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Rozstrzygnięty został konkurs literacko-plastyczny na dziecięcy kodeks
bezpieczeństwa, którego organizatorami były Niepubliczna Szkoła
Podstawowa „Piątka” oraz Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”.

Bo w moim mieście
bawimy się bezpiecznie…

www.planetawiedzy.pl

W

konkursie uczestniczyły dzieci
w wieku 5-8 lat,
którym nieobce
są zasady bezpieczne zabawy
w mieście. Doskonale wiedzą, że nie należy wybiegać
z piłką na ulicę, nosić trzeba
odblaski, a jeżdżąc na rowerze czy rolkach – zakładać
kask. Biorąc udział w konkursie, pokazały również
swoje plastyczne umiejętności. Bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że
tak rodzą się talenty.
Zadaniem uczestników
konkursu było przygotowanie jednej pracy złożonej
z wypowiedzi słow-

nej, polegającej na dokończeniu zdania „W moim mieście bawimy się bezpiecznie…” oraz pracy plastycznej
będącej interpretacją ułożonego zdania. W ten sposób
powstały wyjątkowe prace
oraz dziecięcy kodeks bezpieczeństwa, który prezentujemy poniżej.
Nagrody zostaną rozdane
na dniach otwartych Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Piątka” 21 lutego
o godz. 10.00.

Organizatorzy zapraszają
wszystkich uczestników
konkursu na świetną zabawę, poczęstunek oraz wystawę prac plastycznych
biorących udział w konkursie.

Dziecięcy kodeks bezpieczeństwa „W moim mieście bawimy się bezpiecznie…”:
3. Gdy biegamy, skaczemy lub w piłkę gramy,
na ulicę nie wybiegamy.
4. Kiedy zima i mróz nadchodzi, szybko na lodowisko biegniemy, łyżwy na nogach zawiązujemy,
czas wolny na lodzie i śniegu spędzamy,
i bezpiecznie się ślizgamy.

Laureatami konkursu
zostali:
I miejsce
– Kubuś Farańczuk,
II miejsce
– Amelia Awiżeń,
III miejsce
– Grzegorz Korbański

Wyróżnienia:

Julia Krella, Emilia Pietruszyńska, Marcelina Rzeźniak, Gabrysia Pitsiladis,
Anna Szostek, Pola Budner,
Julia Wierszyło.

5. Zawsze czujemy się bezpiecznie gdy kolorowe
znaki są wokół nas – ODBLASKI – z nimi każdy
chodzi koniecznie, dając tym przykład dla innych
miast.
6. Gdy na rowerze i na rolkach mkniemy, zawsze
w kasku bezpiecznie się czujemy.
Pierwsze miejsce w konkursie zajął Jakub Farańczuk
1. Gdy z przedszkola do domu wracamy, sygnalizator zielonym światłem migając, wskazuje „Już
bezpiecznie”, i przez ulice przechodzę bezpiecznie.
2. Kiedy z placu zabaw korzystamy, grzecznie zawsze
po sobie porządek zostawiamy – słuchając taty
i mamy.

7. Jeździmy na łyżwach tylko w wyznaczonych
miejscach.
8. Gdy ulice z dala omijamy i w parku ze zwierzątkami hasamy.
9. Bo jest dużo placów zabaw i boisk dla dzieci.
10. Bo w Krainie Jezior zawsze jest bezpiecznie.

Nagrodzone prace w konkursie
Laureatami konkursu zostali:

„Dziecięcy kodeks bezpieczeństwa”
Wyróżnienia:

I miejsce - Kubuś Farańczuk
Emilia Pietruszyńska

Marcelina Rzeźniak

Gabrysia Pitsiladis

II miejsce - Amelia Awiżeń
Julia Krella

III miejsce - Grzegorz Korbański

Julia Wierszyło

Anna Szostek

Pola Budner
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szkolenia...

Ach te

Szkolenia, jak i kursy to najlepszy sposób na podniesienie
kwalifikacji zawodowych oraz szansa na rozwój
umiejętności interpersonalnych niezbędnych w życiu
osobistym. Na rynku pojawiają cię coraz
bardziej oryginalne propozycje.

P

o co kolejne szkolenia
i kursy? Pytanie takie zadaje sobie wielu
z nas. Prawda jest jednak taka, że dziś ukończona
szkoła, a wraz z nią pozyskany zawód nie wystarczą, aby
radzić sobie bez obaw na rynku pracy.
W naszym kraju przed 1989
rokiem branża szkoleniowa
raczej nie istniała. Był obowiązek pracy, więc się pracowało. Mało kto myślał o permanentnym podnoszeniu
kwalifikacji, rynek pracy był
zamknięty, a konkurencja minimalna. Wiele zmieniło się
po przemianach polityczno-gospodarczych 1989 roku.
Pojawiły się u nas światowe
korporacje, które zaczęły narzucać standardy obowiązujące za żelazną kurtyną. Zachodnie firmy przyniosły ze
sobą przygotowane metody
wdrażania pracowników
właśnie poprzez szkolenia.
REKLAMA
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Zaczęto zauważać również,
że dobry i podnoszący swoje
kwalifikacje pracownik dla
firmy jest bezcenny. Pierwszy
etap rozwoju rynku szkoleń
trwał właściwie do momentu,
kiedy przystąpiliśmy do Unii
Europejskiej. Wówczas nastąpił przełom i zaczęto pozyskiwać dofinansowania
z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Na rynku pojawiło się mnóstwo firm specjalizujących się w kursach
i szkoleniach. Tyle historii...
Dziś rynek szkoleń się ustabilizował. Nie brakuje również szkoleń i kursów dość
oryginalnych. Nie każdy z nas
zostanie psim psychologiem
czy przejdzie kurs sztuki oddychania, a może jednak?

niż z człowiekiem. To połączenie trenera zwierząt z behawiorystą, który potrafi
„czytać” z zachowań zwierzęcia, co jest grane. Według
znawców tematu główna różnica pomiędzy psim trenerem a psychologiem polega
na tym, że ten pierwszy chce
zmienić zachowanie zwierzęcia, a ten drugi jego
właściciela. Co więc
zrobić, aby zostać
psim psycholo-

giem? Na polskiem rynku
pojawiły się podyplomowe
kursy w dziedzinie zoopsychologii, które na pewno
mogą to ułatwić, nie ma jednak jeszcze u nas kształcenia
w takim wymiarze, jakie oferują uczelnie zagraniczne.
Pomocne mogą być również

Zostać psim
psychologiem
Jeżeli interesuje kogoś świat
zwierząt, to dlaczego nie.
W końcu nieraz łatwiej porozumieć się ze zwierzęciem

-----------------------------------------------

90 tysięcy słów na minutę!
Czytamy w Polsce ze średnią szybkością
200-250 słów na minutę i nie
odbiegamy w tej mierze od średniej
europejskiej. Zawsze jednak może być
lepiej...

C
Olsztyn, pl. Jed. Słowiańskiej 1/I p., tel. 89-541 50 11
66515otbr-a -A

o ciekawe, przychodzimy na świat z naturalną możliwością czytania w tempie 1000 słów na
minutę, czyli co najmniej pięć
razy szybciej. Właśnie tak wyposażyła nas matka natura.
Dlaczego więc czytamy tak
wolno?
Ponieważ nauczyła nas tego

szkoła. Kurs jest swego rodzaju rewitalizacją dorosłego
człowieka i przywracaniem
utraconych umiejętności naturalnego (oko — mózg) czytania. Czy więc w szkole nie
nauczyliśmy się czytać? Ależ
tak, ale wolno. Bardzo wolno.
Bo nawet wspomniane 1000
słów na minutę są niczym

REKLAMA
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czytaj
szybciej

pamiętaj
więcej

pracuj
krócej

ucz się
lepiej

KURS SZYBKIEGO CZYTANIA
i technik zapamiętywania

od 4 marca o godz. 17.30

tel. 89 521-87-45
w w w. e fe k t y w n a - n a u k a . p l
59015otbr-a-A

w porównaniu z obecnym rekordem Polski (35 tysięcy
słów/min) czy rekordami
świata ocierającymi się już o
90 tys. słów/min. Przy tych
szybkościach od czytania bolą

ręce od... przewracania stron.
Rekordzista Polski „Chłopów”
Reymonta czytałby w 27 minut.... Oczywiście z pełnym
rozumieniem i zapamiętaniem!

www.planetawiedzy.pl
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ogólnie dostępne seminaria
specjalistyczne dotyczące
różnych typów szkolenia
użytkowego. W końcu polski
rynek szkolenia psów ciągle
się rozwija.

Kurs sztuki
oddychania

Można powiedzieć, że oddychanie to podstawa. Czy
jednak gdzieś zatraciliśmy
swój pierwotny instynkt, że
musimy uczyć się go na
nowo? Na to pytanie z pewnością odpowiedzą nam kursy czy warsztaty prawidłowego oddychania. Jak się
okazuje, prawidłowe oddychanie to oddychanie żebrowo-brzuszno-przeponowe.
Otóż nabierając powietrza
przez nos, klatka piersiowa
i ramiona nie unoszą się, natomiast żebra rozsuwają się,
obniża się przepona, a brzuch
rośnie. Czy ktoś z nas o tym
pamięta? Jeżeli nie, to zawsze

można spytać o radę trenera
fitnessu.

Domowa
szkoła
przetrwania

Survivalowe szkoły przetrwania to normalka, ale domowa szkoła przetrwania...
Tak niestety wygląda nasza
rzeczywistość. Może coraz
lepiej radzimy sobie w pracy,
z drugiej strony jednak zaniedbujemy zajęcia domowe. To między innymi dla
tych osób organizowane są
domowe szkoły przetrwania.
Dlaczego? Przypilnować jedno, drugie dziecko, a przy
tym przygotować obiad, posprzątać mieszkanie i nie
zwariować to nie lada wyzwanie. Kiedyś takie umiejętności wynosiło się po prostu z domu, a dziś, aby tego
się nauczyć, niektórzy muszą
za to płacić.
woj

Szkolenia to:
• szansa na rozwój umiejętności interpersonalnych;
• najlepszy sposób, aby podnieść kwalifikacje zawodowe;
• wiedza, która pomaga pracownikowi spojrzeć
z pewnego dystansu na swoją pracę,
swoje codzienne działania;
• wzbogacają zasób kompetencji, dając możliwość
podejmowania coraz trudniejszych wyzwań;
• jako dokształcenie i przekwalifikowanie stanowią alternatywę dla zwolnień i rekrutacji nowych pracowników;
• dostosowane do potrzeb firmy dają możliwość
pełnego wykorzystania potencjału pracowników;
• szkolenia prowadzone dla klientów indywidualnych
pozwalają rozwinąć oraz doskonalić umiejętności
niezbędne do osiągnięcia celu.

REKLAMA
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Masz 18-30 lat?
Mieszkasz w Olsztynie lub w powiecie olsztyńskim?
Masz zawód, ale nie masz pracy?

ZGŁOŚ SIĘ do nas, WEŹ UDZIAŁ
w projekcie „Klucz do pracy”
Zapewniamy:
• wsparcie doradcze i psychologiczne,
• szkolenie,
• praktykę zawodową,
• stypendium szkoleniowe,
• możliwość podjęcia zatrudnienia (pośrednictwo pracy).
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy
o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie:
www.techpal.com.pl/kluczdopracy.
W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą:
Techpal Sp. z o.o., ul. Barcza 16, 10-685 Olsztyn
tel.: (89) 542 98 21
e-mail: techpal@techpal.com.pl

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA DO OSTATNIEGO ETAPU
REKRUTACJI, LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
54215otbr-a-A
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Małe szkoły

– duży problem?

Grażyna Przasnyska
Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty

Z

pozoru wydawać by się
mogło, że luty w „kalendarzu szkolnym” to
spokojny, zimowy miesiąc.
Tak jednak nie jest. Zgodnie
bowiem z przepisami prawa
to właśnie wtedy zapadają
ważne decyzje dotyczące zamiaru przekształcenia lub
likwidacji szkół. Jednostki
samorządu terytorialnego,
jeśli chcą dokonać zmian
w sieci placówek na terenie
działania, muszą do końca
lutego podjąć tzw. uchwały
intencyjne, informując
o tym rodziców uczniów,
których zmiany mają dotyczyć. W tym roku też odżyły dyskusje wokół likwidacji
szkół. Szczególna uwaga
skupiona jest na tzw. małych
szkołach. Pod tą nazwą kryją się placówki z liczbą
uczniów do 110. W naszym
województwie takich szkół
podstawowych jest 310,
co stanowi 59 proc. wszystkich szkół tego typu. W powiecie olsztyńskim jest ich
najwięcej (ponad 70 proc.),
najmniej w Elblągu (20
proc.). Liczba małych szkół
nie przekłada się oczywiście na liczbę uczniów, bo
uczy się w nich niewiele ponad 21 proc. populacji.
W latach 2010-2013 zlikwidowano 33 takie szkoły,
w minionym roku żadnej.
Jak będzie w bieżącym?
Trudno powiedzieć. Do tej
pory kurator oświaty otrzymał jeden sygnał o zamiarze
likwidacji. Czy małe szkoły
muszą znikać z mapy szkolnej, czy nie ma innego rozwiązania? Najczęstszą przyczyną ich likwidacji jest
nierentowność (jeśli w ogóle można mówić o szkole,
uwzględniając tę kategorię
ekonomiczną). To prawda,
małe szkoły wymagają takich samych nakładów finansowych jak większe. Pracują podobnie jak one —
realizując wszystkie przypi-

sane zadania. Czy jednak
należy patrzeć na małe
szkoły tylko przez pryzmat
kosztów? W szkołach tych
ukryty jest wielki potencjał.
Często stanowią kapitał
środowiskowy. Ich znaczenia dla lokalnej społeczności nie sposób przecenić.
Integrują mieszkańców
miejscowości, w której
funkcjonują, stają się centrami życia kulturalnego
oraz społecznego. Jak wskazuje praktyka — w niewielkiej placówce łatwiej jest
dotrzeć do każdego ucznia,
zauważyć jego potrzeby
edukacyjne. Projekty realizowane przez ogólnopolską
sieć takich właśnie szkół
wskazują na osiąganie bardzo dobrych efektów, jeśli
chodzi o nauczanie uczniów,
kształcenie kompetencji kluczowych, takich jak umiejętności matematyczne,
naukowo-techniczne, społeczne i obywatelskie oraz
umiejętności uczenia się.
Mała szkoła jest w stanie zapewnić wysoką jakość
kształcenia, a to oznacza
największą jej wartość.
Trudno oczywiście w krótkim okresie czasu zbadać
efektywność kształcenia,
niemniej jednak można
z pewnością bez ryzyka powiedzieć, że nakłady na edukację zawsze zwracają się co
najmniej podwójnie. Likwidacja małych szkół oznacza
przeniesienie uczniów do
innych placówek, często oddalonych od miejsc ich zamieszkania. A to pociąga za
sobą trudne do zaakceptowania przez dzieci zmiany:
w pierwszej kolejności środowiska, konieczność doREKLAMA
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New Europe.pl

zaprasza na szkolenie:

Środki ﬁnansowe dla sektora MSP
w województwie warmińsko-mazurskim
z programów UE 2014-2020
19.02.2015 r., godz. 12.00-16.00, sala: Aber, ul. Sprzętowa 3
Koszt: 65 zł

Zapisy: tel. 604469001, wkozlowski@xl.wp.pl
56415otbr-a -A

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Olsztynie zaprasza na:

KURSY:
• Podstawy rachunkowości z obsługą komputera
• Modułowy kurs dla samodzielnych księgowych
bilansistów
• Kurs dla kandydatów na głównych księgowych
• Kadry i płace

SZKOLENIA:
• Podatki dochodowe w 2015 roku
• Podatek VAT
Studia Podyplomowe „RACHUNKOWOŚĆ”
Zgłoszenia: www.olsztyn.skwp.pl, e-mail: biuro@olsztyn.skwp.pl

10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12, tel./fax 89 527-90-50 lub 60
59915otbr-a-A

jazdu, naukę w licznej klasie. Zmiany takie oddziałują również na środowisko
lokalne — likwidacja szkoły to poczucie straty, często
okupione zanikiem aktywności społecznej mieszkańców wsi. Niż demograficzny i problemy małych szkół
dotykają i będą dotykały
w najbliższych latach coraz
więcej gmin wiejskich. Czy
istnieją jakieś sposoby, aby
stworzyć możliwości utrzymania tych placówek? Jednym z nich od roku 2009
jest przejęcie prowadzenia
szkół wiejskich przez stowarzyszenia zakładane
przez rodziców oraz nauczycieli. W takiej sytuacji
szkoła publiczna pozostaje
w dalszym ciągu szkołą publiczną, ogólnodostępną
i bezpłatną. Jest finanso-

wana z budżetu państwa,
właścicielem majątku nadal
jest samorząd terytorialny,
a nadzór pedagogiczny
sprawuje kurator oświaty.
Takiej szkoły stowarzyszenie
nie może zlikwidować, jedynie przekazać samorządowi do ponownego prowadzenia. Planując sieć
szkół, warto też wziąć pod
uwagę zmiany w ustawie
o systemie oświaty, gwarantujące dzieciom czteroletnim – od 1 września br. ,
i w następnym roku trzylatkom, prawo do miejsca
w przedszkolu, a także warunki tworzenia zespołów
szkolno-przedszkolnych.
Decydując o losach małych
szkołach, pamiętajmy o tym,
że tak łatwo jest likwidować, trudniej natomiast budować.

-------------------------------------------------------------------------

36615otbr-a -A
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Czy wiesz, że...
Sercowe problemy delfinów i fok
Wiele ssaków morskich, aby zdobyć swoje ofiary, zmuszonych jest nurkować na głębokość nawet 3 tys. metrów. Niewątpliwie jest to bardzo męczące i niebezpieczne dla ich organizmów, gdyż takie „wyczyny” są
u nich powodem problemów kardiologicznych. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz
prowadzili badania delfinów i fok Weddella. W związku
z tym przymocowano zwierzętom specjalnie przystosowany do morskich warunków zestaw do badania EKG.
Wynik wykazał, że zwierzęta z powodu nurkowań cierpią na arytmię serca, ich serce bije albo zbyt szybko,
albo zbyt wolno. Okazuje się jednak, że morskie ssaki
nauczyły się łagodzić zakłócenia pracy serca związane
z głębokimi nurkowaniami, robią sobie częstsze przerwy
lub wolniej się poruszają.

ŚRODA 18.02.2015

Polak wybrany

podróżnikiem
roku!

Oprac. Dominika Szwaradzka

Jedna z dewiz życiowych
Aleksandra Doby:
„Lepiej żyć jeden dzień jako tygrys
niż sto dni jako owca”.
fot. Wikipedia

Zębata żaba
Nie od dzisiaj wiadomo, że żaby są płazami. Są małe,
kolorowe, lubią wodę i wydają się bezbronne, ale czy na
pewno? Słyszeliśmy już o żabach, które wydzielają toksyny szkodliwe dla zwierząt i ludzi, ale ostatnio naukowcy odkryli coś zupełnie nowego. Otóż u afrykańskiej żaby gatunku Odontobatrachus natator odkryto
wielkie zęby! Żyjąca w górskich rzekach i strumieniach
Afryki Zachodniej żaba wyposażona jest w parę kłów
(mają cały 1 milimetr długości!), poza nimi w górnej
szczęce znajdują się liczne ząbki. Ponadto badania genetyczne wykazały, że owa „żabka” należy do nieznanej
dotąd rodziny i nie jest blisko spokrewniona z żadnymi
żabami żyjącymi na całym świecie.
Wszystko wskazuje na to, że jej
protoplaści oddzielili się od
reszty gatunku jeszcze gdy na
naszej planecie panowały dinozaury, a więc
ok. 100 milionów lat temu.
W dzisiejszych
czasach odkrycie zupełnie nowego
gatunku zwierzęcia należy
do rzadkości. Większość
z nich została odkryta w XIX
wieku.
Oprac. Dominika
Szwaradzka

Latał na szybowcach, skakał na spadochronie i przepłynął
Atlantyk… kajakiem. Aleksander Doba za swój wyczyn został
właśnie wybrany Podróżnikiem Roku 2015 przez czytelników
amerykańskiej edycji „National Geographic”.

J

est emerytowanym inżynierem mechanikiem z Polic i jako
pierwszy człowiek
w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki. Wyczyn jest tym bardziej imponujący, że Aleksander Doba urodził się
w 1946 roku. Turystykę kajakową zaczął uprawiać
w 1980 roku. Pływał w Klubie Kajakowym „Alchemik”
Police. Swoje rekordy zaczął
bić już w 1989 roku. Wówczas to, w ciągu 13 dni przepłynął Polskę ot tak, w poprzek, z Przemyśla do Świnoujścia. W tym samym roku
kajakiem przepłynął ponad 5
tys. kilometrów. Później
jako pierwszy

kajakarz przepłynął Wisłę,
a w ciągu 80 dni cały Bałtyk.
W 2010 roku jako pierwszy
człowiek na świecie przepłynął kajakiem przez Atlantyk z Afryki do Ameryki Południowej wyłącznie dzięki
sile mięśni. Po raz drugi wyczyn ten powtórzył na przełomie 2013-2014 roku. Wyruszył z portugalskiej Lizbony 5 października 2013
roku, aby 17 kwietnia 2014
roku dotrzeć do portu Canaveral na Florydzie w Stanach Zjednoczonych.
W swoim kajaku pokonał 4,5 tys. mil
morskich.

Na rufie magazyn,
a na dziobie sypialnia
Oryginalny kajak o długości siedmiu metrów, którym
przepłynął ocean, został wybudowany specjalnie pod
niego w szczecińskiej stoczni. Na pokładzie znalazł się
panel słoneczny, który ładował akumulator. Energia była
niezbędna do przetwarzania
wody słonej w słodką oraz zasilania oświetlenia. Zapasy
żywności były przetrzymywane na rufie. Niewielka kabina w części dziobowej zapewniała schronienie. Podróżnik mógł się w niej zamknąć, a nawet ułożyć do
snu. Konstrukcja kajaka została wykonana z przekładkowego laminatu węglowoaramidowego. Specjalne pałąki zapobiegały przechyłom
powyżej 75 stopni, a pięć
wodoszczelnych przedziałów
zmniejszało prawdopodo-

bieństwo zatonięcia. Kontakt z lądem kajakarz miał
zapewniony dzięki lokalizatorowi satelitarnemu podającemu pozycję co dziesięć
minut. Przydatny był również
telefon satelitarny.

Pokonał wyjątkową
konkurencję
Aleksander Doba jako jedyny Polak znalazł się w grupie 10 wyselekcjonowanych
podróżników z całego świata, których dokonania
w 2014 roku zdobyły szczególne uznanie czytelników
„National
Geographic”.
Oprócz Polaka mogli oni głosować m.in. na niewidomych
kajakarzy – Erika Weihenmayera i Lonnie Bedewella,
którzy przepłynęli 365-kilometrowy odcinek rzeki Kolorado prowadzący przez
Wielki Kanion, czy Tommy’ego Caldwella, który jako
pierwszy człowiek w historii
przeszedł przez Fritz Roy,
wyjątkowo trudny masyw
górski na pograniczu Argentyny i Chile.
woj

