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Olsztyn, ul. Jagiellończyka 30

• profesjonalną opiekę, • zaspokajanie potrzeb 
indywidualnych i artystycznych dziecka, 

• małą, kameralną grupę, • miłą atmosferę

tel. 508 792 175, 506 262 809

173015otbr-a -A

Bezpieczne i spokojne
miejsce dla twojego dziecka

od 12 miesiąca do 2,5 lat

www.piatka.olsztyn.pl
Olsztyn, ul. Piłsudskiego 54A

tel. 89 533 11 28, 510 033 405

ul. Kołobrzeska 27, ul. Piłsudskiego 54A
tel. 89 526 08 89, 510 033 405
www.promyczek.olsztyn.pl 

Przedszkole pełne słońca
od 2,5 do 6 lat

ŻŁOBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOŁA

Z nami przez szczęśliwe 
dzieciństwo

• Nauka • Zabawa
• Przyjaźń,
od 6 do 12 lat!

W
ielu rodziców
sześciolatków
zastanawia się,
czy ich pociecha

poradzi sobie w nowej rze-
czywistości, kiedy ze świata
zabawy zostanie przeniesiona
do świata nauki... Eksperci
twierdzą, że szkoła powinna
wykorzystywać naturalny
dziecięcy potencjał oraz chęć
poznawania świata i zdoby-
wania wiedzy. Na pewno
chętniej będą uczyły się tego,
co ma związek z prawdzi-
wym życiem, bo to, co ab-
strakcyjne, trudniej przy-
swajają. Edukacja w tym wie-

ku jednak nie będzie możliwa
bez odpowiedniego wsparcia
rodziców. Ważne jest to szcze-
gólnie w momencie przecho-
dzenia dziecka z przedszkola
do szkoły. Co więc robić? 

Mniej emocji, 
więcej rozsądku 
Pierwszy dzień w szkole to

dla dziecka ogromne prze-
życie. Warto pamiętać, że
emocje mogą być podobne
do tych, jakie dziecko prze-
żywało, kiedy po raz pierwszy
szło jeszcze do przedszkola.
Zresztą nie inaczej jest z ro-
dzicami. Swoje emocje nale-

ży jednak tonować, aby nie
przechodziły na dziecko. Na
początek przyjrzyjmy się śro-
dowisku dziecka, w którym
funkcjonowało do tej pory. To
może nam wiele pomóc w ro-
zumieniu reakcji naszej po-
ciechy, kiedy będzie szła do
szkoły. Jest jeszcze kilka mie-
sięcy, można więc nad pew-
nymi elementami popraco-
wać. Tu potrzebny będzie roz-
sądek. Jeżeli do tej pory by-
liśmy nadopiekuńczy, może
właśnie teraz przyszedł ten
czas, aby znad dziecka powoli
zdejmować ten klosz. Jeżeli
byliśmy z kolei zbyt liberalni,
to również ostatni dzwonek
na to, aby się zreflektować
i wprowadzić zasady, któ-
re ułatwią dziecku odna-
lezienie się w szkolnej rze-
czywistości. 

Odstawić 
uprzedzenia na bok 
Może zastanówmy się, jak

zmniejszyć stres adapta-
cyjny u dziecka. Czy mo-
żemy coś z tym zrobić?
Przede wszystkim rodzice
nie mogą się wahać co do
tego, czy pójście do szkoły
to dobra decyzja, czy też
nie... Nie mogą robić tego
w obecności dziecka. Może
warto również przestrzec
babcie i ciocie przed py-
taniami typu: chcesz iść
do szkoły? To nie ułatwi
nam zadania, a dziecku
przysporzy stresu. 

O szkole należy opo-
wiadać pozytywnie. Nie
straszmy szkołą ani
nauczycielami! Przy dziec-
ku odstawmy nasze uprze-
dzenia, jeżeli takie mamy do
naszego systemu szkolnict-
wa... Może warto wypożyczyć
dziecku w bibliotece lub po

z dzieckiem i poświęćmy mu
więcej czasu niż zwykle.
Szczególnie dzień przed war-
to spędzić na beztroskiej za-
bawie, aby fizycznie się zmę-
czyć i odstresować. 

Co z programem
nauczania?
Wielu rodziców zadaje sobie

pytanie, czy ich pociecha po-
radzi sobie z nauką w pierw-
szej klasie. Ten problem ra-
czej nie powinien zaistnieć,

bo podstawa programo-
wa nie jest zbyt wyma-
gająca. Dla przykładu,
pierwszą cyfrę dzieci poz-

nają dopiero po kilku mie-
siącach nauki. W tym

przypadku eksperci za-
dają sobie raczej py-

na pierwszy dzwonek
W oczekiwaniu

Jak przygotować dziecko, które we wrześniu po raz
pierwszy w  życiu zasiądzie w szkolnej ławie? To zadanie
dla rodziców oraz nauczycieli. 

prostu zakupić jakąś książkę
opisującą pierwszy dzień
w szkole. 

Do szkoły dziecko należy
przyzwyczajać stopniowo.
Nadmiar wrażeń i hałasu na
pewno nie będzie służył sze-
ściolatkowi. Kiedy wybije go-
dzina "0", bądźmy razem

tania, czy dzieci nie będą się
nudziły. Większym proble-
mem okazuje się więc raczej
przygotowanie emocjonalne
dziecka niż jego możliwości
intelektualne. Zakres wiado-
mości i umiejętności, jakimi
ma dysponować uczeń koń-
czący pierwszą klasę, ustalo-
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no tak, aby nauczyciel mógł
je realizować również z mniej
uzdolnionymi uczniami.
Zresztą nauczyciele muszą
wziąć pod uwagę indywi-
dualne podejście do każdego
z uczniów i różnice dojrzało-
ści, które obserwuje się po-
między dziećmi.  

W drodze 
z plecakiem do szkoły 
Puszczając dziecko do szko-

ły, należy pamiętać, że prawo
o ruchu drogowym mówi
o tym, że dopiero siedmiola-
tek może samodzielnie po-
ruszać się po drodze oraz
przechodzić przez jezdnię.
Dzieci młodsze mogą to robić
pod opieką dorosłego. 

Jeżeli chodzi o dźwiganie
ciężkiego plecaka, każda
szkoła podstawowa ma obo-
wiązek zapewnienia uczniom
miejsca do pozostawiania
podręczników i przyborów
szkolnych. Jeżeli szkoła nie
zapewnia takiego miejsca,
wówczas łamie prawo! Prze-

pis ten został przygotowany
z myślą o odciążeniu torni-
strów.

Przed niektórymi
rodzicami trudna decyzja 
Co ma zrobić rodzic, gdy

słyszy w przedszkolu, że jego
6-letnie dziecko nie osiągnę-
ło gotowości szkolnej?

Na pewno warto w takiej sy-
tuacji zapytać wychowawcę,
który przygotował diagnozę
przedszkolną, w jakich ob-
szarach przedszkole nie przy-
gotowało dziecka do podjęcia
nauki w szkole. Jeśli rodzic
chce zasięgnąć przed podję-
ciem decyzji opinii, może
zwrócić się do poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej.
Podczas obserwacji dziecka
oraz testów umiejętności spe-
cjaliści będą mogli przedsta-
wić szczegółową diagnozę go-
towości szkolnej. Ostatecz-
nie to rodzic decyduje o po-
słaniu dziecka 6-letniego do I
klasy szkoły podstawowej.

woj
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Kochane maluchy mogą tu przebywać
w godzinach od 6.30 do 17.30, choć
to niejedyna opcja... Kraina Bajek

daje bowiem możliwość zostawiania dzieci
pod opieką naszej wykwalifikowanej kadry
na 5 godzin dziennie i to w bardzo atrak-
cyjnej cenie.

Doświadczone nauczycielki poświęcą każ-
demu dziecku tyle czasu i uwagi, że każde
z nich będzie czuło się u nas wyjątkowo. 

Otwartość, dobroć i czar to kolejne cechy
określające nasze opiekunki, przy których
dzieci poczują się jak w domu. Posiadamy
własną kuchnię i spore place zabaw. Naszym
priorytetem jest dobre samopoczucie dzie-
cka, jego wychowanie i edukacja. Dlatego
oferujemy dużo zajęć, w tym język angielski, 
z którym dzieci mają kontakt codziennie. Do-
datkowo, żeby zapewnić dzieciom możliwość
rozwoju w wielu dziedzinach, zapewniamy:

• warsztaty teatralne prowadzone przez ak-
torki z Olsztyńskiego Teatru Lalek;

• zajęcia z robotyki prowadzone przez
doświadczonych trenerów 

• zajęcia rytmiczne prowadzone przez 

dyplomowanego nauczyciela Państwowej
Szkoły Muzycznej;

• zajęcia taneczne prowadzone przez 
choreografa folklorystycznego zespołu
„Warmia”;

• gimnastykę korekcyjną;
• dogoterapię;
• zajęcia logopedyczne.

Współpracujemy także z Fundacją Albatros,
dzięki czemu nasi podopieczni poznają
ciekawostki związane z dzikimi ptakami.
Dotychczasowe spotkania umożliwiły
dzieciom kontakt z żywą sową, którą mogły
nawet pogłaskać!

Oprócz zdobywania wiedzy w naszych ko-
lorowych tematycznych salach odbywają się
również spektakle teatralne oraz seanse fil-
mowe. Serdecznie zapraszamy wszystkich
chętnych rodziców i opiekunów do zapo-
znania się z naszą ofertą – rekrutacja trwa
cały rok.
Jeżeli szukasz przedszkola dla swojej
pociechy, gdzie będzie czuła się niczym mały
elf w zaczarowanym świecie, zapraszamy do
Krainy Bajek!

Mamo, tato! Zabierzcie mnie do Krainy Bajek!
Dawno, dawno temu, za górami i lasami... Zaraz, zaraz. 
Wcale nie tak dawno i nie za górami i lasami, tylko w Olsztynie 
i Ostródzie swoje bajkowe bramy otworzyło nowe przedszkole.

REKLAMA

Impreza sportowa „Jem owoce, piję
mleko — w życiu zajdę daleko”
Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Olsztynie 
zaprasza 22 maja na IV Edycję imprezy sportowej 
„Jem owoce, piję mleko — w życiu zajdę daleko”. 
Wydarzenie to skierowane jest do dzieci z przedszkoli 
z klas „0” oraz klas I-III szkół podstawowych z woj. 
warmińsko-mazurskiego, które uczestniczą w programach
„Mleko w szkole” lub „Owoce i warzywa w szkole” 
administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego. Impreza
odbędzie się w obiektach sportowych ZSO nr 3 
w Olsztynie przy ul. Wańkowicza 1. 
Dzieci w kategoriach: przedszkolaki (5-6 lat) oraz uczniaki
(klasy I-III) wezmą udział w konkurencjach: „sztafeta
ogórkowa”, „wykopki”, „toczenie jabłek”, „segregacja”
oraz „sianie marchewek”. 
Termin przesyłania zgłoszeń do OT ARR w Olsztynie 
do 15 maja 2015 r.

Materiał, który zmienia kolory 

Amerykańscy naukowcy opracowali materiał, który
zmienia kolory pod wpływem wyginania. Sztuczkę
tę umożliwia nałożona na folię elastyczna bardzo
cienka warstwa (tysiące razy cieńsza od ludzkiego
włosa) krzemu. Naukowcy wróżą temu materia-
łowi świetlaną przyszłość. Będzie mógł być uży-
wany w wojsku do kamuflażu czy nawet w re-
klamie wizualnej. Nasza zdolność do
postrzegania barw oparta jest na wrażliwości
na długość fali światła, które przedmioty te
odbijają, emitują lub przepuszczają. Nasz układ ner-
wowy rejestruje kolor dzięki czopkom umieszczonym
w oku. Co ciekawe pszczoły i trzmiele widzą tylko
w trzech barwach. Z kolei gazy i płazy prawdopodob-
nie widzą więcej kolorów niż ludzie. To, że światło
białe dzieli się na swoje kolory składowe, kiedy jest
przepuszczalne przez pryzmat, odkrył już angielski 
fizyk i matematyk — Isaac Newton.  

Światowy internet obiega zagadka matematyczna, z którą
muszą się uporać uczniowie szkół średnich w Singapurze.
Czy ktoś potrafi ją rozwikłać? Oto jej treść:

Albert i Bernard poznali Cheryl. Chcieliby się dowiedzieć, 
kiedy ich nowa koleżanka ma urodziny. Ta im nie mówi, 
tylko podaje dziesięć dat, z których jedna jest prawdziwa: 
15 maja, 16 maja, 19 maja, 17 czerwca, 18 czerwca,
14 lipca, 16 lipca, 14 sierpnia, 15 sierpnia oraz 17 sierpnia.
Cheryl podaje Albertowi tylko miesiąc swoich urodzin, a Ber-
nardowi tylko dzień. Po czym obaj chłopcy prowadzą dialog: 
Albert: — Nie wiem, kiedy Cheryl ma urodziny, ale wiem, 
że Bernard też tego nie wie.
Bernard: — Początkowo nie wiedziałem, kiedy Cheryl ma 
urodziny, ale po tym, co powiedziałeś, już wiem.
Albert: — A więc i ja już wiem, kiedy Cheryl ma urodziny.
Na podstawie tej wymiany zdań uczniowie mieli podać, kiedy
Cheryl ma urodziny (oczywiście rozwiązanie zagadki można
znaleźć w internecie). 

Ciekawostki
ze świata nauki 

Zagadka matematyczna 
z Singapuru...

Najstarsze narzędzia świata

Naukowcy z nowojorskiej uczelni — Stony Brook Uni-
versity w Stanach Zjednoczonych poinformowali o zna-
lezieniu najstarszych narzędzi, jakich miał używać pra-
przodek człowieka. Chodzi o 130 kamiennych narzędzi,
które znaleziono na terenie Kenii. Należą do nich m.in.
pięty, które używane były do oddzielenia odłupków od
innych kamieni. Narzędzia te mają liczyć około 3,3 mln
lat i być starsze o około 700-800 tys. lat od dotychczas
znanych, które wykopano na terenie Etiopii.  

Naukowcom z Wiednia 
udało się zatrzymać światło

Jak wiadomo, światło jest bardzo szybkie... W próżni pędzi
z prędkością 300 tys. km/s i niełatwo je zatrzymać. Udało się
to jednak naukowcom z Wiedeńskiego Uniwersytetu Techno-
logii za pomocą laserów oraz włókien optycznych. Naukowcy
liczą, że osiągnięcie to pozwoli w przyszłości znaleźć jeszcze
bezpieczniejszą formę komunikacji, która umożliwi błyska-
wiczne przesyłanie danych na duże odległości. 
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Uniwersytecka Księgarnia 
Naukowa „Arche”
(budynek Biblioteki Głównej UWM)
ul. Oczapowskiego 12b, 10-719 Olsztyn
tel. 89 524-51-85, arche-olsztyn@wp.pl

Otwarte poniedziałek-sobota 9-17
(w promieniu 100 m od księgarni ok. tysiąca miejsc parkingowych)

Bogaty wybór podręczników AKADEMICKICH

N
ie od dziś wiado-
mo, że z naszym
czytelnictwem jest
niedobrze. A warto

czytać i zachęcać do czytania
już najmłodsze dzieci, bo czy-
tanie kształtuje osobowość,
rozwija intelektualnie, wzbo-
gaca słownictwo, pobudza
wyobraźnię i uczy wrażliwo-
ści. Czytanie szczególnie
przed snem przenosi naszych
milusińskich do innego świa-
ta, pozwala oderwać się od co-
dziennych trosk i sprawia, że
razem spędzamy bezcenny
czas. Czytanie dziecku na głos
oddziałuje również terapeu-
tycznie. Jak zachęcić więc
dziecko do czytania?

Przede wszystkim należy
dać przykład dziecku i czytać
samemu. Dlaczego nie zre-
zygnować z oglądania tele-
wizji na rzecz książek? Aby
dziecko zaraziło się czyta-
niem, powinniśmy wybierać
mu przede wszystkim książki,
w których dzieje się wiele.
Warto zacząć od wierszyków
i rymowanek, a na-
wet piosenek. 

dochodziła do nawet 20 met-
rów! Ponad 2 tys. p.n.e. za-
częto pisać na skórze, czyli
tzw. pergaminie. Wy-
twarzano go ze
skóry koźlej,
owczej lub cielę-
cej, a ich opra-
wy stanowiły

Światowy
Dzień Książki

To od zawsze najbardziej uniwersalny
prezent, rzecz, z którą najlepiej spędza
się wolny czas i coś, co przenosi 
nas do innego świata... Wcale nie
chodzi o jakiś futurystyczny
przedmiot, tylko o nieśmiertelną
książkę. Warto wziąć ją do ręki
nie tylko podczas Światowego
Dnia Książki, który
obchodzony jest 
23 kwietnia.  

Historia książki 
zaczęła się od... 
Tabliczek glinianych, na

których pisano w starożyt-
ności za pomocą trójkątnych
rylców. Niewielkie, kilku-
centymetrowe tabliczki su-
szono na słońcu lub wypala-
no, a następnie wiązano rze-
mykami. Później przyszedł
czas na zwoje papirusowe.
Materiał ten otrzymywano
z trzciny papirusowej, która
porastała kiedyś brzegi Nilu.
Zwoje papirusa miały szero-
kość 20-40 cm, a ich długość

Dzień, w którym
odszedł Szekspir
Światowy Dzień Książki

i Praw Autorskich obcho-
dzony jest 23 kwietnia. Data
ta jest nieprzypadkowa, bo
właśnie tego dnia urodziło się
lub zmarło wielu światowej
sławy pisarzy: Maurice Du-
ron, Miguel de Cervantes,
William Szekspir oraz Vla-
dimir Nabokov. 

Idea obchodzenia tego
święta narodziła się w Kata-
lonii w 1926 roku. To dlate-
go ten dzień związany jest
z datą śmierci Miguela de
Cervantesa. Poza tym w Ka-
talonii 23 kwietnia obcho-
dzony jest hucznie dzień jej
patrona — św. Jerzego. 

Dziś organizatorem Świa-
towego Dnia Książki jest
Organizacja Narodów Zjed-
noczonych do spraw Oświa-
ty, Nauki i Kultury (UNES-
CO). W ten sposób pro-
mowane jest czytelni-
ctwo. Dzień ten po raz
pierwszy obchodzono
w 1995 roku. 

Warto wspomnieć, że każ-
dego roku UNESCO przy-
znaje tytuł Światowej Stoli-
cy Książki. Może otrzymać
go miasto, które promuje
książki oraz czytelnictwo.
W tym roku stolicą tą został
południowokoreański In-
cheon, a przyszłym będzie
Wrocław. 
woj

deski. Stąd do dziś często się
słyszy o czytaniu książki "od
deski do deski". W średnio-

wieczu przyszedł czas na
papier, który wyrabiano

z... miazgi sporządzonej
ze zmielonych szmat
i odpadów włókien-
niczych. Dobrze znany

nam papier wytwarzany
z celulozy upowszechnił

się dopiero w XIX wielu. 

Najstarsza, zachowana w całości książka świata 
pochodzi z VII wieku i jest to Ewangelia według 
św. Jana. Znajduje się w British Library i została 
zakupiona od brytyjskich jezuitów. Manuskrypt ten
znaleziono w grobie św. Cuthberta z Lindisfarne 
w katedrze Durham w 1104 roku, gdzie przeleżała
ponad cztery wieki. 
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Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
– ucząc się na tym kierunku, poznasz nowoczesne technologie związane 
z pozyskiwaniem energii z ekologicznych źródeł odnawialnych.
Nauczysz się czerpać energię ze słońca, ziemi, wiatru i wody.
Najnowsze rozwiązania stosowane w systemach indywidualnego i zbiorowego
zaopatrywania w ciepło nie będą miały przed Tobą tajemnic.

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
ul. Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn, tel. 89 527 51 91

W naszej szkole masz możliwość nauki jednego z zawodów:
Technik elektronik
– wybierając tę specjalność, poznasz 
podstawy techniki cyfrowej, nadawania
i odbioru sygnałów radiowych, sterowania
procesami technologicznymi oraz zasady
działania i obsługi komputerów.

Technik elektryk 
– ucząc się tego zawodu, poznasz zasady bu-
dowy i eksploatacji sprzętu AGD oraz
różnego rodzaju instalacji elektrycznych,
a w przyszłości na pewno znajdziesz 
pracę w różnych 
dziedzinach gospodarki.

Technik teleinformatyk 
– ucząc się na tym kierunku, poznasz nowe
systemy operacyjne i systemy sieciowe, 
najnowsze technologie i trendy rozwoju 
teleinformatyki, zdobędziesz wiedzę
niezbędną  do obsługi urządzeń sieciowych,
przewodowych i bezprzewodowych.
Masz także szansę uzyskać międzyna-
rodowy  certyfikat CCNA, który 
ułatwi Ci zatrudnienie na stanowisku 
administratora sieci.

Technik telekomunikacji 
– wybierając tę specjalność, poznasz
nowoczesne systemy transmisji i komutacji
cyfrowej, zdobędziesz wiedzę z zakresu
urządzeń abonenckich, zgłębisz strukturę
linii i węzłów telekomunikacyjnych.

Technik mechatronik 
– ucząc się na tym kierunku, 
poznasz zasady działania układów
i urządzeń związanych z elektroniką,
informatyką, mechaniką 
i automatyką samochodową.

Uczniowie olsztyńskiego elektronika
korzystają ze współpracy 

Krzysztof Salczyński, dyrektor Zespołu Szkół Elektronicz-
nych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie:
— Współpraca naszej szkoły z firmą Piening trwa od ubieg-
łego roku szkolnego. Na początku czwartej klasy zbierani są
chętni uczniowie z klas elektrycznych i mechatronicznych,
którzy chcą wyjechać na staż do pracy w Niemczech. Firma
Piening oferuje uczniom zatrudnienie na umowę o pracę
na czas nieokreślony, diety za każdy przepracowany dzień
oraz zabezpieczenie socjalne. Firma chce w ten sposób po-
móc naszym uczniom w doskonaleniu zawodowym oraz
nabyciu cennego doświadczenia w wyuczonym zawodzie.
Jedynym warunkiem, jaki uczniowie muszą spełnić, jest
uczęszczanie na dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego
przez cały rok szkolny i podszkolenie języka komunikatyw-
nie oraz poznanie języka zawodowego, który pomoże im
podczas pracy. Firma Piening organizuje dodatkowo dla
uczniów kursy z pierwszej pomocy i obsługi platform pneu-
matycznych. W ubiegłym roku wyjechało do pracy 12
uczniów. Pracowali oni na budowach i wykonywali proste
prace jako pomocnicy elektryków. W tym roku szkolnym do
wyjazdu przygotowuje się 20 uczniów.

W
ostatnich latach
w naszym kraju
mamy odwrót
od kierunków

humanistycznych. Może to
i dobrze, bo na naszym ryn-
ku pracy dużo trudniej z  na-
leźć pracę, będąc humanistą,
natomiast łatwiej, mając
w kieszeni dyplom technika.
Czy to jednak oznacza, że
w przyszłości zabraknie nam
filozofów? Raczej nie, bo
ktoś ten skomplikowany
świat musi pomóc nam zro-
zumieć... 

Fakty są jednak faktami
i ten, kto postawi na naj-
nowsze technologie, będzie
miał w przyszłości wzięcie.
Wymieńmy więc przynajm-
niej kilka zawodów, na któ-
re warto postawić przy-

najmniej w najbliższych dzie-
sięcioleciach, bo jak twierdzą
eksperci od rynku pracy, nie
wiadomo, co w przyszłości
będą robiły nasze wnuki.
Prawdopodobnie większość
z nich będzie wyko-
nywała prace,
których jeszcze
nie wynaleź-
liśmy. 

Mechatronik 
To dziedzina inżynierii, któ-

ra łączy w sobie inżynierię
mechaniczną, elektryczną,
komputerową, robotykę oraz
automatykę. Polega ona na
projektowaniu i wytwarza-
niu nowoczesnych urządzeń,

w tym robotów

przemysłowych czy aparatu-
ry medycznej. 

Programista
Informatycy raczej nie po-

winni narzekać na proble-
my z zatrudnieniem. Osoba
taka tworzy programy kom-
puterowe. Do grupy tych
osób należą projektanci opro-
gramowania, inżynierowie
oprogramowania oraz anali-
tycy systemowi. 

Specjalista 
ds. e-marketingu
Teraz to internet jest miejs-

cem, gdzie w dużej mierze
prowadzone są działania biz-
nesowe. W nim są przesyła-
ne informacje marketingowe,
aby pozyskać nowych klien-
tów. Zawód ten związany jest
z umiejętnością tworzenia
reklam w sieci czy odpo-
wiednim pisaniem e-maili.  

Specjalista 
ds. robotyki
To interdyscyplinarna dzie-

dzina wiedzy, która funkcjo-
nuje na styku automatyki,
mechaniki, elektroniki, cy-
bernetyki i informatyki. Ogól-
nie mówiąc, fachowiec w tej
dziedzinie zajmuje się roz-
ważaniami nad sztuczną in-
teligencją. 

woj

Zawody przyszłości
Czy w przyszłości poszukiwanym
zawodem będzie kontroler lotów
kosmicznych? Specjaliści twierdzą,
że nasze wnuki będą wykonywały
prace, których jeszcze nie
wymyśliliśmy. Na razie jednak... 
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Chcesz zarobić na studia?

W Holandii zarobisz 

2 x więcej

Nasze biura w Polsce
Złotów      |  ul. Mickiewicza 5A    | Złotów      | Tel. +48 67 263 51 60
Olsztyn     |  ul. Wędkarska 46A    | Olsztyn     | Tel. +48 89 523 80 75
Trzebnica |  Obrońców Pokoju 10 | Trzebnica | Tel. +48 71 312 10 67

Agencja pracy tymczasowej GOODMORNING
BV poszukuje pracowników sezonowych 
zaraz po szkole do pracy w ogrodnictwie.

Zainteresowany? Złóż swoją aplikację!
Odwiedź nasze biura w Polsce lub zapisz się
na stronie internetowej:
www.goodmorning.eu/pl/kandydaci/twoje-cv/

Rok szkolny nabrał
przyspieszenia. Za
nami sprawdzian

szóstoklasistów, przed nami
egzamin gimnazjalny i ma-
turalny. W szkołach trwają
intensywne przygotowania.
Uczniowie i nauczyciele, czy
chcą, czy nie, muszą się
zmierzyć z pewnego rodza-
ju wyzwaniem, jakim na
pewno są  egzaminy koń-
czące dany etap kształce-
nia. 

Celem kształcenia ogólne-
go  w szkole podstawowej
jest przyswojenie przez
uczniów podstawowego za-
sobu wiadomości na temat
faktów, zasad, teorii i prak-
tyki, dotyczących przede
wszystkim tematów i zja-
wisk bliskich doświadcze-
niom uczniów. Ważne jest,
aby uczniowie  zdobyli umie-
jętności wykorzystywania
posiadanych wiadomości
podczas wykonywania za-
dań i rozwiązywania pro-
blemów. Kolejny cel to
kształtowanie u uczniów po-
staw warunkujących spraw-
ne i odpowiedzialne funk-
cjonowanie we współczes-
nym świecie. Podobne cele
zapisano w odniesieniu do
kolejnych etapów kształce-
nia, doprecyzowując i roz-
szerzając oczywiście zakres
umiejętności, które spraw-
dzane są na egzaminach.
Warto podkreślić istotny ele-
ment łączący wszystkie eta-
py kształcenia. Jest nim cią-
głość edukacyjna.  Kształ-
cenie na każdym etapie ma
sprzyjać nabywaniu kom-
petencji kluczowych (defi-
niowanych najczęściej jako
„połączenie wiedzy, umie-
jętności i postaw odpowied-
nich do sytuacji”), tak nie-
zbędnych w życiu każdego
człowieka. Posługiwanie się
językiem ojczystym, poro-
zumiewanie się w językach
obcych, kompetencje mate-
matyczne i podstawowe
kompetencje naukowo-tech-
niczne, kompetencje infor-
matyczne, umiejętność ucze-

nia się, kompetencje spo-
łeczne i obywatelskie, ini-
cjatywność i przedsiębior-
czość, świadomość i eks-
presja kulturalna. 

Matematyka (po długiej
nieobecności na maturze)
powróciła do katalogu eg-
zaminów obowiązkowych
w roku 2010.  Egzamin
z tego przedmiotu na po-
ziomie podstawowym jest
egzaminem obowiązkowym
dla każdego ucznia. W tym
roku po raz pierwszy będzie
odbywał się w oparciu
o nową podstawę progra-
mową (wdrażana sukcesyw-
nie od roku szkolnego
2009/2010), w której nale-
ży szukać informacji o tym,
jakie wiadomości i umiejęt-
ności będą sprawdzane pod-
czas egzaminu dojrzałości.
Również w tym roku według
nowej formuły przebiegać
będzie ustny egzamin ma-
turalny z języka polskiego.
Zgodnie z zasadą obowią-
zującą  na  każdym egzami-
nie (w tym też sprawdzia-
nie), że  wymagania szcze-
gółowe odnoszą się do od-
bioru wypowiedzi i wyko-
rzystania zawartych w nich
informacji, analizy i inter-
pretacji tekstów kultury oraz
tworzenia wypowiedzi, ustny
egzamin maturalny z języka
polskiego polegać będzie na
zaprezentowaniu właśnie
takich umiejętności. Pod-
stawą  do przygotowania
wypowiedzi  będzie wylo-
sowany  przez zdającego
tekst kultury (literacki lub
ikoniczny,  lub popularno-
naukowy z zakresu wiedzy
o języku) oraz odnoszące się
do niego polecenie. Następ-
nie po wypowiedzi monolo-
gowej nastąpi rozmowa zda-
jącego z komisją egzamina-
cyjną. Matura to egzamin
podsumowujący nie tylko
ostatni etap kształcenia, ale
także pokazujący, jakie wia-
domości i umiejętności zdo-
byliśmy na wszystkich eta-
pach edukacji szkolnej. To
również  przepustka na stu-
dia. Podkreślmy, że każdy
absolwent szkoły ma pra-
wo przystąpić do matury.
Ukończenie szkoły daje  też
prawo do kształcenia
w szkole policealnej. Należy
pamiętać, że  system egza-
minów zewnętrznych do-
puszcza możliwość poprawy
wyników w kolejnych ses-
jach egzaminacyjnych. Dziś
jednak myślmy pozytywnie
— że takiej potrzeby nie bę-
dzie. Tego życzę wszystkim
maturzystom.

Matura za pięć 
dwunasta

Za chwilę maturzyści 
będą zdawali swój egzamin
życia. Egzamin z wiedzy, ale

i egzamin z umiejętnego
radzenia sobie z emocjami.

Przechodziło to każde
pokolenie. A jak matury
przeprowadzano niemal 

sto lat temu? 

I
zaczęło się odliczanie,
nerwowe powtarzanie
materiału i zaglądanie
do notatek. Każdego

roku ten stan dopada tysiące
maturzystów. Na kilka dni
przed egzaminem najważ-
niejszy jest spokój i opano-
wanie emocji. W końcu to eg-
zamin dojrzałości. Nie bę-
dziemy więc pisali o cudow-
nych receptach, które po-
mogą go zdać, bo takich nie
ma. Dlatego zapraszamy do
zrelaksowania się i przeczy-

tania, jak w 1918 roku zda-
wano maturę… Czy tamta
matura ma coś wspólnego
z dzisiejszą? Prezentujemy
wybrane punkty regulami-
nu egzaminu dojrzałości dla
seminariów nauczycielskich
sprzed niemal stu lat:

• Seminaryjne egzaminy
dojrzałości mają wykazać,
czy kandydat opanował
w dostatecznym stopniu pod-
stawowe wiadomości
z przedmiotów przepisanych

dla seminariów nauczyciel-
skich i czy posiada potrzeb-
ną do sprawowania urzędu
nauczycielskiego w szkole
powszechnej dojrzałość umy-
słową i samodzielność.

• Seminaryjne egzaminy
dojrzałości są piśmienne
i ustne.

• Egzaminy piśmienne od-
bywają się z języka polskiego,
matematyki i pedagogiki. 

• Na opracowanie tematu
z języka polskiego i pedago-
giki przeznacza się po 5 go-
dzin, na zadania matema-
tyczne po 2 godziny. Czas
trwania pracy liczy się od
chwili zadania tematu. Pauz
urządzać nie wolno. 

• Używanie środków po-
mocniczych przez kandyda-
ta jest niedopuszczalne. Kan-
dydat, który zawiedzie za-
ufanie i postąpi nierzetelnie,
zostanie oddalony od dal-
szego toku egzaminu piś-
miennego z tego przedmiotu. 

• Wypracowanie razem
z brulionem oddaje kandydat
dozorującemu nauczycielowi,
który po przejrzeniu i pod-
cyfrowaniu wręcza je dyrek-
torowi. 

• Prace piśmienne poprawia
specjalista, członek komisji
i opatruje oceną. Ocena po-
winna być wyrażona przez je-
den z przyjętych pięciu stop-
ni i uzasadniona. 

• Przedmiotami ustnego
egzaminu są: religia, język

polski i literatura, historia
Polski, geografia Polski, ma-
tematyka, fizyka, pedagogi-
ka i psychologia, metodyka
specjalna.

• Kandydaci, którzy nie
zdali egzaminu dojrzałości
lub nie przystępowali do nie-
go i występują ze szkoły,
otrzymują zwyczajne świa-
dectwa odejścia, w których
jest zaznaczone, że egzaminu
nie zdawali lub że egzamin
dojrzałości dał wynik nieza-
dowalający. 

• Jeżeli przeszkodą do uzys-
kania świadectwa dojrzałości
jest ocena niedostateczna
z jednego tylko przedmiotu,
wolno kandydatowi poddać
się egzaminowi powtórne-
mu przed komisją tylko
z tego przedmiotu po upływie
przynajmniej 2 miesięcy. 

PS. Tak czy inaczej ostatni
dzień przed egzaminem
warto się zrelaksować i, je-
żeli ktoś czuje taką potrzebę,
spokojnie prześledzić za-
gadnienia, które go nurtują.
Na pewno jednak tego dnia
nie należy przesiadywać do
późna, tylko położyć się do
łóżka o względnie normal-
nej porze. Dzień ten warto
spędzić w spokoju, na spa-
cerze, chociażby w lesie, lub
w gronie osób, z którymi
lubimy przebywać. W dniu
matury nie spóźnić się na
egzamin! Po co się streso-
wać. Należy wziąć ze sobą
dokument ze zdjęciem,
zdrowy rozsądek i… długo-
pis z czarnym wkładem. 

woj

Grażyna Przasnyska
Warmińsko-Mazurski 

Kurator Oświaty 

Niezbędne 
— wiedza i umiejętności
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ZAPRASZAMY NA BASEN 

•fizjoterapia w sporcie i rekreacji 
•kosmetyka stosowana
•logopedia
•menedżer sportu   
•surdopedagogika
•techniki relaksacyjne i elementy jogi

•dietetyka
•doradztwo zawodowe i personalne 
•edukacja fizyczna
•fitness 
•gimnastyka korekcyjno-

-kompensacyjna

STUDIA PODYPLOMOWE 27 kierunków, m.in.:

T
o w okresie studiów
najczęściej „łapiemy”
swoją pierwszą pracę
w życiu. Zazwyczaj

nie jest to praca naszych ma-
rzeń, ale na pewno jest ona
dla nas wyjątkowa i pamię-
tamy ją do końca życia. I nie
ma to znaczenia, czy jest to
roznoszenie ulotek, praca na
budowie czy w barze. Naj-
ważniejsze jest to, że możemy

odłożyć sobie
parę zło-
tych na

studia oraz przyjemności,
a także zdobyć cenne do-
świadczenie. 

Stare, mądre powiedzenie
brzmi: „żadna praca nie hań-
bi” i coś w tym jest, „bo oso-
bowość kształtuje się nie
przez piękne słowa, lecz pra-
cą i własnym wysiłkiem”. To
drugie przysłowie,
również wywodzą-
ce się z mądrości
ludowej, doskonale
oddaje to, czym jest
dla młodego czło-
wieka ciężka
praca. 

Studenci dorabiali 
już w średniowieczu 
Już kiedy w średniowieczu

zaczęły powstawać pierwsze
uniwersytety, studenci zara-
biali na swoje utrzymanie na
różne sposoby. Oczywiście
byli też tacy, którzy dostawa-
li pieniądze na studiowanie

od rodziców. Kiedy
nie musieli lub nie
chciało im się ślę-

czeć nad książka-
mi, zarabiali śpie-
wem lub graniem na

jakimś instrumencie
bądź wykonywaniem

sztuczek na ulicy. Utrzy-

mywali się wówczas z tego, co
dostawali od przechodniów.
Taki sposób na życie nie był
jednak tolerowany, bo stu-
dentowi nie wolno było za-
rabiać na życie występami
ulicznymi. Kiedy dowiady-
wano się o tym na uczelni,
taki żak był skreślany z listy. 

Można zacząć 
od prostych prac 
Dziś widok dorabiającego

studenta na ulicy nie dziwi.
Wręcz przeciwnie, wzbudza
on uznanie przechodniów
swoją odwagą i inicjatywą...
Jak więc znaleźć pierwszą
pracę? Można zacząć od roz-
kładania towaru, w cateringu
lub zostać hostessą. Zbliża-
jące się wakacje to dobry czas
na to, aby zarobić większe
pieniądze w ciągu dość krót-
kiego czasu, wyjeżdżając do
pracy za granicę. Często wy-
starczy komunikatywna zna-
jomość języka angielskiego.

I tak można zarobić przy
sadzeniu drzewek, na
produkcji czy w maga-
zynie. 

Odpowiednio się
przygotować 
Do takiego wyjazdu należy

się jednak odpowiednio przy-
gotować. Jeżeli jedziemy
przez agencję pośrednictwa
pracy, warto sprawdzić, czy
jest ona rzetelna. Nie należy
płacić z góry za wynajem
mieszkania, a wszelkie opła-
ty uiszczać na podstawie
umów. Przede wszystkim jed-
nak poinformować bliskich,
gdzie jedziemy,  i podać im
adres zamieszkania i kon-
takt. 

Jeżeli wybieramy się na
własną rękę, jeszcze przed
wyjazdem przygotować i ro-
zesłać swoje CV. Warto rów-
nież swoje referencje prze-
tłumaczyć na język angielski. 

To się opłaca 
— Podczas pobytu w Kana-

dzie pracowałam dwa mie-
siące w budce z hot-dogami
— mówi Magda z Pisza, któ-
ra studiowała dziennikar-
stwo. — Zajęcie niby banalne,
płaca też jak na tamtejsze
warunki nie była zbyt wygó-

rowana, ale po przeliczeniu
dolarów kanadyjskich na zło-
tówki wyszło całkiem nieźle. 

Magda pieniądze, które tam
zarobiła, ma do dziś jako
oszczędności, a od jej „wy-
cieczki” do Kanady minęło
już prawie 7 lat. 

— Polecam takie zarobkowe
wakacyjne wyjazdy zwłaszcza
studentom, którzy w ciągu
roku nie pracują lub potrze-
bują jakiejś rezerwy finanso-
wej — bardzo się to opłaca
przy różnicach walutowych.

Katarzyna z Olsztyna kilka
lat temu wyjechała z kolei do
Londynu. Zaproponowała jej
to koleżanka. Na początku
była bardzo sceptyczna. 

— Byłam właśnie przed roz-
poczęciem dwuletnich stu-
diów magisterskich i waha-
łam się, czy chcę sobie robić
przerwę — opowiada. —
W końcu dałam się przeko-
nać. Pojechałyśmy, same zna-
lazłyśmy pracę w agencji po-
średnictwa i rozpoczęłyśmy
pracę w jednym z prestiżo-
wych londyńskich hoteli. Dziś
nie żałuję podjętej decyzji.
Poznałam fantastycznych lu-
dzi, mogłam poznać najbar-
dziej kosmopolityczne mias-
to świata i cudownych ludzi
z różnych krajów. Zobaczy-
łam najpiękniejsze galerie,
angielskie parki. Dziś pozos-
tały przyjaźnie i wspaniałe
wspomnienia.woj

Student pracuje
„Praca biurowa w Krakowie — wymagany język
niemiecki”, „1800 zł plus premia. Dołącz do
naszego zespołu”, „Konsultant telefoniczny 
— umowa o pracę!”... W internecie ofert pracy 
dla studentów nie brakuje. Którą z nich wybrać? 

REKLAMA
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B
ył 8 sierpnia 1709
roku, kiedy to nad-
worny kapelan por-
tugalskiego króla Ja-

naV zaprezentował swój wy-
nalazek. Bartolomeu de Gus-
mao był portugalskim jezui-
tą i zarazem wynalazcą. Na
kilka lat przed historycznym
lotem opuścił swoją misję
w Brazylii i udał się do Por-
tugalii. Tu studiował na Uni-
wersytecie w Coimbra mate-
matykę oraz filologię. 8 sierp-
nia 1709 roku zaprezento-
wał swój wynalazek, latającą
kulę ze śmigłem. Jan V, król
Portugalii, nagrodził go ofia-
rując mu katedrę profesors-
ką w Coimbrze. Kilkanaście
lat później został kapelanem
nadwornym króla i zajmował
się wynalazkami, m.in. balo-
nem na gorące powietrze.  

Właściwymi wynalazcami
balonu na ogrzane powietrze
byli bracia Joseph i Jacques
Montgolfier. Nie bez znacze-
nia było to, że ich ojciec był
właścicielem papierni, którą
przejął Joseph. W owym cza-
sie papier wytwarzano ze

zmielonych materiałów, a po-
mysłowi bracia wiedzieli, jak
go wykorzystać nie tylko do
książkowych kartek… Pa-
miętnego dnia 14 grudnia
1782 roku z ich przydomo-
wego ogrodu wystartował ba-
lon, który osiągnął wysokość
250 metrów! Niedługo póź-
niej bracia sporządzili na ten
temat notatkę, którą wysłali
do Francuskiej Akade-
mii Nauk. Nie-

spełna rok później, 4 czerw-
ca 1783 roku ich papierowo-
płócienny balon podczas pub-
licznego pokazu koło mias-
teczka Annonay na południu
Francji, wzbił się na wysokość
2 km i przeleciał ponad
2,3 km. Lot trwał niespełna
10 minut. 

Kilka miesięcy później bra-
cia, prezentując swój wyna-

lazek przez królem Lud-
wikiem XVI

w Wersalu,
umieścili w koszu balo-

nu… owcę, koguta oraz
kaczkę. Latający obiekt

wzniósł się na wysokość
pół kilometra. Lot trwał
8 minut i miał spraw-

dzić, jak podczas niego będą
zachowywały się organizmy
żywe. Można powiedzieć, że
lot zakończył się sukcesem,
bo kilka tygodni później od-
był się pierwszy lot człowie-
ka balonem na uwięzi. 

Już z początkiem 1784 roku
udane próby ze wzlotem ba-
lonu odbyły się w Krakowie.
Inicjatorami tych ekspery-
mentów byli krakowscy ucze-
ni. 12 lutego za sprawą nad-
wornego chemika królew-
skiego Stanisława Okra-
szewskiego, balon wzbił się
również nad Warszawą. Pró-
bnym lotom jego balonów
napełnianych wodorem przy-
glądał się również król Sta-
nisław Poniatowski. 

Wynalezienie silnika paro-
wego sprawiło, że zaczęto
myśleć nad napędzanym nim
balonem. W 1851 roku fran-
cuski inżynier Henri Jules
Giffard skonstruował pierw-
szy na świecie sterowiec. Rok
później wzbił się nim w po-

wietrze na wy-
sokość 1,8 km
i przeleciał ponad

27 km z prędkością
około 8 km/h. Największe
zasługi jednak w konstruo-
waniu sterowców miał nie-
miecki generał i konstruktor
Ferdinand von Zeppelin.
W 1900 roku zbudował
pierwszy sterowiec o kon-
strukcji szkieletowej. O tym,
jak przydatne mogą być balo-
ny dla wojskowości dowie-
dział się biorąc udział w woj-
nie secesyjnej w Stanach Zjed-
noczonych. Pierwsze, próbne
loty jego dwusilnikowego ste-
rowca odbyły się w latach 90.
XIX wieku. Sterowce zwane
na cześć konstruktora zeppe-
linami podczas I wojny świa-
towej dokonały nalotów bom-
bowych m.in. na Paryż, Lon-
dyn i Warszawę. 

W 1936 roku swoje loty roz-
począł największy sterowiec
świata o nazwie Hindenburg.
Miał 245 m długości, średni-
cę 41 m i napełniany był
wodorem. Mógł płynąć po
niebie z prędkością 135 km/h,

a na pokład
zabierał 72 pa-

sażerów i 61
członków załogi.
Co ciekawe, jego
poszycie było wy-
konane z materia-

łu, który zapobiegał wyłado-
waniom elektrycznym. Po-
wietrzny olbrzym oprócz lo-
tów nad Prusami (mogli po-
dziwiać go m.in. mieszkańcy
Olsztyna, Ostródy oraz
Olsztynka) wykonał kilkana-
ście lotów przez Atlantyk.
Jego wybuch w 1937 roku
sprawił, że zaniechano użyt-
kowania sterowców. Od kil-
kunastu lat przeżywają swój
renesans. Na razie latają ra-
czej jako niekonwencjonalne
reklamy, ale w przyszłości
kto wie, może będą popular-
nymi, oryginalnymi statkami
powietrznymi, jak to było
przed II wojną światową. woj

Owca, kogut
i kaczka 
w balonie
Ten, kto widział lecący balon, wie
doskonale, że widok ten jest
niezwykle majestatyczny. Nie ma
się więc co dziwić, że pierwsze
próbne loty balonów
obserwowali sami królowie 
– Portugalii, Francji czy Polski.  

Balonowi mistrzowie

Stefan Makne z Ireneuszem Cieślakiem w 1983 roku
wygrali w najsłynniejszym balonowym wyścigu i zdo-
byli Puchar Gordona Bennetta. Zawody te rozgrywane
są już od 1906 roku. Po wojnie wznowiono je w Pa-
ryżu w 1983 roku. Polski duet w balonie o nazwie Po-
lonez wystartował 28 czerwca i po ponad 36 godzinach
lotu wylądował w jednej z niemieckich wsi. Przeleciał
aż 690 km. Warto wspomnieć, że 3 września 1939
roku zawody te miały odbyć się w Polsce, we Lwowie.
Patronat nad nimi objął prezydent Ignacy Mościcki. 

Sterowiec nad Manhattanem. Fot. Wikipedia (2)

W kolejnym numerze „Planety Wiedzy”
napiszemy o najpiękniejszych motylach świata


