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DRODZY CZYTELNICY!

A OTÓŻ NIC BARDZIEJ MYLNEGO!
Za nami egzamin ósmoklasisty oraz
matury — na uczelniach trwa właśnie rekrutacja. Jaki kierunek wybrać?
Uczelnia publiczna czy prywatna? Studia na miejscu czy jednak gdzieś dalej — Warszawa, Gdańsk, Wrocław?
A może w ogóle Oxford lub Yale…?
Przed podjęciem ostatecznej decyzji
warto bardzo dokładnie zapoznać się
z ofertą kształcenia poszczególnych
uniwersytetów i szkół wyższych, i to
nie tylko w kontekście samego zakresu
dydaktycznego. Jakimi laboratoriami
dysponuje szkoła? Z jakimi instytucjami ogólnopolskimi lub międzynarodowymi ma stałą współpracę? Jakie koła
naukowe tam działają i jak wspiera je
rektor uczelni? Jak jeszcze można realizować własne pasje w tej konkretnej
szkole wyższej — a jak w innych…?
Gdzie i jaką pracę uda mi się zdobyć,
gdy już obronię dyplom? To wszystko
pytania, na które odpowiedzi warto
znać PRZED, a nie PO rozpoczęciu studiów.
Ósmoklasistów z kolei z pewnością
zainteresują rankingi szkół — bo dla
nich to także czas trudnych pytań,
obaw i niepewności przed startem
w kolejny etap edukacji — i życia.
Nadchodzący czas odpoczynku to
przede wszystkim podróże, relaks i ładowanie baterii przed kolejnym ro-
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DO WASZYCH RĄK
ODDAJEMY KOLEJNY,
CZERWCOWY NUMER
„VADEMECUM UCZNIA
I STUDENTA”. KTOŚ
POMYŚLAŁBY — NA CO
KOMU TAKA LEKTURA,
SKORO WAKACJE JUŻ
STOJĄ W NASZYCH
PROGACH I KUSZĄ
WSZYSTKIM, CZYM TYLKO
WAKACJE KUSIĆ MOGĄ…?

kiem szkolnym lub akademickim. Ale
to także możliwość spokojnej reﬂeksji
i wyciągania wniosków na przyszłość
z tego wszystkiego, co wydarzyło się
w naszym szkolnym życiu dotychczas.
A poza tym czas pomysłów — nowych,
nietuzinkowych, a niechby i nawet —
rewolucyjnych!

OT, PIERWSZY Z BRZEGU:
Polska szkoła bez ocen. Czy to jest
normalne, czy to poważne, czy to pożyteczne? W kwietniu odbyła się w Olsztynie pierwsza w Polsce Wojewódzka
Debata o Ocenianiu. Czy ta dyskusja
ma szansę zmienić szkołę, która —
przynajmniej w kontekście ocen i klasyﬁkacji — nie zmienia się od lat?
A przecież gdyby spytać ucznia, czego
najbardziej nie lubi w szkole — odpowiedziałby, że ocen. Dlaczego? Bo zabijają radość z nauki, niszczą motywację,
uczą kombinowania. Zatem czy oceny
są naprawdę potrzebne? Tym bardziej,
że przez lata rodzice i nauczyciele powtarzają uczniom: uczysz się dla wiedzy, a nie dla ocen. Może więc z nich
zrezygnować? Może właśnie tak powinna wyglądać szkoła na miarę naszych

VADEMECUM
UCZNIA I STUDENTA

WYDAWCA: Grupa WM Sp. z o.o., ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

czasów? Tylko — jak wtedy ocenić poziom
tej znacznie ważniejszej od ocen wiedzy…?
Kto zatem wie? Może właśnie w czasie
tegorocznych wakacji podejmiemy decyzje, które potem okażą się na tyle brze-

mienne — że ostatecznie zmienią całe
nasze życie? Albo przynajmniej znacząco
wpłyną na jego dalszy bieg…?
Wakacje, wakacje — a potem są wspomnienia z wakacji. Oczywiście, wszystkim
naszym Czytelnikom życzymy wspomnień
pięknych, mądrych i wartych wspominania przez kolejne pół życia! Ale póki co
— prezentujemy wspomnienia prawdziwe
i krew w żyłach mrożące z maturalnego
maratonu (sensu stricto!) jednej z naszych
redaktorek. Bez zdradzania szczegółów
już teraz możemy tyle powiedzieć, że cała
opowieść zbudowana została dokładnie
tak samo, jak grecka tragedia. Sami zatem
zapytajcie się już na wstępie: czy to się
w ogóle mogło dobrze skończyć…?!
Mimo dyszących ze zniecierpliwienia
wakacji zapraszamy zatem do lektury
kolejnego wydania „Vademecum Ucznia
i Studenta”, a jeszcze bardziej do dyskusji wokół poruszonym w nim tematów,
zagadnień i kwestii. Czekamy także na
Wasze sygnały i opinie, dzięki którym
wspólnie będziemy mogli podejść do redagowania kolejnego numeru pisma tworzonego z myślą m.in. o tym, jak podnosić
jakość edukacji i relacji ludzi, dla których
on niezmiennie jest pasją i wyzwaniem.
Redakcja
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MATURA POD SPECJALNYM NADZOREM

Lokalizatory na maturach? W planach jest prowadzenie zabezpieczeń, które mają zatrzymać przecieki. Mają się pojawić już w tym roku
na poprawkach. Gdy się sprawdzą, wejdą w maturalne życie na stałe.
o tegorocznej matury przystąpiło 289
tysięcy uczniów. Na
Warmii i Mazurach
egzamin pisało 10
tys. abiturientów. Ilu znało
wcześniej pytania?
W tym roku maturzyści
mierzyli się zadaniami zawartymi w arkuszach egzaminacyjnych, których treść
ustalona była na podstawie
wymagań egzaminacyjnych,
a nie tzw. podstawy programowej. Podobnie, jak w zeszłym roku i dwa lata temu,
abiturienci nie musieli przystępować do egzaminów ustnych. W przyszłym roku taki
egzamin znowu się odbędzie.

przed rozpoczęciem maturalnego maratonu, który zawsze
otwiera egzamin z języka
polskiego, wyszukiwarki internetowe zapychane były
pytaniami o to, co może być
tematem wypracowania.
Pierwsze sygnały zaczęły
pojawiać się na kilka godzin
przed oficjalnym startem
egzaminu, a popularność poszukiwanych haseł zmieniała
się wraz z minutami odliczanymi do wejścia. Natomiast
pół godziny po rozpoczęciu
egzaminu w mediach społecznościowych dostępne
były zdjęcia tegorocznych
arkuszy. Ale zdarzały się też
głuche telefony o podłożeniu
bomby. Tak był m.in. w Górowie Iławeckim.
— Dzięki bardzo dobrej
współpracy z Centralnym

ZDJĘCIA ZAGADNIEŃ W SIECI
Nie ma matur bez przecieków. W tym roku tradycyjnie

fot. Maciej Nowicki
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wadzone podczas przyszłorocznych matur.
W OLSZTYNIE
LEPSZY POLSKI
Wyniki tegorocznych matur
poznamy 5 lipca. Aby cieszyć
się ze zdanej matury należy
uzyskać minimum 30 procent
punktów z obowiązkowych

egzaminów. W przypadku
przedmiotów dodatkowych
nie obowiązują żadne progi
zaliczeniowe. Kiedy ewentualna poprawka? We wtorek- 23
sierpnia. 1–15 czerwca natomiast to czas egzaminów w terminie dodatkowym. Mogą do
nich przystąpić osoby, którym
szczególne przypadki losowe

bądź zdrowotne uniemożliwiły przystąpienie do egzaminu
w głównym terminie.
Przypomnijmy, że maturę w 2021 zdało 74,5 proc.
uczniów. Jest to wynik
o 0,5 proc. lepszy niż w roku
2020, jednak nadal gorszy
niż w 2019 roku przed wybuchem pandemii. Wtedy

maturę zdało 86,4 proc.
wszystkich uczniów. W liceum zdawalność matury 2021
wynosiła 81 proc., natomiast
w technikum 64 proc.
W Olsztynie w 2021 roku
egzamin z języka polskiego
zdało 95,9 proc. uczniów,
z matematyki 77,52 proc.
Ada Romanowska
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chcę zdawać matury.” Nawet
Kayah przestała interesować
się nauką podczas nagrywania
swojego pierwszego albumu.
„Tak się złożyło, że tuż przed
maturą weszłam do studia,
nagrywałam swoją pierwszą
płytą i niestety matura już
mnie ominęła. Później jeszcze
raz dokonałam próby podejścia, próbowałam się uczyć
wieczorowo, ale jakoś sytuacja
ławkowa mnie nie nęci. Może
nie powinnam się przyznawać do takich rzeczy. Mój syn
zawsze na pytanie ‚Uczysz
się? Jesteś gotowy do szkoły?’
odpowiada: ‚Daj spokój, Albert
Einstein, Steve Jobs rzucili
szkołę’. Więc ja też rzuciłam
szkołę” — podkreśliła Kayah
w jednym z wywiadów.

Czy każdy ma maturę w kieszeni? Okazuje się, że nie wszyscy
wybrali drogę edukacji i noce
nad książkami. Na przykład Edyta Górniak dawno temu wyznała
tabloidom, że kariera pochłonęła ją na tyle, że nie miała czasu
przystąpić do matury. „Obecnie
są takie czasy, że ten egzamin
nie daje gwarancji niczego. Nie
jest oceną człowieczeństwa,
faktycznej wiedzy” — przyznała
w jednym z wywiadów. Również
Agnieszka Chylińska przestała
interesować się szkołą, kiedy
rozpoczęła karierę wokalistki
w zespole O.N.A. Jako licealistka zapisała w swoim pamiętniku: „Panie Boże, bardzo Cię
proszę, żebym przed maturą została słynną piosenkarką, bo nie

ZOOTECHNIKA
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GWIAZDY BEZ MATURY

LOKALIZATOR
O WSZYSTKIM DONIESIE
Wiadomości o maturalnych
przeciekach stają się normą,
dlatego Marcin Smolik zapowiada wprowadzenie nowych
zabezpieczeń. Zabezpieczeń,
które testowane będą prawdopodobnie już podczas
egzaminów poprawkowych,
czyli 23 sierpnia. Na czym
będą one polegać? Do wybranych losowo paczek (szkoły
nie będą poinformowane
do których) zostaną włożone specjalne lokalizatory,
które poinformują Centralną Komisję Egzaminacyjną
o wcześniejszym otwarciu
paczki. Jeżeli rozwiązanie
się sprawdzi, niewykluczone
że zostanie oﬁcjalnie wpro-

nami - Wybie
rz

tory mają zostać już sprawdzone w sierpniu podczas
matur poprawkowym. Jeżeli
to rozwiązanie się sprawdzi,
nie wyklucza wprowadzenia
go na maturze 2023.

ZOOTECHNIKA

Stu
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j
z
em

Biurem Śledczym Policji
udało się nam takich nieprzyjemnych sytuacji uniknąć — podsumował maturę
Marcin Smolik, dyrektor
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. — Nie było też
większych problemów, poza
tym incydentem związanym
z wyciekiem na maturze
z angielskiego.
Arkusze z języka angielskiego też pojawiły się w mediach społecznościowych.
Chwilę po rozpoczęciu egzaminu. Sprawa zakończyła
się złożeniem zawiadomienia
do prokuratury przez CKE.
Marcin Smolik zapowiedział również, że zostaną
wprowadzone dodatkowe
zabezpieczenia przesyłek kurierskich. Do wybranych losowo paczek (szkoły nie będą
poinformowane do których)
zostaną włożone specjalne
lokalizatory, które poinformują CKE o wcześniejszym
otwarciu paczki. Lokaliza-
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ie wierzę, nie wierzyłem, nie wierzyłam,
że jestem, byłem,
byłam wystarczająco
inteligentny czy inteligentna, aby podjąć karierę
w kierunku nauk ścisłych – takie przekonanie o sobie spowodowało, że niemal jedna trzecia
(31 proc.) badanych Polaków
i Polek, którzy brali pod uwagę
rozwój w dziedzinach ścisłych
nie podążyli tą ścieżką. Firma
3M prezentuje najnowsze dane
dotyczące stosunku społeczeństwa do edukacji technologicznej. Badanie zrealizowano metodą ankiety internetowej na
reprezentatywnej grupie pełnoletnich Polaków (N=1003).
Analogiczne badanie zostało
zrealizowane w 16 innych krajach.
Jedna dziesiąta respondentów
brała pod uwagę ścieżkę technologiczną, ale jej nie wybrała.
Dlaczego? Najczęściej wskazywanym powodem są niedostatecznie angażujące i interesujące zajęcia (34 proc.) oraz
brak wiary w siebie. Z kolei ci,
którzy zdecydowali się podążyć tą drogą (ponad 10 proc.
ankietowanych) kierowali się
przede wszystkim pasją (49
proc.), bardzo dobrymi wynikami w nauce przedmiotach
ścisłych (33 proc.), ale też chęcią wykonywania pracy w obszarze, który cieszy się szacunkiem (33 proc.).

N
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POLACY ŻAŁUJĄ, ŻE NIE
WYBRALI NAUK ŚCISŁYCH. CORAZ WIĘCEJ KOBIET PODĄŻA
TĄ ŚCIEŻKĄ
Niemal połowa wszystkich
badanych (44 proc.) żałuje, że
nie obrała tego kierunku w procesie edukacji. Ankietowani widzą, że młodzi ludzie są obecnie bardziej niż kiedykolwiek
zaangażowani w nauki ścisłe
i kwestie związane z nauką (74
proc.), a jednocześnie uważają, że trzeba zrobić więcej, aby
zachęcać kobiety i dziewczynki

do rozwoju w tym obszarze (20
proc.). Zdaniem 21 proc. respondentów barierą w rozwoju technologicznego młodych
ludzi są właśnie uprzedzenia
związane z płcią, zgodnie z którymi ten obszar jest domeną
męską. Według 41 proc. badanych na rynku pracy widać, że
w zawodach ścisłych jest mniej
kobiet. Jednocześnie połowa
(55 proc) tych osób przyznaje,
że sytuacja ulega poprawie.
– Wśród kandydatów na
stanowiska techniczne często
w ogóle nie ma kobiet. Problemem nie jest więc fakt, że panie
nie są wybierane, tylko to, że nie
decydują się na taką ścieżkę
rozwoju – mówi Katarzyna
Paszkiewicz, dyrektorka ds. personalnych w obszarze produkcji
w 3M w Polsce. – Według moich obserwacji powszechnie
traktujemy dziedziny ścisłe jako
męskie. Jest to prawdopodobnie efekt naszego wychowania,
obecnych w społeczeństwie stereotypów, narzucania pewnych
schematów i ról dzieciom. Tymczasem jeśli kobiety sięgną po
szansę pracy w tym obszarze,
okazuje się, że są z tego zadowolone i dobrze sobie radzą –
dodaje.
EDUKACJA TECHNOLOGICZNA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BIZNESU
Badani zapytani o to, co biznes mógłby zrobić, aby rozwinąć i wzmocnić edukację technologiczną w Polsce wskazali
przede wszystkim tworzenie
zasobów, które umożliwiłyby dzieciom angażowanie się
w nauki ścisłe od najmłodszych
lat (33 proc.), prowadzenie programów, takich jak staże, obozy letnie i warsztaty (24 proc)
oraz zapewnianie stypendiów
uczniom, którzy są obecnie niedostatecznie reprezentowani, tj.
zamieszkujący tereny wiejskie
czy gospodarstw o niższym dochodzie (24 proc.).
Więcej o State of Science
Index: https://nauka3m.pl/.
Newseria.pl
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Co dziesiąty Polak przyznaje, że brał pod uwagę karierę w dziedzinach ścisłych i przyrodniczych,
IT, inżynierii i matematyce, ale się na nią nie zdecydował. Największy wpływ na ten wybór miała
jakość zajęć w szkole czy na uczelni, ale także brak wiary w siebie. Przystępna i solidnaedukacja
w zakresie nauk ścisłych jest dla Polaków jednym z trzech priorytetów dla Polski – mówi 59
proc. badanych. Zaraz po zwiększeniu dostępu do ochrony zdrowia (86 proc.) i walki ze zmianami
klimatu (68 proc.) – wynika z najnowszej edycji badania State of Science Index.
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ODPUŚCILIŚMY NAUKI ŚCISŁE, BO NIE WIERZYLIŚMY
W SIEBIE. DZIŚ ŻAŁUJEMY I KIBICUJEMY MŁODYM
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WEŹ MNIE DOCEŃ, A NIE OCEŃ.
W OLSZTYNIE TRWA PIERWSZA W POLSCE DEBATA
O SZKOLE BEZ OCEN

Polska szkoła bez ocen. Czy to jest normalne, czy to poważne, czy to pożyteczne? 7 kwietnia w Olsztynie odbyła się pierwsza
w Polsce Wojewódzka Debata o Ocenianiu. Czy ta dyskusja zmieni szkołę, która nie zmienia się od lat?

G

— Cały czas funkcjonujemy w szkołach, które sięgają
XIX wieku, a świat się przecież zmienia. Dlatego musimy dorosnąć do XXI wieku
w edukacji — twierdzi Marek
Wąsik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie.
— W szkole ważna jest relacja, a nie rywalizacja.
ZAKUĆ, ZDAĆ, ZAPOMNIEĆ
— Ocena zaburza proces
uczenia się. Uczniowie uczą
się w schemacie: zakuć, zdać,
zapomnieć. I to zaburza ideę
dzisiejszej szkoły. Uczeń

Fot. carballo – stock.cdobe.com

dyby spytać ucznia,
czego najbardziej
nie lubi w szkole,
odpowiedziałby, że
ocen. Dlaczego? Bo
zabijają radość z nauki, niszczą motywację, uczą kombinowania. Zatem czy oceny
są naprawdę potrzebne?
Tym bardziej, że przez lata
rodzice i nauczyciele powtarzają uczniom: uczysz się dla
wiedzy, a nie dla ocen. Może
więc z nich zrezygnować?
Może właśnie tak powinna
wyglądać szkoła na miarę
naszych czasów?

uczy się dla oceny i zamyka
z nią pewien rozdział wiedzy. W ten sam schemat
wpadają nauczyciele, przygotowując uczniów do egzaminu. To w pewnym sensie
tresowanie ucznia. A można
wykształcić w nim kompetencje, dzięki którym też zda
egzamin, a wiedza z nim zostanie — stwierdza Jarosław
Durszewicz, prezes Fundacji
Szkoła bez ocen. — Szkoła
musi uczyć myślenia. Musi
też zachęcać do odkrywania, tworzenia, poszukiwania. Trzeba po prostu odwa-

żyć się być mądrym. Można
zmienić szkołę w granicach
istniejącego prawa, bo to jest
możliwe.
Właśnie na to stawia Marek
Wąsik, który w swojej szkole
od września chce zrezygnować z ocen. — W mojej szkole
jeszcze oceny są, ale od nowego roku w jednej pierwszej
klasie i jednej czwartej może
ich już nie być. W planach są
to tylko dwie klasy, ale jeśli
się uda, być może wszystkie
pierwsze klasy pójdą tym
torem — podkreśla Marek
Wąsik. — Czy zmiana będzie
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fot. Ada Romanowska

Kompetencje naszych uczniów i to, w jaki sposób będą
funkcjonować w rzeczywistości, ma znaczenie. Czy
będą to tylko „odtwarzacze”
wiedzy, czy ludzie dający sobie radę w życiu?
— Dlatego po dwóch latach pandemii i rozpoczęciu wojny stawia się pytanie: czym jest ocenianie
w szkole? I czy zdaje egzamin? — podkreśla Ewa
Nosowicz. — Spójrzmy na
uczniów z Ukrainy. Czy dziś
najważniejsze jest dla nich
przekonanie, że umieją na
piątkę albo czy są wystarczająco dobrzy z matematyki?
Szkoła powinna wyposażać
w inne kompetencje: tolerancję, komunikowanie
się, otwartość, redukcja
stresu, dążenie do swoich
celów, współpraca z innymi
i odnajdowanie się w nowej rzeczywistości. Czy te
dzieci z takim bagażem
doświadczeń przyjechały?
A jaka będzie przyszłość
naszych dzieci?
ADA ROMANOWSKA

Justyna Cholewińska i Jarosław Durszewicz z Fundacji Szkoła bez ocen
łatwa? Błędy na pewno się
pojawią, ale będą budujące.
Myślę, że za rok będziemy
już mieli ogromne doświadczenie. Nauczyciele
zobaczą różnicę w nauce,
a dzieci będą szły do szkoły z radością. Poza moją
szkołą, w Olsztynie jeszcze
dwie podstawówki chcą
zrezygnować z ocen. To SP
25 i 13. Liczę, że będziemy
przecierać szlaki. Zmiany
są potrzebne.
OCENY DO OCENY
W Olsztynie zostanie zainaugurowany cykl debat
o ocenianiu. Spotkania odbędą się później w każdym
województwie. Czy to rozpocznie społeczną dyskusję?
Taki jest zamiar. Ocenianie
musi zostać poddane ocenie.
— Chcemy w ten sposób
pokazać, że nie ocenianie,
ale docenianie jest istotne.
Nasze hasło zresztą brzmi:
weź mnie doceń, a nie oceń.
Zasada kija i marchewki już
nie działa. Stawianie stopni powoduje wręcz szkody,
które sprawiają, że uczeń
uczy się dla nich, a nie dla
swojego rozwoju — podkreśla Jarosław Durszewicz.
— Dziś nauczyciel powinien uruchomić motywację
wewnętrzną ucznia poprzez
zaciekawienie i pokazanie
przydatności do życia tego,
czego się uczy. To jest klucz
do sukcesu. Można szkołę
tak zorganizować, żeby była
dostosowana do XXI wieku.

CO NA TO PRAWO?
— Prawo oświatowe widzi
ocenianie jako wspieranie i pracę nad rozwojem.
Ono powinno nieść za sobą
informację zwrotną — co
uczeń zrobił dobrze, a nad
czym powinien popracować
i w jaki sposób ma się poprawić. Niestety sięgająca
lat trzydziestych głęboko zakorzeniona polska tradycja
przyzwyczaiła nas do stopni.
Jedynka, szóstka, chmurka
czy uśmiechnięte słoneczko
nie dają informacji, w którym miejscu jest dziecko
i co powinno dalej robić —
zauważa Ewa Nosowicz, nauczyciel i konsultant ds. kadry zarządzającej oświatą
w Warmińsko-Mazurskim
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. — Nie
chcemy podważać pracy nauczycieli i dyrektorów. Zależy nam, aby zwrócić uwagę
na problem oceniania i rozpocząć dyskusję na temat
wartościowych zmian. One
mogłyby poprawić sytuację
naszych dzieci, które dorastają w nowym, dziwnym
i nieznanym świecie. Prawo
oświatowe nie zamyka nam
drzwi w tym zakresie.
POLSKA DRUGĄ
NORWEGIĄ?
W Polsce trudno wyobrazić
sobie szkołę bez ocen. Każdy
uczeń zbiera je do dziennika.
Czy daje mu to satysfakcję?
Inaczej do tego podchodzą
Norwegowie. Tam system

oświaty zdecydowanie różni
się od polskiego. Większy
nacisk kładzie się na zdobywanie wiedzy praktycznej,
a nie teoretycznej. Dlatego
w programie przewidziane
są zajęcia z szycia, gotowania czy prac stolarskich, które odbywają się bez podziału
na płeć. Stopnie w Norwegii
wystawiane są dopiero od
ósmej klasy. Niskie oceny
nie sprawiają, że uczeń nie
otrzyma promocji do kolejnej klasy lub będzie musiał
powtarzać cały rok ze względu na niezaliczenie jednego
przedmiotu. W sytuacji, gdy
dziecko w danym semestrze
nie poradzi sobie na przykład z matematyką, ma ono
szansę nadrobić zaległości
przez uczęszczanie na zajęcia
do klasy niżej. Analogicznie
— uczeń szczególnie uzdolniony może realizować dany
przedmiot w klasie wyżej.
— W Norwegii są szczęśliwe dzieci, szczęśliwi nauczyciele i szczęśliwi rodzice — podkreśla Jarosław
Durszewicz. — W Polsce
też warto wyjść ze schematów i przyzwyczajeń. U nas
niestety każda kartkówka
czy klasówka, każde sprawdzenie wiedzy ucznia jest
pomiarem. Natomiast zadaniem szkoły nie jest mierzenie, ale organizowanie
procesu uczenia się. Oświata i edukacja to budowanie
kapitału społecznego, który
w przyszłości ma nam dać
dochód narodowy brutto.
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RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2022

Licea ogólnokształcące zostały
ocenione za pomocą trzech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki
matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu
wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec
ocenianych szkół. W zestawieniach
zostały zaprezentowane jedynie
szkoły, które uzyskały najlepszą
pozycję rankingową.
Sukcesy w olimpiadach 25%
W rankingu zostały uwzględnione
wyniki 43 ogólnopolskich olimpiad,
które zwalniały z egzaminu maturalnego, z części pisemnej egzaminu
zawodowego lub/i były ﬁnansowane
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
w roku szkolnym 2020/2021 oraz 18
międzynarodowych olimpiad, w których nasz kraj był reprezentowany
przez uczniów szkół średnich.
Matura z przedmiotów
obowiązkowych 30%
Wskaźnik uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich
przedmiotów obowiązkowych. Na
potrzeby tego kryterium została
wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla liceów ogólnokształcących. Wynik średni procentowy
z danego przedmiotu każdej ze
szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej.
Matura z przedmiotów
dodatkowych45%
Kryterium to uwzględnia wyniki
egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych. Na potrzeby
tego kryterium została wyliczona
wartość średnia ogólnopolska
z poszczególnych przedmiotów dla
wszystkich liceów ogólnokształcących. Wynik średni procentowy
z danego przedmiotu każdej ze
szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej.
Zasady ogólne Rankingu
Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględnia szkoły dla
młodzieży (bez szkół specjalnych
i szkół dla dorosłych), w których
zdawało maturę w maju 2021
roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów
przystępujących po raz pierwszy
do egzaminu, a wyniki średnie
z języka polskiego i matematyki
zdawanych obowiązkowo były nie
niższe niż 0,75 średniej krajowej
w liceach. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do
100, gdzie 100 otrzymała szkoła
najlepsza w danym kryterium.

Źródło: Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Metodologia:

2022

Nazwa szkoły

Miejscowość

Woj.

‚21

‚20

‚19

WSK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
64
66
67
68
68

XIV LO im. Stanisława Staszica
Uniwersyteckie LO
XIII LO
V LO im. Augusta Witkowskiego
III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP
XXVII LO im. Tadeusza Czackiego
LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej
VIII LO im. Władysława IV
LO nr III im. Adama Mickiewicza
V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej
II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego
II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej
V LO
2 Społeczne LO z Oddz. Międzynar. im. P. Jasienicy STO
LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
XVIII LO im. Jana Zamoyskiego
Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej
III LO im. Adama Mickiewicza
I LO im. Mikolaja Kopernika
XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika
LO im. św. Jadwigi Królowej
V LO im. Stefana Żeromskiego
I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego
Publ. LO UŁ im. Spraw. wśród Narodów Świata
II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej
VIII LO im. Adama Mickiewicza
LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza
VII LO im. Juliusza Słowackiego
Publiczne LO Politechniki Łódzkiej
I LO im. Stanisława Staszica
XVII LO z Oddz. Dwujęz. im. A. F. Modrzewskiego
Gdańskie Liceum Autonomiczne
II LO im. Króla Jana III Sobieskiego
I LO im. Adama Mickiewicza
XL LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Żeromskiego
VI LO im. Tadeusza Reytana
VI LO z Oddz. Dwujęz. im. Jana Kochanowskiego
Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”
VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego
XLI LO im. Joachima Lelewela
LO św. Marii Magdaleny
LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek
XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego
II LO z Oddz. Dwujęz im. A. Frycza Modrzewskiego
CXXII LO im. Ignacego Domeyki
VI LO im. Wacława Sierpińskiego
PLO nr III z Oddz. Dwujęz. im. Marii Skłodowskiej-Curie
II LO im. Mieszka I
I Społeczne LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego
Klasyczne LO im. ks. Stanisława Konarskiego
„Żagle” LO Stowarzyszenia Sternik
IV LO z Oddz. Dwujęz. im. Stanisława Staszica
Niepubliczne LO nr 81 SGH
XII LO im. Marii i Georga Dietrichów
III LO im. Unii Lubelskiej
XI LO im. Mikołaja Reja
LO im. Jana III Sobieskiego
I LO z Oddz. Dwujęz. im. Mikołaja Kopernika
XV LO z Oddz. Dwujęz. im. Narcyzy Żmichowskiej
LO nr XII im. Bolesława Chrobrego
Społeczne LO nr 5 STO
II LO im. dr. Władysława Pniewskiego
II Społeczne LO STO
PLO nr II z Oddz. Dwujęz. im. Marii Konopnickiej
I Społeczne LO im. Unii Europejskiej
LO nr V im. gen. Jakuba Jasińskiego
II Prywatne LO
STRUMIENIE Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Sternik

Warszawa
Toruń
Szczecin
Kraków
Gdynia
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Białystok
Bielsko-Biała
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Katowice
Łódź
Warszawa
Kielce
Gdańsk
Kraków
Łódź
Poznań
Poznań
Warszawa
Warszawa
Łódź
Lublin
Warszawa
Gdańsk
Kraków
Białystok
Warszawa
Warszawa
Radom
Warszawa
Kraków
Warszawa
Poznań
Rzeszów
Warszawa
Rybnik
Warszawa
Gdynia
Opole
Szczecin
Tarnobrzeg
Skierniewice
Warszawa
Sosnowiec
Warszawa
Olsztyn
Lublin
Warszawa
Lublin
Krosno
Warszawa
Wrocław
Milanówek
Gdańsk
Piła
Opole
Zamość
Wrocław
Kętrzyn
Józefów

MZ
KP
ZP
MP
PM
MZ
DL
MZ
DL
MZ
MZ
MZ
PL
ŚL
MZ
MZ
MZ
DL
ŚL
ŁD
MZ
ŚW
PM
MP
ŁD
WP
WP
MZ
MZ
ŁD
LU
MZ
PM
MP
PL
MZ
MZ
MZ
MZ
MP
MZ
WP
PK
MZ
ŚL
MZ
PM
OP
ZP
PK
ŁD
MZ
ŚL
MZ
WM
LU
MZ
LU
PK
MZ
DL
MZ
PM
WP
OP
LU
DL
WM
MZ

1
2
3
4
7
6
5
14
9
10
13
11
17
21
8
16
22
24
19
20
30
12
34
23
52
25
26
27
29
15
18
28
45
42
41
40
36
31
51
54
48
58
33
67
57
43
39
38
50
64
135
153
75
63
85
78
83
127
47
74
53
32
62
169
66
49
80
98
-

2
1
5
3
4
8
7
12
8
13
10
11
34
20
14
23
24
26
22
21
16
6
56
17
71
39
25
32
37
18
19
42
46
78
47
34
50
15
62
99
79
27
36
41
83
58
55
32
44
54
89
233
98
258
105
100
75
29
52
66
30
28
90
200
59
61
106
152
-

1
5
2
3
4
10
6
8
7
15
14
9
31
13
11
17
35
32
37
21
19
12
59
23
39
28
30
20
42
18
25
43
55
74
55
36
44
16
22
90
78
72
29
49
80
54
41
33
48
34
27
44
105
85
45
66
93
218
38
52
50
118
96
246
76
60
121
84
-

100
97.20
88.41
88.18
84.81
82.31
78.28
75.98
75.38
71.81
71.80
71.61
71.59
69.36
69.34
68.42
67.93
67.60
67.05
67.04
66.73
66.65
66.44
66.29
66.29
66.21
65.94
65.47
64.56
64.41
64.30
64.29
63.88
63.72
63.66
63.32
63.24
63.18
63.09
63.04
62.79
62.30
61.55
61.49
61.21
61.13
61.00
60.94
60.79
60.75
60.65
60.60
60.49
60.24
60.20
59.83
59.80
59.71
59.55
59.54
59.41
59.19
59.06
58.56
58.56
58.49
58.48
58.43
58.13
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RANKING PUBLICZNYCH UCZELNI ZAWODOWYCH 2021

Źródło: Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Miejsce
2021

Nazwa uczelni

20

WSK
100

1

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

3

2

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

6

91.7

3

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

7

82.2

4

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

4

80.4

5

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

9

79.1

6

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

17

71.3

7

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

19

70.1

8

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. F. Szczepanika w Suwałkach

18

69.5

9=

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

9

68.4

9=

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

7

68.3

11

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

14

66.7

12=

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

22

65.6

12=

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

19

65.2

14=

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

15

63.8

14=

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

27

63.5

16

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach

23

63.0

17

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

24

61.5

18

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

29

59.6

19=

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

31

54.8

19=

Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie

27

54.8

RANKING UNIWERSYTETY 2021
Miejsce
2021

Nazwa uczelni

20

19

WSK

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1

2

100

2

Uniwersytet Warszawski

2

1

99.1

3

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3

3

81.2

4

Uniwersytet Wrocławski

4

4

65.7

5

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

5

5

64.0

6=

Uniwersytet Gdański

8

8

61.0

6=

Uniwersytet Łódzki

5

6

60.7

8=

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

9

11

57.7

8=

Uniwersytet Śląski w Katowicach

9

7

57.5

10

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

7

9

54.5

11=

Uniwersytet Opolski

14

16

52.6

11=

Uniwersytet w Białymstoku

12

12

52.4

13=

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

15

12

51.3

13=

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

9

10

51.1

13=

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

16

12

50.9

16

Uniwersytet Zielonogórski

12

15

50.0

17

Uniwersytet Szczeciński

17

16

-

18

Uniwersytet Rzeszowski

18

18

-

19

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

20

17

-

20=

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

21

-

-

20=

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

18

18

-

Źródło: Fundacja Edukacyjna Perspektywy
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Metodologia:
Ranking Uczelni Akademickich
obejmie uczelnie akademickie
(publiczne oraz niepubliczne),
które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania
stopnia doktora oraz posiadają
min. 200 studentów studiów
stacjonarnych. W Rankingu
uwzględniono uczelnie, które
miały minimum dwa roczniki
absolwentów.
Prestiż 12%
Ocena przez kadrę akademicką
– liczba wskazań danej uczelni
w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie
belwederscy i doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w ostatnich pięciu latach). Nie
uwzględniano głosów oddanych
na uczelnie będące podstawowym
miejscem pracy respondenta.
Uznanie międzynarodowe – kryterium mierzone pozycją uczelni
w globalnych rankingach akademickich 2020. Uwzględnione
zostaną następujące rankingi:
ARWU, THE, QS, USNews, Leiden,
MosIUR, Financial Times oraz
Webometrics. (2%)
Absolwenci
na rynku pracy 12%
Ekonomiczne losy absolwentów
– wskaźnik odzwierciedla pozycję
absolwentów danej uczelni na
rynku pracy – według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne
Losy Absolwentów przeprowadzanego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS (wyniki
badania z lat 2015-2019). Wskaźnik uwzględnia dwa parametry
badania: zarobki absolwentów
w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania i zatrudnialność absolwentów – mierzoną
ryzykiem bezrobocia na tle stopy
bezrobocia w powiecie zamieszkania, a także wprowadza korygujący wskaźnik procentu absolwentów objętych systemem ELA
(czyli zarejestrowanych w ZUS)
Innowacyjność 8%
Patenty i prawa ochronne w Polsce – liczba uzyskanych przez
uczelnię patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe w Polsce
w latach 2017-2020 w odniesieniu
do łącznej liczby pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych przypisanych do dyscyplin
naukowych w dziedzinach mających „zdolność patentową”
Patenty i prawa ochronne za
granicą – liczba uzyskanych
przez uczelnię patentów i praw
ochronnych na wzory użytkowe
za granicą w latach 2017-2020
(w układzie rodzin patentowych)
w odniesieniu do łącznej liczby
pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych przypisanych do dyscyplin naukowych

w dziedzinach mających „zdolność patentową”
Potencjał naukowy 15%
Ocena parametryczna
Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwaliﬁkacjach
Uprawnienia habilitacyjne
Uprawnienia doktorskie
Efektywność naukowa 28%
Efektywność
pozyskiwania
zewnętrznych środków ﬁnansowych na badania
Rozwój kadry własnej
Nadane stopnie naukowe
Publikacje
Cytowania
FWCI (Field-Weighted Citation
Impact)
FWVI (Field-Weighted View
Impact)
Top 10 (Publications in Top 10
Journal Percentiles)
Warunki kształcenia 10%
Dostępność kadr wysokokwaliﬁkowanych – liczba nauczycieli
akademickich z grupy pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych zatrudnionych
na etacie (prof. z wagą 2,0; dr hab.
z wagą 1,5 oraz dr z wagą równą 1,0)
w stosunku do liczby studentów
tzw. przeliczeniowych (studenci
studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów
niestacjonarnych z wagą 0,6).
Akredytacje – liczba posiadanych przez uczelnię aktualnych akredytacji i certyﬁkatów
międzynarodowych, ważnych
akredytacji PKA z oceną wyróżniającą (przyznawanych do 2018
roku) oraz certyﬁkatów doskonałości kształcenia (przyznawanych
przez PKA obecnie).
Umiędzynarodowienie 15%
Programy studiów w językach
obcych
Studiujący w językach obcych
Studenci cudzoziemcy
ICI (Collaboration Impact) –
wskaźnik mierzony średnią liczbą
cytowań otrzymanych przez publikacje posiadające współautora
z zagranicy w latach 2016-2020.
Nauczyciele
akademiccy
z zagranicy – liczba nauczycieli
akademickich cudzoziemców
w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich.
Wymiana studencka (wyjazdy)
Wymiana studencka (przyjazdy)
Wielokulturowość środowiska
studenckiego
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MOJA MATURA,
CZYLI NAPRAWDĘ SIĘ DZIAŁO…!
PONIEWAŻ AKURAT TRWA SEZON MATURALNY — WSPOMINAM WŁASNĄ MATURĘ. WSZYSTKO BYŁO INACZEJ I DZIŚ
SĄ TO WSPOMNIENIA RZEWNE. CHOĆ OWA RZEWNOŚĆ I TĘSKNOTA ZA BEZTROSKĄ MOCNO PRZEPLECIONE SĄ
GRUBĄ NICIĄ ZGROZY. W WIELKIM SKRÓCIE POWIEDZIAŁABYM: CAŁA JA!
PROLOGOS
Ponieważ moje zamiłowanie do kultury antycznej od
lat licealnych nie osłabło na
jotę — będzie jak w tragedii
greckiej: zaczynamy od prologu. A w moim przypadku ten
prolog jest taki, że do własnej matury przystępowałam
jako jednostka całkowicie
niepełnoletnia. I już sam ten
fakt mógł wieszczyć zarówno tragedię ogólną, jak i mój
upadek osobisty. Wszystko
bowiem, jak to u bohatera

skazanego na porażkę, rozstrzygnęło się już w moim
wczesnym dzieciństwie, kiedy to wykazałam się energią
wręcz upiorną oraz bystrością
umysłu godną szalejących
harpii — skutkiem czego posłana zostałam do szkoły podstawowej w zawrotnym wieku
lat sześciu. A ponieważ w dalszym ciągu nauki, i tej na etapie podstawowym, i w liceum
gruszek w popiele nie zasypiałam — szwungu w międzyczasie nabrałam takiego, że do

właściwego rocznika nijak nie
dałam rady dołączyć, skutek
był więc taki, że w dniu przystępowania do egzaminu tak
zwanej dojrzałości do moich
18-tych urodzin brakowało mi
całe 23 dni…!
Ale wiadomo: czy jakikolwiek bohater grecki przejął
się kiedyś własnym losem?
Nawet jeśli wiedział, iż jest
on skazany na katastrofę,
wszystkie kary niebios i ciężki
upadek…? No, właśnie. Ja też
się nie przejęłam…!

AKT I: JĘZYK POLSKI
Innymi słowy masakra —
i fakt, że w chwili obecnej
właśnie z intensywnego użytkowania ojczystego języka
w mowie i piśmie żyję — zakrawa nie tylko na grecką tragedię, ale zgoła na tragikomedię i szaleństwo w jednym…!
A, niestety. Przez całe cztery lata liceum polski język
był to przedmiot szkolny
budzący we mnie mieszankę
zgrozy, obrzydzenia, panicznego strachu i wylęknionego

szyderstwa. Nie wiem, czy to
miało jakieś znaczenie, ale
od pierwszych zajęć moja
ówczesna polonistka zdawała się nawet nie skrywać
swojej nienawiści do mnie —
skutkiem czego w prędkim
czasie i ja nienawidziłam jej
najszczerzej jak potraﬁłam…!
I do dziś nie bardzo wiem,
co mogło być jej celem, bo
o ile literaturę polską czytam
bez żadnego obrzydzenia od
wczesnego dzieciństwa, o ile
historią jako taką, a historią

różnych języków i systemów
piśmienniczych w szczególności interesowałam się już
w liceum, o ile zacięcie do
długich i żywiołowych recytacji najwybitniejszych
polskich wieszczów też przejawiam od zarania — o tyle
każde zajęcia moja pani od
polskiego zdawała się zaczynać z wyłącznym pragnieniem i przyświecającym
jej celem pozbawienia mnie
tej miłości do języka, historii
i recytacji raz na zawsze. A im
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pod murem Hadriana — na
zasadzie podobieństw wyrazów dopasowywałam więc
sobie znaczenia. Z kolei gramatyka łacińska najwyraźniej
stała się wiele wieków później
wzorem do naśladowania dla
gramatyki niemieckiej — też
zatem przeciwności losu
nie spotykały mnie żadne.
No, i na tej czteroletniej fali
zgłosiłam swój udział w ustnym egzaminie maturalnym
z języka łacińskiego — niby
martwego, ale jak dla mnie
zdradzającego znacznie energiczniejsze oznaki życia, niż
ojczysta polszczyzna.
I nie byłoby w samym tym
fakcie może jeszcze niczego
zdrożnego lub krew w żyłach
mrożącego — gdyby nie fakt, że
w komisji egzaminacyjnej prócz
kochanej Pani Salwy zasiadała
także moja pożegnana już niby
polonistka, a w wylosowanym
przeze mnie zestawie pytań egzaminacyjnych znalazł się błąd!
A jeszcze dodatkowo tak się złożyło, że ten ostatni maturalny
egzamin zdawałam dokładnie
w swoje 18-te urodziny…!

Fot. carballo – stock.cdobe.com

większe odnosiła na tym polu
porażki, im bardziej we znaki
dawała się jej moja wrodzona
przekora — tym większą nienawiścią ziała i z tym większym uporem przystępowała
do zmasowanych ataków, nie
bacząc nawet, że wszystkie
one z góry skazane były na
porażkę.
No, ale matura z języka
polskiego była obowiązkowa. Nic dziwnego, że im ów
pamiętny maj był bliżej, tym
widmo większego kataklizmu
całkiem śmiało zaglądało mi
w oczy…!
Pisemny egzamin to był
jeszcze pikuś, bo tematy traﬁły mi się całkiem zgrabne,
o filmowych adaptacjach
dzieł literatury polskiej
i światowej pisałam — ale
pani od polskiego była członkiem konkursowego jury,
może nawet jego przewodniczącą, zatem wiadomo: dostałam cztery z plusem, a dopiero piątka z matury ustnej
zwalniała… I tak, w atmosferze przerażenia i całkowitej
rezygnacji z życia generalnie,
a zwłaszcza z wymarzonych
studiów — czekałam na
dzień matury ustnej z języka
polskiego, czyli na ścięcie…!
Kiedy przyszedł dzień przed
dniem sądu ostatecznego —
przestałam jeść i do minimum ograniczyłam płyny,
przy czym mimo wciąż nie
ukończonych lat 18 bardzo
ciągnęło mnie w kierunku
piwka. Gdzieś koło południa
porzuciłam wszystkie książki
i notatki, uznałam bowiem,
że te ostatnie godziny życia
warto spędzić jakoś tak przyjemniej — nad jeziorem na
przykład lub w parku — a nie
na bezustannym wałkowaniu
co Witkacy miał na myśli albo
i gdzie indziej…!
Pełna rezygnacji weszłam
na ten ustny egzamin z ojczystego języka i… pani od
polskiego absolutnie mnie
nie zawiodła. Już przy losowaniu pytań zaczęła się nade
mną pastwić! Potem było tylko gorzej: traﬁła mi się akurat poezja, którą recytować
uwielbiam, ale żeby rozbierać to wszystko na czynniki
pierwsze — to już niekoniecznie. Skutkiem czego straciłam
naturalną werwę i duch bojowy opuścił mnie na zawsze.
Bąknęłam coś tam tyle bez
sensu, co i bez uprzejmości
— a pani polonistce wiele nie
trzeba było, wstąpiło w nią
wtedy chyba całe stado rozjuszonych bizonów, staranowała mnie ze szczętem i tylko
dzięki uprzejmości oraz niemrawym protestom reszty komisji uzyskałam tróję, chyba
w dodatku nawet na szynach.
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cd. na str. 18
Jako wnuczka pilota przekwaliﬁkowanego po wojnie
na kolejarza uznałam te szyny
za szczyt szczęścia i z hardą
miną posłaną polonistce na
pożegnanie — opuściłam jej
parszywe towarzystwo z zamiarem, że to już na zawsze.
Polski język miałam z głowy
— notatki do matury puściłam z ogniem w czasie towarzyskiego ognicha.
A tak naprawdę akt w tragedii greckiej nazywał się epejsodion…

Ot, i taki to był akt drugi —
który właściwie powinien być
stasimonem, co pochodzi od
greckiego stásimon i stásimos
— czyli stojący, nieruchomy.
W starożytnym teatrze greckim stasimon to była pieśń
wykonywana przez chór stojący na orchestrze, pod przewodnictwem koryfeusza,
która oddzielała epejsodia —
partie dialogowo-monologowe odgrywane przez aktorów,
u nas lepiej znane jako akty,
lecz nie akta.

AKT II: JĘZYK ANGIELSKI
Będzie to akt krótki, acz treściwy. Na pisemnym egzaminie
był test i jakieś tam wypracowanie. Jeden pan anglista,
który mnie wcześniej nie
uczył i w ogóle nie znał — zobaczywszy moją odpowiedź na
któreś pytanie, kazał ją skreślić i poprawić na błędną. Bóg
raczy wiedzieć, co nim kierowało, ale przytomność zachowałam i gdy tylko się oddalił
— poprawiłam na właściwą
i może właśnie dzięki temu
sprytnemu posunięciu miałam
potem 100 procent poprawnych odpowiedzi, dostałam
normalnie szóstkę i z ustnej
części zostałam czym prędzej
zwolniona, a sama szóstka dotyczyć zaczęła także i tej drugiej części egzaminu.
A wy, młodzi maturzyści,
pamiętajcie, że jeśli samolot
na lotniskowym rozkładzie
jest spóźniony, to oznacza
się go jako „delayed” — a nie
„postponed”!

AKT III: ŁACINA
Nie, nie, proszę nie przecierać oczu. Tak rzeczywiście
było. Trzecim przedmiotem,
który wymagał już tylko podejścia ustnego, a który wybrałam sobie w całości świadomie, a nawet z rozmysłem
— był język łaciński. Łacinki
całe cztery lata uczyła mnie
kochana Pani Profesor Anna
Salwa i traf chciał, że i przedmiot, i sama osobowość Pani
Profesor zachwyciły mnie
z miejsca już na pierwszych
zajęciach. Chłonęłam więc
ten starożytny język cała
sobą. Ponieważ dodatkowo
w pierwszej klasie swojego
liceum językiem angielskim
władałam tak samo, jak polskim, a sądząc po ocenach
z obu przedmiotów — nawet
lepiej — nauka łaciny wchodziła mi niczym ten ciepły
nóż w masło. Po prostu, angielski swego czasu wiele z łaciny czerpał, ostatecznie Rzymianie zatrzymali się dopiero

REKLAMA

65022otbr-A -P

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

18

VADEMECUM

|| czerwiec || 2022

UCZNIA I STUDENTA

cd. ze str. 18
Losowałam nawet całkiem
szczęśliwie: nie chciałam
Wercyngetoryksa, zatem wylosowałam tekst „De pugna
Marathonia” — o bitwie pod
Maratonem. Z tłumaczeniem
poszło gładziutko, ale potem
były dwa pytania niezwiązane z tekstem. Gdy dotarłam
do pytania o różne formy
rzeczowników i kiedy akurat w tej konkretnie formie
należy ich użyć, najpierw
przeraziłam się, że źle widzę.
Potem spojrzałam do pytania
ponownie — i zgłosiłam Pani
Salwie problem. — W pytaniu jest błąd — powiedziałam głosem bardzo źle skrywającym przejęcie. — Jeden
z rzeczowników nie tylko że
ma złą końcówkę, ale ta końcówka w ogóle nie występuje
w żadnej deklinacji — uściśliłam.
Pani Profesor Salwa zachowała spokój godny stoików,
ale za to zza stołu wyrwała
się polonistka. Doskoczyła do
mnie jak hiena z daleka węsząca padlinę i wyrwała Pani
Salwie kartę z pytaniami.
Niestety dla siebie — przedobrzyła. Na moich oczach Pani
Profesor Anna Salwa spokojnie wyjęła jej kartę z rąk i nakazała spokój oraz powrót na
swoje miejsce. Pochyliła się,
po kilku sekundach napięcia
godnego naprężeń w maszcie
podczas sztormu przyznała
mi rację, poprosiła, bym na
tym oryginalnym (tak!) zestawie poprawiła formę rzeczownika na poprawną i bym
obok podpisała się parafką.
Moje 18-te urodziny, dowodu osobistego jeszcze nie
mam, a parafką mam się
na zestawie egzaminacyjnym podpisać…!
Polonistka, tak straszliwej
i ostatecznej już przecież porażki, jeszcze mi zarzuciła, że
Miltiadesa nad Temistoklesem stawiam. — Nawet Goethe nawoływał, że trzeba nam
więcej Temistoklesów…! —
próbowała mnie jeszcze gasić.
— Zwracam pani uwagę,
że Goethe żył na przełomie
XVIII i XIX wieku. Dziś
stoimy na progu wieku XXI.
Mamy inne wizje na świat,
inne doświadczenia i inne
pragnienia. Oraz inne potrzeby. I dla mnie to Miltiades,
zwycięzca spod Maratonu, jest
dziś wzorem do naśladowania,
i to nie tylko w kontekście militarnym — odpowiedziałam
godnie i usiadłam.
Z pięć minut nastąpiło
ogłoszenie wyników, szóstkę
dostałam jak stąd do samego
Rzymu i kilka godzin później
mogłam z czystym sumieniem
świętować swoją osiemnastMagdalena Maria Bukowiecka
kę…
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UWM: REKRUTACJA RUSZYŁA!

Fot. Janusz Pająk

Fot. Janusz Pająk

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI TO UCZELNIA Z TRADYCJĄ, KTÓRA JEDNOCZEŚNIE TĘTNI ŻYCIEM
I MŁODOŚCIĄ. WŁAŚNIE RUSZA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 — SPOŚRÓD 75 KIERUNKÓW KAŻDY
MOŻE WYBRAĆ COŚ DLA SIEBIE!

e 75 kierunków kształcenia reprezentuje
wszystkie dziedziny
nauki: od humanistyki, nauk przyrodniczych, technicznych — po
medycynę i sztukę. Dlatego
ofercie UWM już dziś warto
się dokładnie przyjrzeć. Tym
bardziej że prócz interesujących kierunków, na przyszłych
studentów największej uczelni
w naszym regionie czeka znakomita kadra, nowoczesne
pracownie oraz laboratoria…
Czyli — naprawdę warto!

UWM = KORTOWO
Kto się zdecyduje, naukę,
a jednocześnie największą
przygodę swojego życia, rozpocznie w miejscu absolutnie
wyjątkowym — w Kortowie,
niekwestionowanie najpiękniejszym miasteczku akademickim Polski. To tu, pośród
jezior i lasów co roku w maju
odbywa się Kortowiada:
najlepsze juwenalia w kraju. Kortowo to także kluby
studenckie, sekcje sportowe,
koła naukowe, stypendia, wyjazdy zagraniczne i własna
rozgłośnia — Radio UWM
FM. Właśnie to wszystko czeka na przyszłych studentów,
którzy zdobyć mogą dyplom,
doświadczenie praktyczne, ale
którzy przede wszystkim tu,
w Kortowie mogą zrealizować
swoje marzenia.

Fot. Katarzyna Wróblewska

Fot. Katarzyna Wróblewska

T

NOWE KIERUNKI
W roku akademickim
2022/2023 na przyszłych
studentów czekają ponadto
3 nowe kierunki na studiach
I stopnia oraz 2 — na studiach II stopnia.
Na studiach I stopnia, na
Wydziale Prawa i Administracji rozpocznie się kształcenie
specjalistów w zakresie doradztwa podatkowego. Zajęcia poprowadzą wykładowcy
z WPiA oraz Wydziału Nauk
Ekonomicznych. Inżynieria
w logistyce to z kolei nowy
kierunek studiów, który do
swej oferty dydaktycznej
dodał Wydział Nauk Technicznych. Kolejny nowy kierunek na studiach I stopnia,
konkretnie na Wydziale Sztuki — to produkcja muzyczna
i realizacja dźwięku.
Natomiast na studiach II

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

stopnia uczelnia zaprasza do
Szkoły Zdrowia Publicznego
na kierunek: dietetyka, oraz
na Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, na kierunek: leśnictwo.
DZIEŃ BYŁ BARDZO OTWARTY!
Dzień otwarty to zawsze
szansa, by maturzyści i licealiści mogli dokładnie zwiedzić cały piękny campus
i oczyma wyobraźni ujrzeć
samego siebie w charakterze przyszłego studenta,
a za jakiś czas — absolwenta
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W tym roku
dzień otwarty UWM miał
kompletnie inną formułę:
wszystko odbywało się pod
chmurką, w urzekającej scenerii kortowskiej plaży. Kto
chciał odwiedzić konkretny
wydział, musiał zaintereso-

wać się nim dokładniej, bo
w tym roku wydziały samodzielnie organizowały
zwiedzanie swoich sal dydaktycznych, laboratoriów
i wszelkich innych oczekujących na studentów atrakcji.
Czy dzień otwarty w formie
pikniku podobał się wszystkim uczestnikom, a przede
wszystkim uczniom bardziej? — O wiele bardziej!
Bo mamy już dość trybu on-line i siedzenia w zamkniętych murach! — przyznawali
zgodnie licealiści.

z kl. 3A IV LO w Olsztynie.
Monika rozważa wybór bioinżynierii zwierząt, weterynarii lub geodezji satelitarnej,
Aleksandra — pielęgniarstwa,
Weronika — weterynarii. Jednego są pewne: jeśli studia —
to tylko Kortowo!
Adam Sołdaczuk jest uczniem Technikum Rolniczego
w Barlewiczkach koło Sztumu. Przejmie po rodzicach

Z TRÓJMIASTA DO KORTOWA!
— Kortowo dobrze znamy,
bo jesteśmy z Olsztyna. Podoba nam się taki dzień otwarty
jak piknik na świeżym powietrzu — zapewniały Monika
Będzłowicz, Aleksandra Kiełdanowicz i Weronika Gontarz

Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Geoinżynierii
Wydział Humanistyczny
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Lekarski
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

gospodarstwo, więc interesują go kierunki rolnicze.
— Chciałem zobaczyć, jak
wygląda Kortowo i co tu
można studiować. Podoba
mi się, ale pojadę zobaczyć
także inne uczelnie, bo chcę
wybrać najlepszą — mówił Adam.
Klaudia chodzi do XIV LO
w Gdyni. Dlaczego przyjechała do Kortowa, skoro w Trójmieście uczelni nie brakuje?
— Po prostu zakochałam się
w tym uniwersytecie. Jestem
tu już drugi albo trzeci raz
i atmosfera bardzo mi się
podoba. Kierunek? Zastanawiam się nad weterynarią
albo kierunkami z wykładowym językiem angielskim.
Sami widzicie. Każdy znajdzie coś dla siebie!
Wszystkie niezbędne informacje oraz formularze rekrutacyjne znajdziecie na stronie
www.rekrutacja.uwm.edu.pl
Magdalena Maria Bukowiecka

WYDZIAŁY UNIWERSYTETU
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE:
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Technicznych
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wydział Nauki o Żywności
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuki
Wydział Teologii
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OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW FOKUS

KURSY
PRAWA JAZDY
KATEGORII A1, A2, A, B
Możliwość dodatkowych godzin
jazdy/szkolenie uzupełniające

OSK FOKUS
DARIUSZ LANGE

ul. Dąbrowszczaków 13/14
lok.2
10-540 Olsztyn

ul. Mazurska 2
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. 796-699-266
www.fokus.olsztyn.pl

ZA JEDYNE 11.99 ZŁ

BAW SIĘ
I ODPOCZYWAJ
NA WARMII
I MAZURACH

NOWY MIESIĘCZNIK
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Numer 2 już w sprzedaży!
Magazyn tworzony we współpracy z lokalnymi miłośnikami Warmii i Mazur
3122OTBP-a-K
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Fot. Kzenon – stock.cdobe.com

Kompetencje naszych uczniów i to, w jaki
sposób będą funkcjonować w rzeczywistości,
ma znaczenie. Czy będą to tylko „odtwarzacze”
wiedzy, czy ludzie dający sobie radę w życiu?
Po dwóch latach pandemii i rozpoczęciu wojny
stawia się pytanie: czym jest ocenianie w
szkole? Zadaniem szkoły nie jest mierzenie, ale
organizowanie procesu uczenia się. Spójrzmy
na uczniów z Ukrainy. Czy dziś najważniejsze
jest dla nich przekonanie, że umieją na
piątkę? (...) Szkoła powinna wyposażać w inne
kompetencje: tolerancję, komunikowanie się,
otwartość, redukcja stresu, dążenie do swoich
celów, współpraca z innymi i odnajdowanie się
w nowej rzeczywistości.
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