filologie. Olsztyńska uczel-
nia nie jest jednak odosob-
niona. Podobna sytuacja ma
miejsce na innych uczelniach
wyższych w całym kraju. Nie-
zbyt dobre wyniki na maturze
splotły się z falą niżu demo-
graficznego. 

Elastyczność 
jest w cenie 
Dodatkowy nabór na studia

zostanie przeprowadzony już
we wrześniu. To na niego li-
czą wyższe uczelnie z nasze-
go regionu. Trwa więc walka
o studenta. Z drugiej strony
ci, którym nie poszło na ma-
turze, nie są na straconej po-
zycji. Możliwości jest na-

prawdę wiele.
Jaki kierunek jednak wybrać? 

Przede wszystkim należy
patrzeć w perspek-

tywie 5-10

i więcej lat. Je-
żeli dziś dany

kierunek zapew-
nia pracę, nie

oznacza to, że tak
będzie również

w przyszłości. 
Dziś niewiele kie-

runków gwarantuje
pracę „od zaraz”. Dlate-

go wybierając studia, na-
leży przede wszystkim po-

stawić na swój własny roz-
wój. Zdaje się, że teraz bar-
dziej w cenie jest elastyczność
na rynku pracy, niż samo wy-

kształcenie. Istotniejsza od
dyplomu jest umiejęt-

ność uczenia się, roz-
wiązywania pro-

blemów i anali-
tyczny umysł. 

Zawód 
to życiowa pasja 
W ostatnim czasie na po-

pularności zyskały kierunki
techniczne. Młodzi zaczęli
stawiać na konkretne, pożą-
dane na rynku zawody. Po co
jednak posyłać na politech-
nikę syna, który z matematy-
ką jest na bakier? 

Specjaliści od rynku pracy
sugerują, aby kierować się
umiejętnościami. Przyszła
praca powinna być życiową
pasją, a nie przymusem, z któ-
rego nic nie wyjdzie. O ile
osoba, która nie jest orłem
z matematyki, skończy poli-
technikę... 

Pomimo niewielkiej popu-
larności kierunków filolo-
gicznych okazuje się, że oso-
by znające dobrze język an-
gielski czy niemiecki mogą li-
czyć na dużo lepsze zarobki.
Warto jednak w tym przy-
padku mieć wykształcenie
techniczne. Wiele firm i kor-
poracji przywita takiego pra-
cownika z otwartymi ramio-
nami. 

Do czołowej listy najlep-
szych zawodów należą dziś
specjaliści od sprzedaży in-
ternetowej, również osoby
specjalizujące się w kana-
łach online. Stałym trendem
jest zapotrzebowanie na in-
formatyków. To wynik ciąg-

łego rozwoju nowoczesnych
technologii. 

Odpowiedzieć 
na wiele pytań... 
Studia to tylko preludium

do pracy, której poświęcimy
całe życie. Wybierając je, war-
to odpowiedzieć sobie na wie-
le pytań: Jakie mamy pre-
dyspozycje i cechy charakte-
ru? Czy chcemy mieć wolny
zawód, czy pracę „od — do”?
Jak potrafimy radzić sobie
ze stresem? Czy chcemy pra-
cować na miejscu, czy być
w „rozjazdach”? 

Przed ostateczną decyzją
dotyczącą wyboru studiów
warto spokojnie usiąść i prze-
analizować, co kryje się pod
nazwą danego kierunku.
Wiele razy ktoś nam mówi
o administracji, ochronie śro-
dowiska czy logistyce... A czy
naprawdę wiemy, jak dane
studia przebiegają? Kieru-
nek, który z gruntu odrzuca-
my, może okazać się najbar-
dziej pasującym do naszych
oczekiwań. 

Warto skorzystać również
z rady starszych kolegów i ko-
leżanek, którzy studiują dany
kierunek lub po prostu za-
sięgnąć „słowa” u rodziny
i przyjaciół. W końcu oni nas
najlepiej znają i wiedzą, na co
nas stać. woj 

Uczelnie wyższe

czekają na
maturzystów
Wielu tegorocznych maturzystów musi
podchodzić do poprawki. Niestety, królowa
nauk pokazała, kto tu rządzi... Już w przyszłym
tygodniu w swoich macierzystych szkołach
zasiądą oni do egzaminów poprawkowych.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ROZWÓJ BROKERINGU EDUKACYJNEGO 
W POWIECIE BARTOSZYCKIM

Chcesz coś zmienić w swoim życiu?
Poszukujesz własnej drogi?
Masz pomysł na siebie i nie wiesz, jak go zrealizować?

Przyjdź do nas – pomożemy ci!
Jeśli:
• mieszkasz w powiecie bartoszyckim,
• jesteś osobą w wieku od 18 do 64 lat,
• masz co najwyżej średnie wykształcenie, 

skorzystaj z bezpłatnego doradztwa edukacyjnego!

Adres Biura Projektu:
ul. Słowackiego 1 pok. 104, 11-200 Bartoszyce

(Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach – dawna „Odzieżówka”)
tel. 785 834 045, e-mail: bartoszyce@csd.edu.pl

Więcej informacji na www.brokering.csd.edu.pl

O tym mówią stare księgi… 

Znaleźć odpowiednią ścieżkę edukacyjną
Współczesny rynek pracy wymaga od nas
wszystkich nie tylko posiadania odpowied-
nich umiejętności, kompetencji i kwalifika-
cji, ale również dobrej znajomości siebie
i swoich predyspozycji zawodowych oraz
jasno określonej ścieżki edukacyjnej i zawo-
dowej.
Projekt „Rozwój brokeringu edukacyjnego
w powiecie bartoszyckim” ma na celu
zwiększenie udziału osób dorosłych

w kształceniu ustawicznym i pomoc
w znalezieniu odpowiedniej ścieżki edu-
kacyjnej. Jest to możliwe dzięki pracy

brokerów edukacyjnych, którzy docierają
do wszystkich zakątków powiatu bartoszyc-
kiego i oferują zainteresowanym pomoc
w poznaniu swoich predyspozycji oraz do-
radztwo przy wyborze kierunku kształcenia
i odpowiedniej instytucji szkoleniowej. 
Anna Agnieszka Lisikiewicz — koordynator
Projektu „Rozwój brokeringu edukacyjnego
w powiecie bartoszyckim”, współfinanso-
wanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiefgo Funduszu
Społecznego.

Eliksir długiego życia

„Odpowiednio do okresu
swego rośnienia i rozwijania
się, średnio obejmującego lat
dwadzieścia, człowiek powi-
nien żyć lat, tak samo jak
żyją inne zwierzęta, 5-7 razy
wzięty ten okres. To znaczy, że
powinien żyć 100, podług
Flourensa i najmniej opty-
mistycznie zapatrujących się
na tę sprawę; 140-150 lat zaś
według Hufelanda i wielu
innych”. 

„Wiemy z jaką nadzwyczaj-
ną szybkością mięso ulega
zepsuciu. Z drugiej strony
wiadomo także – że mleko
nader rzadko  i powolnie ule-
ga rozkładowi. Postawmy
nieco mleka na wolnym po-
wietrzu, nawet podczas upa-
łów letnich, a niebawem zsią-
dzie się i dopiero po bardzo
długim czasie, niekiedy po
miesiącach zaledwie pojawią
się i wznowią się w nim bak-
terie gnilne. Natomiast mię-
so trzymane w takich
samych warun-
kach, rozłoży się
i zgnije z naj-
większą łatwo-
ścią. Z powo-
du tej nad-
zwyczajne
skłonności
mięsa do
gnicia

Hufeland w słynnym swoim
dziele o sztuce przedłużania
życia zaleca używać mało
mięsa w czasie skwarów let-
nich”. 

„Lecz dajmy zjeść jakiemuś
zwierzęciu jednocześnie mię-
sa i mleka zsiadłego. Rozkład
mięsa, który poprzednio do-
konywał się w jego przewo-
dzie pokarmowym w ciągu
kilku godzin, teraz odbywa
się niezmiernie wolno. Cóż
się stało? Oto, w skutek fer-
mentacji mleka, wywołanej
obecnością pewnego rodzaju
mikrobów – dla ustroju nie-
szkodliwych  - wytworzył się
kwas mleczny (Acidum lac-
tinum). Kwas mleczy zaś nie
dozwala rozwijać się mikro-
bom, powodującym gnicie
mięsa. Nieszkodliwe mikro-
by fermentacji mlecznej sta-
ją się więc rzeczywiście mi-
krobami pożytecznymi dla
organizmu. I oto w jaki spo-

sób niektóre ludy jako to
Tatarzy, pijący ku-

mys i ludy kau-
kazkie, pi-
jące kefir,
prowa-

dzą kulturę mikrobową, zgo-
ła o tym nie wiedząc”. 

„Trzeba więc wszelkimi
środkami stłumić, a przy-
najmniej o ile to możliwe
zmniejszyć nasze fermentacje
kiszkowe. Trzeba odkażać
przewód pokarmowy. Otóż,
istnieje sposób odkażania go
o wiele doskonalszy, aniżeli
równoczesne używanie mię-
sa i mleka zsiadłego – jest
nim dieta jarska. „Rośliny –
mówi Hufeland – mniej są
skłonne do psucia aniżeli
mięsiwa; kwaśnieją i opiera-
ją się gniciu, które jest naj-
zawziętszym wrogiem na-
szym”. 

„Nie przyspieszajmy sobie
więc dobrowolnie starości
przez wprowadzanie do
ustroju toksyn mięsnych, po-
wodujących stwardnienie,
czyli sklerozę. Rośliny po
większej części rozkładają się
nadzwyczaj wolno, owoce

zaś, dzięki różno-
rakim kwasom

organicznym
w nich za-

w a r t y m ,
posiadają

p r a w -
d z i w ą

moc odkażającą, czyli an-
tyseptyczną”. 

„Jest jeszcze jedna katego-
ria osobników, o których tu
wspomnieć musimy, gdyż
i oni uprawiają jarstwo, nie
z konieczności już, lecz z obo-
wiązku. Mamy na myśli za-
kony. Rejestry zmarłych

w opactwie kartuzów Mont-
Dieu pod Sedanem wskazu-
ją, że w klasztorze tym w cią-
gu jednego wieku umarło
trzech mnichów stuletnich.
W opactwie benedyktynów
Croiland (w Anglii) Dom
Turgan umiera, mając 115
lat, Dom Clerambaut zaś do-
sięga lat 148. Kto zwiedzał

groby zakonników na Biela-
nach pod Krakowem, tego
niewątpliwie musiały ude-
rzyć cyfry na grobach, poda-
jące wiek zmarłego, cyfry,
między którymi przeszło 100
lat nie jest rzadkością”. 

Źródło: Wpływ diety na
długość życia, Berlin 1910.

Od wielu wieków ludzie dążą do odkrycia eliksiru długiego
życia. Aby jednak dłużej cieszyć się zdrowiem, wystarczy
zastosować odpowiednią dietę. Co piszą o tym w starych
książkach? Jak osiągnąć długowieczność? 
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D
o tej pory, na temat
wczesnych społe-
czeństw rolniczych
zamieszkujących

północną Atakamę (płd.
Peru) wiedziano stosunko-
wo niewiele. Badania ar-
cheologiczne potwierdzają
wprawdzie, że gdzieś na prze-
łomie VI/VII wieku naszej
ery obszar ten został objęty
ekspansją cywilizacji Tia-
huanaco. Jednak na temat lu-
dów zamieszkujących wcześ-
niej te tereny istniały jedynie
zdawkowe informacje.

To dlatego duże znaczenie
ma spektakularne odkrycie
wrocławskich archeologów,
dokonane podczas ostatnich
badań w delcie rzeki Tambo,
na północnym skraju pusty-
ni Atakama. Odkryto tutaj, li-
czące 150 grobów, cmenta-
rzysko z pochówkami człon-
ków społeczności zamiesz-
kujących te tereny jeszcze na
długo przed ekspansją Tia-
huanaco. To, że zmarłych
składano w jamach wykopa-
nych w piaszczystym podło-
żu bez widocznych kon-
strukcji grobowych uchroni-
ło to miejsce przed rabusiami
grobów. Dzięki temu ar-
cheolodzy mogli przebadać je
nietknięte. Wyposażenie po-
chówków było bardzo zróż-
nicowane, co świadczy o zróż-
nicowaniu społecznym.

Bransolety, 
szpile, blaszki 
Odkryto groby, w których

złożono członków miejsco-
wej elity. Ciała pochowano ra-
zem z buzdyganami o ka-
miennych lub miedzianych
głowicach. Znalazły się tam
również niewielkie łuki słu-
żące do polowań na drobną

zwierzynę. W jednym z gro-
bów znaleziono natomiast
kołczan wykonany z trzciny
zawierający strzały, których
ostrza wykonane były z ob-
sydianu. Warto podkreślić,
że na terenie Peru łuki, jak
i zachowane kołczany ze
strzałami należą do niezwykle
rzadkich znalezisk. 

Jako ciekawostkę warto
dodać, że pod kołczanem
znajdowała się ofiara z mło-
dej lamy. Dotychczas sądzo-
no, że wielbłądowate, do
których należy również lama,
pojawiły się na wybrzeżu po-
łudniowych krańców Peru
dopiero w okresie ekspansji
na te tereny cywilizacji Tia-
huanaco.

W grobach znaleziono rów-
nież ozdoby z miedzi, a nie-
kiedy również z tumbagi
(stop złota i miedzi). Były to
bransolety, szpile oraz blasz-
ki, prawdopodobnie przy-
twierdzane do odzieży. Zna-
leziono też dużą liczbę pa-

ciorków wykonanych
z kamieni półszla-
chetnych, muszli
oraz kości.

Najbardziej zafas-
cynował jednak na-
szych archeologów
fakt, że zmarłym
przytwierdzano przy
uszach witki trzcino-
we, które wystawały
na powierzchnię. Być
może trzcinki miały
za zadanie umożli-
wić żyjącym przeka-
zywanie swoim
przodkom informacji
lub próśb.

Szyb prowadzący 
do grobowca
Wrocławscy archeolodzy,

którym z kolei przewodniczył
Patryk Chudzik z Instytutu
Archeologii Uniwersytetu
Wrocławskiego, odkryła
w Egipcie na terenie nekro-
polii tebańskiej kaplicę gro-
bową z częściowo zachowa-

nym wyposażeniem.  To nie-
zwykła rzadkość. 

Na nekropolii Asasif  Pół-
nocny pochowano dostojni-
ków sprzed 4 tys. lat. Oprócz
elementów wyposażenia gro-
bowego z różnych okresów
dynastycznych m.in.  figurki,
koraliki fajansowe, naczynia
gliniane czy dekorowane kar-
tonaże, natrafiono na liczne
kości ludzkie i zwierzęce oraz
fragmenty mumii. Co cieka-

wały się również kości ludz-
kie oraz elementy wyposaże-
nia grobowego.

Ołtarz, na którym
składano ofiary
Oprócz grobowca towarzy-

szącego odkryto także nie-
ukończoną przez starożyt-
nych budowniczych kaplicz-
kę grobową. 

– Na nekropolii tebańskiej
znane są dwa przykłady tego
typu budowli – wyjaśnia Pat-
ryk Chudzi. - Jedna znajdu-
je się również na nekropolii
Asasif i zachowana jest w do-
syć dobrym stanie, druga na-
tomiast zlokalizowana była
w obrębie kompleksu gro-
bowego Meketre w Dolinie
Południowej, w którym rów-
nież prowadzimy prace. To
jednak pierwsza tego rodza-
ju budowla, w której odkry-

to przedmioty związane z jej
użytkowaniem. 

Po odnalezionych przed-
miotach archeolodzy wnios-
kują, że starożytni Egipcjanie
składali tu ofiary, mimo faktu,
że budowla nie była jeszcze
ukończona. 

– W warstwie związanej
z funkcjonowaniem kaplicz-
ki odkryliśmy fragment ołta-
rza wapiennego, na którym
składano dary – opowiada
kierownik wyprawy. – W jego
pobliżu znajdował się przed-
miot krzemienny, którego jed-
na z krawędzi była obrobiona
w taki sposób, aby mogła słu-
żyć do cięcia. Ponadto od-
kryliśmy duży depozyt na-
czyń glinianych, w których
wierni przynosili wodę, a na-
stępnie wylewali ją na ołtarz
w trakcie odprawianych prak-
tyk. Prace w tym miejscu nie
zostały jeszcze zakończone,
więc spodziewamy się na-
stępnych zaskakujących od-
kryć – dodaje. 

Oprac. Na podstawie mate-
riałów Uniwersytetu Wroc-
ławskiego

we, plany grobowców skal-
nych oraz murów otaczają-
cych dziedzińce, pomimo
wcześniejszych badań, nigdy
nie zostały sporządzone. 

Podczas doczyszczania jed-
nego z ceglanych murów na-
trafili na szyb prowadzący
do grobowca towarzyszącego. 

– Tego typu grobowce i ich
położenie znane są archeo-
logom z różnych komple-

ksów sepulkralnych na ne-
kropoli tebańskiej – powie-
dział Patryk Chudzik, kie-
rownik wyprawy. – Grobow-
ce towarzyszące to miejsca
pochówku urzędników niż-
szego szczebla, którzy za ży-
cia byli pomocnikami do-
stojnika, pochowanego
w centralnym, największym
grobowcu. Robotnicy wydo-
byli z szybu kilka ton gruzu
skalnego, w którym znajdo-

Witki trzcinowe
do kontaktu z przodkami 
Archeolodzy z Uniwersytetu
Wrocławskiego dokonali interesujących
odkryć. W północnej części pustyni
Atakama, w delcie rzeki Tambo, 
odkryli grobowce  kryjące szczątki 
osób zamieszkujących te tereny 
ponad 1500 lat temu. Natomiast
w Egipcie kaplicę grobową 
z częściowo zachowanym
wyposażeniem. 

Za tydzień w „Naszym Domu” przeczytacie o tym
jakie mieszkanie wybrać: z rynku pierwotnego czy wtórnego
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Egipt. Wejscie do grobowca 
Fot. M. Sieradzka


