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nowy wymiar 
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C
zytanie jest czynno-
ścią niezwykle waż-
ną dla rozwoju mło-
dych ludzi. Oczywi-

ście zanim nasza pociecha
samodzielnie nauczy się 
czytać, warto spróbować
oswajać z językiem pisanym.
Dzięki poznawaniu nowych
słów, konstrukcji zdanio-
wych dzieci uczą się opisy-

wać rzeczywistość i włas-
ne uczucia. Dlatego

warto jest po-
święcić chwilę i
poczytać naj-
młodszym bajkę.

Nie można się w
tym względzie wy-

ręczać gadżetami.
Najszybszy tablet nie

zastąpi kilkunastu mi-
nut wieczornego wspól-

nego czytania.  — Piotruś ma
cztery lata. Od kilku lat sta-
ram się mu czytać regularnie
książki dla dzieci przed
snem. To nasz wspólny ry-
tuał — opowiada Marta, któ-
ra od najmłodszych lat
wprowadza swojego syna w
świat lektury.  

Buduje 
swój słownik 
Na czytanie naszym naj-

młodszym nigdy nie jest za
wcześnie. Nawet czytanie na
głos niemowlakom ma pozy-
tywny wpływ na ich rozwój.
W ten sposób maluch zaczy-
na oswajać się z mową i kon-
strukcjami zdaniowymi. Za-
czyna budować swój słownik
już w tak młodym wieku. Za-
nim zacznie mówi i pisać,

53715otba-a

NAJLEPSZE PRZEDSZKOLE W MIEŚCIE
• brak wpisowego, zniżki z tytułu Karty Dużej Rodziny

• pięć zajęć dodatkowych, w tym angielski każdego dnia około 1 h
• możliwość bezpłatnej rezerwacji miejsca dla dziecka poniżej 2,5 lat

BYCIE NAJLEPSZYM DO CZEGOŚ ZOBOWIĄZUJE, 
U NAS TWOJE DZIECKO POCZUJE SIĘ NAJLEPIEJ.

Przedszkole Niepubliczne Krasnal
www.przedszkole-krasnal.olsztyn.pl
ul. Kopernika 4, Olsztyn, tel. 89-527-44-66

6115otbx-a

OLSZTYN, 
pl. Jedności Słowiańskiej 1

naprzeciwko WYSOKIEJ BRAMY
CH Jakub, II piętro, lok. 202

605-96-00-60
Działamy przez cały rok!

nowe, używane

PODRĘCZNIKI
s k u p  s p r z e d a ż  

nowe, używane

PODRĘCZNIKI
s k u p  s p r z e d a ż  

REKLAMA

REKLAMA

Czytajmy codziennie
Czytajmy razem 

Zamiast włączyć wieczorem telewizor i bezmyślnie
pochłaniać papkę informacyjną, lepiej otworzyć
książkę i poczytać swoim maluchom. Wspólne

czytanie to nauka, ale też forma spędzania
czasu z naszymi dziećmi. Nie zostawiajmy

nauki czytania innym, 
ale odkrywajmy świat liter
wspólnie.

musi po pro-
stu zacząć
rozumieć, co
oznaczają
słowa. W tra-
kcie czytania
powstaje tzw.
słownik bier-
ny. Kiedy już
nasza pociecha
zaczyna rozumieć
historie, które czyta-
my, to może wyciągać z nich
wnioski. W książkach dla
najmłodszych opisane są do-
kładnie mechanizmy życia
społecznego i różnego ro-
dzaj wzorce postępowań. To
z literatury dzieci dowiadują
się tak naprawdę, co jest złe,
a co dobre. 

Niech brat 
poczyta bratu
Czytanie to nie tylko nauka,

ale również wspólne spę-
dzanie czasu z naszymi
dziećmi. W całym zgiełku
dnia codziennego, który wy-
pełniają obowiązki, wspólne
czytanie jest czasem po pro-
stu spędzonym z naszymi
dziećmi. — Chciałbym te-
raz namówić mojego star-
szego syna, żeby zaczął czy-
tać książki najmłodszemu.
Zawsze możemy robić to
wspólnie. Lektury to nasze
małe męskie sprawy. Konrad
dojrzewał wraz z lekturami.
Na początku były proste baj-
ki, a z czasem sięgaliśmy 
po powieści i poezję — 
o wspólnym czytaniu opo-
wiada Włodzimierz. 

kraw

Bożena 
Stępkowska
tel.: 89/539 74 54
b.stepkowska@gazetaolsztynska.pl 

Krystyna 
Lichtarowicz
tel.: 89/539 74 49 
k.lichtarowicz@gazetaolsztynska.pl

Wojciech 
Kosiewicz
tel.: 89/539 75 78

dodatek przygotowują:
specjaliści ds. reklamy: redakcja: 
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W listopadzie 2014 roku
uczniowie klas 0-3 szkół pod-
stawowych z całej Polski po
raz pierwszy próbowali pobić
rekord Guinnessa w organi-
zacji największej lekcji goto-
wania zdrowego śniadania.
Niewiele zabrakło do sukcesu
i w tym roku akcja zostanie
powtórzona — przed dziecia-
kami kolejne śniadaniowe
wyzwanie. Wydarzenie jest
organizowane w ramach
programu edukacyjnego
Śniadanie Daje Moc, a jego
organizatorem jest Partner-
stwo dla Zdrowia.
— Przed nami nie lada wy-
zwanie, jednak bogatsi 
o wiedzę i doświadczenie 
z pierwszej próby mamy wiel-
kie szanse pobić rekord za
drugim razem — mówi Ewa
Gayny, przedstawicielka Part-
nerstwa dla Zdrowia.
Śniadanie Daje Moc to
przedsięwzięcie, które ma na

ce l u p ro -
m o w a n i e
dobrych na-
wyków żywie-
niowych wśród
dzieci. Ambasa-
dorką piątej edycji
programu została Pau-
lina Smaszcz-Kurzajewska,
dziennikarka i prezenterka te-
lewizyjna. Akcję wspierają też
autorki blogów: „Mama 
Bloguje”, „Marta-Gotuje” 
i „Ósmy kolor tęczy”. Zachę-
camy do udziału — razem
pobijemy rekord!
Żeby wziąć udział w akcji, wy-
starczy wypełnić formularz 
ze strony www.sniadanie
dajemoc.pl i wysłać go na
adres sniadaniedajemoc
@gardenofwords.pl .  
6 listopada o godz. 10:00
uczniowie — uczestnicy akcji
przygotują smaczne i zdrowe
posiłki przy wsparciu nauczy-
cieli i rodziców. 

wwwwww..ssnniiaaddaanniieeddaajjeemmoocc..ppll

Polscy uczniowie mieli całe wakacje
na zebranie sił do największej lekcji
gotowania zdrowego śniadania. Czy
zebrali ich wystarczająco dużo, żeby
pobić rekord Guinnessa? Przeko-
namy się już 6 listopada!

RReekkoorrddoowwee  ŚŚnniiaaddaanniiee  DDaajjee  MMoocc!!
REKLAMA

D
yskusja na temat
diety uczniów trwa
od lat. Rozpala się
do czerwoności,

kiedy mowa o drugim śnia-
daniu. Czy teraz, po zakazie
sprzedaży chipsów w szko-
łach, uczniowie będą je przy-
nosili w plecakach? Czy in-
teres na sprzedaży niezdro-
wych przekąsek zrobią teraz
sklepy w pobliżu szkół? Pytań
jest wiele. Jedno jest pewne.
Krok w dobrym kierunku
został zrobiony. Teraz wypa-
da się tylko zastanowić nad
tym, jak zachęcić naszych
milusińskich do tego, aby
sięgnęły po zdrową kanapkę
czy jogurt? 

Pora jesienno-zimowa to
dobry czas, aby zadbać o die-

tę dziecka. Po pierwsze, na
rynku dostępnych jest wiele
świeżych warzyw i owoców,
a po drugie, dobrze skompo-
nowany jadłospis wzmocni
odporność naszych pociech.
Co więc jeść? 

Pomidory, 
brokuły i dynia 
Z dostępnych warzyw na

pewno warto sięgnąć po po-
midory, brokuły oraz dynię.
Pomidory to źródło likopenu
chroniącego przed nowo-
tworami oraz beta-karote-
nu. To również źródło skład-
ników mineralnych: wapnia,
magnezu, żelaza. Brokuły,
podobnie jak inne warzywa
kapustne (brukselka, kapus-
ta, kalafior) zawierają dużo

witaminy C, kwasu foliowe-
go oraz błonnika oraz są bo-
gatym źródłem żelaza, pota-
su i wapnia. Warzywa te po-
winno podawać się szczegól-
nie dzieciom, które mają
skłonność do anemii. Dynia
z kolei zawiera witaminy: A,
B1, B2, C, PP oraz składniki
mineralne — zwłaszcza fos-
for, żelazo, wapń, potas
i magnez. Warzywo to jest
doskonałym składnikiem
pierwszych zupek i soków
dla dziecka. 

Pożywne banany 
i jajka 
Z owoców nie zapominaj-

my o najpopularniejszych
jabłkach bogatych w wita-
minę C. Oprócz tego są źród-

łem żelaza zapobiegającego
anemii. Gotowane pomogą
w leczeniu biegunki oraz nie-
strawności. Warto wspom-
nieć również o pożywnych
bananach. Są bogate w potas,
zapewniający prawidłową pra-
cę serca, a także w magnez, że-
lazo, miedź i cynk. Zawierają
także inulinę. To prebiotyk,
który tworzy dobre warunki
do rozwoju bakterii probio-
tycznych, pomagających
w zwalczaniu szkodliwych
bakterii znajdujących się
w przewodzie pokarmowym.

W diecie dziecka nie po-
winno zabraknąć cennych
jajek zawierających amino-
kwasy, których organizm
człowieka nie umie wytwo-
rzyć, a które są mu niezbęd-

ne. Żółtko oprócz witamin
jest bogate w żelazo, które
wywiera korzystny
wpływ m.in. na koncentra-
cję i zapamiętywanie. W jaj-
kach jest też cenny jod, po-
prawiający pracę mózgu.

Pamiętajmy również 
o płatkach na mleku... 
I to nie tych sztucznych,

słodzonych, tylko owsianych.
Jedna miska owsianki za-
pewnia dzienną porcję wita-
min z grupy B, zwłaszcza
B6. Zawarte w płatkach
owsianych składniki wywie-
rają korzystny wpływ na kon-
centrację, a co za tym idzie —
szybkość uczenia się. Mleko
to oczywiście źródło wapnia
i białka. Nie zapominajmy
również o zdrowych rybach,
szczególnie morskich. Za-
wierają one kwasy tłuszczo-
we Omega-3, które wspo-
magają odporność, pracę
mózgu i, co ważne — popra-
wiają nastrój. 

Pisząc o zdrowym żywieniu
i otyłości warto poruszyć
również problem uczniów,
którzy niestety nie dojadają
zarówno w szkole, jak
i w domu. Takie mamy czasy,
że żyjemy na dwóch biegu-
nach. Może więc warto po-
dzielić się zdrową kanapką
z kolegą czy koleżanką, któ-
rzy nie dojadją. woj 

Chipsy odchodzą,
a co w zamian?

Maluchy tyją na potęgę. I nie ma co się dziwić, 
bo razem z nimi jemy szybko, dużo i byle jak. 
Do tego dochodzi brak ruchu. Kiedyś dzieci
spędzały na podwórku całe popołudnia, a dziś...
dziś trudno je wygonić z domu.  
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lubimy duże miasta, to wte-
dy na pewno wybierzemy
Warszawę, albo jakieś inne
europejskie mias-
to. Spróbu-

K
to nie chciałby stu-
diować nad mo-
rzem albo pośród
kilkunastu jezior?

Dobry uniwersytet to też ten
najpiękniej położony. Loka-
lizacja często ma też znacze-
nie przy wyborze miejsca
edukacji. Wiadomo, że jeże-
li uwielbiamy słońce, szum
morza i wieczory na plaży, 
to prędzej zdecydujemy
się na studiowanie 
w Gdańsku niż w
Rzeszowie. Jeżeli

53815otba-a

Wiele ofert pracy
dla każdego

Praca Tymczasowa w Holandii
www.goodmorning.eu

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

REKLAMA

Za  nami pierwszy tydzień
nowego roku szkolnego.
Przygotowujemy programy,
wyznaczamy cele, jednym
słowem planujemy pracę na
kolejne miesiące. Minister
edukacji, jak co roku, wyzna-
czyła kierunki działania szkół.
Określiła rok szkolny 2015/
2016 jako „Rok otwartej szko-
ły”.  Hasło brzmi znajomo.
Często mówimy o kimś: czło-
wiek otwarty, o otwartym
sercu. Doceniając czyjeś za-
lety intelektu, stwierdzamy,
że to osoba o otwartym umy-
śle. Jak  zatem należy  rozu-
mieć  wyrażenie „otwarta
szkoła”?  Na wstępie jednak
przypomnijmy, że od dłuż-
szego już czasu cechą wy-
różniającą polską szkołę jest
jej autonomia. Prawo oświa-
towe daje możliwość, aby
w wielu obszarach działania
społeczności szkolne same
decydowały o sobie. Placów-
ki mogą określać m.in. zasa-
dy oceniania,  opracowywać
programy wychowawcze,

ustalać, jak będzie przebiegać
współpraca z rodzicami,
a nawet  jakie zajęcia spor-
towe uzupełnią tradycyjne
lekcje wychowania fizyczne-
go. Nauczyciele sami wybie-
rają programy nauczania 
i określają, jak będą praco-
wać na lekcji.  Autonomia to
samodzielność,  poczucie, że
można samemu o czymś de-
cydować, dokonywać wybo-
ru, nadawać, w tym wypad-
ku szkole,  pożądany cha-
rakter. W podobny  sposób,
a więc swobodny,  każda
szkoła może zyskiwać miano
„szkoły otwartej”. Myślę, że
wiele z nich już  dziś tak
może o sobie powiedzieć. Są
to placówki, które stosują
nowoczesne metody nau-
czania, które wychodzą na
zewnątrz, poszukują inno-
wacyjnych sposobów, aby za-
interesować ucznia tema-
tem, ale też stworzyć możli-
wość doświadczenia i poz-
nania. Stąd pomysły  na to,
aby zorganizować w szkole
festiwal nauki, przeprowa-
dzić ciekawy projekt eduka-
cyjny, wybrać się na lekcję
historii do muzeum lub za-
prosić ciekawą osobę na
spotkanie z uczniami. Szko-
ła otwarta to szkoła wsłu-
chująca się w potrzeby poz-
nawcze ucznia — rozumie-
nia, wiedzy i nowości. Szko-
ła inspirująca uczniów
i stwarzająca warunki do
rozwijania zainteresowań,
zdobywania wiedzy, upra-
wiania sportu, szkoła, w któ-

rej uczy-
my się ob-
cować ze sztu-
ką, poznajemy na-
rodowe dziedzictwo kul-
tury, jak również tradycję
i historię regionu. Pokazuje-
my uczniom to, co ważne
dla dalszego ich rozwoju.
W „Roku otwartej szkoły”
warto też, jak sądzę,  na
nowo pomyśleć o otwarciu
się na rodziców. Może nale-
ży zaprosić ich do szerszej
współpracy, zaznaczyć  obec-
ność nie tylko na obowiąz-
kowym zebraniu. Dialog
z rodzicami, autentyczne
uczestniczenie rodziców
w życiu szkoły może być
pierwszym krokiem do
otwarcia się na środowisko
lokalne, wyjścia na zewnątrz.

W nowym roku życzę szko-
łom już „otwartym” wielu cie-
kawych, twórczych pomy-
słów, tym, które  jeszcze nie
zdobyły się na odwagę
w działaniu, aby pozby-
ły się obaw, bo warto.

Rok otwartej szkoły

Grażyna Przasnyska
Warmińsko-Mazurski 

Kurator Oświaty

jemy przybliżyć naszym zda-
niem najciekawsze miejsca
do studiowania ze względu
na położenie.

Może morze? 
Nad morzem podobno naj-

lepiej. Ciepłe zimy, piękne
wiosny i jesienie, a do tego
lato w turystycznym otocze-
niu tętniącym życiem. Poza
tym możliwość wyboru mias-
ta, w którym można spędzić
okres studiów. Możemy żyć w
Gdańsku, Gdyni czy uważa-
nym za najlepsze miasto w
Polsce do mieszkania Sopo-
cie. A do tego mnóstwo uczel-
ni publicznych i niepublicz-
nych, oferujących większość
możliwych do wymyślenia
kierunków edukacji. Po stu-

diach natomiast Trój-
miasto to duży i niesa-

Oferta uczelni wyższych jest
naprawdę przeogromna.
Uniwersytety starają się
przyciągnąć na wszelkie

sposoby przyszłych studentów.
Oprócz tego, co będziecie

studiować, niejednokrotnie
równie ważne jest to, gdzie 

to ma mieć miejsce.

Jak studio 
w ulubi 
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mowicie chłonny rynek pra-
cy. Jeżeli lubicie duże miasta,
wysoki poziom nauki i per-
spektywy pracy po zakoń-
czeniu studiów, to jest to
idealny wybór.

W domu 
najlepiej... 
Wszędzie dobrze, ale w

domu najlepiej. Dlaczego za-
tem uciekać z miasta 11 jezior,
największego kampusu w
środkowej Europie? Olsztyn
to miasto, które rozwija się
naprawdę szybko. Inwestycje
w infrastrukturę, nowa plaża
miejska, miasteczko akade-
mickie w Kortowie to chyba
wystarczające powódy, żeby
złożyć dokumenty na jednej
z tutejszych uczelni wyższych
i cieszyć się ze studiowania w
jednym z najpiękniejszych
miast w Polsce.

A taki 
Białystok? 
To miasto położone na uro-

czym Podlasiu. Okolice sto-
licy województwa podlaskie-
go to piękne lasy, mokradła i
ciekawa architektura. To
idealne miejsce do studio-
wania dla osób lubiących wy-
cieczki po wciąż jeszcze w
wielu miejscach zachowa-
nych dziewiczych terenach.
Białystok oferuje studentom
możliwość nauki na kilku
uczelniach. Poza tym jest to
miasto stosunkowo blisko
położone Warmii i Mazur.
To kolejna zaleta dla miesz-
kańców naszego regionu.

377315OTBR -A

REKLAMA

NOWY KIERUNEK
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
s EKONOMIA
s INFORMATYKA
s INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
s MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
s ROLNICTWO
s PEDAGOGIKA
s PIELĘGNIARSTWO
s DZIENNIKARSTWO 

I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
s ELEKTRONIKA 

I TELEKOMUNIKACJA

www.pwszciechanow.edu.pl
Ciechanów, ul. Narutowicza 9, tel. 23 672 62 00
Mława, ul. Warszawska 52, tel. 23 654 98 08

56215OTBA -A

REKLAMA

jesteśmy Uczelnią dla tego
właśnie regionu. Atrakcyjne
i bezpłatne studia to ciągle na-
sze mocne atrybuty, ale nieje-
dyne. Wspomniane przeze
mnie wysokie noty akredyta-
cyjne świadczą dobitnie o wy-
sokim poziomie studiów na
naszej Uczelni. To propozycja
nie do odrzucenia. Zapraszam
więc wszystkich chętnych do
studiowania w PWSZ w Cie-
chanowie i Mławie.

PROREKTOR
dr inż. Grzegorz Koc

Laureaci stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w towarzystwie kierownictwa Uczelni

Mijający rok obfito-
wał w wiele waż-
nych wydarzeń. Aż

pięć razy gościliśmy na Uczel-
ni przedstawicieli Polskiej
Komisji Akredytacyjnej.
Członkowie komisji wizyto-
wali następujące kierunki:
ekonomia, rolnictwo, me-
chanika i budowa maszyn,
pielęgniarstwo i inżynieria
środowiska. Czekamy jesz-
cze na wyniki wizytacji inży-
nierii środowiska. Wszyst-
kie pozostałe kierunki otrzy-
mały ocenę pozytywną na
sześć lat. To wielki sukces
naszej Uczelni. 

Jednak nie tylko wysokie
oceny Polskiej Komisji Akre-
dytacyjnej uważam za nasze
sukcesy. Dochodzą do tego
realizowane umowy o współ-
pracy z uczelniami akade-
mickimi oraz wieloma inte-
resariuszami zewnętrznymi,
czyli naszymi partnerami
w kształceniu praktycznym
studentów. Szczególna rola
dotyczy współpracy z lokal-
nymi samorządami. Współ-
pracujemy z 14 powiatami na
Mazowszu oraz na Mazu-
rach. Słuchając samorzą-
dowców, otwieramy się na
ich potrzeby w zakresie kie-
runków studiów i specjalno-
ści w powiązaniu z rynkiem

pracy. Przede wszystkim cho-
dzi nam o miejsca pracy dla
naszych absolwentów. W tym
roku podpisaliśmy też nowe
umowy z partnerami zagra-
nicznymi, co owocuje wyjaz-
dami studentów i naukow-
ców do różnych krajów Eu-
ropy.

Szczególnym sukcesem są
przyznane w tym roku sty-
pendia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego,
a także stypendia Rektora
dla najlepszych studentów.
W kończącym się roku sty-
pendium otrzymuje 138 stu-
dentów, w wysokości 750-
850 zł miesięcznie. To owoc
nie tylko wysokich not, jakie
studenci zdobywają na egza-
minach i innych formach za-
liczeń, ale również ich dzia-
łalności w kołach naukowych
czy na różnego rodzaju kon-
ferencjach. Tym, którzy są
w trudnej sytuacji material-
nej, gwarantujemy dodatko-
wą pomoc stypendialną.

Obecnie Uczelnia żyje prze-
de wszystkim rekrutacją. Od
tego bowiem wiele zależy.
Dotychczasowe, wyjątkowo
udane rekrutacje, to pewien
wyznacznik naszej pozycji
w środowisku północnego
Mazowsza. Nie powinniśmy
tej pozycji stracić, bo przecież

Jak nie Oksford 
to co? 
Może jednak warto zainte-

resować się studiowaniem
poza granicami naszego kra-
ju. W tej chwili, dzięki nowej
maturze, jest to o wiele ła-
twiejsze niż jeszcze kilkana-
ście lat temu. Cały świat stoi
teraz przed naszymi licealis-
tami otworem. Berlin? Jak
najbardziej. Londyn? Nie ma
żadnego problemu. Jeśli jes-
teśmy wystarczająco dobrzy,
to przed nami nawet Sorbo-
na może stanąć otworem. A
dlaczego nie przepiękny
Oksford położony na zachód

od Londynu? Kultowy ośro-
dek akademicki, który koń-
czył były marszałek Radek Si-
korski. To malowniczo poło-
żone nad Tamizą miasto, w
którym czuć wielowiekowe
tradycje życia studenckiego.

To, gdzie będziecie studio-
wać, zależy tylko i wyłącznie
od was. Oczywiście na wybór
kierunku składają się zdol-
ności i ciężka praca włożona
w naukę. Życzymy więc sa-
mych naukowych sukcesów i
podjęcia studiów na wyma-
rzonym kierunku w wybra-
nym mieście. kraw 

wać, to tylko
onym mieście

Rok udanych akredytacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie
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ny, a nie humanistyczny. —
Stwierdziłam, ze jeśli uda mi
się utrzymać przez 3,5 roku
na gospodarce przestrzen-
nej, to będę miała więcej
możliwości, mając na koncie

Jacy są tegoroczni
maturzyści? 
Spotkaliśmy się z dwiema

dziewczynami urodzonymi
w roku 1996. Obydwie już 1
października stawią się na
inaugura-
cjach swo-
ich kie-
runków.
Nie bę-
dzie już
dzienni-
ków, a in-
deksy, legitymacje i USOS.
Nowi znajomi i zupełnie
nowe wyzwania. Pięć lat mło-
dości, ale już nie takiej bez-
troskiej. Joanna Nawotka
w tym roku skończyła XI LO
w Olsztynie. — Złożyłam do-
kumenty na dwa kierunki
w Olsztynie i na dwa w War-
szawie. Zostaję na studia na
Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim. Od października
zaczynam naukę na gospo-
darce przestrzennej — opo-
wiada nam tegoroczna ab-
solwentka liceum. Joan-
na składała dokumen-
ty też na dziennikar-
stwo, ale ostatecznie
zdecydowała się na
kierunek technicz-

10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33
tel./fax 89 526 04 00

osw.olsztyn.pl

ZAPISZ SIĘ    osw.olsztyn.pl

• FILOLOGIA ANGIELSKA 
• FIZJOTERAPIA
• KOSMETOLOGIA
• PEDAGOGIKA
• PEDAGOGIKA SPECJALNA
• TERAPIA ZAJĘCIOWA - nowy kierunek
• WYCHOWANIE FIZYCZNE             
• ZDROWIE PUBLICZNE

347915otbr-a-M

ZAPRASZAMY NA BASEN 

•gimnastyka korekcyjno-
-kompensacyjna

•fizjoterapia w sporcie i rekreacji 
•logopedia
•menedżer sportu   

•dietetyka
•doradztwo zawodowe 

i personalne 
•edukacja fizyczna
•fitness 

STUDIA PODYPLOMOWE 27 kierunków, m.in.:

REKLAMA

Chcesz pomagać innym? Zostań terapeutą zajęciowym

Terapia zajęciowa ma istotne znaczenie w kompleksowej rehabilitacji. Jej celem jest osiągnię-
cie przez pacjentów ze specjalnymi potrzebami maksymalnej samowystarczalności i niezależ-
ności, a tym samym poprawa jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie. W Polsce do
tej pory terapeuci zajęciowi byli kształceni głównie na poziomie szkolnictwa policealnego oraz
podyplomowego. Dopiero od niedawna, tzn. od 2012 roku kierunek ten istnieje na nielicz-
nych uczelniach wyższych. Na terenie całej północnej Polski nie było do tej pory możliwości
zdobywania kwalifikacji zawodowych w tym zakresie na studiach wyższych. Biorąc pod uwagę
rosnące zapotrzebowanie, wynikające z procesu starzenia się społeczeństwa oraz wzrostu
liczby osób ze specjalnymi potrzebami, stwarzanie szerokich możliwości kształcenia
w zakresie terapii zajęciowej jest zadaniem priorytetowym. Od nowego roku akademickiego
kierunek ten będzie można studiować w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego.
Program kształcenia na nowo otwieranym kierunku jest zgodny z obowiązującymi standar-
dami Światowej Organizacji Terapeutów Zajęciowych (WFOT) oraz Europejskiej Sieci Terapii
Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE), co pozwala na przygotowanie absolwentów
do pracy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy. Studia prowadzone będą w trybie
stacjonarnym oraz niestacjonarnym (w formie zajęć weekendowych). Studia umożliwiają 
zdobycie dobrego, ważnego społecznie zawodu. Oferta kształcenia skierowana jest 
do wszystkich osób, które lubią pomagać ludziom, mają dużo empatii, są kreatywne, 
posiadają umiejętności twórcze. 

Prawdziwe życie 
zaczyna się na studiach!

J
uż za miesiąc dla tysię-
cy absolwentów szkół
średnich skończą się
najdłuższe wakacje

w życiu. Po czterech miesią-
cach laby rozpoczną ostatni
etap edukacji i pierwszy etap
dorosłości. O swojej przy-
szłości decydowali w trakcie
składania dokumentów na
uniwersytety, politechniki
i szkoły artystyczne. Skoń-
czą się dla nich lekcje wy-
chowawcze, akademie i prze-
de wszystkim koniec czekania
na dzwonek. Teraz zacznie
się prawdziwe życie młodych
naukowców okraszone go-

dzinami w bibliotekach i od
czasu do czasu balangami do
rana po zdanym egzaminie. 

Co robić po maturze
To pytanie pojawia się w ży-

ciu wszystkich uczniów szkół
średnich. Niektórzy mają za-
planowaną ścieżkę edukacji
już na samym początku szko-
ły średniej, ale dla większości
pierwszoklasistów studia są
zbyt odległe, bo w końcu naj-
pierw trzeba skończyć ogól-
niak. — Na początku liceum
myślałem o tym, żeby stu-
diować historię. Nie spodzie-
wałem się, że zainteresuję się

kulturą w międzyczasie
i skończę, studiując polonis-
tykę – opowiada Tomek, któ-
ry zdecydował się na podjęcie
studiów filologicznych. Z dru-
giej strony zdarza się rów-
nież tak, że w trakcie studiów
młodzi ludzie dochodzą do
wniosku, że jednak wybrali
źle. — Po technikum poszed-
łem na inżynierkę z budow-
nictwa. Po roku stwierdzi-
łem, że to nie dla mnie i zło-
żyłem dokumenty na eduka-
cję artystyczną w zakresie
nauk muzycznych — mówi
Mateusz, który wybrał pasję
muzyczną, a nie budowanie. 

Niektórzy o swoim wymarzonym kierunku myślą już na
początku szkoły średniej. Inni podejmują decyzję w ostatniej
chwili. Na razie jeszcze są na wakacjach. Za miesiąc jednak
stawią się na inauguracji nowego roku akademickiego. 

„Złożyłam dokumenty 
na dwa kierunki w Olsztynie
i  na dwa w Warszawie...”
Joanna Nawotka
(Fot. Kamil Zaręba)
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inżyniera, a nie li-
cencjat dziennikar-

stwa. Dziennikarzem
mogę być nawet bez kon-

kretnych studiów — stwier-
dza Joanna Nawotka. — Jed-
nak gdybym dostała się na
dziennikarstwo i komunika-
cję społeczną, specjalizacja
PR i marketing medialny
w Warszawie, to poszłabym
bez zastanowienia — dodaje.
Licealiści podchodzą do spra-
wy wyboru przyszłych stu-
diów bardzo pragmatycznie.
Najważniejsza jest możli-
wość zdobycia po dyplomie
pracy. — Jestem po profilu
humanistycznym i większość
moich znajomych dziwi się,
ze idę na studia inżynierskie.

Jednak kiedy zobaczyłam,
że nie zawsze wszystko

będzie układało się
tak jak zaplanuję,

postanowiłam pójść na kie-
runek, po którym łatwiej
znajdę pracę — mówi 19-lat-
ka. Kamila Stadnyk jest ab-
solwentką V LO w Olsztynie.
W październiku zacznie stu-
dia na Uniwersytecie Gdań-
skim. Kamila postanowiła
przez najbliższe lata zgłębiać
teksty filozoficzne. Dlaczego
akurat ten kierunek? — Jest
to coś, co lubię i chcę bardzo
studiować! I ze wszystkich
fantastycznych pomysłów na
studia jakie miałam w ostat-
nich latach, zawsze byłam
pewna, że to będzie mój dru-
gi kierunek — mówi Kamila
Stadnyk.

Joannie i Kamili życzymy
powodzenia na studiach
i mamy nadzieję, że za pięć lat
porozmawiamy o ich planach
naukowych i zawodowych na
dorosłe życie. Wtedy już nie
z maturzystkami, absolwen-
tkami studiów wyższych.

kraw 

227415otbr -b

Inwestuj w swój rozwój!
studia I i II stopnia – studia podyplomowe – kursy – szkolenia

• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

• ADMINISTRACJA
• EKONOMIA
• SOCJOLOGIA 
• PEDAGOGIKA

NOWOŚĆ!

www.wsiie.olsztyn.pl

REKRUTACJA
trwa do

30.09.2015r.

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn
tel. (89) 534 71 53, kom. 519 062 007

ul. Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn
tel. (89) 752 37 53, kom. 519 062 014

REKLAMA

REKLAMA

Pracodawcy doceniają absolwentów WSIiE TWP w Olsztynie 

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie jako jedyna uczelnia niepubliczna 
z Olsztyna zajęła siódme miejsce wśród preferencji pracodawców województwa warmińsko-
mazurskiego w prestiżowym rankingu PERSPEKTYWY 2015. Badanie preferencji pracodaw-
ców zatrudniających absolwentów szkół wyższych zostało zrealizowane przez Centrum Badań 
Marketingowych INDICATOR. Podstawowym kryterium była wielkość zatrudnienia 
(w podziale na średnie, duże i wielkie przedsiębiorstwa) proporcjonalnie do ogólnej liczby
pracujących zatrudnionych w wymienionych grupach podmiotów. Kolejnymi kryteriami 
selekcyjnymi były województwo i sektor działalności: produkcja, handel, usługi i administra-
cja. Przy okazji chcemy przypomnieć, że rekrutacja na naszej uczelni trwa do 30 września. 
Szczegóły na www.wsiie.olsztyn.pl

Studia jeszcze od tego
roku? To możliwe!
Zapraszam do zapoznania się z ofertą
dodatkowej rekrutacji na studia na Uni-

wersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jest jeszcze
szansa, by od października rozpocząć bezpłatne studia stacjo-
narne albo przystępne cenowo studia niestacjonarne. Od 10
do 16 września Uniwersytet będzie prowadził dodatkowy na-
bór na studia. Zachęcam do odwiedzenia naszego systemu
internetowej rejestracji kandydatów, gdzie przedstawiamy
kierunki, na których można jeszcze w tym roku rozpocząć stu-
dia. Na stronie www.irk.uwm.edu.pl będzie można zapisać
się na wybrany kierunek. Nie warto tracić czasu, można stu-
diować! 

Paweł Łojewski, kierownik Biura 
ds. Studenckich Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

„...postanowiłam pójść na
kierunek, po którym łatwiej
znajdę pracę...”
Kamila Stadnyk
(Fot. Kamil Zaręba)

349615otbr-a
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ny za najwyższe wyróżnienie,
jakie można uzyskać w spo-
łeczeństwie francuskim. 

Język francuski 
— jako językiem ojczystym

posługuje się nim w Europie
około 80 mln ludzi. Około
200 mln ludzi na świecie
używa tego języka jako głów-
nego, a ponad 70 mln jako
drugiego języka codziennego.
To trzeci język na świecie
pod względem uczenia
się i trzeci używany
w komunikacji mię-
dzynarodowej, po
angielskim i hisz-
pańskim. 

Kankan 
— taniec

z XIX wieku. Ist-
nieje przypuszcze-
nie, że do Francji
przywieźli go żołnie-
rze wracający z Algie-
ru. Charaktery-
styczne dla
tego tańca
są figury
akroba-
tyczne,

takie jak wyrzut nogi do góry,
gwiazda czy szpagat. Kiedy
pojawił się, uważany był za
niemoralny. 

Louis de Funes 
— któż nie pamięta tego

słynnego aktora ko-
m e d i o w e g o ,
który za-

grał w ponad 130 filmach?
Pochodził z hiszpańskiej ro-
dziny szlacheckiej osiadłej we
Francji na początku XX wie-

ku. Znany jest przede
wszystkim z roli we-
sołego żandarma
z Saint-Tropez. Fil-
my z jego udziałem

352315otbr-a -K

Kurs szybkiego czytania, technik pamięci 
i koncentracji dla dzieci 4-15 lat

Przyjdź z dzieckiem 
na bezpłatną lekcję pokazową

Olsztyn, ul. Ratuszowa 3/1, tel. 89 521 87 45
www.efektywna-nauka.pl

REKLAMA

Co wiemy
o Francji?Supermoc Billa Gatesa

Bill Gates i Warren Buffett, najbogatsi ludzie na świecie,
zostali zapytani przez studenta University of Nebraska, jaką
supermoc chcieliby posiadać, jeżeli mogliby wybrać tylko
jedną.
— Chciałbym superszybko czytać — odparł bez chwili na-
mysłu Gates. A Buffett dodał: — Zgadzam się. Prawdopo-
dobnie zmarnowałem 10 lat przez powolne czytanie.
Większość z nas czyta powoli. Po części wynika to ze szkol-
nej edukacji. Nauczyciele uczą nas czytać i pisać w tym sa-
mym czasie. Najpierw literę, sylabę, potem słowo. Proszą
nas o czytanie na głos, aby upewnić się, że poprawnie wy-
mawiamy wyrazy. Dlatego jako dorośli często podczas czy-
tania słyszymy wewnętrznego lektora lub szepczemy to, co
czytamy.
Wewnętrzny spiker bardzo spowalnia czytanie. Sprawia, że
czytamy w tempie mówienia, czyli 150-200 słów na mi-
nutę. Tymczasem osoby po treningu szybkiego czytania,
które wyeliminowały wewnętrznego lektora, czytają 3-4
razy szybciej, czyli 350-600 słów na minutę. Mistrzowie
Polski natomiast pochłaniają tekst z prędkością kilkudzie-
sięciu tysięcy słów na minutę ze zrozumieniem. 
Dzięki temu mogą przeczytać grubą książkę (kilkaset stron)
nawet w pół godziny.
Szybkie czytanie nie jest więc żadną supertechnologią ro-
dem z filmów science fiction, tylko możliwą do wytrenowa-
nia umiejętnością przydatną osobom uczącym się lub dużo
czytającym w pracy i w domu.
Wypowiedź Billa Gatesa i Warrena Buffetta zacytowana za
„Focus”, wrzesień 2015. Źródło: www.efektywna-nauka.pl

To, że największą atrakcja Paryża jest wieża Eiffla, 
Francuzi zajadają się bagietkami i serami i jak mało
kto znają się na sztuce i...

B
ył taki czas, kiedy to
w parlamencie bry-
tyjskim mówiło się
po francusku... Cza-

sy to jednak zamierzchłe,
niemniej jednak kultura fran-
cuska wyryła swoje piętno
nie tylko na Brytyjczykach.
Warto więc poznać ten kraj.
Zapraszamy w podróż po cie-
kawostkach związanych
z Francją. 

Asterix 
— postać ta po raz pierwszy

pojawiła się w 1959 roku. Se-
ria komiksowa autorstwa Rene
Goscinny'ego i Alberta Uderzo
pod tym tytułem opisuje przy-
gody Galów — Asteriksa, Obe-
liksa i ich nieodłącznego to-
warzysza, pieska Idefiksa. 

Bonaparte Napoleon 
—  cesarz Francuzów nie był

wcale taki niski, bo miał nie-
mal 170 cm. Przez niektórych
uważany za tyrana, dla nas
Polaków, jednak postać po-
zytywna i dramatyczna zara-
zem, która dała nam nadzie-
ję na odzyskanie państwo-
wości, czego namiastką było
Księstwo Warszawskie. 

Citroen 2CV 
— projekt tego kultowego

auta powstał jeszcze przed II

wojną światową. Pierre Bou-
langer, dyrektor Citroena,
rzucił hasło „cztery koła pod
parasolem” i tak doszło do
zbudowania prototypu auta,
które miało pomieścić cztery
osoby razem z koszykiem za-
wierającym kopę jajek. Co
więcej jajka te miały w cało-
ści dojechać do celu przy
prędkości 50 km/h. Gotowy
samochód zaprezentowany
został podczas salonu pary-
skiego w 1948 roku. 

Deneuve Catherine 
— pierwsza dama francu-

skiego kina. Dwukrotnie zdo-
była Cezara dla najlepszej
francuskiej aktorki za role
w filmach „Ostatnie metro”
oraz „Indochiny” (była no-
minowana do tej nagrody aż
ośmiokrotnie). 

Francuska Akademia
— została powołana przez

kardynała Richelieu, pierw-
szego premiera Francji. To
najstarsze towarzystwo
naukowe w nowożytnej
Europie, założone w 1635
roku. Członków akade-
mii jest zawsze 40 (fotel
jest obsadzany dopiero
po śmierci jednego
z nich). Wybór do aka-
demii często jest uważa-

FRA
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jest pokryty. Jego recepturę
opracowano w miejscowości
o nazwie Camembert w Nor-
mandii w roku 1791.

Wieża Eiffla 
— jak mawiają o niej pary-

żanie — „żelazna dama”. Ma
ponad 320 metrów wysoko-
ści, a jej stalowa „sukienka”

waży około 10 tys. ton!
Jest symbolem Paryż

i Francji.
Została

zbudowa-
na na wy-
stawę świato-
wą w Paryżu
w 1889 roku.
W latach osiemdzie-
siątych XX wieku prze-
prowadzono jej renowację
w wyniku której „żelazna
dama” straciła na wadze aż
34 tony. Wówczas na jej wie-
ży zamieszczono oświetle-
nie. 

Beret 
— swego czasu popularne

we Francji nakrycie głowy
zakończone antenką. Już
w XV wieku upowszechnił
się w sferach inteligencji.
Z czasem zaczął być no-

szony przez artystów oraz
kobiety jako oznaka
emancypacji. W XIX

wieku zaczęły nosić go
francuskie oddziały
strzelców alpej-
skich. Dziś jest po-

pularny w wielu ro-
dzajach wojsk.  

biły rekordy popu-
larności. W od-
różnieniu do po-
staci granych
w filmach w ży-
ciu prywatnym
był cichy i spo-
kojny. 

Notre-Dame
de Paris 
— słynna kated-

ra w Paryżu. Jej
budowa trwała 180
lat i została zakończo-
na w 1345 roku. Cieka-
wostką jest to, że dwie wie-
że katedry nie są jednolite.
Przywilej taki w średniowie-
czu przysługiwał tylko arcy-
biskupstwom. Paryż otrzy-
mał taką rangę w 1622 roku.  

Ser camembert 
— to jeden z najpopular-

niejszych francuskich serów.
Produkowany jest z niepa-
steryzowanego mleka kro-
wiego i charakte-
ryzuje się sprę-
ż y s t o ś c i ą
i białą pleś-
nią, którą

Pepin Krótki 
— władca Francji i ojciec

cesarza rzymskiego Karola
Wielkiego. Jego przydomek
wziął się z tego, że był ni-
skiego wzrostu... Nie prze-
szkodziło mu to jednak do-
konać zamachu stanu, po
czym został obrany królem
Francji. Jest pierwszym
władcą z dynastii Karolin-
gów. Zawarł sojusz z papie-
żem Stefanem II, który za-
legalizował jego władzę po-
przez namaszczenie w dniu
28 lipca 754 roku w bazylice
Saint-Denis pod Paryżem.
Król zobowiązał się z kolei do
obrony Państwa Kościelnego.
Akt ten miał duże znaczenie
dla stosunków państwo - ko-
ściół również w późniejszych
wiekach. woj

Centrum 
Polsko-Francuskie

w Olsztynie 
zaprasza na 

KURSY JĘZYKA
FRANCUSKIEGO

Wszystkie poziomy (A1-B2)
Konwersacje z lektorem z Francji

Najlepsi lektorzy
Dzieci – młodzież – dorośli

Tel. 89 527- 63- 73, 793 830 059
www.cpf.olsztyn.pl 

Zapraszamy!!!
319715otbr-a

Znajomość języków obcych jest opłacalna 
– to kwestia bezdyskusyjna. 
Dlaczego warto wybrać język francuski? 
Francuski to dziewiąty najczęściej używany język na
świecie. Jest językiem oficjalnym w 32 krajach 
– posługuje się nim 200 milionów osób. 
Oprócz angielskiego to jedyny język obcy używany 
oficjalnie na pięciu kontynentach.
To drugi najczęściej używany język ojczysty w Unii 
Europejskiej (po niemieckim i przed angielskim). 
To także drugi najczęściej znany język obcy w UE.
Francuski otwiera wiele drzwi – przydaje się w podróży,
zwiększa szanse na lepszą pracę (nawet w Olsztynie 
– mamy firmę Michelin), to język wielu międzynaro-
dowych instytucji.
A poza tym, wbrew utartej opinii, francuski nie jest
trudny: dobry nauczyciel, a tylko takich zatrudniamy, 
potrafi przybliżyć tajniki tego pięknego języka.

REKLAMA

Wybrzeże Normandii biegnie wzdłuż
kanału La Manche, a historia regionu

ściśle związana jest z morzem, które
widziało wielkie postacie historii, jak

Wilhelm Zdobywca czy przywódca wikin-
gów — Rolf, który założył księstwo Nor-

mandii. Plaże Normandii to także miejsce
ważnych wydarzeń historycznych, jak lądowa-

nie aliantów w czerwcu 1944 (operacja desan-
towa Neptun).

Krajobraz tego regionu jest bardzo zielony, za sprawą
pól i pastwisk, które oddzielone żywopłotami i nasypami
tworzą charakterystyczne zagajniki. Oprócz rolnictwa, bę-
dącego bardzo ważnym elementem gospodarki Norman-
dii, wśród głównych aktywności znajdujemy łowiectwo,
hodowlę bydła dla przemysłu mleczarskiego, przemysł
włókienniczy, turystykę i energetykę.
Ciekawostek turystycznych, których nie można pominąć,
zwiedzając Normandię, jest wiele, ale skupiając się na naj-
popularniejszych, należy wymienić: górę Saint-Michel, za-
mek książęcy w Caen, muzeum morskie w Cherbourgu
z najgłębszym w Europie akwarium, jak również starówkę
w Rouen. Wymienione przeze mnie atrakcje turystyczne
przybliżą choć trochę historię i kulturę Normandii. 
Normandia jest również interesująca od strony gastrono-
micznej ze swoimi produktami mlecznymi (jogurtami i ry-
żem na mleku), ale przede wszystkim słynnymi serami, jak
wszystkim znany camembert. Specjały na bazie jabłek, jak
na przykład tarta normandzka, cydr czy calvados, są doce-
niane na całym świecie. Ze względu na swoje położenie
geograficzne Normandia oferuje również szeroki wybór
ryb, owoców morza, skorupiaków, ostryg i małż... a więc
każdy znajdzie  coś dla siebie, a zatem smacznego i do zo-
baczenia na szlakach Normandii!

Po Normandii oprowadzał nas Josselin Violant z Centrum
Polsko-Francuskiego w Olsztynie

Normandia 
warta poznania

Josselin Violant
Centrum 
Polsko-Francuskie
w Olsztynie

ANCJA
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warsztaty - pokazy - eventy - półkolonie
Przyjmujemy zapisy!

NOWY 
SEMESTR
2015/2016

ul. Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn
tel. 510-411-240 
www.edulab.olsztyn.pl
e-mail: info@edulab.olsztyn.pl

GRY KOMPUTEROWE
ROBOTYKA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
EKSPERYMENTY NAUKOWE

REKLAMA

REKLAMA

C
zasami każdy z nas
zastanawia się, jak
zostać milionerem.
Czy historia od zera

do milionera jest możliwa?
A może to jedynie literacka
fikcja, która ma mamić mi-
liony ludzi marzących o przy-
najmniej sześciu zerach na
koncie bankowym? Przybli-
żamy sylwetki znanych bo-
gaczy z Polski i całego świata.

Jan Koum 
Ma 38 lat i pochodzi

z Ukrainy. Jako 16-latek wy-
emigrował do Stanów Zjed-
noczonych. Tam przez wiele
lat żył w biedzie. Przez pe-
wien czas nawet utrzymy-
wał się z kartek żywnościo-
wych. Sześć lat temu wraz
z kolegą stworzył aplikację na
smartfony WhatsUp, która
bardzo szybko zyskała na po-
pularności. Obecnie korzys-
ta z niej prawie pół miliarda
użytkowników na całym
świecie. Aplikacją zaintere-
sował się pomysłodawca Fa-
cebooka Mark Zuckerberg.
Gigant social mediów zaku-
pił ją za 19 mld dolarów.

Historia Jana Kouma po-
twierdza, że dzięki dobremu
pomysłowi można odwrócić
złą kartę w swoim życiu.

Ingvar Kamprad 
To najbogatszy obecnie

Szwed. Od najmłodszych lat
przejawiał smykałkę do inte-
resów. Już jako pięciolatek
sprzedawał swoim sąsiadom
zapałki. Po kilku latach zaczął
handlować również nasiona-
mi, ołówkami, a nawet świą-
tecznymi dekoracjami. Kto
by pomyślał, że sprytny mło-
kos to właściciel największej
sieci meblarskiej na świecie —
IKEA. Nazwa firmy pochodzi
od pierwszych liter imienia
i nazwiska Ingvara Kampra-
da. Sklepy powstały w Szwe-
cji w czasie II wojny świato-
wej. Kamprad sprzedawał
najpierw pióra i pończochy.
Po wojnie dodał do asorty-
mentu meble. Tak właśnie
powstała IKEA. Historia jej
twórcy również pokazuje, że
do ogromnego majątku moż-
na dojść przede wszystkim
za pomocą determinacji
i dzięki dobrym pomysłom.

Howard Schultz
Historia Howarda Schul-

tza to materiał na scenariusz
filmowy. Wychowywał się na
socjalnym osiedlu na Brook-
lynie. Jego ojciec był byłym
wojskowym i kierowcą
ciężarówki. Młody
Howard zaczął stu-
dia dzięki stypen-
dium sportowe-
mu. Był pierw-
szą osobą w his-
torii swojej ro-
dziny, która
skończyła studia
wyższe. Następ-
nie pracował
w firmie Xerox,
która produkuje
kopiarki. W 1987
roku kupił sieć ka-
wiarni liczącą zaled-
wie 60 punktów. Ta
sieć to Starbucks, któ-
ra obecnie posiada po-
nad 20 tysięcy lokali
na całym świecie. His-
toria Howarda Schul-
tza, to kombinacja de-
terminacji i wykształce-
nia, dzięki którym wy-
dobył się z nędzy.

Zostać 
rekinem

Jak zarobić pierwszy milion? Może któraś z historii miliarderów z całego
świata zainspiruje was do realizacji swoich planów podbicia świata.

finansjery 

52015OTBA -A
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KURSY:
• Podstawy rachunkowości z obsługą komputera 
• Modułowy kurs dla samodzielnych księgowych 

bilansistów
• Kurs dla kandydatów na głównych księgowych
• Kadry i płace

SZKOLENIA:
• Podatek VAT – warsztaty: 24-25.10.2015 r.

Studia Podyplomowe „RACHUNKOWOŚĆ”

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Olsztynie zaprasza na:

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

374415otbr -A

REKLAMA

REKLAMA

Dariusz Miłek
Czy w 20 lat można
zbudować wielomi-

liardowy majątek?
Historia Dariusza
Miłka pokazuje, że

tak. Przyszły biznes-
men poświęcił swoją

młodość kolarstwu. 
Karierę sportową roz-
począł jako trzynasto-
latek. W trakcie ukoń-
czył technikum górni-
cze. W czasach trans-
formacji ustrojowej
20-letni Dariusz Mi-
łek odkrywa w sobie
smykałkę do intere-
sów. Jak wielu przy-
szłych przedsiębior-
ców zaczyna od hand-
lu na ulicy towarami
sprowadzanymi z za-
granicy... na rozkła-
danym łóżku polo-
wym. Następnie za-
kłada firmę sprzedają-
cą buty. Od 1999 na-

zywa się ona CCC
i jest największą

siecią obuwniczą
w Polsce.

Bill Gates
Najbardziej znany miliar-

der na świecie Bill Gates
miał w miarę dostatnie dzie-
ciństwo. Jego ojciec był
uznanym w Seattle prawni-
kiem. Już w szkole średniej
młody Bill wyróżniał się na
tle innych dzieci w mate-
matyce. Wkrótce zaintere-
sował się komputerami
i programowaniem. W 1976
roku złożył dokumenty na
Harvard University, ale bar-
dzo szybko zrezygnował z ka-
riery naukowej. Rok wcześ-
niej razem z Paulem Alle-
nem założył firmę Micro-
soft, która stworzyła najpo-
pularniejszy na świecie sys-
tem operacyjny dla kompu-
terów - Windows.

Leszek Czarnecki 
Również rozpoczął budo-

wę swojego imperium prak-
tycznie od zera. Jeden z naj-
bogatszych Polaków karierę
biznesową zaczął w 1986
roku. Skończył studia na Po-
litechnice Wrocławskiej. Jego
pierwsza firma zajmowała się
pracami podwodnymi. Miał
wtedy 24 lata. W latach 90.
zaczął inwestować w branżę
leasingową, co przyniosło mu
ogromne dochody. Jego Eu-
ropejski Fundusz Leasingowy
kupił francuski bank. Obecnie
Leszek Czarnecki ma sześć
spółek notowanych na war-
szawskiej giełdzie i działa
w obszarze bankowości i nie-
ruchomości.

Larry Ellison 
Został adoptowany

jako niemowlę przez
swoją ciotkę z Chi-

cago. W młodości
wielokrot-

nie zmieniał szkoły, ale jak
okazało się, system edukacji
nie do końca był stworzony
dla niego. Ostatecznie zre-
zygnował z nauki i skoncen-
trował się na pracy we wciąż
raczkującej komercyjnie
branży informatycznej. Za-
czął od pracy w firmie będą-
cej podwykonawcą baz da-
nych dla agencji wywiadow-
czej CIA. W 1977 roku wraz
z dwoma kolegami założył
firmę Oracle, która jest obec-
nie jednym z gigantów bran-
ży informatycznej w skali ca-
łego globu.

Francois Pinault
Jeden z najbogatszych Fran-

cuzów. W wieku zaledwie 11
lat zrezygnował z dalszej edu-
kacji i rozpoczął pracę w tar-
taku swojego ojca. Zarządza
obecnie holdingiem, w któ-
rego skład wchodzą takie
marki jak Gucci, Stella
McCartney, Alexander
McQueen i Yves Saint Lau-
rent. Jego majątek szacowa-
ny jest na 15 mld dol.

Amancio 
Ortega Gaona 
To najbogatszy Europej-

czyk rodem z Hiszpanii.
Właściciel znanych marek
odzieżowych, w tym między
innymi Zara. Jego ojciec pra-
cował na kolei. Syn nato-
miast zaczął zarabiać na sie-
bie już w wieku 17 lat w ma-
łym sklepie odzieżowym.
W 1963 roku rozpoczął wraz
ze swoją przyszłą żoną cha-
łupniczą produkcję szlafro-
ków. Pierwszy sklep otworzył
12 lat później. W 1985 roku
połączył swoją sieć sklepów
w holding i tak rozpoczęła
się ekspansja jego firmy na

inne europejskie kraje oraz
Stany Zjednoczone Ameryki
Północnej. Obecnie jego ma-
jątek ocenia się na prawie 60
mld dolarów. W 2010 roku
jego firma miała ponad 5
tysięcy sklepów w 77 krajach
na świecie.

Karl Albrecht
Najbardziej tajemniczym

miliarderem był zmarły
w ubiegłym roku Karl Al-
brecht. Współzałożyciel sie-
ci dyskontów Aldi pochodził
ze skromnej rodziny. Jego
ojciec był górnikiem, a mat-
ka prowadziła mały sklep.
Urodził się w 1920 roku
w Essen i od dziecka poma-
gał matce w prowadzeniu ro-
dzinnego interesu. Potem ten
biznes w sieć sklepów prze-
kształcił razem z bratem.
Najpierw było to 30 dyskon-
tów. Na początku nazywały
się one Albrechts. Później,

kiedy firma była już ogólno-
niemiecką siecią, zmienili
nazwę na Aldi. Karl Albrecht
unikał rozgłosu od 1971 roku,
kiedy to jego brat Theo zos-
tał porwany dla okupu. Za
jego uwolnienie zapłacono 
2 mln dolarów.

Każda z tych historii jest
inna. Jedni z milionerów sta-
wiali na edukację i gruntow-
ne wykształcenie biznesowe.
Niektórzy od najmłodszych
lat przejawiali smykałkę biz-
nesową i powoli powiększali
swój kapitał. W branży in-
formatycznej, a szczególnie
w latach 70. i 80. XX wieku
zdarzały się jednostki na tyle
wybitne, że wyprzedzały sys-
tem edukacji w tym zakresie.
Dróg do pierwszego miliona
jest wiele, ale zawsze wiąże się
to z dużym wysiłkiem i stu-
procentową determinacją.

kraw

A może rachunkowość?

Chciałbyś poznawać tajniki prowadzenia ra-
chunkowości, nauczyć się, jak dokonywać roz-
liczeń finansowych oraz tego, jak kontrolować
dokumenty księgowych i zarazem poprawiać
błędy? Zawód technika rachunkowości jest
dla ciebie. Nauczysz się sporządzać i przygoto-
wywać do weryfikacji sprawozdania finan-
sowe oraz przygotowywać dokumentację
księgową. W olsztyńskiej szkole „Cosinus”
nauka zawodu trwa dwa lata i nic nie kosz-
tuje. Co więcej szkoła ta jest bezpłatna przez
cały czas trwania nauki. Po jej ukończeniu
zdobędziesz kwalifikacje do prowadzenia ra-
chunkowości (A.36) — egzamin zdawany na
koniec II semestru oraz rozliczania wynagro-
dzeń i danin publicznych (A.65) — egzamin
zdawany na koniec IV semestru.
Jako technik rachunkowości możesz pracować
w biurach rachunkowych przedsiębiorstw:
produkcyjnych, handlowych i usługowych
w bankach, w przedsiębiorstwach 
i towarzystwach ubezpieczeniowych oraz 
w jednostkach samorządu terytorialnego.



GAZETA OLSZTYŃSKA     DZIENNIK ELBLĄSKI 

12 CIEKAWOSTKI
www.planetawiedzy.pl ŚRODA 9.09.2015

Podczas tej interesującej,
trzydniowej imprezy
naukowej każdy znaj-

dzie coś dla siebie. Dla przy-
kładu, urodzeni matema-
tycy i nie tylko dowiedzą
się, co łączy królową
nauk z zawodami
sportowymi i spa-
cerami po mos-
tach? Warsztaty
na ten temat od-
będą się na Wy-

dziale Matematyki i Infor-
matyki UWM przy ul. Sło-
necznej 54 i przeznaczone

będą dla

dzieci w wieku od 9 do 10 lat.
Podczas zajęć uczniowie do-
wiedzą się, jak rozwiązywać
problemy otaczającego nas
świata za pomocą grafów...

Znajdująca się z kolei przy
ul. Żołnierskiej 14 C Katedra
Biologii Medycznej UWM za-
prasza dzieci w wieku 8-12 lat
na bitwę: „Dobre bakterie vs.
złe bakterie”. Skąd pomysł na
taki pojedynek? Otóż w ota-
czającym nas świecie wystę-

pują zarówno pożyteczne bak-
terie, jak i te wrogie człowie-
kowi. Bakterie zasiedlające
nasz organizm często poma-
gają nam w wielu funkcjach
życiowych. Niestety, czasami
mogą stanąć do walki prze-
ciwko nam.

Podczas dni nauki i sztuki
nie zabraknie spotkań dla
nieco starszych z ekonomią,
humanistyką, sztuką,  a nawet
przejmującej historii o — ba-
bach pruskich. Czyli niegen-
derowej opowieści o kamien-
nych prawdziwych facetach...

Więcej informacji o progra-
mie i zapisach na warsztaty na
stronie internetowej: dni-
nauki.uwm.edu.pl.

Nasz patronat. Chcesz poznać mroczną stronę roślin oraz odkryć tajniki
mikroskopii elektronowej? A może chcesz dowiedzieć się, co w trawie
piszczy i jakie zwierzęta żyją na dnie oceanu? Jeżeli interesują cię
odpowiedzi na te i inne pytania, musisz wziąć udział w 13. Olsztyńskich
Dniach Nauki i Sztuki 23-25 września.

Baba pruska przy mikroskopie, czyli 13. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki 

Fot. Grzegorz Czykwin

Fot. Paweł Kicowski

D
waj mężczyźni, któ-
rzy wpadli na trop
„złotego pociągu”,
twierdzą, że  skarb

ukryty jest pod tunelem na
trasie kolejowej Wrocław -
Wałbrzych. Dokładnie chodzi
o 61 kilometr trasy w pobliżu
zamku Książ. Tunel, gdzie
został ukryty, ma sięgać 20
metrów w głąb ziemi. Skład
rzekomego pociągu widoczny
jest na zdjęciach wykonanych
przez georadar, nie wiadomo
jednak, co tak naprawdę za-
wierają jego wagony. Słyszy
się, że znajdują się w nim
złote monety oraz wiele cen-
nych pamiątek i klejnotów z
czasów II wojny światowej. Są
też głosy, że w pociągu znaj-
dują się skarby skradzione
Żydom oraz cenne dzieła
sztuki. Inni twierdzą, że po-
ciąg może zawierać... Bur-
sztynową Komnatę, której
nie widziano od czasów II
wojny światowej po tym, kie-
dy hitlerowcy zrabowali ją z
pałacu niedaleko Petersburga.

Niebezpieczne 
miny pułapki
Tak więc złoty pociąg w swo-

ją podróż miał wyruszyć pod
koniec 1944 roku i zatrzy-
mać się gdzieś na Dolnym
Śląsku. Według różnych opi-
nii ma mieć od kilku do kil-
kunastu wagonów. W jednej
z przekazywanych opowieści
został zatrzymany przez hit-

lerowców, a cała jego załoga
miała być wymordowana.
Wówczas to niemieckich
kolejarzy i żołnierzy
mieli zastąpić eses-
mani. To po tym
i n c y d e n c i e
miał wje-
chać do
tune-

lu, a na-
stępnie do
tajnego komple-
ksu. Ponoć przy drodze
z miejscowości Piechowice
na Cichą Dolinę znajdują się
wejścia do tuneli zamknięte
stalowymi bramami. Czy pro-
wadzą one jednak do tego
pociągu? Pytań jest wiele.

Ogromnym zagrożeniem
jednak w czasie poszukiwań
mogą być miny pułapki, któ-
re naziści mogli pozostawić.

Byłoby to wielkie niebez-
pieczeństwo dla tych, któ-
rzy chcieliby poszukiwać
pociągu na własną rękę.
Dlatego też teren w pro-
mieniu kilku kilometrów
został zamknięty i jest
monitorowany.

Próbowali już inni
Dlaczego o „złotym po-

ciągu” świat usłyszał do-
piero teraz? Czasy PRL-u
nie sprzyjały takim sen-

sacjom, poza tym po-
szukiwacze skarbów nie
dysponowali tak za-
awansowanym sprzę-
tem, jaki mają dziś. Jesz-
cze w  1995 roku minis-

terstwo finansów podpi-
sało umowę z poszuki-
waczem skarbów Włady-
sławem  Podsibirskim…
na znaleźne, jeżeli ten od-

najdzie wyjątkowy po-
ciąg. Niestety, nic 

z tego nie wyszło. Tu nasuwa
się kolejne pytanie: a może
„złotego pociągu” należy szu-
kać w zapiskach niemieckich
oficerów z czasów II wojny
światowej? O tym, że w Gó-
rach Sowich, w podziemiach
ukryto skrzynie z cenną za-
wartością, napisał w swoich
notatkach między innymi
niemiecki major Hans von
Schreck… Kto wie? Pod ko-
niec II wojny światowej Ame-
rykanie znaleźli wiele cen-
nych przedmiotów na terenie
Niemiec ukrytych gdzieś w
kopalniach.

Nawet jeżeli „złotego po-
ciągu” nie ma, jedno jest
pewne. Wałbrzych, zamek
Książ  i okolice już skorzys-
tały na pogłosce o wyjątko-
wym skarbie. Lgną tutaj tu-
ryści nie tylko z Polski i Eu-
ropy, ale i ze świata. Niektó-
rzy twierdzą, że miejsce to
może stać się taką atrakcją
jak szkockie jezioro Loch

Ness. woj

Złoty pociąg
rozpala emocje

W ostatnich
tygodniach
okolica Wałbrzycha stała się miejscem
gorączkowych poszukiwań „złotego pociągu” 
z końca II wojny światowej. Rzekomym
znaleziskiem zainteresowały się media 
i poszukiwacze skarbów z całego świata.


