G A Z E T A

M A T U R Z Y S T Ó W

2 / 2 0 1 1

ISSN: 2082-5331

P O D L A S K A

w w w. e u r e k a . p o d l a s i e . p l

SPRAWD , CO DZIEJE SI

na najwikszych

biaostockich uczelniach

Białystok:

miasto

podróżników

ZADANIA MATURALNE

polski,
matematyka,
angielski,
francuski,
biologia, fizyka
ed
z
r
p
e
l
i
w
h
Ostatnie cd gotowy!
matur – b

O kulturze

z kultur

Projekt pn. „Biaystok – dobre miejsce do studiowania” wspófinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

SpisSpis
tretrecici
Dzieje si

ISSN: 2082-5331
Nr 2/2011 w ramach Projektu
„Bia0ystok – dobre miejsce do studiowania”.
Publikacja wspó0nansowana ze rodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo0ecznego.
Egzemplarz bezp0atny.
Rada Programowa:
prof. dr hab. in. Tadeusz Citko,
Rektor Politechniki Bia0ostockiej
prof. dr hab. Jacek Nikliski,
Rektor Uniwersytetu Medycznego
w Bia0ymstoku
prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz,
Rektor Uniwersytetu w Bia0ymstoku
Redaktor naczelna: Marta Matracka
Redakcja: Katarzyna Hryniewicka, Arkadiusz
Kaczanowski, Maria Kubala, Urszula
Kowalczyk, Anna Raducha-Romanowicz,
Andrzej Topczewski
Wspó praca: Urszula Dbrowska (UwB),
Agnieszka Halicka (PB), Ewa Kropiwnicka
(UMB), Hanna Sarosiek (UMB)
Projekt „Bia ystok – dobre
miejsce do studiowania”

2. Podlasie dla podróników
3. Warto rozmawia o sztuce
4.
5.
6.
7.
8.

Twój wybór

10. Moja pasja:

farmacja w czystej postaci

11. Profesjonalici w zakresie

ochrony zdrowia

12. Menederowie zdrowia
13. Kariera lekarza
14. Przedsi'biorczy Uniwersytet
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Patronat Honorowy:
Podlaski Kurator Owiaty

Lider Projektu:
Uniwersytet Medyczny w Bia ymstoku

– ale dlaczego?
/ Podróowanie-odkrywanie
Z optymizmem i bez nerwów
Noc Muzeów u Medyków po raz drugi
Bezb$'dne powitanie wiosny
/ Aby humanistyka ros$a w si$'
/ Audytorium BU ma swojego patrona
Majowe atrakcje naukowe
Spokój czy stres przed matur?

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Partnerzy:
Uniwersytet w Bia ymstoku

Medyczny
Fascynuje mnie kardiologia
Nowa oferta MSG
Wulkany i efekty specjalne
Student w mundurze
Kierunek: nowoczesno
Akademiki i puby,
czyli studia od kulis
Kulturoznawstwo wreszcie w
Bia$ymstoku / Od Muzeum do
Centrum
Przestrze pod kontrol
Lenicy z królewskiej puszczy
Artyci od wn'trz
Dzie liczby Pi na Politechnice
Dziewczyny Politechniki
Z Erasmusem do Wielkiej
Brytanii
Kulturalna Mapa Bia$egostoku:
Syndrom Józefa K.
Kulturalna Mapa Bia$egostoku:
Kultura na BOKu

Edukator

30. Nie taka matura straszna

– jak j maluj

Przyk$adowe zadania maturalne
Politechnika Bia ostocka

32.
36.
40.
44.
48.
52.

J'zyk polski
Matematyka
J'zyk angielski
J'zyk francuski
Biologia
Fizyka

Luzuj

Wydawca: Publikator Sp. z o.o.
15-113 Bia0ystok, ul. Gen. Andersa 38
tel. 85 65 39 000
fax 85 65 39 856
www.publikator.com.pl
redakcja@eureka.podlasie.pl

56. Herkulesy

Copyright by Publikator Sp. z o.o.
Wszystkie materiay objte prawem
autorskim.

59.
60.
62.
63.
64.

Zdjcia: Ok0adka oraz inne nie oznaczone
w aden sposób – Shutterstock

– tu odreagujesz stresy

57. Noc dla utalentowanych
58. Magma 2 rusza po zwyci'stwo

/ Juwenalia – czas studentów!
Jak by „eko”?
Warto tam by
Ona, on i... cztery kopyta
Rock&Roll Rulez!
Warto tam by - kalendarium

Dzieje
Dzieje
si

si

PODLASKIE TARGI TURYSTYCZNE

Podlasie

dla podró ników

Ponad 665 instytucji zaprezentowao si w poowie
marca na VI Podlaskich Targach Turystycznych.

T

egoroczna edycja Podlaskich Targów Turystycznych (18-20 marca), cho" z szóstk) w nazwie,
jest tak naprawd& kontynuacj) 16-letniej tradycji tego typu imprez organizowanych w Bia0ymstoku.
Jak co roku Hal& Sportow) Uniwersytetu w Bia0ymstoku
wype0ni0y stoiska pokazuj)ce bogactwo atrakcji Podlasia
i ca0ej Polski.
Tego typu imprezy to doskona0a okazja do poznania
ofert poszczególnych wystawców. Targi by0y na pewno
gratk) dla studentów turystyki, którzy dzi&ki temu mogli
nawi)za" kontakty przydatne w przysz0ej pracy.
NA STOISKU PRZYGOTOWANYM PRZEZ STOWAPodlaskie Targi TuryRZYSZENIE CZYSTY WIAT MONA BYO
styczne maj bowiem na
POROZMAWIA Z PODRÓNIKAMI I OBEJRZE
celu promocj wojewódzEKSPONATY PRZYWIEZIONE Z ICH WOJAY.
twa podlaskiego, miasta
Biaegostoku i pr nie
dziaajcej bran y turystycznej – podkre!laj) organizatorzy. Na 56 stoiskach wystawowych i 20 stolikach reprezentowanych by0o ok. 665 instytucji (w porównaniu
z poprzednimi latami by0o to prawie dwa razy wi&cej!)
z Litwy oraz Polski (w szczególno!ci z regionów bior)cych udzia0 w kampanii „Pi&kny Wschód”). Pojawili si&
te' twórcy ludowi, producenci regionalnej 'ywno!ci oraz
wydawnictwa turystyczne. Jak zwykle olbrzymie zainteresowanie wzbudzi0a kuchnia regionalna, wyroby r&kodzielnicze oraz pami)tki z regionu.
Atrakcj) Targów by0y „Podlaskie Spotkania z Podró'ami”. Na stoisku przygotowanym przez Stowarzyszenie
Czysty wiat mo'na by0o porozmawia" z podró'nikami,
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kupi" ksi)'ki, obejrze" eksponaty przywiezione z ich
woja'y i spróbowa" egzotycznych potraw i napojów.
Uzupe0nieniem ca0o!ci by0y multimedialne prezentacje,
barwne opowie!ci podró'ników o odleg0ych zak)tkach
!wiata oraz wystawy fotograczne („Mustang – buddyjskie serce Himalajów” autorstwa Piotra Gawrzya0a,
„Szlak nadbu'askich grodzisk. Utrwalona magia
miejsca” autorstwa Towarzystwa Ochrony Siedlisk „ProHabitat” oraz „Podlaskie Pejza'e – Cztery Pory Roku”).
W ramach Dnia Bia0ostockiego w Kawiarni Fama zorganizowano natomiast warsztaty fotograczne, które poprowadzi0 Piotr Sawicki oraz wystaw& zdj&" laureatów
konkursu fotogracznego „Bia0ystok – Moje Miasto”. Nie
zabrak0o te' aspektu stricte edukacyjnego w postaci
konferencji „Bezpieczne Wakacje”, czy seminarium „Turystyka rowerowa na Podlasiu”.
Wi&cej znajdziecie na: www.podlaskieit.pl.
(AK)
FOT. PROT

 Targi przyci gne y
zwiedzaj cych
w kadym wieku.
 Nagrod w jednym
z konkursów by bilet
na lot balonem.

SZTUKA NIEJEDNO MA IMI ...
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Warto rozmawiać o sztuce – ale dlaczego?

fot. AK

Przez osiem lat Galeria Arsena organizowaa cykl wykadów „Czy sztuka jest potrzebna i dlaczego?”.
Wanie ukazaa si ksika z zapisem najciekawszych ze spotka.

fot. AK

N

ow. publikacj- promowano na spotkaniu 4 kwietnia. Tym razem go(ciem Arsena5u by5a Hanna Wróblewska, dyrektor Narodowej Galerii Sztuki
Zach-ta. Ksi.,ka „Czy sztuka jest potrzebna
i dlaczego?” to pok5osie wyk5adów, spotka'
autorskich i promocji prowadzonych przez
Galeri- Arsena5 w latach 2002–2010. Uczestniczyli w nich arty(ci, krytycy sztuki, kuratorzy, naukowcy. Cz-() spotka' zosta5a udokumentowana w postaci nagra' wideo, a na
podstawie zgromadzonego materia5u powsta5a ksi.,ka. Poniedzia5kowe spotkanie nie
by5o jednak zwyczajnym wieczorem promocyjnym: o samej ksi.,ce pad5o kilka s5ów,

gdy, jej wydanie nie oznacza zako'czenia
projektu. Zamiast rozmawia) o tym co siuda5o, Monika Szewczyk, dyrektor Arsena5u,
poprowadzi5a razem z Hann. Wróblewsk. kolejn. dyskusj- na temat trwaj.cych konsultacji zwi.zanych z Paktem dla Kultury (jest
to dokument postuluj.cy podniesienie poziomu nansowania kultury, zmiany w orga-

nizacji prowadzenia dzia5alno(ci kulturalnej,
czy uznanie za priorytetowe stworzenie pe5nego, wielostopniowego systemu edukacji
dzieci i m5odzie,y).
W.tków i problemów do omówienia nie
brakowa5o. Rozmowa toczy5a si- g5ównie
wokó5 kwestii biurokracji ograniczaj.cej rozwój
kultury, czy problemu, jakie instytucje powinny
by) nansowane ze (rodków pa'stwowych –
tylko publiczne, czy te, komercyjne i spo5eczne?
Jestem za tym, by pienidze przyznawane na
kultur wizay si z projektami. Jeli organizacje pozarzdowe
maj lepsze propozycje ni placówki
publiczne, niech
one dostaj pienidze – twierdzi5a
dyrektor Galerii Arsena5. Jednak to,
czy dopu(ci) do takiego nansowania równie, instytucje prywatne
wzbudzi5o zdecydowanie wi-cej
obiekcji. Dyskutanci próbowali te,
oceni), na ile podpisanie Paktu dla Kultury
przez przedstawicieli w5adzy jest dla nich wi.,.ce. Mamy rok wyborczy, wic potem mamy
prawo rozlicza polityków z obietnic skadanych
w tym czasie – stwierdzi5a Hanna Wróblewska.
Konsultacje wokó5 Paku trwaj. i zapewne nie
zabraknie jeszcze okazji, by o nim rozmawia).
Na pewno warto.
(AK)

Podróowanie-odkrywanie
Stowarzyszenie Czysty wiat oraz Bia5ostocki O(rodek Kultury w padzierniku br. organizuj. I Podlaski Festiwal Kultur i Podró,y
ToTuToTam. B-dzie to pierwsza tego typu impreza w naszym regionie, która powstanie
przy wsparciu Urz-du Marsza5kowskiego.
Podczas padziernikowego festiwalu odb-dzie si- KONKURS na najbardziej oryginalne
(amatorskie) odkrycie podró,nicze z Polski
i (wiata. Prezentacje zdj-) przygotowane

w programie PowerPoint lub lmy mo,na ju,
teraz przesy5a) na adres Stowarzyszenia:
wyprawa@zkopyta.org lub ul. Grochowa 1/7,
15-423 Bia5ystok. Zainteresowani maj. czas
do ko'ca sierpnia. Najciekawsze prezentacje
– a b-dzie ich dziesi-) – zostan. pokazane
pierwszego dnia festiwalu (14 padziernika
2011 r.). Podró,nicy, pami-tajcie o konkursie
podczas waszych wakacyjnych woja,y!
(MM)

fot. Monika i Marcin Obakowie
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Okrgowa Komisja Egzaminacyjna w omy • MATURA

– Czy istniej jakiekolwiek znaczce
z punktu widzenia maturzystów ró nice
w procedurze przeprowadzania egzaminów maturalnych w porównaniu z zeszym rokiem?
Nie, takich ró0nic nie ma. Jestem przekonana, 0e wi1kszo'& tegorocznych maturzystów
doskonale zna zasady, jakie towarzysz( przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminu ma-

Wyniki egzaminu obowi(zkowego z matematyki pokaza)y, 0e istnieje bardzo du0e zró0nicowanie stopnia opanowania wiedzy i umiej1tno'ci matematycznych. Najlepiej poradzili
sobie z tym egzaminem absolwenci liceów
ogólnokszta)c(cych, nieco gorzej techników,
a najs)abiej liceów prolowanych. Naj)atwiejsze, podobne jak na egzaminach próbnych,
okaza)y si1 zadania sprawdzaj(ce podsta-

Z optymizmem

i bez nerwów

Wielu z was odlicza ostatnie dni do wielkiego sprawdzianu, jakim jest egzamin maturalny. Od kilku ju lat
jego znaczenie jest zdecydowanie wiksze – to, czy
dostaniecie si na wymarzone studia zale y wa nie
od wyników na maturze. O tym, jak najlepiej przygotowa si do egzaminu dojrzao ci, jak optymalnie wykorzysta pozostay czas oraz na co zwróci szczególn
uwag rozmawiamy z Jolant Goaszewsk, Dyrektor
Okrgowej Komisji Egzaminacyjnej w om y.
turalnego. Tych, którzy ich jeszcze nie znaj(,
zach1cam do odwiedzenia witryny internetowej OKE om0y: www.oke.lomza.pl.
Przypomn1 tylko, 0e warunkiem koniecznym do otrzymania 'wiadectwa dojrza)o'ci
jest uzyskanie minimum 30% punktów z pi1ciu egzaminów (wszystkich na poziomie podstawowym); dwóch ustnych – z j1zyka polskiego i j1zyka obcego nowo0ytnego oraz
trzech pisemnych: z j1zyka polskiego, j1zyka
obcego nowo0ytnego (tego samego, który by)
zdawany ustnie) oraz matematyki.
– Pojawienie si matematyki jako obowizkowego przedmiotu na zeszorocznej
maturze wywoao mas emocji wród maturzystów i ich rodziców. Czy byy one
uzasadnione?
Rok 2010 przyniós) znacz(c( zmian1 w polskim systemie egzaminacyjnym; po dwudziestu pi1ciu latach nieobecno'ci matematyka
sta)a si1 przedmiotem obowi(zkowym. Pomimo „czarnowidztwa”, jakie towarzyszy)o
jej wprowadzeniu, oko)o 85% maturzystów
zda)o ten egzamin. Wyniki podlaskich maturzystów nie ró0ni)y si1 znacz(co od wyników
uzyskanych przez wszystkich zdaj(cych ten
egzamin w kraju.
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wowe wiadomo'ci i typowe umiej1tno'ci,
kszta)cone ju0 w gimnazjum. Bardzo trudne
okaza)o si1 stosowanie prostego rozumowania
do rozwi(zania problemów. Maturzy'ci bardzo
boj( si1 zada, w których poleceniach wyst1puje s)owo „wyka0” lub „udowodnij”. Najcz1'ciej nie podejmuj( nawet próby ich rozwi(zania. A szkoda, bo nie wszystkie s( trudne.
– Czy ma Pani jak specjaln rad dla
tegorocznych podlaskich maturzystów?
Na co powinni zwróci szczególn uwag?

Na wynik egzaminu sk)ada si1 tak wiele
czynników, 0e nie jest mo0liwe sformu)owanie
jednej specjalnej rady, która jak za dotkni1ciem
czarodziejskiej ró0d0ki pozwala)aby spe)ni&
wszystkie 0yczenia maturzystów, a przynajmniej te zwi(zane z uzyskaniem jak najlepszego
wyniku z matury.
Powodzenie na egzaminie nie zale0y wy)(cznie od zdobytej wiedzy i nabytych umiej1tno'ci. Trudno liczy& na dobry wynik, je0eli
np. przychodzi si1 na egzamin zm1czonym ca)onocnym przygotowywaniem si1 lub gdy zlekcewa0y si1 czas i w ogromnym po'piechu i zdenerwowaniu próbuje si1 zd(0y& na egzamin.
Jestem przekonana, 0e wielk( szans1 na
'wietny wynik z egzaminu stwarza uwa0ne
czytanie polece do zada. Wa0ne jest równie0, aby po rozwi(zaniu zadania uwa0nie
przeanalizowa& swoj( odpowied pod wzgl1dem jej zgodno'ci z poleceniem. Nie nale0y
koncentrowa& si1 na „wstrzeleniu si1 w model”. Ka0da poprawnie udzielona odpowied
b1dzie pozytywnie oceniona. Warto te0 pami1ta&, 0e w arkuszach egzaminacyjnych nie ma
podchwytliwych zada, 0e nie trzeba doszukiwa& si1 w nich pu)apek. Bardzo wa0ne jest
to, aby praca maturalna by)a napisana samodzielnie. Samodzielnie to: bez korzystania
z podpowiedzi kolegów lub przygotowanych
wcze'niej 'ci(g, a tak0e bez wykorzystywania
fragmentów tekstów innych osób we w)asnym
wypracowaniu. Pragn1 podkre'li&, 0e na maturze z j1zyka polskiego i j1zyka obcego nowo0ytnego wymaga si1 mi1dzy innymi umiej1tno'ci tworzenia w)asnego tekstu.
– Mamy nadziej, e z odpowiedzi na to
pytanie nie bdzie musia korzysta aden
podlaski maturzysta. Niemniej jednak
prosz powiedzie, jak wyglda procedura
egzaminów poprawkowych?
Z mo0liwo'ci poprawienia egzaminu maturalnego mog( skorzysta& tylko ci zdaj(cy,
którzy przyst(pili do wszystkich przedmiotów
obowi(zkowych w cz1'ci ustnej i pisemnej
oraz nie zdali wy)(cznie jednego egzaminu,
tzn. nie uzyskali wymaganych 30% punktów.
Powtórnie mo0na przyst(pi& wy)(cznie do egzaminu z tego samego przedmiotu i na tym
samym poziomie.
Nale0y pami1ta&, aby do 7 lipca 2011 r. zg)osi& pisemnie dyrektorowi szko)y, której jest si1
absolwentem, ch1& poprawiania egzaminu,
a potem, po 10 sierpnia 2011 r. sprawdzi& na
stronie OKE w om0y (www.oke.lomza.pl),
gdzie i kiedy odb1dzie si1 ten egzamin.
– Dzikuj za rozmow.
ROZMAWIA: ANDRZEJ TOPCZEWSKI

NOC MUZEÓW 2011 • Uniwersytet Medyczny w Bia,ymstoku

Dzieje
Dziejesi
si

Noc Muzeów
u Medyków
po raz drugi

Uniwersytet Medyczny w Biaymstoku zadebiutowa w 2010
roku, aktywnie wczajc si
do obchodów Biaostockiej
Nocy Muzeów. Po raz pierwszy
tak szerokiej publicznoci
udostpni ekspozycj Zakadu
Anatomii Prawidowej Czowieka. Biaostoczanie w t
wyjtkow Noc mogli tak e
odkry nieznane dotd sekrety Paacu Branickich.

 Noc Muzeów 2010
– Pa,ac Branickich

S

ukces poprzedniego przedsiwzicia sprawi, e na tegoroczn Europejsk Noc Muzeów
Uniwersytet Medyczny zaplanowa
szeroki wybór atrakcji na terenie Paacu
Branickich, w tym tak e ekspozycje
przygotowane specjalnie na t okazj.
W tym roku chcemy przede wszystkim udost%pni zwiedzaj&cym Muzeum Historii Medycyny i Farmacji z ekspozycj& „Tajemnice Dawnej Apteki” z prze'omu XIX i XX
wieku. Wszystkie eksponaty s& oryginalne, zbierane od
1967 roku przez bia'ostocki oddzia' Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Odtworzymy take Szpital
Polowy z Izb& Chorych. Ma to swoje historyczne uzasadnienie, gdy podczas I wojny wiatowej szpital
polowy znajdowa' sie w Auli Pa'acu Branickich. Ze
wzgl%du na wydarzenia, które b%d& mia'y miejsce na
Auli, postanowilimy ekspozycj% Szpitala umieci w nieodwiedzanych na co dzie piwnicach, które nocnemu
zwiedzaniu nadadz& nieco tajemniczoci i niecodziennej
atmosfery – mówi Magdalena Grassmann, kierownik
Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i Farmacji
UMB. – Chcielibymy take zachowa dworski charakter
prezentacji w Pa'acu – po'&czylimy wi%c histori%, taniec
i sztuk%, natomiast wszyscy, którzy w 2010 roku nie
zd&yli zobaczy eksponatów anatomicznych, b%d& mieli
okazj% take w tym roku odwiedzi Zak'ad Anatomii
Prawid'owej Cz'owieka. W imieniu Uniwersytetu Medycznego wszystkich mieszkaców naszego miasta serdecznie zapraszam.
(MK), FOT. UMB

 Noc Muzeów 2010 – Zak,ad Anat
omii
Prawid,owej Cz,owieka
 Noc Muzeów 2010 – Tace i muzy
w wykonaniu zespo,ów Capella Antiq ka
Bialostociensis i Cantio Polonica ua

NOC MUZEÓW 2011

na Uniwersytecie Medycznym w Biaymstoku
14 maja 2011
Paac Branickich, Piwnice
• 18.00-24.00 – Szpital Polowy
• Izba Chorych, w której studenci w strojach z epoki – lekarze, dentyci,
piel!gniarki – b!d stawia diagnoz! zwiedzajcym. Na specjalnie przygotowanych na t! okazj! (stylizowanych na stare) drukach b!d wypisywa
zlecenia na leki, do zrealizowania póniej w „Dawnej Aptece”
• Sala Chorych – Wystawa Wojskowa S,uba Zdrowia zorganizowana wspólnie z Muzeum Wojska w Bia,ymstoku.
Paac Branickich, Aula
• 18.00-21.00 – wyst!py Zespo,u Muzyki Dawnej Capella Antiqua Bialostociensis i Zespo,u Fletów Prostych Cantio Polonica dzia,ajcych w Domu
Kultury ródmiecie
• 18.00-24.00 – opowieci przewodników o historii Pa,acu Branickich,
konkursy wiedzy o historii Pa,acu z nagrodami
• 20.00-21.00 – „Rozmowy o sztuce z Jerzym Maksymiukiem” – spotkanie
z Maestro, zak,adajce aktywny udzia, publicznoci
Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
• 18.00-24.00 – ekspozycja „Tajemnice Dawnej Apteki”
• Dziedziniec Pa,acu – „Pojedynek czarownic” – pokaz efektownych eksperymentów chemicznych studentów Ko,a Naukowego Chemików Uniwersytetu
w Bia,ymstoku
• „Tajemnice Dawnej Apteki” – przepustk do apteki b!dzie „zlecenie”
wydane w Izbie Chorych Szpitala Polowego. Na swoje schorzenia uczestnicy
Nocy Muzeów otrzymaj antidotum na konkretne choroby
Zakad Anatomii Prawidowej Czowieka
• 18.00-24.00 – zwiedzanie wystawy eksponatów anatomicznych
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Uniwersytet w Bia(ymstoku • KALEJDOSKOP UWB

Aby humanistyka ros a w si 
Na Wydziale Filologicznym UwB powstaje
wanie nowe, otwarte na ka d humanistyczn dusz, koo studenckie.
Tym nowym tworem jest Ko6o Humanistów.
Co prawda jest dopiero w trakcie organizacji
– cz6onkowie doprecyzowuj+ formu62 i cele
dzia6ania – ale ju. s+ pierwsze plany. Impulsem do powstania koa bya ch wspierania
studenckich inicjatyw, które ostatnio odrobin
zamieraj, albo nie znajduj dla siebie odpowiedniego wsparcia – zauwa.a dr Krzysztof

Korotkich z Zak6adu Bada Interdyscyplinarnych i Porówna Wschód-Zachód Instytutu
Filologii Polskiej. Powstaj+ce Ko6o Humanistów ma zape6ni& t2 pustk2, zw6aszcza, .e
w swoich szeregach skupia& b2dzie nie tylko
studentów lologii polskiej, ale równie. innych wydzia6ów.
W planach s+ ju. pierwsze wystawy, spotkania z pisarzami, a na jesieni mo.emy spodziewa& si2 cyklu warsztatów poetyckich.
Ewa Lipska, Ignacy Karpowicz czy Artur Ilgner to tylko kilka z osób, które maj+ si2
w trakcie tych imprez pojawi&. Swoje wsparcie
dla Koa wyrazi równie Jan Leo czuk, poeta
i dyrektor Ksinicy Podlaskiej. – Wydaje si
nam, e bdzie to te doskonay sposób na
integracj rodowiska akademickiego – dodaje
dr Krzysztof Korotkich. S+ ju. pierwsze konkrety: w najbli.szym czasie odb2d+ si2 mi2dzynarodowe konferencje naukowe. 12-14
maja 2011 r. w Bia6ymstoku b2dzie mia6a
miejsce Konferencja „Pogranicze – Kresy –

Wschód a idee Europy”, a na prze6omie maja
i czerwca sesja na temat „Stefan eromski
i tradycje inteligencji polskiej. Idee – estetyka
– j2zyk”. Na tworz+cych literatur2 te. czeka
nie lada gratka – konkurs literacki (szczegó6y
(AK)
w ramce).

I KONKURS LITERACKI IM. STEFANA
EROMSKIEGO I CZESAWA MIOSZA
Jeli potra"sz literacko odda ducha Kresów lub ukaza nie tylko histori Wschodu,
ale i jego meta"zyk , to ten konkurs jest
skierowany w(anie do ciebie. Wszystkich
M(odych Pisarzy Ko(o Humanistów zach ca
do napisania opowiadania, noweli (do 10
stron) lub wiersza (maksymalnie trzech)
inspirowanych Kresami, Pograniczem, Duchem Wschodu oraz Europy w uj ciu egzystencjalnym. Zg(oszenia mona sk(ada
elektronicznie lub osobicie do 30 kwietnia
do godz. 15.00: kolohum@gmail.com,
zbiip.wz@gmail.com, Zak(ad Bada Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód
– Zachód”, Plac Uniwersytecki 1, p. 75,
15-420 Bia(ystok.

Bezbłędne powitanie wiosny

fot. UwB

Organizatorzy i "nalici I Podlaskich Akademickich Mistrzostwach Ortogra"i.
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wa.ce pe6na by6a j2zykowych 6amaców, skumulowanych podobnie brzmi+cych zwrotów
i j2zykowych pu6apek, które omija& potrali
tylko najlepiej przygotowani.
Wywindowanego poziomu trudno$ci dyktanda mo.na si2 by6o spodziewa&. Nie odstraszy6o to jednak uczestników: w$ród pisz+cych
dyktando byli wi2c nie tylko studenci UwB,
ale równie. Wy.szej Szko6y Finansów i Zarz+dzania, Wy.szej Szko6y Ekonomicznej oraz
Politechniki Bia6ostockiej. Zwyci2.y6a Mariola
Pytel, studentka europeistyki (kiedy$ równie.
lologii polskiej), która w swoim tek$cie pope6ni6a zaledwie jeden b6+d! Rónica midzy
najlepszymi a najgorszymi pracami bya naprawd ogromna. Najsabszy z uczestników
popeni a 59 bdów podstawowych i 14 interpunkcyjnych – zdradza profesor Sokólska.
Obok Marioli Pytel na podium znalaz6a si2
równie. Joanna cibek oraz przedstawicielka
PB – Anna Rafa6owicz, która zaj26a trzecie
miejsce. Zwyci2.czyni mistrzostw pojedzie do
Pary.a, wicemistrzyni przypad6 netbook, a zdobywczyni br+zowego lauru – iPad. mie kto$
twierdzi&, .e poprawno$& j2zykowa si2 nie
op6aca?
(AK)

ma swojegoBU

patrona

fot. UwB

Jaki jest najlepszy sposób na powitanie
wiosny? Napisa dyktando!
Ponad 50 studentów z bia6ostockich uczelni
wzi26o pierwszego dnia wiosny udzia6 w I Podlaskich Akademickich Mistrzostwach Ortograi.
Nasze dyktando ma by oczywicie zabaw,
ale jego celem jest te pokazywa, e jzyk ojczysty jest wielk wartoci. Bez znajomoci
regu nim rzdzcych nie jestemy w stanie
prawidowo si rozwija – podkre$la dr hab.
Urszula Sokólska, prof. UwB, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, a zarazem autorka dyktanda. artobliwa rymowanka o humorzastej

Audytorium

11 marca sala audytoryjna Biblioteki
Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
w Bia6ymstoku otrzyma6a imi2 ostatniego
Prezydenta Rzeczpospolitej na Uchod stwie, Ryszarda Kaczorowskiego. Decyzj2
o nadaniu imienia sali, podj+6 senat
UwB. Na zdj2ciu: prof. Jerzy Nikitorowicz,
rektor UwB oraz Karolina Kaczorowska,
wdowa po Prezydencie.

IX PODLASKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI • Politechnika Biaostocka
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Majowe atrakcje naukowe

Pokazy eksperymentalne, warsztaty, specjalne koncerty i spektakle – to tylko wybrane z atrakcji, jakie
odbd si w ramach dziewitej ju edycji Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. W tym roku
koordynatorem festiwalu jest Politechnika Biaostocka. „Konkurs na najgoniejszego biaostoczanina”
to jeden z hitów poprzedniej edycji festiwalu, a jakie atrakcje przygotowano w tym roku?

O

dpowied na to pytanie b dzie mona uzyska
mi dzy 9 a 20 maja. Uroczyste otwarcie festiwalu nastpi 9 maja o godzinie 10.15 na Politechnice Biaostockiej. Wówczas te odb d si pierwsze
pokazy, wykady i dyskusje.
Politechnika Biaostocka
wspólnie z Uniwersytetem
w Biaymstoku i Uniwersytetem Medycznym w Biaymstoku oraz dziesi cioma innymi
uczelniami z województwa podlaskiego przygotowuje cykl inspirujcych spotka naukowych. Wst p na wszystkie
festiwalowe wydarzenia jest bezpatny.
Festiwal to najwi ksze wydarzenie naukowe w kalendarzu
imprez Podlasia, organizowane
przez trzynacie regionalnych
uczelni. Co roku w spotkaniach
naukowych, koncertach i wyka-

KOLEJNE DNI FESTIWALU PRZYPADAJ
NASTPUJCYM UCZELNIOM:
 9.05.2011 r. – Politechnika Bia*ostocka
 10.05.2011 r. – Archidiecezjalne Wy%sze Seminarium Duchowne oraz Politechnika Bia*ostocka
 11.05.2011 r. – Wy%sza Szko*a Finansów i Zarz dzania w Bia*ymstoku oraz Niepastwowa Wy%sza
Szko*a Pedagogiczna w Bia*ymstoku
 12.05.2011 r. – Wy%sza Szko*a Kosmetologii
i Ochrony Zdrowia w Bia*ymstoku oraz Wy%sza
Szko*a Mened%erska w Bia*ymstoku
 13.05.2011 r. – Wy%sza Szko*a Ekonomiczna
w Bia*ymstoku
 14.05.2011 r. oraz 15.05.2011 – Akademia
Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie,
Wydzia* Sztuki Lalkarskiej w Bia*ymstoku
 16.05.2011 r. – Uniwersytet w Bia*ymstoku
 17.05.2011 r. – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka
Chopina, Wydzia* Instrumentalno-Pedagogiczny
w Bia*ymstoku oraz Uniwersytet w Bia*ymstoku
 18.05.2011 r. – Nauczycielskie Kolegium w Bia*ymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania
Fizycznego oraz Uniwersytet Muzyczny Fryderyka
Chopina, Wydzia* Instrumentalno Pedagogiczny
w Bia*ymstoku
 19.05.2011 r. – Uniwersytet Medyczny w Bia*ymstoku
 20.05.2011 r. – Wy%sza Szko*a Administracji
Publicznej im. St. Staszica w Bia*ymstoku.

0 r.
 Festiwal na PB w 201

dach uczestniczy blisko 20 tysi cy osób. Uczelnie przygotowuj propozycje zarówno dla wielbicieli nauk cisych, technicznych, medycznych, jak równie humanistycznych, spoecznych czy te sztuki. Szczegóowe
informacje oraz plan wydarze b dzie dost pny na stronie internetowej: www.festiwal.pb.edu.pl.
(MM), FOT. PB

ROZMOWA Z PROF. ANDRZEJEM SEWERYNEM,
PROREKTOREM DS. NAUKI PB
– Jakie proty dla studentów, ale tak e podlaskich
uczelni przynosi organizacja Podlaskiego Festiwalu
Nauki i Sztuki?
Dzi!ki organizacji takiego przedsi!wzi!cia, jakim jest festiwal,
uczelnie mog spe*ni swoj misj!, a jednym z jej elementów
jest upowszechnianie nauki i sztuki w ca*ym spo*eczestwie,
szczególnie tym lokalnym. Mamy okazj! pokaza swoje
osi gni!cia, a jednoczenie namówi m*odzie% do studiowania na ró%nych kierunkach studiów. Natomiast wród osób troch! starszych pragniemy wywo*a ch! dokszta*cania si!
i poznawania nowych kierunków rozwoju
wybranych dziedzin nauki i techniki. Jednoczenie, podczas festiwalu, studenckie ko*a
naukowe mog pochwali si! swoimi osi gni!ciami przed rówienikami, nauczycielami
i mieszkacami, mo%emy pokaza tym samym, %e Bia*ystok jest rzeczywicie miastem
akademickim.
– Jakie wydarzenia, Pana zdaniem,
zasuguj na szczególn uwag?
Festiwalowych imprez jest du%o. Ka%dy powinien wybra to, co go najbardziej interesuje.
Uczestnictwo w imprezach prowadzonych
przez wykwalikowanych naukowców lub studentów z kó* naukowych, jest szans na rozwój. Warto z niej skorzysta. Przyj!limy
zasad!, %e imprezy ciesz ce si!
du%ym zainteresowaniem w latach
ubieg*ych, powtórzymy tak%e w tym
roku. Natomiast jest te% szereg nowych propozycji. Ju% dzi lista liczy
ponad 250 imprez, a uczelnie pracuj
nad kolejnymi.
– Jak wyglda kondycja
biaostockich uczelni patrzc
przez pryzmat programu
tegorocznego Podlaskiego
Festiwalu Nauki i Sztuki?
Nasze uczelnie robi naprawd! bardzo du%o dobrej roboty. Mimo tego,
%e s niedonansowane, mamy dobry poziom kszta*cenia. Nasz wizytówk s absolwenci,
którzy w wi!kszoci dobrze sobie radz na rynku pracy. Jest
szereg dyscyplin, rozwijanych w szczególnoci w orodkach
akademickich, czyli Uniwersytecie, Uniwersytecie Medycznym czy Politechnice, które absolutnie reprezentuj poziom
mi!dzynarodowy.
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Sonda • BAROMETR NASTROJÓW MATURALNYCH

Spokój czy stres

przed matur?

Maturzyci w miar spokojni, nauczyciele
mniej – tak pokrótce mona okreli
przedmaturalne nastroje panujce
w biaostockich liceach. Waciwie ile
osób, tyle zda. Jedni si stresuj, innych
ogarnia spokój. Jedno, co czy wszystkich,
to optymizm. Jego z pewnoci nie zabraknie
w wynikach testów maturalnych – tak
przynajmniej zapewniaj maturzyci z III,
VI i VIII LO w Biaymstoku.

Bartek Wysocki

VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Biaymstoku
Mój nastrój przed matur? Ujm% to tak: niepokojcy, a zarazem
niezy. Jeli chodzi o takie przedmioty jak j%zyk polski czy
angielski, to nie martwi% si% za bardzo, gorzej z matematyk.
Chodz% na kurs j%zykowy z angielskiego, polskiego sam si%
doucz%. Czytam duo, ucz% si% tak jak zwykle, nie mam jakiej
okrelonej metody. Czuj%, e to wany egzamin, ale wiem, e
jeli b%d% si% stresowa, to gorzej mi pójdzie. Dlatego staram si%
nie denerwowa i podej do tego spokojnie, bo wiem, e
dzi%ki temu napisz% lepiej ni gdybym si% stresowa.

Adrian Makal

VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Biaymstoku
Mówic szczerze, za bardzo si% nie stresuj%,
ale mam wiadomo, e to b%dzie wany
egzamin dla mnie. Staram si% przygotowywa,
rozwizuj% zadania z matematyki, bo to b%dzie
przedmiot, z którym si% przede wszystkim
zmierz%. Przygotowuj% si% we wasnym zakresie, nie bior% korepetycji. Moim sposobem
na wyluzowanie jest zdecydowanie sport:
pika nona oraz sporty walki.

Łukasz Suchowierski

VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Biaymstoku
Matur si% za bardzo nie przejmuj%. Pewnie b%d% si% przejmowa mniej wi%cej pi% minut przed egzaminem, ale i tego
nie jestem pewny. Zaley mi na tym, eby po prostu matur%
zda. Na zbyt wielki wynik nie licz% – wybieram si% do
Policji, a tam liczy si% przede wszystkim rednie wyksztacenie.
Z tego, co widz%, daje si% ju odczu wi%kszy stres u nauczycieli, u uczniów te si% pojawia, ale w mniejszym stopniu,
rodzice za naciskaj: „ucz si% do matury”. Mój przepis na
sukces maturalny to: myle... i bawi si%.

Elżbieta Siniło

Mateusz Łukaszewicz

VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Biaymstoku
Nastrój przed matur? Cakiem pozytywnie,
cho presja matury jest ju odczuwalna. Czuj%,
e to b%dzie egzamin dosy wany w moim
yciu, poniewa da mi moliwo dostania si%
na lepsze lub gorsze studia. Mimo to nie przejmuj% si% a tak bardzo, bo pracuj% w miar% systematycznie. Przygotowuj% si% sam w domu
oraz korzystam z rónych, dodatkowych zaj%
pozalekcyjnych. Jak radzi sobie ze stresem?
Nie myle tyle o maturze, w moim przypadku
duo taczy, poniewa jest to moje hobby,
spotyka si% ze znajomymi.

VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Biaymstoku
Ucz% si% do matury rozwizujc wiele zada z matematyki. Ucz%szczam
na korepetycje z j%zyka angielskiego, które pomogy mi nabra pewnoci
siebie. Mam nadziej%, e matura ustna z angielskiego okae si% atwa
i dobrze wypadnie. Mocno si% stresuj%, jednak wiadomo, e szybciej
skocz% szko%, mobilizuje mnie do pracy przed matur. Czuj% presj%
nadchodzcego egzaminu – im bliej, tym gorzej, ale jak wspomniaam
najbardziej relaksuje mnie perspektywa duszych wakacji.
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Karolina Dąbrowska

III LO im. K.K. Baczyskiego w Biaymstoku
Chciaabym napisa jak najlepiej wszystkie egzaminy, mam du"e ambicje, nie chc& zawie
siebie, rodziców, wi&c na pewno stres jest, ale i wysoka motywacja – bardzo du"o czasu
powi&cam na przygotowania. Aktywnie ucz&szczam na lekcje rozszerzone w swoim liceum,
chodz& na dodatkowe spotkania w soboty z nasz pani od biologii oraz na prywatnie korepetycje
z biologii, chemii i zyki. Daj one du"o wiedzy, na pewno bardziej mobilizuj, poniewa" jestem
osob ambitn, ale te" troszk& leniw, wi&c potrzebny mi jest taki „bat nad gow”. Nie mam
zotego rodka na stres przed matur, aczkolwiek mi w takiej sytuacji najbardziej pomaga
drzemka. Przepis na sukces na maturze? Wiara w siebie, pozytywne mylenie i wypocz&cie.

Anna Zajkowska

III LO im. K.K. Baczyskiego w Biaymstoku
Jestemy bardzo zestresowani, ale rozwizujemy wiele zada, testów
i myl&, "e wszystko b&dzie dobrze. Uwa"am, "e ta szkoa przygotowaa
nas w du"ym stopniu do tego, "eby dobrze matur& zda i myl&, "e nie
powinnimy mie wi&kszych obaw, co do dostania si& na wymarzone
studia. Recepta na sukces na maturze to ci&"ka i systematyczna praca.
Na stres przedmaturalny najlepsze s rozmowy z lud mi, którzy ju" to
przeszli i maj pewne dowiadczenia, zdali matur& i dostali si& na dobre
studia, dzi&ki czemu mog nas pozytywnie nastawi. Myl&, "e im
bardziej czas upywa, tym jestem solidniej przygotowana i jest lepiej.

Katarzyna Mogielnicka

III LO im. K.K. Baczyskiego w Biaymstoku
Przygotowania do matury rozpocz&am ju" dosy dawno, "eby nie skada
wszystkiego na ostatni moment, aczkolwiek nie czuj& si& jeszcze dobrze
przygotowana. Mamy powtórki w szkole, ró"ne fakultety, na które staram
si& chodzi, ale wiadomo, "e ró"nie z tym bywa. Myl&, "e stres ronie,
a im bli"ej do matury, tym jest wi&kszy. Teraz zaczynamy odczuwa ju"
wszyscy napi&cie przedmaturalne, brakuje nam czasu, ale staramy si&
poradzi sobie z tym. Moj recept na sukces jest nauka i spokój. Najlepszym sposobem na relaks jest dobry sen.

Marta Bokun

VI LO im. Króla Zygmunta Augusta w Biaymstoku
Jeszcze trzy miesice temu ka"dy z nas, maturzystów, bardzo si& stresowa matur. Teraz,
w miar& upywu czasu, coraz bardziej nastawiamy si& na praktyczne przypomnienie materiau.
Warto wi&c chodzi na kursy dodatkowe, aby na jak najwy"szym poziomie zda matur&.
Myl& te", "e szkoa odpowiednio przygotowaa mnie do tego egzaminu. Sukces na maturze,
moim zdaniem, jest determinowany przez zdrowe podejcie i nieprzejmowanie si& wynikami.
Starsze roczniki przekonuj nas, "e matura naprawd& nie jest taka trudna i wi&cej w niej
stresu ni" poziomu trudnoci. Wydaje mi si&, "e niektórzy nauczyciele stresuj si& nawet
bardziej od nas, ale zawsze nam pomagaj i chc, "ebymy zdali jak najlepiej, poniewa"
wyniki nie wiadcz tylko o nas, ale te" o tym, jak oni nas przygotowali. Ka"dy ma hobby
i nawet jak jestemy w klasie maturalnej, to z niego nie rezygnujemy. Staramy si& solidnie
przygotowa, jeli chodzi o wiedz&, a stres zostawiamy dla innych szkó.

Renata Harasimczuk

VI LO im. Króla Zygmunta Augusta w Biaymstoku
Jeli chodzi o matur& nie przejmuj& si& jeszcze tak bardzo, ale w kwietniu
mam zamiar ostro wzi si& za nauk&. Na razie bazuj& na zaj&ciach dodatkowych z matematyki i z j&zyka angielskiego, j&zyk polski jeszcze nie,
ale ju" te" mam zamiar si& za to solidnie zabra. Z matematyk w sumie
jestem na bie"co, wi&c nie powinno by wi&kszego problemu. Najgorzej
b&dzie z j&zykiem angielskim, jeli chodzi o ustn matur&. Myl&, "e ta
szkoa rewelacyjnie przygotowaa mnie do matury. Nie b&dzie wi&c
wi&kszego problemu, a i nauki te" nie jest a" tak bardzo du"o i nie ma
sensu si& przesadnie przejmowa, nie spa po nocach i „ku dniami
i nocami”. Na razie ogólne nastawienie jest bardzo pozytywne.

Kuba Wojewódzki

VI LO im. Króla Zygmunta Augusta w Biaymstoku
Pisz& matur& rozszerzon z WOS-u, geograi, angielskiego. Praktycznie
z wszystkich przedmiotów przygotowuj& si& sam. Nie czuj& si& jako
szczególnie zestresowany, myl&, "e dam rad&, poradz& sobie z tym. Moi
rodzice te" si& nie stresuj. Uwa"am, i" poziom nauczania w moim liceum
jest wysoki, dzi&ki czemu osign& dobry wynik na maturze. Natomiast to,
jak b&dzie wygldao moje "ycie zaraz po maturze, powoduje u mnie
zdecydowany wzrost motywacji do nauki. Przepis na sukces maturalny
to ogólne ogarnianie, kawa przed matur, wyspanie si& i... luz.
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Uniwersytet Medyczny w Biaymstoku • KARIERY ABSOLWENTÓW

trzeba intensywnie pracowa przez ca!y rok.
Myl , "e farmacja jest zawodem podwy"szonego zaufania spo!ecznego i dlatego wymaga
wysokiego poczucia odpowiedzialnoci. Absolwenci tego kierunku nie maj# problemów
ze znalezieniem pracy, ale na farmacj nie
mo"na patrze, co dzi niestety do cz sto
si zdarza, jedynie w kontekcie komercyjnym,
biznesowym. Apteka nie jest sklepem, a leki
nie s# zwyk!ym „towarem”. Farmaceuta ma
s!u"y ludziom fachow# pomoc# i wiedz#.
Musi by profesjonalist#. Jego b!#d mo"e kosztowa ludzkie zdrowie, a nawet "ycie.

Moja pasja: farmacja
w czystej postaci
O studiach, zawodzie farmaceuty
oraz pasjach naukowych z kierownikiem Zakadu Farmacji Stosowanej
UMB, dr hab. Katarzyn Winnick
rozmawia Maria
Kubala.
– Co wpyno na wybór farmacji jako kierunku Pani studiów?
Farmacj wybra!am m.in. z powodu tradycji
rodzinnych. Poza tym jednym z moich ulubionych przedmiotów w liceum by!a chemia. Ju"
jako dziecku bardzo podoba!y mi si te wszystkie apteczne s!oje, wagi tarowane rutem
i specyczny, troch tajemniczy zapach apteki.
Farmacja wyda!a mi si naturalnym wyborem,
cho kole"anki z klasy namawia!y mnie na
kierunek lekarski.
– Jak Pani wspomina swoje studia? Czy
dostrzega Pani jakie ró nice midzy tamtymi czasami, a obecnymi warunkami
studiowania?
Za moich studenckich czasów mielimy na
pewno mniejsze ni" dzi mo"liwoci kontaktu
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– Jak to si stao, e zostaa Pani pracownikiem naukowym? Jak potoczya si Pani
kariera zawodowa?
Propozycj pracy na Uczelni – wówczas Akademii Medycznej w Bia!ymstoku – otrzyma!am
ju" na pi#tym roku studiów. Zaczyna!am jako
asystent sta"ysta w Zak!adzie Farmacji Stosowanej, gdzie prowadzi!am zaj cia dydaktyczne
ze studentami III i IV roku farmacji. By!am wtedy
bardzo przej ta, poniewa" moi studenci byli ode
mnie zaledwie rok, czy dwa lata m!odsi. Rodzi!o
to zabawne sytuacje – niektórzy brali mnie za
kole"ank . Nast pnie zosta!am zatrudniona na
etacie asystenta, póniej adiunkta, a obecnie –
kierownika Zak!adu Farmacji Stosowanej.

z nowoczesn# aparatur# naukowo-badawcz#.
Obecnie na Wydziale dysponujemy sprz tem, – Jakie s Pani pasje i zainteresowania
który w niczym nie ust puje wyposa"eniu la- naukowe?
boratoriów farmaceutycznych. Mielimy te" –
Moje zainteresowania naukowe dotycz# potak mi si przynajmniej wydaje – mniejszy szukiwania nowych noników leków, które by
wp!yw na to, czego si uczymy. Obecnie stu- mo"e w przysz!oci zast#pi# modne obecnie
denci maj# wybór, chocia"by zaj  fakultatywi „wszechobecne” liposomy. Zajmuj si te"
opracowywaniem sk!adu i technologii sporz#nych, na które mog# zapisa si , kieruj#c si
swoimi zainteresowaniami. Jednoczenie by!o
dzania nowych postaci leku (mikrocz#stek, hynas na roku o po!ow mniej ni" obecnie, co
dro"eli, tabletek szybko rozpadaj#cych si w jabez w#tpienia wp!ywa!o
na to, "e bylimy bardzo
(...) farmacja jest zawodem podz"yt# grup#, jednocz#c#
wyszonego zaufania spoecznego
si w kolejce do profei
dlatego wymaga wysokiego posora na egzamin ustny...
czucia odpowiedzialnoci.
Dzisiaj g!ówn# form# egzaminu jest sprawdzian
pisemny i egzaminator cz sto nie ma okazji mie ustnej etc.). Mo"na zatem powiedzie, "e
pozna wszystkich studentów.
mam do czynienia z farmacj# w czystej postaci.
– Czy mo e Pani poradzi naszym Czytelnikom, czym powinni si kierowa decydujc si na studia na farmacji – jakie
predyspozycje maj znaczenie przy wykonywaniu zawodu farmaceuty?
Program studiów obejmuje wiele przedmiotów cis!ych, dlatego z pewnoci# trzeba mie
predyspozycje w tej dziedzinie. Nauka wymaga te" systematycznoci. Na farmacji nie
mo"na si uczy tylko przy okazji sesji, ale

– Czy naukowiec mo e mie inne pasje
oprócz nauki? Jak Pani lubi spdza czas
wolny?
W wolnych chwilach najch tniej czytam
ksi#"ki – i jeli pogoda na to pozwala – je"d"
na rowerze. M#" zarazi! mnie swoj# pasj# do
historii sztuki. Nie wyobra"am te" sobie wakacji bez wypadu w góry.
– Dzikuj za rozmow.

PIEL GNIARSTWO • Uniwersytet Medyczny w Biaymstoku

Po pierwsze jako  opieki
dr n. med. Matylda Sierakowska,
Zakad Zintegrowanej Opieki
Medycznej UMB
Dzi w piel#gniarstwie szczególnie dba
si# o podniesienie jakoci opieki piel#gniarskiej nad pacjentem. W ostatnich latach zostay opracowane cise
procedury i standardy su! ce tej ocenie. Fakt ten przekada si# bezporednio na podniesienie
presti!u zawodu. Piel#gniarki polskie dziaaj równie!
w towarzystwach naukowych – np. Polskim Towarzystwie
Piel#gniarskim, które jest czonkiem Mi#dzynarodowej
Rady Piel#gniarek. Sukcesywnie wzmacniaj identy kacj# zawodow opracowuj c nowoczesne – dostosowane
do unijnych regulacji – standardy pracy oraz opisy kompetencji. Ustawicznie podnosz swoj wiedz#, uczestnicz c w zjazdach i konferencjach krajowych i zagranicznych. Prowadz badania naukowe w piel#gniarstwie.

Przygotowanie do pracy za granic
dr n. med. Jolanta Lewko,
Zakad Zintegrowanej Opieki
Medycznej UMB
System ksztacenia na studiach piel#gniarskich jest w tej chwili uksztatowany
zgodnie z wymogami Unii Europejskiej
i skonstruowany w sposób umo!liwiaj cy naszym absolwentom podj#cie
pracy równie! za granic . W programie studiów mo!na
te! znale przedmioty wprowadzaj ce studentów w problematyk# np. piel#gniarstwa europejskiego czy wielokulturowoci w piel#gniarstwie. Na pierwszych zaj#ciach
studenci poznaj zagadnienia i regulacje zwi zane z systemem piel#gniarskim w poszczególnych krajach Unii,
natomiast drugie przybli!aj im specy k# poszczególnych
kultur i narodowoci, uwiadamiaj wag# respektowania
praw czowieka w pracy piel#gniarskiej, szanowania odmiennoci – np. rasowej lub wyznaniowej – pacjenta.

TwójTwój
wybor
wybor

Profesjonali ci

w zakresie ochrony zdrowia

Trudno wyobrazi sobie system opieki medycznej funkcjonuj cy
bez pielgniarek i pielgniarzy. Ta grupa zawodowa bez w tpienia
stanowi jeden z jego najistotniejszych larów. To aktywni czonkowie
zespoów terapeutycznych uczestnicz cy w podejmowaniu istotnych
decyzji dotycz cych pacjenta.

D

o podj#cia pracy w tej odpowiedzialnej profesji przygotowuj!
dwustopniowe studia na Uniwersytecie Medycznym w Biaymstoku
na kierunku piel#gniarstwo. Program studiów obowi!zuj!cy na UMB zapewnienia
studentom dawk# teoretycznej i praktycznej wiedzy medycznej konieczn! do
podj#cia pracy w placówkach opieki me-

kach, które wiadcz! pomoc medyczn! –
nie tylko w naszym kraju, ale take poza
jego granicami.
Po podj#ciu pracy piel#gniarki i piel#gniarze mog! awansowa na kolejne
szczeble kariery zawodowej, obejmowa
samodzielne stanowiska. Mog! te kontynuowa ksztacenie i wybiera podyplomowe specjalizacje – np. piel#gniarstwo chirurgiczne, zachowawcze,
rodowiskowe czy pediatryczne.
Jedn! z moliwych cieek rozwoju jest równie obranie drogi
kariery naukowej lub wybór wi#kszej samodzielnoci zawodowej
i prowadzenie wasnej praktyki
piel#gniarskiej.

Pielgniarz poszukiwany
Micha Socha, student II roku
studiów II stopnia na kierunku
pielgniarstwo
Wybraem piel#gniarstwo poniewa!
jest to jeden z kierunków medycznych,
który umo!liwia prac# z ludmi i pozwala pomaga tym, którzy tej pomocy
potrzebuj . Poza tym to naprawd# ciekawy kierunek, uko czenie którego umo!liwia podj#cie
pracy w bardzo ró!nych instytucjach. Decyduj c si# na
piel#gniarstwo wiedziaem te!, !e niewielu m#!czyzn
ksztaci si# w tym kierunku i miaem nadziej#, !e wanie
ten fakt pomo!e mi po uko czeniu studiów odnale si#
na rynku pracy. I rzeczywicie, prac# rozpocz em po
obronie licencjatu, na Oddziale Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Biaymstoku.

Rozwój umiejtno ci, wiedzy, zainteresowa
Izabela ukowska, studentka I roku
studiów II stopnia na kierunku
pielgniarstwo
Studia daj nam bardzo du!o wiedzy
klinicznej, przede wszystkim niezb#dnej w póniejszej praktyce zawodowej.
Ale przydaje si# nam ona równie! prywatnie – cz#sto radzimy rodzinie i znajomym jak rozwi za jaki problem zdrowotny. Du!o
umiej#tnoci nabywamy tak!e na zaj#ciach praktycznych, które na pewno uatwiaj nam póniejszy start zawodowy. Istotne jest równie! to, i! w trakcie studiów mo!emy te! szerzej rozwija nasze zainteresowania – dzi#ki
dziaaj cym u nas licznym koom naukowym. S to m.in.
Koo Piel#gniarstwa Chirurgicznego, Internistycznego,
Medycyny Tropikalnej, Koo Wolontariuszy.

dycznej. Skania take studentów
i studentki do szerszego spojrzenia na zakres kompetencji piel#gniarek i piel#gniarzy – czynnoci i umiej#tnoci, które mogliby wykonywa samodzielnie.
W toku nauczania studenci
uwraliwiani s! m.in. na funkcj# wychowawcz! i edukacyjn! tego zawodu,
zgodnie z któr! osoby zajmuj!ce si# piel#gniarstwem powinny edukowa pacjenta,
przygotowywa go do samoopieki, uczy
odpowiedzialnoci za wasne zdrowie,
promowa zdrowy styl ycia. A w przypadku gdy choroba ju wyst#puje – ka
nacisk na prolaktyk# powika i przygotowanie pacjenta do wspópracy i ycia
z przewlek! chorob!.
Przed absolwentami piel#gniarstwa rysuj! si# szerokie perspektywy zawodowe
i moliwoci podj#cia pracy w rónych
jednostkach ochrony zdrowia – przychodniach, szpitalach, zakadach piel#gnacyjno-opiekuczych i wielu innych placów-

Moliwoci ksztatowania i rozwijania
kariery zawodowej jest wi#c naprawd#
wiele. Kady student i absolwent piel#gniarstwa moe wybra opcj# jego zdaniem
najatrakcyjniejsz! i odpowiadaj!c! indywidualnym preferencjom. Natomiast
tym, co bez w!tpienia !czy, zarówno
ju aktywnych zawodowo piel#gniarzy
i piel#gniarki, jak i potencjalnych adeptów
tego zawodu, jest wewn#trzna potrzeba
pomagania innym ludziom. A najwi#ksz!
nagrod! za wysiek woony w nauk#
i prac# – satysfakcja, gdy odnosi si# sukcesy terapeutyczne i widzi ich efekty.
ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ
FOT. UMB
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Uniwersytet Medyczny w Biaymstoku • ZDROWIE PUBLICZNE

MENAD EROWIE

ZDROWIA
polityk i dyplomata
Dean Acheson, ameryka ski
tylko jako nauk,
okreli zdrowie publiczne nie
promowania zdrowia
ale przede wszystkim sztuk
zatem – jeli nie abi zapobiegania chorobom. Kto
zne, bdzie najlepszym
solwent kierunku zdrowie public
zdrowego stylu ycia
ambasadorem i organizatorem
wspóczesnych spoecze stw?

N

a najmodszym wydziale Uniwersytetu Medycznego w Biaymstoku – Wydziale Nauk o Zdrowiu – funkcjonuje jeden z najbardziej wszechstronnych kierunków medycznych – zdrowie publiczne.
Studenci podkrelaj, e studia te daj im moliwo
poznania rozmaitych dziedzin nauki, czasami bardzo
od siebie odlegych. Obok zagadnie zwizanych z anatomi i zjologi czowieka, w programie s te zagadnienia z zakresu marketingu, systemów informacyjnych,

Nauka na kierunku
zdrowie publiczne
trwa 3 lata (6
semestrów) – studia I stopnia
oraz 2 lata (4
semestry) – studia II stopnia.

INTERDYSCYPLINARNO  NAS WYRÓNIA
dr. hab. Andrzej Szpak, kierownik
Zakadu Zdrowia Publicznego UMB
Studia na kierunku zdrowie publiczne
maj charakter interdyscyplinarny, cz
zagadnienia medyczne, ekonomiczne,
prawne i spoeczne oraz nauk o zarzdzaniu. Umoliwiaj zdobycie kwalikacji cenionych przez pracodawców
z sektora ochrony zdrowia – studenci tego kierunku s
przygotowani do realizowania polityki zdrowotnej, promocji
zdrowia i zarzdzania opiek zdrowotn. Absolwenci
mog znale zatrudnienie w szpitalach, przychodniach,
brany farmaceutycznej, instytucjach ubezpieczenia zdrowotnego, w inspekcji sanitarnej, a take w administracji
rzdowej i samorzdowej oraz organizacjach pozarzdowych.

DOBRE PERSPEKTYWY NA PRZYSZO 
Mateusz Cybulski, student I roku
studiów II stopnia na kierunku
zdrowie publiczne
Studiowanie zdrowia publicznego byo
wiadomym wyborem. Zdecydowaem
si na ten kierunek studiów, gdy jest
on stosunkowo mody i z perspektywami rozwoju na przyszo. Studiuj
ju czwarty rok i minione lata wspominam z ogromnym
sentymentem. Fajna atmosfera i duy zasób zdobytych
umiejtnoci – to cechy, które wyróniaj zdrowie publiczne na tle innych kierunków. Student, dziki zdobytym
informacjom, np. z zakresu nauk o zarzdzaniu, moe
spenia si jako aktywny dziaacz w rónego rodzaju
organizacjach studenckich. Swoj wiedz moe równie
poszerza w prnie dziaajcym Studenckim Kole Naukowym, którego jestem wspózaoycielem.

PROMUJEMY EDUKACJ ZDROWOTN
mgr Magdalena Kanicka,
asystent na kierunku zdrowie publiczne
Wraz ze studentami kierunku zdrowie publiczne przygotowujemy
programy edukacji zdrowotnej dotyczce nikotynizmu, alkoholizmu, waciwego odywania oraz aktywnoci zycznej, skierowane do uczniów szkó gimnazjalnych w Biaymstoku. Jest to
grupa wymagajca szczególnej uwagi, gdy wanie w wieku gimnazjalnym ksztatuj si postawy i zachowania, w tym zachowania
zdrowotne, które bd wpywa na zdrowie w przyszoci. W programach edukacji
zdrowotnej odchodzimy od tradycyjnej edukacji zdrowotnej polegajcej na przekazywaniu wiedzy, wykorzystujc przede wszystkim metody aktywizujce i interaktywne.
Zwikszamy dziki temu aktywno uczniów, a w konsekwencji skutecznoci projektów. Przygotowane i przewiczone na zajciach programy s nastpnie realizowane wród uczniów szkó gimnazjalnych w Biaymstoku. Projekt cieszy si ogromnym zainteresowaniem i zaangaowaniem gimnazjalistów i zawsze by wysoko
ceniony zarówno przez uczniów, studentów, jak i nauczycieli.

zarzdzania, socjologii czy psychologii. Swoj wiedz
moe poszerza tutaj osoba, która interesuje si zarówno
medycyn, prawem, zarzdzaniem czy ekonomi – mówi
Matusz Cybulski, student I roku studiów II stopnia. Co
wicej, to kierunek, który przygotowuje do penienia
funkcji kierowniczych w instytucjach ochrony zdrowia,
std te nie obce s absolwentom style zarzdzania,
metody i techniki negocjacji oraz teorie organizacji i zarzdzania. Studenci podczas trwania nauki maj moliwo poznania wiedzy z zakresu promocji zdrowia,
edukacji zdrowotnej, ale take organizacji i zarzdzania,
ekonomii i nansowania w ochronie zdrowia.
MARIA KUBALA, FOT. M. KUBALA
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EGZAMIN NA LEKARZA • Uniwersytet Medyczny w Bia*ymstoku

TwójTwój
wybor
wybor

Kariera lekarza

Studia medyczne to pierwszy etap na drodze, jak' musi przej% ka&dy, kto chce wykonywa% presti&owy
zawód lekarza. Absolwenci kierunków lekarskich uczelni medycznych wraz z zako!czeniem ostatniego
roku studiów otrzymuj' dyplom lekarza i dopiero wst"puj' na szlak prowadz'cy do uzyskania tytu*u
lekarza specjalisty.

P

ierwszym etapem – cho za kilka lat
nieobowi"zkowym – jest odbycie sta u
lekarskiego. Sta ten trwa trzynacie
miesi$cy ("cznie z urlopem wypoczynkowym)
i odby go mo na w ró nych jednostkach opieki
medycznej. Wybór konkretnej placówki zale y
od absolwenta. I chocia wedug nowych regulacji etap ten b$dzie mo na pomin" – wiedza i umiej$tnoci medyczne nabyte na sta u
pomagaj" zda Lekarski Egzamin Pastwowy.
LEP to kolejny, ju obowi"zkowy etap na drodze
kariery zawodowej lekarza. Dopiero po zdaniu
egzaminu absolwent studiów medycznych
uzyskuje pene prawo wykonywania zawodu.

Egzamin, który trzeba zda
Zakres wiedzy, której znajomo wymagana
jest na Lekarskim Egzaminie Pastwowym
obejmuje gówne dziay medycyny – choroby
wewn$trze, chirurgi$, ginekologi$ i poo nictwo, pediatri$, psychiatri$, medycyn$ rodzinn", zdrowie publiczne i medycyn$ ratun-

LEKARSKI EGZAMIN PASTWOWY
• 200 zada!, 5 mo&liwoci do wyboru, tylko
1 odpowied jest prawid*owa
• czas trwania egzaminu – 4 godziny
• lekarze nieposiadaj'cy prawa wykonywania
zawodu musz' uzyska% 56% poprawnych
odpowiedzi, aby zda% egzamin

kow". Organizacj" egzaminu zajmuje si$ ju
nie macierzysta uczelnia absolwenta, a Centrum Egzaminów Medycznych oraz Okr$gowe
Izby Lekarskie. Wyniki egzaminu s" warunkiem uzyskania prawa wykonywania zawodu
lekarza. Ka dy mody lekarz planuj"cy przystapienie do egzaminu musi wypeni wniosek
znajduj"cy si$ na stronie internetowej CEM
i nast$pnie przesa go do odpowiedniej izby
lekarskiej. Egzamin przeprowadzany jest
w du ych miastach dwa razy w roku – w sesji
jesiennej i wiosennej. LEP to pierwszy egzamin
lekarski, jaki trzeba zda, aby uzyska pene
prawo wykonywania zawodu. Kolejne – spe-

prof. dr hab. Irina Kowalska, prodziekan Wydzia*u Lekarskiego
z Oddzia*em Stomatologii i Oddzia*em Nauczania w J"zyku Angielskim
Wskazówek, jak przej  drog po uko czeniu studiów mona szuka
np. w dziekanacie UMB, w CEM, ale najlepszym ródem informacji bdzie
osoba, która sama t drog przesza. Trzeba mie równie na uwadze, e
szczegóowe regulacje mog ulega zmianom i jest moliwe, e za kolejnych
sze  lat bd obowizywa inne. Przykadowo sta nie bdzie ju obowizkowy dla studentów, którzy w tej chwili s na pierwszym roku studiów, w przeciwie stwie do ich kolegów ze starszych lat.

cjalizacyjne – s" równie przeprowadzane i koordynowane przez Centrum Egzaminów Medycznych z siedzib" w odzi.
A po egzaminie...
Opieraj"c si$ na wyniku uzyskanym na Lekarskim Egzaminie Pastwowym, modzi lekarze
staraj" si$ o miejsca specjalizacyjne w wybranych przez siebie dziedzinach medycyny. Te
osoby, które uzyskay najwi$cej punktów mog"
wybiera miejsce rezydenckie – takie, które odpowiada im pod wzgl$dem lokalizacji i dziedziny medycyny, któr" si$ zajmuj". Osoby
z gorszym wynikiem s" w rankingu pozycjonowane ni ej i maj" ograniczon" mo liwo
wyboru. W trakcie trwania okresu rezydentury
(jest to kilka lat – w zale noci od specjalizacji),
lekarz ma zapewnione zatrudnienie i zagwarantowan" mo liwo nabywania wiedzy specjalizacyjnej, umiej$tnoci medycznych oraz
odbywania dy urów. Wszystko to przygotowuje go do zo enia egzaminu specjalizacyjnego, po zdaniu którego uzyskuje tytu lekarza
specjalisty w danej dziedzinie medycyny. Cz$sto
w trakcie trwania rezydentury lekarzom udaje
si$ uzyska stopie naukowy doktora nauk
medycznych.
Ale rezydentura to nie jedyna
droga uzyskania specjalizacji. Jeeli kto podpisa umow$
o prac$ ze szpitalem, czy inn"
instytucj" opieki medycznej –
poradni" lub placówk" lecznictwa otwartego, wówczas
ubiega si$ o mo liwo rea-

Wi"cej informacji nt. sta&u lekarskiego i Pa!stwowego Egzaminu Lekarskiego znale&% mo&na na stroniach internetowych Centrum Edukacji
Medycznej: www.cem.edu.pl, Okr"gowej Izby Lekarskiej w Bia*ymstoku:
www.nil.org.pl, oraz na stronie www.wrotapodlasia.pl w zak*adce
„Zdrowie”.

lizacji szczegóowego programu specjalizacji
w ramach miejsc pozarezydenckich.
Wraz ze zdaniem egzaminu specjalizacyjnego
zamyka si$ okres ksztacenia lekarza i przygotowania go do samodzielnego wykonywania
praktyki lekarskiej, czy to w szpitalu, czy te
w lecznictwie otwartym. Drogi po egzaminie
specjalizacyjnym mog" wi$c ukada si$ ró nie.
Lekarz mo e tak e stara si$ o rozpocz$cie kolejnej specjalizacji.
ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ
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Uniwersytet Medyczny w Biaymstoku • GALA PRZEDSIBIORCZO CI

Przedsibiorczy Uniwersytet Medyczny
2 lutego w Paacu Prezydenckim odbya si Gala Przedsibiorczo ci z udziaem Prezydenta RP Bronisawa Komorowskiego oraz
minister Ireny Wóycickiej, Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Gala bya podsumowaniem „Dnia przedsibiorczo ci
2010” oraz okazj do wyrónienia dyplomami i statuetkami najaktywniejszych szkó i rm biorcych udzia w tym wydarzeniu.

 Uczestnicy Gali
Przedsibiorczoci
w Paacu Prezydenckim.
 Prof. Elbieta
Krajewska-Kuak po
odebraniu okolicznociowego dyp lomu.

W

roku 2010 w „Dniu przedsi.biorczo%ci”
wzi./o udzia/ ponad 45 tysi.cy uczniów
z 629 szkó/, którym pomaga/o 45 tysi.cy wolontariuszy z 19 tysi.cy instytucji, urz.dów i rm. Z tego grona Komitet Honorowy „Dnia
przedsi.biorczo%ci” wybra/ najlepszy fotoreporta#
z dni praktyk oraz wy/oni/ 25 najaktywniejszych
szkó/ i 27 najaktywniejszych rm i instytucji.
W tym gronie znalaz/ si. tak#e Wydzia/ Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Bia/ymstoku.
Ide& „Dnia przedsi.biorczo%ci” jest w/&czenie %rodowiska przedsi.biorców w edukacj. m/odych ludzi oraz
stworzenie nowatorskiej p/aszczyzny przekazywania
m/odzie#y wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy.
Projekt jest skierowany do uczniów szkó/ ponadgimnaz-

 Statuetka, któr uhonorowano Wydzia Nauk o Zdrowiu
UMB.

prof. dr hab. Elbieta Krajewska-Kuak,
dziekan Wydziau Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
Medycznego w Biaymstoku
Uczestnicy projektu mieli okazj zapoznania si z bogat
ofert edukacyjn naszego wydziau. Stworzylimy im take
moliwo poznania specyki poszczególnych kierunków
ksztacenia, porozmawiania z wykadowcami, studentami
i wysuchania ciekawych wykadów. Uczniowie zwiedzali równie nasze Zakady i Kliniki oraz odbywali kilkugodzinne
praktyki zawodowe w wybranych przez siebie Klinikach, w tym np. w Klinice Rehabilitacji Dziecicej.
„Dzie przedsibiorczoci” jest take bardzo dobr promocj uczelni, pokazania
jej przyszym potencjalnym studentom od tej strony, której nie znaj – od strony
studenta, którym dopiero maj szans si sta za jaki czas. Std tak wane jest
to, e mog zwiedza jednostki dydaktyczne, uczestniczy w zajciach, „podglda” prac z pacjentem, itp. Czsto moe to pozwoli im na upewnienie si
co do wyboru kierunku studiów i przyszego zawodu lub wrcz przeciwnie, do
wyboru innej drogi yciowej.

jalnych. Z jednej strony daje szans. na lepsze przygotowanie uczniów do wej%cia na rynek pracy, a z drugiej
sprzyja tak#e podejmowaniu przez m/odych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej
i zawodowej.
Osoby uczestnicz&ce w projekcie maj& mo#liwo%
np. odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy, zwery kowania swoich wyobra#e o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykszta/ceniu, umiej.tno%ciach czy predyspozycjach niezb.dnych
do jego wykonywania oraz zapoznania si. z organizacj&
i zarz&dzaniem rm&.
ANDRZEJ TOPCZEWSKI
FOT. UMB
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Fascynuje mnie kardiologia

fot. Archiwum L’Oreál Polska

Rozmawiamy z Ann Kozieradzk, jedn z piciu kobiet w Polsce, które w 2010 roku otrzymay stypendium
L’Oreál Polska Dla Kobiet i Nauki.

Anna Kozieradzka ukoczy(a Wydzia( Lekarski Akademii Medycznej w Bia(ymstoku
(obecnie Uniwersytet Medyczny w Bia(ymstoku) w 2005 roku. Od 2007 roku odby(a
specjalizacj$ z chorób wewn$trznych Katedrze i Klinice Kardiologii. W 2007 roku
w ramach stypendium naukowego przebywa(a na 10-miesi$cznym stau w Zak(adzie
Kardiologii Molekularnej Szko(y Medycznej w Hanowerze. Od 2008 roku jest uczestnikiem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Bia(ymstoku. Temat
pracy doktorskiej: Czynniki wp(ywajce na 5-letnie rokowanie chorych z zawa(em
serca leczonych inwazyjnie.

– Otrzymaa Pani stypendium za badania naukowe
w ramach studiów doktoranckich w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Biaymstoku
na temat czynników wpywajcych na rokowanie
chorych z zawaem serca. Czym jest dla Pani tak
prestiowe wyrónienie?
Takie wyrónienie jest dla mnie bardzo wane. Daje
mi ogromn motywacj do prowadzenia dalszych bada
i jednoczenie potwierdza wag podjtego problemu. Nie
od dzi wiadomo, e mudna praca naukowca, prowadzenie wieloletnich bada – w których przecie nie ma
gwarancji sukcesu – nie zawsze jest atwe i przyjemne,
a czsto pe ne wyrzecze i chwil zwtpienia.
– Co w Pani badaniach dotyczce rokowania pacjentów po zawale zaskoczyo Pani najbardziej?
Najbardziej zaskakujcy by tzw. „paradoks oty oci”,
który obserwowalimy w tej grupie chorych. Oty o jest
jednym z podstawowych czynników ryzyka miadycy
i zawa u serca. Tymczasem po przebytym zawale serca
oty o wiza a si z lepszym rokowaniem. Nie ma dowodów na to, e pacjenci z zawa em powinni „zrzuca
kilogramy”.

O NAGRODZIE
Polska lia Grupy L’Oreál
Polska Dla Kobiet i Nauki
przy wsparciu Polskiego
Komitetu do spraw UNESCO od 10 lat przyznaje stypendia naukowe. Kadego
roku program wyania mode talenty i zachca do podejmowania bada naukowych. Do tej pory stypendia
przyznano 50 badaczkom
z caej Polski.

– W jakim stopniu studia na Akademii Medycznej
(obecnie Uniwersytet Medyczny w Biaymstoku)
miay wpyw na Pani drog zawodow, dlaczego
wybraa Pani wanie kardiologi ?
Kardiologia by a pierwszym przedmiotem klinicznym,
z jakim zetkn am si na studiach i w aciwie od razu
mnie zafascynowa a. Na IV roku studiów zosta am
cz onkiem Studenckiego Ko a Naukowego, które ugruntowa o moje zainteresowania i rozbudzi o ch do dalszego zajmowania si tym tematem. Uwaam, e kardiologia jest najwaniejsz dziedzin medycyny. Ma
ogromne znaczenie praktyczne, gdy co drugi Polak
umiera z powodu chorób serca i naczy. Najmniejszy
postp w tej dziedzinie moe w ogromnym stopniu wp yn na te „przeraajce” statystyki.
– Jest Pani doktorantk i prowadzi badania naukowe, ale take na co dzie pracuje Pani z pacjentami w Klinice Kardiologii. Czy trudne jest czenie
pracy naukowca i lekarza?
Praca z pacjentami daje mi moliwo praktycznego
podejcia do bada naukowych. Zawsze staram si widzie konkretn korzy dla pacjentów z podjtych problemów badawczych. Patrz na badania naukowe przez
pryzmat klinicysty. Nie ukrywam jednak, e czenie
nauki z prac w klinice nie jest atwe.
– Jakie cechy wedug Pani powinni posiada studenci
wydziau lekarskiego, by moe przyszli kardiolodzy?
Przede wszystkim trzeba chcie pracowa z chorymi
i mie dla nich duo cierpliwoci. Poza tym liczy si wytrwa o. Studia medyczne s dla osób zdolnych, ale te
bardzo pracowitych – wymagaj wielkiej determinacji.
Koczc uczelni, posiadamy rozleg  wiedz z zakresu
medycyny. Jednak podejmujc prac z pacjentami, musimy prze oy teori na praktyk. To tak jakbymy
wszystkiego uczyli si od nowa. Równie po studiach
trzeba nieustannie si dokszta ca, eby by na bieco
z osigniciami medycyny. Musimy werykowa swoj
wiedz w praktyce. Praca lekarza jest bardzo odpowiedzialna i wymagajca, ale daje te ogromn satysfakcj.
OPR. MK

Kobieta-naukowiec – po godzinach:
• Po pracy najch$tniej jed na rowerze
• Moja ulubiona kuchnia to kuchnia hinduska i hiszpaska
• Mój ulubiony lm „Smaone zielone pomidory” Jon Avnet, 1991
• Pasjonuj mnie dalekie podróe
• Nie akceptuj$ nieszczeroci
• Podziwiam ludzi odwanych
• Nie toleruj$ chamstwa
• Marz$ o spokojnym yciu
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Uniwersytet w Bia$ymstoku • MIDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Nowa oferta MSG
MSG jako jedyny kierunek z Podlasia znalaz$ si na licie najpopularniejszych kierunków unikatowych MNiSW.
W rankingu tym wypad$ lepiej od Uniwersytetu Gda skiego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc$awiu.

P

rojekt, w ramach którego na Wydziale Ekonomii
i Zarz(dzania powsta/ kierunek mi.dzynarodowe
stosunki gospodarcze, zosta/ przed/u+ony o rok.
Dzi.ki temu studenci co najmniej do 2014 roku b.d(
mogli korzysta$ ze wzbogaconej oferty studiów. Kierunek
mi.dzynarodowe stosunki gospodarcze wystartowa/
w 2009 roku w ramach projektu „Nauka i Praca dla rozwoju cz/owieka, uczelni i regionu” wspó/nansowanego
ze )rodków Programu Operacyjnego Kapita/ Ludzki na
lata 2007-2013. Cae przedsiwzicie jest warte prawie 9
mln zotych i gdyby nie wsparcie unijne nie byoby szans,
by tak du kwot uzyska z budetu uczelni – podkre)la
dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB koordynator
projektu. Dzi.ki unijnym dotacjom sta/o si. mo+liwe
uruchomienie nowego kierunku, ale te+ przeprowadzenie
szeregu dzia/a, które wszystkim studentom umo+liwiaj(
/atwiejszy start na rynku pracy.
Pocztkowo projekt mia by realizowany do 2013
roku. Po podliczeniu pierwszego etapu stwierdzilimy
jednak, e udao si nam zaoszczdzi cz pienidzy.
Absolwent MSG bez problemu poradzi sobie z za$oeniem w$asnej dzia$alnoci gospodarczej. Moe
te znale zatrudnienie w administracji publicznej
(na kadym szczeblu). G$ównym celem jest jednak
kszta$cenie menaderów o szerokim spojrzeniu,
którzy bd w stanie ogarn mechanizmy ekonomiczne rzdzce wspó$czesnym wiatem.

Wnioskowalimy wic o przeduenie czasu trwania projektu o rok, bez zmieniania wielkoci budetu – wyja)nia
Marzanna Poniatowicz.
Kierunek unikatowy
Wiadomo)$ o przed/u+eniu realizacji projektu do
wrze)nia 2014 r. na pewno ucieszy aktualnych
i przysz/ych studentów MSG. Wspomniane 9 mln
z/otych to nie tylko )rodki na uruchomienie i utrzymanie przez pierwsze lata kierunku. To tak+e olbrzymie

Studia na kierunku midzynarodowe stosunki gospodarcze umoliwi ci
poznanie i zrozumienie teorii i zasad funkcjonowania wspó$czesnej gospodarki wiatowej. Uzyskasz specjalistyczne umiejtnoci pozwalajce
na rozwizywanie z$oonych problemów w skali gospodarki globalnej,
ale te u$atwiajce zarzdzanie i realizacj w$asnych projektów na
mniejsz skal. Wicej informacji na www.msgzadarmo.pl

INFORMACJE
DLA KANDYDATÓW
Podstaw kwalikacji jest
wynik egzaminu maturalnego z wiedzy o spo$ecze stwie lub geograi, lub historii. Wymagany jest poziom podstawowy lub rozszerzony. Na studia stacjonarne zostanie przyjtych
60 kandydatów, na niestacjonarne 90 (limity dotycz
zarówno I, jak i II stopnia
studiów). Rekrutacja odbywa si poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.uwb.edu.pl)
i rozpoczyna si w maju.

pieni(dze przeznaczane na organizacj. p/atnych sta+y,
warsztatów czy zakup podr.czników. Przez okres realizacji
projektu na studia licencjackie i magisterskie (stacjonarne
i niestacjonarne) zostanie przyj.tych 872 studentów.
Zainteresowanie kierunkiem jest spore – przy pierwszej
rekrutacji by/o 939 ch.tnych, przy drugiej – 843. Popularno)$ MSG sprawi/a, +e jako jedyny kierunek z Podlasia,
znalaz/ si. na li)cie najpopularniejszych kierunków
unikatowych MNiSW.
Studenci mog( liczy$ na spore wsparcie w trakcie
nauki. Dla wszystkich +aków refundowane s( podr.czniki
(o warto)ci ok. 400 z/), za) najlepsi dostan( zaproszenie
na sta+e w ponad czterdziestu czo/owych rmach w regionie. Dzi.ki temu od podszewki b.d( mogli pozna$
mechanizmy funkcjonowania instytucji, o których zwykle
tylko si. mówi na zaj.ciach. Dodatkowo ka+dy z nich
przez okres praktyk b.dzie dostawa/ ok. 1540 z/ brutto
miesi.cznie stypendium (na nansowanie sta+y przeznaczono prawie 2 mln z/otych!).
Nie tylko dla studentów MSG
W ofercie jest te+ szereg targów pracy i seminariów,
które maj( studentów zaznajomi$ z potrzebami lokalnego
i globalnego rynku pracy, ale te+ pomóc nawi(za$
kontakty z przysz/ymi pracodawcami albo partnerami
biznesowymi. Lokalni przedsibiorcy od samego pocztku
czynnie wczyli si w nasz projekt – podkre)la prof. Poniatowicz. – Na etapie okrelania programu studiów wysuwali swoje sugestie, co warto uwzgldni w ramach
kierunku. Dziki temu na przykad mocniej zaakcentowane
zostay kwestie zwizane z kontaktami gospodarczymi
ze Wschodem – dodaje koordynator projektu.
Warto podkre)li$, +e projekt nie dotyczy tylko studentów MSG. W jego ramach odbywaj( si. coroczne
warsztaty „Wej)cie na rynek pracy”, otwarte dla wszystkich studentów UwB. Uczestnicy szkole doskonal(
swoje umiej.tno)ci komunikacji interpersonalnej, nabywaj( wiedz. w zakresie
funkcjonowania instytucji rynku pracy,
a tak+e dost.pnych us/ug i instrumentów rynku pracy. Zdobywaj(
umiej.tno)ci w zakresie poszukiwania
zatrudnienia, ucz( si. autopromocji
na rynku pracy.
ARKADIUSZ KACZANOWSKI

WIAT NAUKI • Uniwersytet w Biaymstoku
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F

ascynujcy wiat nauki przybliyli licealistom
pracownicy oraz studenci bia#ostockich uczelni.
Przedstawiciele Politechniki Bia#ostockiej zapoznali uczniów z robotami o ludzkich i zwierz cych
kszta#tach. Mona wi c by#o zobaczy ludzika taczcego break-dance oraz niesfornego robo-szczeniaka,
stajcego na tylnych #apach. Duym zainteresowaniem
cieszy#o si równie wystpienie studentów Uniwersytetu Medycznego, którzy podpowiadali, jak udzieli
pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wypadku.
Nast pnie licealici dowiedzieli si , jak dochodzi do
dr Agnieszka Z. Wilczewska
Studenci Koa Naukowego Chemików UwB na promocji
przedstawili krótk inscenizacj opowiadajc histori Vulkanusa, próbujcego odkry tajemnice natury. Wykorzystalimy do tego celu trzy dowiadczenia chemiczne. Zastosowalimy zarówno bardziej skomplikowane, jak i proste
substancje chemiczne, takie, które moemy znale równie
w kuchni, jak soda i kwasek cytrynowy. Jako opiekun Koa
oraz studentów zachcam do odkrywania m.in. chemicznych aspektów
ycia codziennego. Chemia to przede wszystkim nauka stosowana, towarzyszca nam na kadym kroku. Pozna, zrozumie i wiadomie j stosowa
to wyzwanie dla kadego czowieka, nie tylko studenta chemii. Chemia
uczy, leczy, ubiera oraz – jak staralimy si pokaza – bawi.
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W jaki sposób przepro
wa Uniwersytetu w Biaymstok
pojawili si w auli Wydziau Pra
w pitkowy poranek 25 marca
i cise.
spotkaniu promujcym kierunk
zjawiska interferencji wiat#a na powierzchni baki
mydlanej. Najwi ksze brawa zebra#a jednak grupa studentów chemii UwB, która wcieli#a si w postaci mitologiczne, przedstawiajc „Przypowieci wulkaniczne”
i doprowadzajc do mini-wybuchu wulkanu. Jak pokazali, nauka przedmiotu nie musi ogranicza si do
wkuwania formu#ek i wzorów chemicznych.
Zarówno przedstawiciel MNiSW, jak i rektor UwB podkrelali, e studiowanie kierunków matematycznych,
przyrodniczych i technicznych wymaga powi cenia.
Jednak w zamian studenci dostaj ogromn porcj wiedzy niezb dnej na co dzie oraz kwalikacje przydatne
do znalezienia pasjonujcej, dobrze p#atnej pracy. Wród
zainteresowanych studiowaniem kierunków technicznych nie zabrak#o równie przedstawicielek p#ci pi knej.
Uwaam, e dziewczyny równie dobrze radz sobie na zyce czy chemii – mówi Ania z IV LO. – Jeste my bardziej
zdyscyplinowane i systematyczne. Takie kampanie jak
dzisiejsza s doskona ym sposobem na to, by zachci
panie do studiowania kierunków cis ych.
Spotkanie odby#o si w ramach unijnego projektu
„Kampanii promocyjnej na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych” prowadzonej
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego.
(AK), FOT. UWB
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Uniwersytet w Biaymstoku • BEZPIECZE STWO NARODOWE

BEZPIECZESTWO NARODOWE – OCZAMI LICEALISTKI
Marta Jabonowska, uczennica klasy o prolu policyjnym
w XIV LO w Biaymstoku
Jako uczniowie klasy mundurowej uczestniczymy w zajciach zarówno
praktycznych, jak i teoretycznych prowadzonych przez pracowników sub
mundurowych. W duym zakresie przybliaj oni tajniki pracy w Policji,
Stray Granicznej czy wojsku. Wiadomoci zdobywane w szkole s podstaw do dalszej nauki na studiach. Przedmioty zwizane z prolem klasy
daj nam pewn baz wiadomoci – z pewnoci przyda si ona tym,
którzy wybior studiowanie bezpiecze stwa narodowego. Uwaam, e jest
to nowy, ciekawy kierunek, przygotowujcy studentów do pracy w wielu
zawodach. Otwarcie bezpiecze stwa narodowego na Uniwersytecie w Biaymstoku daje nam, uczniom, nowe moliwoci w zdobywaniu wiedzy, przygotowujcej nas do zawodów, z którymi wiemy swoj przyszo.

te midzynarodowych stosunków wojskowych. Studenci
wybior jedn z dwóch specjalizacji: bezpieczestwo
wewntrzne lub bezpieczestwo zewntrzne. By oprócz
wiedzy teoretycznej zdoby take umiejtnoci praktyczne,
NASZ ABSOLWENT BEZ TRUDU ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE
M.IN. W: SIACH ZBROJNYCH, STRAY GRANICZNEJ, SUBIE CELNEJ, POLICJI (...) ORAZ INNYCH SUBACH.

Student

w mundurze

Dobra wiadomo dla licealistów, którzy
marz o pracy w policji, stra y
granicznej lub wojsku. Od przyszego roku
akademickiego na Wydziale Prawa
Uniwersytetu w Biaymstoku rusza nowy
kierunek – bezpieczestwo narodowe.

J

eli tegoroczni maturzyci i maturzystki widz swoj
przyszo zawodow w siach zbrojnych lub te
wierz w stare powiedzenie: „za mundurem panny
sznurem”, nie zostao im nic innego, jak ostatnie powtórki
z WOS-u, historii, matematyki, zyki i chemii. Nie mog
zapomnie take o odwieeniu sobie wiadomoci z jzyka
angielskiego lub innego jzyka obcego. Przyjtych do grona
studentów bezpieczestwa narodowego czekaj trzy lata
intensywnej nauki. Oprócz zgbiania przedmiotów ogólnych, np. historii si zbrojnych, czy ochrony informacji
niejawnych, bd musieli wertowa take podrczniki
teorii bezpieczestwa, zarzdzania kryzysowego, czy
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acy odbd po drugim roku studiów obowizkowe
praktyki w wybranej przez siebie instytucji.
Studiowa bezpieczestwo narodowe si opaca. Jak
podkrela prodziekan Wydziau Prawa UwB, dr Jarosaw Matwiejuk: Absolwent bdzie mia szerok wiedz
o istocie bezpieczestwa pastwa, jego uwarunkowaniach oraz funkcjonowaniu podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczestwo pastwa. Dlatego te bdzie
wszechstronnie wyksztaconym i atrakcyjnym kandydatem do pracy lub suby we wszystkich organach i strukturach zwi zanych z bezpieczestwem pastwa. Nasz
absolwent bez trudu znajdzie zatrudnienie m.in. w siach zbrojnych, Stray Granicznej, Subie Celnej, Policji,
Centralnym Biurze ledczym, Agencji Bezpieczestwa
Wewntrznego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
oraz innych subach.
(AK)

Nowy kierunek na UwB

dr Jarosaw Matwiejuk, prodziekan
Wydziau Prawa UwB
Od pewnego czasu do wadz uniwersyteckich
i wydziaowych docieray sygnay od rónego
rodzaju organów pa stwa, stojcych na
stray jego wewntrznego i zewntrznego
bezpiecze stwa, o pilnej potrzebie utworzenia
kierunku zwizanego z bezpiecze stwem
narodowym na Uniwersytecie w Biaymstoku.
W zwizku z tym, e jestemy jednym z najlepszych wydziaów
prawa w Polsce, podjlimy si realizacji tego zadania. Utworzylimy nowy kierunek, który jest na swój sposób unikalny, czy
bowiem wiedz z zakresu bezpiecze stwa i prawa, wykadan
przez praktyków i teoretyków.

E-LEARNING • Uniwersytet w Biaymstoku
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Wrażenia uczestnika

dr hab. Tadeusz Truskolaski,
prof. UwB, wykadowca
akademicki, Prezydent
Biaegostoku
Nauczanie metod e-learningow
jest bardzo ciekawym i na pewno
rozwojowym tematem. Zawsze byem zwolennikiem wszelkich innowacyjnych projektów, dlatego te
z chci wziem udzia w programie organizowanym
przez Uniwersytet w Biaymstoku i znalazem si w gronie wykadowców, którzy zdecydowali si wykorzysta
to narzdzie w swojej pracy. Oczywicie wizao si to
z przejciem odpowiednich szkole – my równie musielimy si nauczy obsugi tej platformy. Sdz, e ta
forma przekazywania wiedzy jest doskonaym dopenieniem zaj na uczelni, które s podstaw kontaktu
ze studentem. Najczciej odbywa si to w ten sposób,
e wiczenia, bdce zajciami bardziej praktycznymi,
s przeprowadzane na ywo, natomiast ju wykady s
przeprowadzane on-line. Oczywicie wymaga to innego
rodzaju dyscypliny od odbiorcy, ale jeli podejdzie si
do tematu powanie, mona naprawd wiele zyska .
Tak wic zachcam do korzystania.

U

niwersytet w Biaymstoku jest uczelni przyjazn i otwart na innowacje. Nieustanne podnoszenie poziomu prowadzonych zaj zawsze
byo jednym z priorytetów uczelni. W zwizku z tym wprowadzenie platformy e-learningowej, a dziki niej zaj online, mona uzna za naturaln form rozwoju. Opisywane
narzdzie dziaa ju od jakiego czasu i zyskuje coraz
wicej sympatyków zarówno wród studentów, jak i wykadowców. Nie mona jednak zapomina, e kady nauczyciel akademicki zainteresowany wykorzystaniem platformy Blackboard w swojej pracy dydaktycznej, musia
najpierw przej specjalistyczny kurs z jej obsugi.
300 i jeszcze wicej
Pocztkowo zakadano, e w projekcie wemie udzia
300 wykadowców. Z czasem jednak okazao si, e plany
te trzeba skorygowa. Liczba wykadowców, którzy bior
udzia w projekcie przekroczya ju planowany wskanik
300, a cigle nowe osoby zgaszaj si na szkolenia w zakresie ksztacenia w systemie blended learning – mówi
dr Anna Rybak, pracownik Wydziau Informatyki UwB,
koordynator projektu. Ta grupa uzyskuje przede wszystkim wiedz i umiejtno ci w zakresie obsugi platformy,
planowania zaj w trybie blended learning, opracowywania scenariuszy takich zaj oraz przygotowywania
multimedialnych materiaów dydaktycznych, które bd
nastpnie umieszczone na platformie. Oprócz tego wykadowcy uzyskuj formalne prawo do prowadzenia zaj
w formie on-line, poniewa odpowiednie rozporzdzenie
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego nakada na nauczycieli akademickich, którzy chc ksztaci zdalnie, obowizek odbycia szkole. Nauczyciele akademiccy korzystaj te w projekcie z dwóch innych form wsparcia:
nansujemy szkolenia autoryzowane z dziedzin, którymi
wykadowcy zajmuj si dydaktycznie i naukowo, oraz
nansujemy stae i szkolenia w wiodcych o rodkach

KIERUNEK:
NOWOCZESNO
Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych niesie za sob wiele
radykalnych zmian. Coraz wicej spraw zaatwiamy dziki narzdziom
wirtualnym, które niejednokrotnie bardzo uatwiaj prac. Tak te
jest w przypadku wykadowców UwB. Wielu z nich postanowio zasi
w uczelnianych awach, by poszerzy swoj wiedz z zakresu
nauczania on-line.
naukowych krajowych i zagranicznych. Wszystko to suy podnoszeniu
kwalikacji dydaktycznych kadry zatrudnionej w UwB.
Co dla studentów?
Platforma e-learningowa zostaa skonstruowana w ten sposób, aby uatwia ycie studentom. Do tej pory utworzono i umieszczono na platformie prawie 200 kursów do przedmiotów istniejcych w planach studiów
na poszczególnych wydziaach. Wszystkie wydziay wczyy si do tej
pracy i da si zaobserwowa coraz wiksze zainteresowanie wykadowców t form zaj. Natomiast dla kandydatów na studia interesujcy
moe by samouczek obsugi platformy e-learningowej umieszczony pod
adresem: e-learning.uwb.edu.pl/samouczek/.
(MM)

PROGRAM KURSU DLA WYKADOWCÓW
Kurs trwa 40 godzin (cz  jest realizowana w pracowni komputerowej, a cz 
w formie pracy wasnej uczestników) i obejmuje nastpujce zagadnienia:
 Wprowadzenie do tematyki e-learningu
 Omówienie budowy scenariuszy zaj i wprowadzenie do obsugi platformy
Blackboard
 Planowanie zaj w trybie blended learning
 Umieszczanie przykadowego kursu na platformie
 Tworzenie testu, puli pyta oraz zestawów losowych
 Obsuga dziennika ocen
 Obsuga grup oraz tworzenie portfolio
 Praca wasna nad multimedialnymi materiaami dydaktycznymi
Po uko czeniu takiego kursu i rozpoczciu pracy nad wersj wasnego
przedmiotu przeznaczon do realizacji w formie blended learning wykadowcy
cay czas mog liczy na pomoc w sprawach technicznych ze strony pracowników
Sekcji Multimedialnej UwB.
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Akademiki i puby, czyli studia od kulis
si ownia po o$ona w piwnicy budynku, pralnia oraz sala
telewizyjna. To w a"nie tu odbywaj) si& kulturalne oraz
sportowe imprezy Domu Studenta, jak wielokulturowy
wieczorek muzyczny, turniej tenisa sto owego, czy te$
zabawa halloweenowa. Oczywicie mieszkanie w akademiku nie jest wolne od wad. Wród nich wymieniabym
cisz nocn, haasy czy kuchni zamykan na klucz
o 23.00, jednak atmosfera tego miejsca oraz ludzie, których tu poznaam cakowicie rekompensuj mi to wszystko
– podkre"la Olga Olizarowicz, studentka pedagogiki.
O wy$szo"ci akademików nad stancjami jest równie$
przekonana Monika, która w akademiku w samym centrum miasta sp&dzi a a$ trzy lata. Nigdy nie miaam problemu z notatkami. Jeli nie wiedziaam, jak co zaatwi,
zwaszcza w cigu pierwszych miesi cy, to zawsze kto
mi pomóg, wytumaczy. Kiedy byam chora, to zawsze
obok mnie by kto, kto zrobi herbat czy podrzuci lekarstwa z apteki.

Nie wystarczy ju szeroka i interesujca oferta edukacyjna oraz nowe
kierunki studiów, by zachci modych ludzi do nauki w naszym
mie cie. Uniwersytet w Biaymstoku stawia wic na rozwój
akademików oraz przywydziaowych knajpek i stoówek. Nie od dzi
wiadomo, e zadowolony student, to student wyspany i najedzony.

N

a ró$nych stopniach szkolnictwa wy$szego UwB
uczy si& obecnie ponad 18 tysi&cy $aków. Wielu
z nich to osoby pochodz)ce z dalszych zak)tków
naszego regionu, a nawet z odleg ych cz&"ci Polski. Nic
dziwnego, $e popularno" akademików ro"nie z roku na
rok. Studenci podkre"laj), $e oprócz kwestii nansowej,
mieszkanie w akademiku ma wiele innych zalet. Wybieraj) wiec akademiki coraz cz&"ciej ni$ stancje.
Atmosfera studiowania
Studenci UwB mog) zdecydowa si& na jeden z trzech
akademików uczelni, zlokalizowanych w ró$nych punktach miasta. Najwi&kszym zainteresowaniem cieszy si&
Dom Studenta na ulicy eromskiego, który spo"ród ca ej
trójki jest najnowszy oraz oferuje najlepsze warunki. Ju$
za 330 z miesi&cznie, mo$na wynaj) tu dwuosobowy
pokój z oddzieln) azienk). Do dyspozycji jest tak$e

MIEJSCE SPOTKA
Sylwia Grabiska, studentka lologii polskiej
Wydziau Filologicznego UwB
Dobrze, e powstao takie miejsce jak Kotownia, która
zastpuje studentom lologii nieistniejcego ju Gryfa.
Wystrój pubu wyrónia si korzystnie na tle innych tego
typu miejsc na kulturalnej mapie Biaegostoku, chocia
mona mie zastrzeenia do serwowanej tam muzyki.
Wikszoci moich znajomych-humanistów przeszkadza
gona mieszanka popu i house’u. Przydayby si te
zniki dla studentów wydziau lologicznego i historyczno-socjologicznego.
Generalnie jednak panuje tam mia atmosfera, obsuga jest sympatyczna,
a najbardziej zachcajce jest usytuowanie Kotowni w budynku uczelni.

DLA KADEGO ASUCHA
Olga Olizarowicz, studentka pedagogiki na Wydziale
Pedagogiki i Psychologii UwB
asuch to typowy bar mleczny, jak te, które pamitaj pewnie
nasi rodzice. Wystrój jest do surowy, jednak jest w nim na
tyle duo miejsca, by wszyscy chtni znaleli wolne stoliki.
W asuchu jest stae menu, w którym danie gówne skada
si z nieodzownego kotleta mielonego z ziemniakami i surówk. Jednak czasami obsuga serwuje co zupenie innego,
jak np. zapiekanka ze szpinakiem. Jedzenie jest oczywicie
niedrogie i zestaw obiadowy kupuj ju za okoo 7 z. Oprócz tego mona tu
dosta sodkie buki, napoje, sodycze i inne przekski.
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Co mona robi na „okienku”?
Kolejnym pomys em UwB na przyci)gni&cie braci studenckiej s) kafejki i knajpki usytuowane na poszczególnych wydzia ach. Popularno"ci) cieszy si& szczególnie
pub Na Prawo, mieszcz)cy na Wydziale Prawa i serwuj)cy pono najlepsze nale"niki w ca ym mie"cie. W menu
znajdziemy tak$e potrawy egzotyczne, meksykaskie

tortille, jak i typowo polskie zestawy obiadowe z tradycyjnym schabowym. A wszystko to w przyst&pnych, dostosowanych do studenckich portfeli, cenach.
Studenci Wydzia u Ekonomii i Zarz)dzania najch&tniej
wybieraj) za" swoj) Piwnic& Ekonomii, o której kluskach
z grzybami mo$na pisa poematy. Z bogatego menu najcz&"ciej s) jednak wybierane wielkie kanapki z ogromn)
ilo"ci) warzyw i majonezu – ze wzgl&du na bardzo przyst&pn) cen&. Pub cz&sto udost&pnia tak$e swoje zakamarki studentom i pracownikom uniwersytetu, jak
np. podczas zebrania ko a menad$erskiego, promocji
ksi)$ki „Opowie"ci z Chru"ciela” autorstwa dr hab. Dariusza Kie czewskiego, festiwali i konferencji.
(AK)

KULTURA W WIELU ASPEKTACH • Uniwersytet w Biaymstoku
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Od padziernika tego roku na Uniwersytecie w Biaymstoku ruszy nowy,
mi dzywydziaowy kierunek studiów – kulturoznawstwo. To dobra wiadomo
dla maturzystów zafascynowanych t dziedzin nauki – aby studiowa
wymarzony kierunek nie musz ju wyjeda z Biaegostoku.

D

ecyzj o powo#aniu midzywydzia#owych studiów na nowym kierunku podj# Senat UwB pod koniec
marca. Kierunek stanowi wspólny SPECJALNO CI:
projekt bia#ostockiego rodowiska studia I stopnia:
• turystyka kulturowa
kulturoznawczego skupionego na • reklama i public relations
dwóch wydzia#ach: Filologicznym (Za• media i komunikowanie
k#ad Wiedzy o Kulturze) i Pedagogiki studia II stopnia:
i Psychologii (Zak#ad Kulturoznawstwa). • kultura Podlasia
• kultura III wieku
Nowa inicjatywa jest bardzo cenna, po- • lmoznawstwo-medioznawstwo
niewa kulturoznawstwo to popularny i ce• krytyka sztuki
niony kierunek, za do tej pory UwB pozostawa# praktycznie jedynym polskim uniwersytetem, który nie posiada#
kierunku ci le zwizanego
PRZEDMIOTY BRANE POD UWAG PRZY
z kulturoznawstwem. Od paREKRUTACJI: JZYK POLSKI I DO
WYBORU – WIEDZA O SPO ECZESTWIE
dziernika ruszaj jednocze nie
LUB JZYK OBCY NOWOYTNY
stacjonarne studia I stopnia oraz
niestacjonarne studia II stopnia.
W#adze UwB zapraszaj tegorocznych maturzystów
do zainteresowania si nowym kierunkiem – obecnie naley on do grupy nie tylko najbardziej atrakcyjnych z punktu widzenia studentów, ale take najbardziej przysz#ociowych.
(AT)

dr hab. Alicja Kisielewska,
koordynator studiów
kulturoznawczych na UwB,
kierownik Zakadu Wiedzy
o Kulturze, Wydzia Filologiczny
Cieszymy si, (e du(y potencja+
bia+ostockiego %rodowiska naukowego zwi-zanego z kulturoznawstwem zostanie wreszcie nale(ycie wykorzystany.
Zasadniczym atutem nowego kierunku bdzie %wietnie przygotowana kadra, dysponuj-ca du(- wiedzi do%wiadczeniem. Od wielu lat jeste%my bardzo aktywni: organizujemy konferencje i spotkania, publikujemy artyku+y naukowe, wydajemy specjalistyczne
ksi-(ki itp. Osobom zainteresowanym polecam seri
ksi-(ek „Kultura i przysz+o%”. Jej pomys+odawcjest ceniony w kraju kulturoznawca profesor S+aw
Krzemie-Ojak, przez wiele lat zwi-zany z Wydzia+em
Filologicznym UwB. Na pracownikach naukowych,
którzy bd- wyk+ada na nowym kierunku, opiera
si tak(e Bia+ostocka Wszechnica Kulturoznawcza
istniej-ca od 2007 roku. Jej g+ówn- form- dzia+ania
s- popularnonaukowe odczyty, ilustruj-ce zjawiska
artystyczne i ró(ne przejawy (ycia kulturalnego
w kraju i na %wiecie. Jeste%my te( znani i szanowani
w kraju; bardzo aktywnie dzia+amy w strukturach Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, którego jestem wiceprezesem. Wspó+pracujemy z wybitnymi
kulturoznawcami z innych uniwersytetów, np. z profesorami: Andrzejem Gwodziem (U), Alicj- Helman
(UJ), Ewelin- Nurczysk--Fidelsk- (U), Andrzejem
Mencwelem (UW), Stefanem Bednarkiem (UWr).

Od Muzeum do Centrum
Prawie 400 tys. z otych donansowania unijnego otrzyma w ci gu najbli szych dwóch lat Uniwersyteckie Muzeum
Przyrodnicze. Dzi ki temu wzbogaci si o nowe atrakcje: eksponaty i cie ki dydaktyczne.

D

la Muzeum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy mieszczcego si
przy Instytucie Biologii UwB donansowanie bdzie olbrzymim skokiem jako ciowym. – Nasz roczny budet wynosi 20 tys. zotych. Donansowanie, jakie przyznano Muzeum
to równowarto tego, co dostalibymy przez 17
lat – zauwaa Wies#aw Mikucki, kierownik Muzeum. Pienidze bd stopniowo przeznaczane
na powikszenie zbiorów, a pierwszych inwestycji mona spodziewa si ju pod koniec roku
2011. Projekt zostanie zamknity za dwa lata,

fot. A. Kaczanowski

gdy Muzeum przeniesione zostanie na kampus
uniwersytecki. Nowe fundusze zostan przeznaczone na stworzenie w pe#ni multimedialnych
wystaw i cieek edukacyjnych. Istniejce wystawy zostan wyposaone w nowe eksponaty
dermoplastyczne (m.in. jelenia, #osia, dzika,
ubra czy wilka) oraz rozro nie si kolekcja skamienia#o ci. Uzupe#nienia to jednak nie
wszystko. Powstan równie nowe wystawy,
które przybli nam zagadnienia zwizane
z przyrod Ziemi, ale te i konkretnie naszego
regionu – podkre laj w#odarze Muzeum.
(AK)
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Politechnika Biaostocka • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Przeosnttrrozle
pod k

Czy Twoim zdaniem poprawne zagospodarowanie przestrzeni wymaga przemyle, oblicze i szczegóowych prac? Jeli interesuj ci takie zagadnienia, wybierz kierunek gospodarka przestrzenna na
Wydziale Budownictwa i Inynierii rodowiska Politechniki Biaostockiej.

C

zym jest gospodarka przestrzenna? Ju sama
nazwa wskazuje, e mamy do czynienia z wiedz
interdyscyplinarn. Upraszczajc mona powiedzie, e jest to nauka, której podstawowym celem jest
zarówno ochrona pewnych wartoci przestrzeni, jak
i odpowiednie ich ksztatowanie, majce na celu uzyskanie okrelonych korzyci gospodarczych.
Uniwersalne spojrzenie
Twórcy kierunku nie chc zawa tematyki zaj. Podczas zaj studenci uzyskaj wiedz z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju spoeczno-gospodarczego
oraz wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej, spoecznej
i technicznej. Absolwenci bd przygotowani do pracy
w pracowniach projektowych, zespoach przygotowujcych opracowania i dokumenty planistyczne, jednostkach administracji, agencjach rozwoju, biurach nieruchomoci, rmach konsultingowych i doradczych oraz
innych rmach otoczenia biznesu.

Utworzenie studiów magisterskich
dr Elbieta Gobeska, Wydzia Budownictwa i Inynierii
rodowiska PB
Studia inynierskie na kierunku gospodarka przestrzenna prowadzone s& od 2007 roku. Ten czas wystarczy$, aby zdoby dowiadczenie dydaktyczne, niezbdne do prowadzenia studiów magisterskich. Wydzia$ dysponuje specjalistyczn& kadr& o duym
dorobku naukowym i dowiadczeniach praktycznych, nabytych
w instytucjach zarz&dzaj&cych gospodark& przestrzenn&. Dziki
prowadzonej polityce inwestowania, baza materialna WBiI jest
zdecydowanie najlepsza wród wszystkich szkó$ wyszych ca$ego regionu Polski pó$nocno-wschodniej. Sk$adaj& si na ni& m.in. multimedialne sale wyk$adowe, dua
i funkcjonalna biblioteka z czytelni&, laboratoria komputerowe wyposaone w najnowszy
sprzt i oprogramowanie. S&dz wic, e utworzenie studiów magisterskich jest wynikiem naturalnego rozwoju WBiI oraz pozytywn& odpowiedzi& na proby studentów.

Co, gdzie i kiedy?
Kierunek gospodarka przestrzenna (studia I stopnia)
zosta uruchomiony na WBiI w 2007 roku. Podczas re-

krutacji na ten kierunek brany jest pod uwag wynik
egzaminu z matematyki i jzyka obcego, a take dodatkowo z jednego przedmiotu do wyboru sporód: zyki,
biologii, geograi oraz informatyki. Wicej informacji
znajdziecie na: www.pb.edu.pl w zakadce: Informacje
dla kandydatów. Absolwenci studiów I stopnia ju od
lutego 2011 r. kontynuuj ksztacenie na studiach
(MM)
II stopnia (magisterskich).

Gospodarka przestrzenna ma równie swoje koo naukowe, które swoj nazw
nawizuje do sir Ebenezera Howarda. Koo zostao stworzone przez studentów
i dla studentów, z myl o rozwijaniu ich umiej tnoci i nabieraniu dowiadczenia.
Podstawowe cele koa:
• rozwijanie zainteresowa naukowych w zakresie gospodarki przestrzennej,
• upowszechnianie wiedzy dotyczcej rozwoju lokalnego i samorzdnoci terytorialnej,
• ksztatowanie umiej tnoci samodzielnego rozwizywania problemów zwizanych z rozwojem lokalnym i regionalnym, zarzdzaniem miastami, gminami
i innymi jednostkami przestrzennymi,
• inicjowanie bada nad ksztatowaniem polityki przestrzennej,
• promowanie kierunku gospodarka przestrzenna.
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ród$o: Wikipedia

KOO NAUKOWE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ EBENEZER

Sir Ebenezer Howard – yj&cy na
prze$omie XIX i XX wieku brytyjski
planista i urbanista. To w$anie jego
imi nosi Ko$o Naukowe Gospodarki
Przestrzennej na WBiI. Howard
jest twórc& idei Miasta Ogrodu, czyli
perfekcyjnego po$&czenia miasta
i natury. Polega$o ono na powstaniu
miasta o okrelonej wielkoci, z góry zaplanowanego
i otoczonego przez sta$y pas zieleni i pó$ uprawnych.
To w$anie Ebenezerowi Howardowi okolice Londynu
zawdziczaj& powstanie Miasta Ogrodu Letchworth
oraz Welwyn.
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eszcze do lutego tego roku wydzia+ nosi+ nazw
Zamiejscowego Wydzia+u Zarz&dzania rodowiskiem. Zmiana nazwy by+a swego rodzaju ukoronowaniem systematycznej ewolucji hajnowskiego wydzia+u, którego pocz&tki si gaj& 2000 roku. W ci&gu
minionej dekady jego prol nauczania powoli zmierza+
od ochrony 'rodowiska w+a'nie w kierunku le'nictwa.

Cenny zawód
Bezpo'rednia blisko' Puszczy Bia+owieskiej czyni z Hajnówki doskona+e miejsce do studiowania wszystkiego,
co jest zwi&zane z le'nictwem. A jest to zawód szczególnie ceniony w naszym regionie. W województwie
podlaskim poszukiwana jest kadra, która b dzie zarz&dza jego zasobami przyrodniczymi. Mamy przecie! unikalne w skali kraju, Europy jak i 'wiata obiekty przyrodnicze, które wymagaj& rozs&dnej ochrony ich
zasobów naturalnych.

Karolina Beker, studentka II roku Zamiejscowego Wydziau
Lenego PB w Hajnówce
Studia na Wydziale Lenym to w moim przypadku kontynuacja
nauki rozpocztej jeszcze w szkole redniej – jestem absolwentk
Technikum Lenego w Rucianem-Nidzie. Zdaj sobie spraw
z faktu, e lenik w powszechnej opinii jest cikim zawodem
przypisanym mczyznom. Tym bardziej wic studia moje i moich
koleanek to nie tylko realizacja yciowej pasji, ale take próba
przeamania pewnych stereotypów.
Studiowanie w Hajnówce jest o tyle wygodne, e kadra naukowa ma zawsze dla nas
duo czasu i jest po prostu dostpna. Pozwala to na atwiejsze przyswajanie wiedzy
i umiejtnoci praktycznych niezbdnych przy wykonywaniu zawodu lenika.

Absolwenci Zamiejscowego Wydziau Lenego
mog znale zatrudnienie w urzdach zwizanych
z gospodark len i ochron przyrody w lasach,
tj. w lenictwach oraz instytucjach zajmujcych si
zarzdzaniem obszarami cennymi przyrodniczo.

O wysokim poziomie nauczania na hajnowskim Wydziale Le'nym decyduje nie tylko wspomniana blisko'
królewskiej Puszczy i bie!&ca wspó+praca z nadle'nictwami. Cz+onkowie kadry naukowej wydzia+u to w du!ej
cz 'ci do'wiadczeni pracownicy renomowanych instytutów naukowych zlokalizowanych w nieodleg+ej Bia+o-

dr hab. in. Sawomir Bakier, dziekan Zamiejscowego
Wydziau Lenego PB w Hajnówce
Nasz wydzia jest jednym z kilku w Polsce, na którym mona
studiowa lenictwo. Modzi ludzie z województwa podlaskiego
mog wic studiowa ten pasjonujcy kierunek bez potrzeby
wyjedania z regionu. Co najwaniejsze, studia odbywaj si
w szczególnym miejscu – bezporednia blisko królewskiej
Puszczy Biaowieskiej pozytywnie wpywa na poziom nauczania.
O znaczeniu dydaktyki prowadzonej w naszej Puszczy moe
przekonywa fakt, e studenci lenictwa z warszawskiej SGGW maj w programie
studiów przynajmniej jeden przyjazd do Biaowiey w toku studiów, by przekona
si o tym jak wyglda ostatni pierwotny las nizinny na Starym Kontynencie.

wie!y, takich jak Europejskie Centrum Lasów Naturalnych
oraz Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.
„ ywe” laboratorium
Równie atrakcyjny dla studentów le'nictwa jest sposób pozyskiwania specjalistycznej wiedzy. Oprócz tradycyjnych wyk+adów, ucz szczania na wiczenia rachunkowe i projektowe,
wa!ny element stanowi& zaj cia terenowe w „!ywym” laboratorium, jakim jest Puszcza Bia+owieska. Wa!n& rol w kszta+ceniu przysz+ych le'ników odgrywaj& te! specjalistyczne laboratoria – chemii, toksykologii i gleboznawstwa. Przez
siedem kolejnych semestrów studenci zapoznaj& si z materia+em kilkudziesi ciu specjalistycznych przedmiotów, koncentruj&cych si g+ównie na zoologii i botanice le'nej, gleboznawstwie, meteorologii oraz ekonomice le'nej. Po zako czeniu
studiów absolwenci Zamiejscowego Wydzia+u Le'nego PB
w Hajnówce uzyskuj& tytu+ in!yniera le'nika. Zainteresowani
dalsz& nauk& i uzyskaniem tytu+u magistra in!yniera le'nika
mog& kontynuowa studia na takich uczelniach, jak warszawska Szko+a G+ówna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie czy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
ANDRZEJ TOPCZEWSKI, FOT. MICHA HELLER
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Politechnika Biaostocka • ARCHITEKTURA WN TRZ

Artyści

od wnętrz

I

dealn% propozycj% dla modych osób marz%cych
o zawodzie architekta wn'trz s% studia na Wydziale
Architektury Politechniki Biaostockiej. W trakcie
siedmiu semestrów studiów pierwszego stopnia studenci
zdobywaj% gruntown% wiedz' i wiele cennych umiej'tnoci z zakresu projektowania wn'trz. Wród realizowanych przedmiotów wymieni mona podstawy kompozycji i teori' barwy, projektowanie architektury wn'trz,
materiaoznawstwo, geometri' wykreln% i perspektyw'.
Trzeci rok studiów to wiele zaj' z projektowania, zarówno architektury wn'trz, jak równie projektowania
architektonicznego, gracznego i form uytkowych.
Wydzia Architektury PB prowadzi te studia II stopnia
na kierunku architektura wn'trz. Daje w ten sposób
studentom szans' dodatkowego pog'biania wiedzy oraz
zdobywania nowych umiej'tnoci.

? Fachowcy w tej
Czym jest architektura wntrz
cjalistami od
dziedzinie okre laj siebie spe
tatowania najksz
wiadomego i odpowiedzialnego
tym zoonym
Za
.
bliszego otoczenia czowieka
fesja z misj.
pro
pojciem kryje si pasjonujca

dr hab. Jarosaw Perszko, kierownik Katedry
Architektury Wn trz Wydziau Architektury PB
Nasi absolwenci uzyskuj dodatkowo tytu inyniera. Daje im
to zasadnicz przewag np. nad absolwentami Akademii Sztuk
Piknych, poniewa w czasie studiów zdobywaj oni gruntown
wiedz na temat budownictwa. Skutkuje to wysok wiadomoci
w zakresie tego, czy i na ile ich ambitne wizje mog by zrealizowane w warunkach konkretnego budynku, domu czy mieszkania. Z pewnoci doceni to klienci naszych absolwentów.
Wysokiemu poziomowi ksztacenia sprzyja nasza kadra naukowa. W Katedrze zatrudniamy m.in. wielu plastyków – prowadzone przez nich zajcia to dla studentów
wielka przygoda, której nie da si porówna np. z projektowaniem 3D na ekranie
komputera. Bezporedni kontakt z wasnorcznie ksztatowan materi rozwija wyobra ni, od lat bdc najwaniejszym narzdziem kadego architekta wntrz.

Liczy si kreatywno
Studenci mog% sami wybiera przedmioty nauczania,
które obejmuj% nie tylko wiedz' teoretyczn%, ale równie
praktyczn%. Do ich dyspozycji pozostaj% liczne pracownie
oraz dua, otwarta przestrze – tzw. hala wydziaowa
– przeznaczona do wspólnej pracy. Tu realizowane s%
rónorodne zadania, pocz%wszy od znajduj%cych si'
w programie studiów, po przedsi'wzi'cia inicjowane
przez studentów, czyli konkursy i wystawy. Nie brakuje
wi'c miejsca na indywidualnie podejmowane projekty.
Program studiów kadzie nacisk przede wszystkim na
rozwój kreatywnoci ucz%cych si', którzy mog% konfrontowa i werykowa swoje idee z pomysami innych.
Istotny jest te rozwój zdolnoci twórczych.

Joanna Ostrowska, studentka IV roku architektury wn trz na
Wydziale Architektury PB
Decydujc si na studia, nie wiedziaam czego si spodziewa.
Rzeczywisto zaskoczya mnie pozytywnie. Wydzia Architektury
PB skupia ludzi z pasj, dziki którym powstaje niezwyka atmosfera przesycona pomysami, cik prac i poszukiwaniem swojej
drogi. Architektura wntrz obejmuje projektowanie wntrz, mebli,
owietlenia oraz form uytkowych. Realizacji naszych zamiowa
sprzyja projektowy system pracy. Potrzeba fantazji, zagbienia
si w róda, pogodzenia koncepcji z wymogami ergonomii i konstrukcji, a do tego
naturalnie wyczucia estetycznego. W kadym semestrze przeywamy swoist przygod,
rozwijajc nasze talenty i wzbogacajc nas w nowe umiejtnoci.
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Perspektywy kariery
Zapotrzebowanie na wykwalikowanych architektów
wn'trz na rynku jest due i ci%gle wzrasta. Ludzie
w naszym kraju przy tworzeniu swojego domu czy
mieszkania chc% korzysta z pomocy specjalisty.
Szczególn% wiadomo
w tej dziedzinie maj%
mode osoby, które cz'sto
wanie przyst'puj% do
wyka czania swoich
pierwszych, wymarzonych mieszka . Oznacza
to, e pracy dla architektów wn'trz z pewnoci%
nie zabraknie!
Dwuetapowa rekrutacja
Procedura rekrutacyjna dla maturzystów marz%cych
o studiach stacjonarnych na kierunku architektura
wn'trz jest nieco bardziej zoona ni w przypadku innych kierunków. Pierwszy etap rekrutacji stanowi dwucz'ciowy egzamin z rysunku. Dopiero w drugim etapie
brane s% pod uwag' wyniki egzaminu maturalnego z j'zyka obcego, matematyki oraz do wyboru: zyki, historii, historii sztuki lub geograi.
ANDRZEJ TOPCZEWSKI
FOT. A. TOPCZEWSKI, U. KOWALCZYK
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Dzie liczby Pi
na Politechnice

Przyblion warto liczby Pi z dokadnoci do dwóch miejsc po przecinku potra  bezbdnie poda praktycznie wszyscy
uczniowie. To jedna z najwaniejszych staych w caej matematyce. Nie moe wic dziwi fakt, e studenci darz j szczególn
atencj. Jednym z jej przejawów jest Midzynarodowy Dzie Liczby Pi. W poniedziaek, 14 marca, uroczycie obchodzili
go studenci Wydziau Informatyki Politechniki Biaostockiej.

M

i,dzynarodowy Dzie Liczby Pi jest obchodzony ka%dego roku na ca/ym "wiecie przez
pasjonatów matematyki w/a"nie w dniu
14 marca. Zapis daty w notacji amerykaskiej – 3.14 –
przedstawia bowiem trzy pierwsze cyfry tej wa%nej sta/ej
matematycznej. Warto przy tej okazji pami,ta, %e dzie
ten jest jednocze"nie rocznic) urodzin Alberta Einsteina
i s/ynnego polskiego matematyka Wac/awa Sierpiskiego. Pomys/ przeprowadzenia obchodów Dnia Liczby
Pi tak%e na Politechnice Bia/ostockiej podsun,/a dr Dorota Mozyrska – opiekunka Ko/a Naukowego Mi/o"ników
Gier Logicznych dzia/aj)cego przy Wydziale Informatyki.

Noemi Cie+liska, studentka III roku
matematyki Wydzia8u Informatyki PB,
organizatorka imprezy
Na tej edukacyjno-integracyjnej imprezie
chcieli!my zwróci uwag na nasze Ko%o
Naukowe Mi%o!ników Gier Logicznych
dzia%ajce od zesz%ego roku – mona
wic przypuszcza, e nie jest ono jeszcze
zbyt znane. Cz%onkowie ko%a (byli!my w specjalnych koszulkach z jego logo) przygotowali róne gry logiczne: go,
havannah, hex, pentago czy mankala. Pani dr Dorota Mozyrska w ubieg%ym roku uzyska%a donansowanie dla
naszego ko%a i z tych !rodków zakupili!my kilka oryginalnych,
do! drogich gier. Wcze!niej nie mieli!my takich, a na
spotkania ko%a przynosili!my w%asne. Podczas Dnia Liczby
Pi zaprezentowali!my gry, w które najcz!ciej sami gramy
na spotkaniach ko%a. W czasie trwania imprezy kady móg%
z nami zagra. Taka forma promocji naszego ko%a !wietnie
spe%ni%a swoje zadanie, bo na kolejne spotkanie przysz%o
wicej ni zwykle „mi%o!ników gier logicznych”.

WI TO LICZBY PI
Pierwsze obchody Dnia
Liczby Pi odby8y si/
w 1988 roku w muzeum
nauki Exploratorium
w San Francisco. W j/zyku angielskim s8owa pi
oraz pie (ciasto, placek)
maj7 zbli.on7 wymow/,
a placki cz/sto s7 okr7g8e. Z tego powodu w Dniu
Liczby Pi tradycyjnie ju.
przygotowuje si/ pizza
pie (placki pizzy), apple
pie (szarlotka) i inne podobne ciasta. W Europie,
w tym tak.e w Polsce,
14 marca nie jest jedynym
dniem, w którym cz8onkowie kr/gów akademickich
czcz7 liczb/ Pi. Drugim
z tych dni jest Dzie Aproksymacji Pi, który przypada na 22 lipca. Podzielenie liczb 22 przez 7 (oznaczaj7ce lipiec) daje przybli.on7 warto+! liczby Pi
(22/7 = ~3,1428).

Organizacj) obchodów "wi,ta zaj,li si,
studenci dzia/aj)cy
w kole. Na g/ównym
korytarzu Wydzia/u
Informatyki ustawili
specjalne stoisko ze
sto/ami i krzes/ami.
Na sto/ach na studentów czeka/y
przygotowane wiersze zwi)zane z liczb) Pi: „Liczba Pi”
Wis/awy Szymborskiej oraz kilka innych pomagaj)cych zapami,ta
kolejne cyfry rozwini,cia liczby Pi, takich jak „Inwokacja
do Mnemozyny” Witolda Rybczyskiego. Mo%na by/o
te% sprawdzi swoje si/y w uczeniu si, na pami,
kolejnych cyfr rozwini,cia, dost,pne by/y tak%e „"ci)gi”
z liczb) Pi (z dok/adno"ci) do ponad 5 tysi,cy miejsc po
przecinku). Organizatorzy przygotowali te% specjalne pibusy (rebusy zwi)zane z liczb) Pi), które cieszy/y si,
najwi,kszym zainteresowaniem – by mo%e dlatego, %e
za odgadni,cie prawid/owego rozwi)zania mo%na by/o
pocz,stowa si, przepyszn) szarlotk) (Apple Pie).
ANDRZEJ TOPCZEWSKI
FOT. MONIKA ROKICKA

Kto pierwszy obliczył liczbę Pi?

Liczba Pi (d8ugo+! jednostkowego pó8okr/gu lub pole jednostkowego ko8a)
interesowa8a matematyków od dawna. Ju. w III wieku p.n.e. Archimedes
oszacowa8 jej warto+! z dok8adno+ci7 do 0,002, przybli.aj7c obwód ko8a
z góry i z do8u obwodami wpisanego we i opisanego na nim 96-k7ta foremnego. Jest on równie. wynalazc7 s8ynnego wymiernego przybli.enia liczby
Pi jako 22/7, co daje lepsz7 dok8adno+! ni. poprzednie przybli.enie. To za
spraw7 tego w8a+nie przybli.enia liczba Pi nazywana by8a liczb7 Archimedesa.
Póniej przyj/8a si/ równie. nazwa ludol na, na pami7tk/ niemieckiego matematyka i szermierza Ludolfa van Ceulena, który w 1610 roku obliczy8 j7
z dok8adno+ci7 do 35. miejsca po przecinku, stosuj7c metod/ Archimedesa.
Oznaczanie liczby Pi w8a+nie t7 liter7 greckiego alfabetu (pierwsz7 liter7
s8owa „perímetros”, co znaczy obwód) zosta8o wprowadzone na pocz7tku
XVIII wieku przez angielskiego matematyka Williama Jonesa.
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odwane, przebojowe, otwarte
Przedsibiorcze, energiczne,
itechniki Biaostockiej.
– studentki i absolwentki Pol

K

a-da z nich jest indywidualno#ci', ale
wszystkie )'czy jedno – zadowolenie
z wyboru tej w)a#nie uczelni. Zgodnie
twierdz', -e Politechnika Bia)ostocka doskonale
przygotowuje dziewczyny do wej#cia na rynek
pracy i znalezienia na nim swojego miejsca.
Tu mog' te- rozwija" swoje inne, pozakierunkowe pasje. Podkre#laj' równie-, -e studia techniczne to domena nie tylko tej „brzydszej” p)ci,
-e tak-e dziewczyny mog' si, na nich doskonale odnale", równie- na kierunkach postrzeganych jako typowo „m,skie”. I -e aby studiowa" na Politechnice Bia)ostockiej, wcale nie
trzeba by" wybitnym z matematyki – uczelnia
i studenci pomog' nadrobi" ewentualne zaleg)o#ci. Dziewczyny – nie bójcie si, wi,c i wybierajcie Politechnik,! Nie pozwólmy, by naszym -yciem kierowa)y stereotypy!
ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ

Decyzja najlepsza z mo liwych
mgr in. Katarzyna CisoKomarnicka, absolwentka
elektroniki i telekomunikacji na Wydziale Elektrycznym PB. Aktualnie
metroloka w Laboratorium Pomiarowym rmy Plum, a take
dziennikarka muzyczna Radia Akadera.
Studia na PB da)y mi przede wszystkim mo-liwo#" rozwijania moich technicznych zainteresowa. Co istotne, po ich ukoczeniu nie
mia)am -adnych problemów ze znalezieniem
pracy. Sta)o si, tak m.in. dzi,ki praktykom,
które odby)am jeszcze w trakcie studiów. Po
drugim roku wyjecha)am na bezp)atne praktyki do Gdaska, do rmy Telkom Telmor. Rok
póniej odby)am kolejne – w Laboratorium
Pomiarowym rmy Plum, w którym dzi# jestem zatrudniona. Temat mojej pracy magisterskiej pokry) si, cz,#ciowo z zakresem obowi'zków, które mam dzi# w pracy. W ramach
dyplomu skonstruowa)am przyrz'd, który monitoruje warunki #rodowiskowe – mierzy temperatur,, wilgotno#" powietrza, ci#nienie,
a potem, dodatkowo, zdalnie wysy)a te pomiary. Podobny przyrz'd powsta) w rmie,
a ja w ramach pracy w laboratorium zajmuj,
si, wzorcowaniem tych przyrz'dów, a tak-e
przyrz'dów klientów zewn,trznych.
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Dzi# z pe)n' odpowiedzialno#ci' mog, powiedzie", -e wybór uczelni i kierunku studiów
by) najlepszym z mo-liwych. Drugi raz podj,)abym
identyczn' decyzj,. Studia na PB przede wszystkim umo-liwi)y mi podj,cie pracy, która teraz
dostarcza mi wiele zadowolenia. Ale tak-e,
dzi,ki temu, -e wybra)am PB tra)am do Radia
Akadera i tu realizuj, swoj' drug' – muzyczn'
– pasj, prowadz'c jazzow' audycj, Audio Room.

Politechnika Biaostocka od pocztku uczestniczy w akcji
„Dziewczyny na
politechniki”,
której celem jest
promocja ksztacenia technicznego i zawodów
technicznych
wród modych kobiet. Akcja jest
wspólnym przedsiwziciem polskich
uczelni technicznych, KRPUT oraz
Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Sukces to wiara w siebie!
mgr Urszula Misiejuk,
absolwentka zarzdzania
i marketingu na Wydziale
Zarzdzania PB. Obecnie
w acicielka rmy
Lex-Trans.
Prac, podj,)am ju- na trzecim semestrze studiów,
maj'c zaledwie 20 lat. Pracowa)am w rmach
zajmuj'cych si, transportem i spedycj'.
W 2004 r., tu- po studiach, postanowi)am otworzy" w)asn' rm,, która zajmuje si, obs)ug'
spedycyjn' wszelkich towarów b,d'cych przedmiotem wymiany handlowej na rynku mi,dzynarodowym. Kiedy podejmowa)am decyzj,
o otwarciu w)asnej rmy, wydawa)o mi si,, -e
jestem zbyt ma)o odpowiedzialna, mia)am 24
lata... Jednocze#nie wiedzia)am, -e jestem uparta
i -e jak tylko dam z siebie 100%, to musi mi si,
uda". Miewa)am i miewam oczywi#cie w swoim
-yciu zawodowym momenty kryzysu, ale przezwyci,-y" je pozwala mi determinacja, konsekwencja i wytrwa)o#". Oczywi#cie, trzeba te- dok)adnie wiedzie" czego si, chce i by" przy tym
elastycznym, bo -ycie czasem pisze inny scenariusz ni- my chcemy. Sytuacje kryzysowe z takim
nastawieniem s' wtedy do przej#cia. Trzeba te-

si, kszta)ci" i dokszta)ca" poprzez szkolenia,
kursy. Nale-y równie- w trakcie studiów czerpa"
mo-liwie jak najwi,ksz' dawk, wiedzy i wykorzystywa" mo-liwo#ci dawane przez uczelni,,
poniewa- ca)y #wiat biegnie do przodu – organizacyjnie, technologicznie. Nieustanny niedosyt wiedzy i d'-enie do coraz to nowych celów, s' charakterystyczne dla ludzi sukcesu.
Zach,cam wi,c wszystkie dziewczyny do
otwierania w)asnych rm, ale najpierw nale-y
zdoby" niezb,dne do#wiadczenie i wiedz,.
Sukces zale-y od wiary w siebie, zaanga-owania w dobrze wykonywan' prac,, wytrwa)o#ci i konsekwencji.

Kobiety: odwagi!
in. Monika Grzegorczyk,
studentka budownictwa
na Wydziale Budownictwa
i Inynierii rodowiska PB
Na pewno dziewczyny nie powinny ba" si, podejmowania
studiów na Politechnice. Wprawdzie, -eby dobrze czu" si, na studiach technicznych, nale-y
lubi" przedmioty #cis)e. Ale nawet je-eli podczas
studiów ma si, jakie# problemy z którym#
z przedmiotów, to na uczelni mo-na znale"
du-o mo-liwo#ci pomocy i wiele osób ch,tnych
by jej udzieli". Chocia-by kolegów, którzy rzeczywi#cie czasem lepiej ni- my czuj' si, w zagadnieniach praktycznych. Uczelnia organizuje
te- kursy wyrównuj'ce i ka-dy, kto tego chce
i potrzebuje, mo-e si, w danej dziedzinie,
np. matematyce, podci'gn'".

Dziewczyna te potra
in. Sylwia Iljaszuk, studentka budownictwa na
Wydziale Budownictwa
i Inynierii rodowiska PB
Kiedy zaczyna)y#my studia,
reprezentacja dziewczyn na
Politechnice nie by)a jeszcze tak liczna, jak
obecnie. Teraz jest nas w zasadzie ju- bardzo
du-o - na niektórych kierunkach dziewczyny
stanowi' nawet przewag, liczebn'. I wcale
nie chcemy by" postrzegane jako# wyj'tkowo
ze wzgl,du na swoj' p)e". Owszem, bycie
dziewczyn' na Politechnice to te- czasem troch,
takie wyzwanie dla nas i musimy udowadnia"
naszym kolegom lub wyk)adowcom, -e odnajdziemy si, w bran-y postrzeganej jako typowo
m,ska, stara" si, bardziej ni- oni. Ale dzi,ki
temu bywamy te- od nich lepsze.
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Z Erasmusem do Wielkiej Brytanii
Program Erasmus funkcjonuje na Politechnice
Biaostockiej ju od
13 lat. W tym czasie
z jego dobrodziejstw
skorzystao ju kilkuset
studentów najwikszej
uczelni technicznej
w regionie. O wraeniach ze studiów
w Wielkiej Brytanii rozmawiamy z Piotrem
Wojnowskim, studentem drugiego roku
Wydziau Budownictwa i Inynierii rodowiska Politechniki Biaostockiej.
– Skd pomys, by wzi udzia w programie Erasmus i to ju na drugim roku studiów?
Mo,liwo&ci* wyjazdu na studia zagraniczne
w ramach programu Erasmus zainteresowa+em si. ju, na samym pocz*tku moich studiów. Dlatego te,, kiedy pozytywnie zaliczy+em
pierwszy rok (co jest jednym z koniecznych
warunków uczestnictwa w programie), postanowi+em z+o,y$ swoj* aplikacj.. Najwi.kszym
magnesem w moim przypadku by+a mo,liwo&$
poznania wielu ciekawych ludzi z rozmaitych
zak*tków &wiata oraz kultur, z których si.
wywodz*. Dodatkowym atutem wyjazdu by+a
mo,liwo&$ „podszlifowania” j.zyka, w szczególno&ci w zakresie specjalistycznych poj.$
wykorzystywanych w wielu dziedzinach zwi*zanych z budownictwem.
– Czy rzeczywisto okazaa si zgodna
z Twoimi oczekiwaniami?
My&l., ,e tak. Wybra+em studia na University of Wolverhampton. To uczelnia o ponad
stupi.$dziesi.cioletniej historii, oferuj*ca studia na bardzo wielu kierunkach tj. piel.gniarstwo, prawo czy te, budownictwo. Zreszt*,
w 1992 roku uniwersytet ten wykszta+ci+ si.
z wcze&niejszej politechniki. Uczelnia ma
cztery kampusy. Aktualnie studiuje na niej
oko+o 23 tysi.cy studentów praktycznie z ca+ego &wiata. Kiedy przebywa+em w murach
University, nie mog+em oprze$ si. wra,eniu,
i, obcokrajowcy stanowi* tam niemal po+ow.
wszystkich studentów. Samo miasto jest równie, bardzo atrakcyjne do studiowania. Ma
bogate tradycje przemys+owe, jest dobrze skomunikowane i otwarte na przyjezdnych.
– Co day Ci studia za granic, cile z fachowego punktu widzenia?

W mojej opinii poziom nauczania na kierunku budownictwo na University of Wolverhampton jest nieco ni,szy ni, na Politechnice
Bia+ostockiej. Niemniej jednak mia+em okazj.
spojrzenia na studiowany przeze mnie kierunek z innej – zagranicznej – perspektywy. Co
wi.cej, styczno&$ ze
specyczn* anglosask* kultur* akademick* okaza+a si.
bardzo cennym do&wiadczeniem.
– Bardzo wana sprawa dla kadego studenta – utrzymanie i nanse. Jak wygldao to w Twoim przypadku?
W utrzymaniu i studiach na partnerskiej
uczelni pomaga specjalne stypendium przyznawane wszystkim uczestnikom programu
Erasmus, cho$ chcia+bym zaznaczy$, ,e nie
pokrywa ono wszystkich wydatków zwi*zanych ze studiowaniem i utrzymaniem za granic*. Wyje,d,aj*c, nale,y dysponowa$ w+asnymi pieni.dzmi. Z drugiej strony wszystko
jest kwesti* potrzeb – je&li nie prowadzi si.
szczególnie „bujnego” ,ycia studenckiego (co
nie oznacza te, jakiej& wielkiej konsumpcyjnej i towarzyskiej ascezy), i w kwestii wy,ywienia nie liczy si. tylko i wy+*cznie
na menu w pubach – ogl.dnie mówi*c,
da si. prze,y$. Za studiowanie na University of Wolverhampton uczestnik
Erasmusa nic nie p+aci. Brzmi to nieco
banalnie, ale trzeba mie$ na
uwadze fakt, i, osoby studiuj*ce tam na sta+e, z regu+y musz* wyk+ada$
pokane sumy na edukacj..

dlatego, i, pomoc* w kwestiach formalnych
s+u,y Biuro ds. Wspó+pracy Mi.dzynarodowej
na Politechnice Bia+ostockiej. Najwa,niejsz*
spraw* jest oczywi&cie zdanie egzaminu j.zykowego, jednak osoby, które zaliczy+y z dobrym
wynikiem matur. z j.zyka angielskiego na
poziomie rozszerzonym nie
powinny mie$
z nim wi.kszych trudno&ci. Ci, którzy
chc* studiowa$ w Wielkiej Brytanii w ramach
programu Erasmus, niech nie obawiaj* si.
bariery j.zykowej! Oczywi&cie, na samym pocz*tku odczuwalne s* pewne trudno&ci w porozumiewaniu si., jednak dos+ownie z ka,dym
dniem stan ten ulega zdecydowanej poprawie.
Przede wszystkim dlatego, ,e pracownicy University of Wolverhampton oraz koledzy s*
bardzo ,yczliwi i s+u,* pomoc* tak w nauce,
jak i ,yciu codziennym. Chcia+bym te, uczuli$
na uwa,ny dobór przedmiotów, które b.dzie
si. studiowa+o na uczelni przyjmuj*cej. Powinno za+agodzi$ to w jakiej& mierze nierówno&ci w ró,nicach programowych. I rada
na koniec: czy warto? Warto!
ROZMAWIA: ANDRZEJ TOPCZEWSKI

– Czy masz jakie
rady dla modych
osób, które b d
chciay skorzysta
z oferty Erasmusa?
Wyjecha$ na zagraniczne studia z Erasmusem jest napraw.
+atwo. Na wst.pie ilo&$
niezb.dnej do przygotowania „papierologii”
wydaje si. du,a. Jednak
jak zwykle: dla chc*cego
nic trudnego, chocia,by
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Syndrom Józefa K.
eranto i ich realizacji w Centrum
O promowaniu sztuki, ideach esp
stoku rozmawiamy z dyrektorem
im. Ludwika Zamenhofa w Biaym
iczem.
placówki – Jerzym Szerszunow

– Czego potrzebuje kultura w Biaymstoku?
Tego, czego wsz&dzie: przekonania ludzi, )e
obcowanie ze sztuk! od najm(odszych lat, chodzenie do galerii i branie udzia(u w dyskusjach
s! tak samo potrzebne do )ycia, jak telewizor
w domu, wypady do kina czy na kr&gle.
– Sowem: potrzebujemy wyrobienia w sobie nawyku codziennego obcowania ze
sztuk?
Dok(adnie tak. Jest co" prawdziwego
w stwierdzeniu, )e przyzwyczajenie to druga
natura cz(owieka. Dlatego ju) dzieci trzeba
uczy , )e galeria jest miejscem bezpiecznym,
przyjemnym, )e mo)na si& w niej czego" ciekawego nauczy . Chodzi o to, by przekona
odbiorc&, )e obcowanie ze sztuk! nie jest zarezerwowane dla znawców, kuratorów czy artystów. Uczestnictwo w )yciu kulturalnym powinno by chlebem powszednim, a nie czym",
co robimy od "wi&ta. Je)eli uda si& doprowadzi do sytuacji, )e obcowanie ze sztuk! b&dzie
traktowane w ten w(a"nie sposób, nie b&dziemy potem narzeka , )e kino polskie kuleje,
czy )e m(odzie) niech&tnie s(ucha muzyki powa)nej, a muzea i galerie "wiec! pustkami.
– Chyba powoli wam si to udaje, bo obserwujc widowni na spotkaniach w Cen-
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trum, mona zauway, e jest tu reprezentowany peen przekrój wiekowy – od
najmodszych do starszych. W innych placówkach widownia jest zazwyczaj bardziej
jednorodna pod tym ktem...
Staramy si&. Je)eli to przynosi zauwa)alne
efekty, to znaczy, )e nasza praca nie idzie na
marne. Chcemy stworzy miejsce, które b&dzie
otwarte dla wszystkich. Je"li mamy post&powa "ladem idei Zamenhofa, stawia na
otwarto" i dialog, to nie mo)e by mowy
o jakiejkolwiek dyskryminacji. Wyklucza
mo)na przecie) nawet ze wzgl&du na wiek
czy wykszta(cenie, nie oferuj!c nic ciekawego
osobom starszym czy bez studiów. To prowadzi do sytuacji, w której cz(owiek boi si&
wej" do galerii, bo nie wie, co to za miejsce.
Dlatego staramy si& stworzy takie warunki
odbioru naszych propozycji kulturalnych, by
nasza publiczno" czu(a si& w Centrum jak
kto" wa)ny, o kogo si& dba. Nie koniecznie
schlebia jego gustom za wszelk! cen&, ale je
szanuje.

czytelno" , interakcyjno" – to okre"la dzisiejsz! komunikacj& i trzeba to mie na uwadze
organizuj!c swoje dzia(ania. M(ode pokolenie
wychowane na Internecie ma zupe(nie inne
wymagania.
– Zamenhofa udaje si w tym jako umieci?
Mogli"my si& zdecydowa na rol& stra)ników jego pami&ci, ale to by(oby zamkni&cie
go w puszcze z etykiet! „to ju) jest historia”.
Idee Zamenhofa wyklarowa(y si& na prze(omie
XIX i XX wieku, ale przez ten czas wcale nie
zwietrza(y. Pomys( esperanto to nie tylko koncepcja j&zyka uniwersalnego, ale te) nowy kana(, nowa platforma komunikacji. Zamenhof,
jako przedstawiciel spo(eczno"ci )ydowskiej
rozumia( dobrze problem wykluczenia spo(ecznego. Dlatego poszukiwa( formy komunikacji, która nie b&dzie zawiera(a obci!)aj!cych
elementów wynikaj!cych z odmiennej kultury,
wychowania, czy wyznawanej religii.
– Wsuchujecie si w to, co o waszych
dziaaniach mówi inni?
Zauwa)am przychylno" mediów i to nas
cieszy. Ale odbiór krytyki, dziennikarzy to
jedno, a najwa)niejsze i tak jest, jak reaguj!
sami uczestnicy spotka. Po jednym z wernisa)y podszed( do mnie pewien starszy pan
i zapyta(: „Czy Józek Kowalski (uyjmy takiego
pseudonimu) tu by?”. Zdziwi(em si&, bo nikogo takiego nie zna(em. Rozmówca wyt(umaczy( mi, )e pan Józef mieszka gdzie" niedaleko, )e regularnie przychodzi do Centrum,
spotykaj! si&, a potem id! na kaw&. Nie mamy
nic przeciwko temu, by „syndrom Józka Kowalskiego” by( powszechnym zachowaniem

– Parafrazujc haso reklamowe Naszej
Klasy, mona Centrum nazwa „miejscem
spotka ”?
Jak najbardziej. Podczas rozmów o Centrum
cz&sto pada pytanie, jaki mamy prol. Ca(y
czas pokutowa(o przekonanie, )e skoro to Centrum imienia Ludwika
Wielokana owo przekazu, multimeZamenhofa, wi&c powindialno, czytelno, interakcyjni"my si& skupia na
no – to okrela dzisiejsz
komunikacj i trzeba to mie na
kulturze judaizmu i esuwadze organizuj c swoje dzia ania.
peranto. Owszem – s!
sta(e ekspozycje temu
po"wi&cone, w Centrum
ma swoja siedzib& Biblioteka Esperancka, or- w"ród bia(ostoczan. Je)eli kto" umawia si&
ganizowane s! spotkania po"wi&cone kulturze u nas na spotkanie, to znaczy, )e uda(o nam
i historii ruchu esperanto. To jest jeden z wa)- si& stworzy miejsce autentycznie przyjazne
nych nurtów naszej dzia(alno"ci. Ale Centrum, i otwarte. I zawsze jest nadzieja, )e kto" czeto nie Dom Pami&ci. Nie jeste"my – statutowo, kaj!cy na znajomego zobaczy jedn! z naszych
czyli prawnie ani organizacyjnie – muzeum. wystaw, przeczyta plakat, mo)e przyjdzie poZ drugiej strony muzea te) prze)ywaj! szybkie wtórnie... Na takich drobnych, ma(o spektaprzeobra)enia, coraz mocniej stawiaj!c na in- kularnych zdarzeniach buduje si& autentyczne
terakcj& ze wspó(czesno"ci! – zarówno )ycie kulturalne miasta.
w kwestiach technicznych (niemal norm! sta(o
si& u)ycie multimediów), ale i programowych. – Dzikuj za rozmow.
Wielokana(owo" przekazu, multimedialno" ,
ROZMAWIA: ARKADIUSZ KACZANOWSKI
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Kultura na BOKu

Na mapie Biaegostoku co rusz pojawiaj si nowe miejsca aspirujce do nazwy kulturalnych centrów
miasta. Jest te grono takich, których pozycja jest ju ugruntowana i niezachwiana. Do tej drugiej grupy
z ca pewno ci zaliczy mona Biaostocki O rodek Kultury.

J

ednak BOK nie zawsze by; placówk9,
któr9 wi2kszo1) mieszka'ców Bia;egostoku zna w jej dzisiejszym kszta;cie.
Jego pocz9tki si2gaj9 roku 1975 – wtedy to
rozpocz9; swoj9 dzia;alno1) pod nazw9 Miejski Dom Kultury. MDK funkcjonowa; do pocz9tku lat 90-tych, kiedy to jego struktura
uleg;a przebudowie, a to zaowocowa;o tak0e
zmian9 nazwy placówki na Bia;ostocki O1rodek Miejski (w 1994 roku). Dzi1 BOK to dobrze
znana i ceniona instytucja. Solidna marka.
Pod jej szyldem funkcjonuj9, na sta;e ju0
chyba zatopione w bia;ostock9 rzeczywisto1)
Kino Forum i Kawiarnia Fama. Opisywane
w poprzednim numerze Centrum im. Ludwika
Zamenhofa te0 wysz;o spod skrzyde; instytucji na Legionowej.

Sztuka w wersji premium
Bia;ostocki O1rodek Kultury sta; si2 dla mieszka'ców miasta synonimem kultury w jej ró0norodnych wymiarach i formach. Tej, która
wychodzi odbiorcy na spotkanie prezentuj9c
przed nim szeroki wachlarz do1wiadcze'.
Wa0nym przedsi2wzi2ciem w kalendarzu placówki s9 Dni Miasta Bia;egostoku. Wydarzenia w ramach tej imprezy skupiaj9 nawet
kilkutysi2czn9 widowni2 i spotykaj9 si2 z entuzjastycznym odbiorem widzów. To w;a1nie
BOK zadba; o to, aby w czasie obchodów Dni
Miasta 2010, Bia;ystok odwiedzi;a m.in. Suzanne Vega, Kayah czy T.Love, oraz przyj2ty
z wielkim zainteresowaniem Wietnamski
Teatr na Wodzie z Hanoi.
W zbiór organizatorskich sukcesów BOK
wpisuje si2 te0 festiwal Dni Sztuki Wspó;czesnej. Olbrzymia (jak na nasze warunki) impreza oferuj9ca po trochu ka0dej dziedziny
sztuki. Bo cho) program g;ówny DSW jest
zdominowany przez teatr, to w1ród oko;o 30
przedsi2wzi2) znajd9 co1 dla siebie te0 wielbiciele m.in. literatury, muzyki, ta'ca, lmu, fotograi czy komiksu.
Regionalnie, ponadlokalnie
W zesz;ym roku czwart9 edycj2 mia; organizowany przez BOK Festiwal Kultur Podlasia „Inny
Wymiar – s9siedzi”, który ma przyczyni) si2
do budowania pozytywnych relacji mi2dzy ró0nymi narodowo1ciami zamieszkuj9cymi Podlasie.

Cel wznios;y, nie
raz ;atwiejszy do
sformu;owania ni0
osi9gni2cia. Organizatorzy i na to
jednak znaleli
sposób – to kultura
sta;a si2 platform9
porozumienia. Dlatego w ramach festiwalu przedstawiane s9 interdyscyplinarne prezentacje
kultur narodów
zwi9zanych z regionem, ich tradycji
i obyczajów, przy
jednoczesny podkre1leniu tego, jaki
wp;yw mia;y (i ci9gle
maj9) na kszta;t kultury regionu. Wszystko to podane w atrakcyjnej
formie koncertów, pokazów lmowych, wystaw,
ale te0 spacerów po mie1cie szlakami jego
by;ych mieszka'ców.
Jesie' to w Bia;ymstoku pora fanów bluesa
– równie0 za spraw9 BOK-u. To pod jego piecz9 odbywa si2 w mie1cie najstarszy w Polsce,
bo zapocz9tkowany w 1978 roku, festiwal tej
muzyki – „Jesie' z Bluesem”. I nie chodzi tu
tylko o prezentowanie czy promowanie tego
typu muzyki poprzez koncerty. Czym zaskoczy
nas tegoroczna jesie'? To tajemnica, ale wiadomo, 0e mi2dzy 24 a 26 listopada b2dzie si2
dzia;o.
Wcze1niej za1 czekaj9 nas Zaduszki Bluesowe, czyli koncert dedykowany zmar;emu
w 1983 roku harmonijkarzowi Kasy Chorych
– Ryszardowi „Skibie” Skibi'skiemu. Przy
okazji tej cyklicznej ju0 imprezy Bia;ystok
mia; szans2 go1ci) najwi2ksze s;awy bluesa,
tak z kraju, jak i zza granicy.
Filmowy atak miechu
BOK nie zaniedbuje równie0 wielbicieli sztuki
lmowej. Pró0no tu jednak szuka) popkulturowej papki, która ma 1ci9gn9) przed ekrany
jak najwi2ksz9 liczb2 widzów. Projekty takie
jak np. Podlaski Festiwal Krótkich Filmów Niezale0nych ubrOOFka czy Filmowe Podlasie

Atakuje! skierowane s9 przede wszystkim do
poszukiwaczy tego, co w kinie niekonwencjonalne, 1wie0e i niepowtarzalne. S;owem: tego,
co oferuje szeroko rozumiana lmowa twórczo1) niezale0na.
Pole do popisu maj9 wszyscy zdolni i pomys;owi, a nie koniecznie m;odzi. Oni ze swoj9
twórczo1ci9, dzi2ki pomocy ludziom BOKu,
mog9 wyruszy) w 1wiat. I to dos;ownie! Filmy
z FPA! prezentowane s9 du0o szerszej publiczno1) ni0 ta, która zgromadzi si2 w Kinie
Forum. Organizatorzy promuj9 je nie tylko
w Europie Wschodniej i Zachodniej, ale te0
w Ameryce Pó;nocnej. W;a1nie ruszyli w kolejn9 tras2 po Polsce i okolicznych krajach.
Zapewne jeszcze wielu Bia;ostoczan my1li,
0e dobry kabaret mo0na zobaczy) wy;9cznie
wpatruj9c si2 w ekran telewizora lub komputera. W Kawiarni Fama dzi2ki wspó;pracy
z Kabaretem Widelec wyros;a zielona oaza na
Bia;ostockiej Pustyni Kabaretowej – co miesi9c gra Liga Kabaretów. Bo tych wcale nie jest
na Podlasiu tak ma;o. Na co dzie' gwiazdy
bia;ostockiej sceny kabaretowej mo0na spotka) np. w autobusie lub w sklepie. Ci ludzie
s9 tacy jak my. Zupe;nie niepozorni. I tylko na
scenie wst2puj9 w nich prawdziwe demony.
W;adcy publiczno1ci.
(AK)
FOT. PAWE MICHA OWSKI, FOTOMICHALOWSKI.COM

29

Edukator
Edukator

Matura bez stresu • PORADNIK

a
r
u
t
a
m
a
k
a
t
ie
N
strasznjąa

– jak ją malu

Nie od dzi wiadomo, e odpowiednie nastawienie i motywacja pozwala nam osign wyniki, o których
nawet nie marzylimy. Std te do matury trzeba przygotowywa si przede wszystkim mdrze – lczenie
caymi dniami nad ksikami nie gwarantuje nam sukcesu. Sprawd , co jeszcze moesz zrobi, aby na
niszu odnie zwycistwo.

1. Zaplanuj swój sukces

• niezalenie od tego, jak mao czasu zostao do matury, zawsze
jeste w stanie uoy plan dziaania, jeli do tej pory go nie zrobie, zrób to wanie teraz;
• zastanów si, jaki system nauki najbardziej ci odpowiada, co ci
mobilizuje (czy lepiej przyswajasz wiedz o poranku, czy te jeste „sow” i wolisz uczy si do pó na w nocy; czy lubisz wspózawodnictwo, czy te samotny maraton prowadzcy ci do mety);
• przygotuj miejsce do nauki, skompletuj podrczniki, pomoce
i notatki potrzebne ci do nauki, w widocznym miejscu umie
harmonogram swoich dziaa ;
• codziennie wery kuj postpy w realizacji ustalonego planu, jeeli
nie udao ci si wszystkiego zrobi, bd elastyczny – zmody kuj
go, uwzgldniajc zalegoci;
• dzie przed egzaminem powi na odpoczynek lub ulubione zajcia (przygotuj ubranie na egzamin, wszystkie potrzebne na ten
dzie akcesoria i pomoce);
• bd skoncentrowany do momentu, kiedy nie oddasz pracy maturalnej, nie oddawaj kartki przed czasem.
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2. Uruchom pozytywne
nastawienie
• uwiadom sobie, dlaczego mylisz o maturze, jak
o czym przeraaj cym i nieosi galnym;
• twój stosunek do matury zosta ci narzucony z zewn trz – nauczono ci%, e matura jest czym naprawd% strasznym (kto z nas tego nie sysza: Jak
nie b%dziesz si% uczy, nie zdasz matury, Nie moesz wyj, bo masz przecie matur%);
• pami%taj, niech% do matury moe obnia efekty
twojej nauki – m%czymy si% przecie bardziej jeeli
robimy co, czego nie lubimy;
• spróbuj kojarzy matur% z czym przyjemnym: pomyl o czym, co lubisz, a nast%pnie pomyl o maturze; skojarz to co lubisz z matur , w dowolny –
moe to by najmniej oczekiwany sposób; wiczenie to powtarzaj kadego dnia;
• jeli masz plan dziaania, rozpocznij jego realizacj%
od zaraz, zamiast rozmyla o zadaniu!

3. Wzmacniaj koncentrację i pamięć

4. Wspomagaj się dietą

• mózg potrzebuje tlenu do dziaania, dlatego regularnie uprawiaj sport – dotleniasz w ten sposób szare komórki i zwi%kszasz przepyw krwi w mózgu; przed
intensywn nauk wyjd na spacer, zrób kilka wicze, wsi d na rower;
• nie zarywaj nocy – zdrowy sen to najlepszy sposób na poprawienie pami%ci;
• wicz pami% i koncentracj% na co dzie: licz w pami%ci, rozwi zuj krzyówki
i amigówki, graj w szachy, ukadaj puzzle;
• stosuj techniki mnemotechniki; oznacza to, e informacje nieznane staraj si%
powi za ze znanymi wydarzeniami lub osobami, z którymi wi  si% mie
wspomnienia, obcego j%zyka ucz si% piewaj c, nuc c melodi%, przypomnisz
sobie tekst, z dugich, skomplikowanych zwrotów twórz skrótowce, do trudnych poj% dopasuj rymy;
• stwórz bank pami%ci – nagraj lub napisz zapami%tane informacj%, powracaj do
nich wielokrotnie, sprawdzaj c ile zapami%tae;
• skorzystaj z kursów trenuj cych pami% i koncentracj%.

• stosuj diet% stymuluj c prac% mózgu – posiki powinny obtowa w witaminy z grupy B, C i E, elazo,
cynk, potas i fosfor;
• w twoim codziennym menu powinny znale si% produkty penoziarniste, orzechy pestki dyni, sonecznika, rodzynki, morele, wiee warzywa i owoce. Zamiast ziemniaków jedz kasze. Pami%taj o wodzie mineralnej, zielonej herbacie oraz wieo wyciskanych
sokach, nie przesadzaj z kaw (nie pij wi%cej ni 3 lianki kawy dziennie) i napojami energetyzuj cymi,
w chwilach intensywnej nauki si%gnij po gorzk czekolad%;
• uzupeniaj niedobory preparatami zawieraj cymi e-sze, lecytyn% lub wyci g z miorz%bu japoskiego.

PRZYGOTOWAA: MARIA KUBALA

5. Ucz się efektywnie
• nie wkuwaj na pami%;
• podziel materia na krótkie partie tematyczne (ok. 30 minut), rób przerwy (od 5 do 10
minut) mi%dzy poszczególnymi cz%ciami
materiau; najwi%cej zapami%tujesz w ci gu
pierwszych 20 i 20 ostatnich minut nauki;
• w trakcie odpoczynku rób wiczenia relaksacyjne, które zmniejszaj napi%cie mi%ni,
uprawiaj jog%, suchaj muzyki relaksacyjnej,
medytuj;
• przeplataj partie materiau trudniejszego
z atwiejszym;
• staraj si% kojarzy róne fakty;
• zapami%tuj, angauj c kilka zmysów: czytaj
na gos, korzystaj z kolorowych materiaów,
ucz c si%, chod po pokoju.
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JZYK POLSKI: przykadowe zadania maturalne
poziomu rozszerzonego i podstawowego
I. Pisanie wasnego tekstu
w zwizku z tekstem literackim
zamieszczonym w arkuszu
(zadanie na poziomie rozszerzonym)
Temat: Dokonaj analizy porównawczej „Pielgrzyma” A. Mickiewicza
i „Kufra” K. Wierzyskiego, osadzajc j w kontekcie liryki emigracyjnej.
[mody kacja tematu z próbnego egzaminu maturalnego z roku 2003
– Syllabus z j.zyka polskiego 2003-2004, Warszawa 2001]

Kazimierz Wierzyski
Kufer
Marii D browskiej

Na strychu -pi mój powrót,
Kufer blach4 okuty, walizy,
Ca3a moja ojczyzna,
Paszporty, obywatelstwa,
Emigracyjne wizy.
Kufer, mój wielki maj4tek,
Którego tutaj mam broni*,
Normalny nieszcz.-cia pocz4tek
I ob34kany koniec.
Kufer starych zje3cza3ych dzieci,
Gotowych dalej dziecinnie* i g3upie*
I -ród niezdatnych na nic rupieci
Samotno-* dzika, gorycz nostalgii,
Najrozpaczliwszy rupie*.
Psie wycie za moj4 ziemi4 karpack4,
Spazm do którego wstyd mi si. przyzna* –
I przeprowadzka za przeprowadzk4,
Z Ameryki do Europy,
Z Europy do Ameryki,
Kufer na plecach,
Schodzone stopy,
Ojczyzna.
Taki jest baga0. Taki woja0,
Taki mój rozk3ad jazdy:
Wszystkie strony -wiata otwarte
A wyj-cia z 0adnej.

Adam Mickiewicz
Pielgrzym
U stóp moich kraina dostatków i krasy,
Nad g3ow4 niebo jasne, obok pi.kne lice;
Dlaczegó0 st4d ucieka serce w okolice
Dalekie, i niestety! jeszcze dalsze czasy?
Litwo! pia3y mi wdzi.czniej twe szumi4ce lasy
Ni0 s3owiki Bajdaru, Salhiry dziewice;
I weselszy depta3em twoje trz.sawice
Ni0 rubinowe morwy, z3ote ananasy.
Tak daleki! tak ró0na wabi mi. pon.ta;
Dlaczegó0 roztargniony wzdycham bez ustanku
Do tej, któr4 kocha3em w dni moich poranku?
Ona w lubej dziedzinie, która mi odj.ta,
Gdzie jej wszystko o wiernym powiada kochanku –
Depc4c -wie0e me -lady czy0 o mnie pami.ta?
1826
(A. Mickiewicz, Sonety krymskie)
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Taki jest potrzask. Ani co wzi4* st4d,
Ani z czym dobiec na koniec:
Strych mój i powrót,
Zguba i mi3o-*,
Której zabi* nie umiem
Ani obroni*.
1964
(K. Wierzyski, Kufer na plecach)

Praca Sylwii, uczennicy klasy drugiej w III Liceum
Ogólnoksztaccym im. K. K. Baczyskiego w Biaymstoku
„Kufer” Kazimierza Wierzyskiego i „Pielgrzym” Adama Mickiewicza
to utwory bardzo do siebie zbli0one pod wzgl.dem kreacji bohatera,
tre-ci oraz charakteru wypowiedzi. Pomimo tego, 0e powsta3y
w d3ugim odst.pie czasu – Mickiewicz to poeta romantyczny, Wierzyski to przedstawiciel dwudziestolecia wojennego i wspó3czesno-ci
– poruszaj4 ten sam problem, jakim by3o wyobcowanie zwi4zane
z emigracj4 oraz opisuj4 prze0ycia cz3owieka pielgrzyma, tu3acza,
poszukuj4cego sensu tu3aczki, sensu 0ycia oraz wci40 t.skni4cego
za ziemi4 ojczyst4. W przypadku Mickiewicza to t.sknota za Litw4
kszta3tuje jego wypowied, za- u Wierzyskiego to „karpacka
ziemia” budzi uczucie nostalgii.
Elementem, ró0nicuj4cym te dwa utwory s4: forma wypowiedzi
i forma wyra0enia swoich emocji. „Kufer” jest odzwierciedleniem
wewn.trznego chaosu, wywo3anego wyobcowaniem. Zagubiony
tu3acz wyrzuca chaotyczne, raczej spontaniczne my-li – skrawki,
co uk3ada si. w form. nieregularnych strof i wersów. Szczególne
znaczenie zyskuje tu przedmiot codziennego u0ytku – kufer, który
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staje si3 namiastk7 ojczyzny i, pe2en rupieci, przywo2uje jej wspomnienia.W „Pielgrzymie” natomiast opisywana ojczyzna jest /wi3to/ci7.
Konstrukcja utworu jest przemy/lana i ma posta+ sonetu w2oskiego.
„Pielgrzym” ma charakter patetycznego wyznania, jest wewn3trznym
krzykiem t3sknoty, rozrywaj7cym serce poety, podczas gdy „Kufer”
to raczej duchowa reeksja – monolog nad 4yciem, tu2aczym
losem i zwi7zan7 z tym nostalgi7.
„Kufer” Kazimierza Wierzy$skiego pochodzi z tomu wierszy
„Kufer na plecach” wydanego w 1964 roku w Pary4u, gdy pisarz
by2 na emigracji. Utwór jest smutn7 reeksj7 cz2owieka-tu2acza
nad swoim 4yciem, wyrazem t3sknoty do „bycia na swoim”, do ojczyzny – Polski.
Podmiot liryczny w wierszu wypowiada si3 w pierwszej osobie
liczby pojedynczej i prowadzi ze sob7 wewn3trzny monolog. Najwa4niejszym dla niego przedmiotem jest kufer „okuty blach7” –
symbol tu2aczki, ci7g2ego przebywania „nigdzie”, czyli sytuacji,
która bohaterowi utworu wcale nie sprawia przyjemno/ci, a przysparza
jedynie dr3cz7cych uczu+ „gorzkiej nostalgii” i „samotno/ci dzikiej”.
Liryk dedykowany jest Marii D7browskiej, która znana jest z tego,
i4 poezj3 Wierzy$skiego okre/la2a mianem „radosnej”. Mo4na
wi3c s7dzi+, 4e autor swój utwór o nostalgicznym charakterze
kieruje umy/lnie akurat do tej osoby, polemizuj7c niejako z charakterem swojej dotychczasowej poezji i wyra4aj7c si3 w nowym
stylu wypowiedzi.
Kufer, wydawa2oby si3 rzecz zwyczajna, w wierszu urasta niemal4e
do rangi przedmiotu kultu. Jest „wielkim maj7tkiem” i jedynym
maj7tkiem, jaki posiada podmiot liryczny – wieczny tu2acz, podró4nik,
który nie ma swojego w2asnego miejsca – „Taki jest potrzask.”,
mówi. Wci74 znajduje si3 na obczynie, wci74 zmuszony jest
gdzie/ wyje4d4a+ i zmienia+ swoje miejsca zamieszkania – „I
przeprowadzka za przeprowadzk7, Z Ameryki do Europy, Z Europy
do Ameryki”. Znajduje si3 „gdzie/”, nigdy u siebie, wci74 t3skni7c
za ziemi7 ojczyst7 – „ziemi7 karpack7”. Si23 t3sknoty oddaj7 sformu2owania: „psie wycie” i „spazm, do którego wstyd si3 przyzna+”.
Podkre/laj7 intensywno/+ dozna$ i s7 wyrazem bezradno/ci
bohatera wobec zaistnia2ej sytuacji.
Tu2acz jest pozbawiony swojej to4samo/ci, rozdarty na cz3/ci
i zagubiony, poniewa4 nie wie, dok7d zmierza – „Wszystkie strony
/wiata otwarte, wyj/cia z 4adnej”. Jedynym jego punktem zaczepienia,
ostatni7 desk7 ratunku przeciwdzia2aj7c7 zapominaniu o tym, kim
naprawd3 si3 jest, okazuje si3 zawarto/+ kufra – pami7tki ma2ej ojczyzny. Poeta przypomina, 4e nie tylko on tu2a si3 po /wiecie,
takich jak on jest wielu, ludzi zapomnianych przez los i próbuj7cych
siebie odnale+ w danej sytuacji. Ka4dy z osobna posiada w2asny
kufer pe2en niepotrzebnych rzeczy, rupieci, które, cho+ nieprzydatne,
decyduj7 jednak o poczuciu przynale4no/ci. Ludzie ci t3skni7 za
ojczyzn7, tym bardziej, i4 wiedz7, 4e na powrót nie ma szans
i nadziei. Pozostaje jedynie samotno/+ i t3sknota.
„Kufer” to rozmy/lania i reeksje nad celem 4ycia i swoim przeznaczeniem. Przedstawia losy cz2owieka osamotnionego i wykorzenionego, który pomimo 4alu i smutku, pogodzi2 si3 ze swoj7 sytuacj7: „taki jest baga4, taki woja4, taki mój rozk2ad jazdy”. Wci74
o ojczynie my/li, jako tym jedynym miejscu celu i przeznaczenia,
pomimo tego, 4e ca2y /wiat: lepszy (Ameryka – symbol lepszego
/wiata i egzotyki) i atrakcyjny (Europa – wszyscy wyje4d4ali „na
Zachód”) oferuje mu wiele mo4liwo/ci i swobody. W sercu wci74 –
„kufer na plecach, stopy schodzone, ojczyzna”. Z jednej strony
mo4e chcia2by zapomnie+ i 4y+ od nowa, jednak mi2o/ci do
„zguby” – ojczyzny – „zabi+ nie umie”, z drugiej te4 nie potra
tego uczucia broni+, co tylko podkre/la jego wewn3trzne rozterki.
„Kufer” jest zatem melancholijnym wyznaniem emigranta, którym
by2 sam Kazimierz Wierzy$ski, pragn7cy wróci+ do ojczyzny. Taki
cz2owiek 4yje wci74 na walizkach, ci7gle zmieniaj7c pa$stwa, miasta,
ze /wiadomo/ci7 niemo4liwego powrotu „na swoje”. Poeta, osoba
mówi7ca w wierszu, nie potra 4y+ normalnie w /wiecie, w którym
pozostaje na marginesie, jednak musi si3 ze swoim przeznaczeniem
pogodzi+: „Ani co wzi7+ st7d, ani z czym dobiec na koniec”.
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Wiersz Wierzy$skiego prowokuje do przywo2ania „Hymnu”
(Smutno mi, Bo4e...) Juliusza S2owackiego. Oba utwory przywo2uj7
motywy homo viator, t3sknoty za ojczyzn7 i bezsilno/ci wobec
losu. Obu poetów mo4na uto4sami+ z bohaterami liryków – jeden
„sto mil od brzegu i sto mil przed brzegiem”, drugi równie4
zawieszony pomi3dzy dwoma /wiatami – emigracji i ojczyzny.
Obaj z tego powodu s7 na granicy ob27kania z t3sknoty.
Drugi utwór – „Pielgrzym” Adama Mickiewicza nale4y do cyklu
„Sonetów krymskich”, napisanych w czasie przymusowego zes2ania
w g27b Rosji i podró4y na Krym.
„Pielgrzym” jest utworem przedstawiaj7cym reeksje zes2a$ca,
dotycz7ce t3sknoty za ojczyzn7. Utwór, podobnie jak „Kufer”
mo4na uzna+ za wiersz autobiograczny. Mickiewicz bowiem, pozostaj7c na wygnaniu, wyobcowany i samotny, t3skni2 do Litwy,
swojej rodzinnej ziemi. St7d te4 charakter wiersza – osobisty,
silnie emocjonalny i przede wszystkim nostalgiczny.
Sytuacja poety jest dla niego bardzo m3cz7ca i nie do ko$ca
zrozumia2a, poniewa4 pomimo tego, 4e u stóp jego /ciele si3
„kraina dostatków i krasy, nad g2ow7 niebo jasne”, pomimo, 4e
egzotyczna wspania2o/+ i pi3kno tej4e krainy, jak7 by2 Krym,
niejako si3 przed nim otwiera2y, zapraszaj7c do 4ycia wraz ze „s2owikami Bajdaru” i „Salhiry dziewicami”, jego serce i dusza, oboj3tne
na wszystko, co wokó2, wci74 t3skni2y do zwyczajnych krajobrazów
litewskich z szumi7cymi lasami. Umi2owa2 poeta ponad wszystko
pejza4e ojczyzny, do których ucieka2 wspomnieniami, „w okolice
dalekie, – i niestety! Jeszcze dalsze czasy”. Tym bardziej odczuwa
on t3sknot3 i ch3+ powrotu, 4e zosta2 zmuszony do 4ycia na
zes2aniu, a mo4liwo/+ powrotu by2a niemo4liwa.
Litwa w opisie Mickiewiczowskiego utworu staje si3 nie tylko
ukochan7 ziemi7 i ojczyzn7, ale jest te4 kojarzona z sielank7
m2odo/ci i mi2o/ci7 do kochanki, do której w3drowiec „wzdycha
bez ustanku”. Ojczyzna jawi si3 wi3c jako nieod27czny element
4ycia poety, czuje z ni7 silny zwi7zek emocjonalny i duchowy, tym
silniejszy, i4 pozostawi2 tam blis7 sobie osob3 („ona w lubej
dziedzinie, która mi odj3ta”).
Roz4alony, i jak sam o sobie pisze – roztargniony, wyznaje: „Tak
daleki! Tak ró4na wabi mi3 pon3ta”. W /wiecie pokus – „z2otych
ananasów” i „rubinowych morw” – nie odnajduje jednak ani
szcz3/cia, ani spokoju ducha, a tym bardziej mi2o/ci. Czuje si3
wyobcowany i niepewny swojego losu. Samotno/+ silnie mu doskwiera; na wspomnienie o ukochanej, sam siebie zapytuje, czy ta
„depcz7c /wie4e /lady” jeszcze o nim pami3ta? Pytanie to, bez
odpowiedzi, ko$czy utwór, co jedynie podkre/la zw7tpienie
cz2owieka w sens tu2aczki.
Oba utwory przedstawiaj7 wi3c posta+ tu2acza – pielgrzyma
skazanego na nieko$cz7c7 si3 w3drówk3 po obcej ziemi, gdzie
nie ma ani znajomych twarzy, ani bliskich sercu krajobrazów. Oba
utwory przesycone s7 uczuciem nostalgii i melancholii, oba s7 te4
wyrazem ch3ci powrotu.
Motyw polskiego tu2actwa pojawia si3 do/+ cz3sto na kartach
polskiej literatury. Sytuacja historyczna Polaków spowodowa2a, 4e
wielu z nich znalaz2o si3 na emigracji politycznej, wielu do ojczyzny
nigdy nie powróci2o. Dlatego te4 los tu2acza, emigranta, polskiego
pielgrzyma do ojczyzny sta2 si3 jedn7 z podstawowych kategorii,
pozwalaj7cych scharakteryzowa+ narodow7 egzystencj3. Poczynaj7c
od romantyzmu, ko$cz7c na czasach wspó2czesnych, kolejni
twórcy zapisywali literackie „ksi3gi narodu i pielgrzymstwa polskiego”,
szepcz7c slowa: „Do kraju tego [...] t3skno mi Panie...”

WA NE!
• Ucze$, który decyduje si3 na maturalny egzamin z j3zyka
polskiego na poziomie rozszerzonym, powienien wykaza+ si3
znajomo/ci7 tekstów literackich poznanych w szkole i w wyniku
pracy w2asnej, które s7 wa4ne dla poczucia przynale4no/ci do
wspólnoty ludzkiej i budowania to4samo/ci narodowej, tekstów
istotnych ze wzgl3du na walory poznawcze i artystyczne, tre/ci
lozoczne, tradycj3 literack7 i szczególny kunszt wypowiedzi.
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• Ucze! powinien pos2ugiwa, si3 poprawn5 polszczyzn5, by,
-wiadomym j3zyka jako narz3dzia komunikacji, rozumie, struktur3
artystyczn5 dzie2a.
• Zdobyta wiedza ma prowadzi, abiturienta do napisania pracy
maturalnej, b3d5cej interpretacj5 dzie2a literackiego. Tekst ma
wynika, z rzetelnej analizy tekstu i -wiadomie zastosowanej
formy wypowiedzi.
• Zaprezentowana praca powinna by, osadzona w kontekstach;
historycznoliterackim, biogra(cznym, (lozo(cznym i aksjologicznym.

II. Rozumienie czytanego tekstu
(zadanie na poziomie podstawowym)
Przeczytaj uwa.nie tekst, a nast3pnie wykonaj zadania zamieszczone
pod nim. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu w2asnymi s2owami,
chyba .e polecenie sugeruje inaczej. Udzielaj tyle odpowiedzi,
o ile jeste- proszony.
Oko w oko
1. W pe2ni lata, przy trasie Warszawa-Gda!sk (mniej wi3cej
w po2owie drogi), stoj5, niczym cierpliwi autostopowicze, wypasione
.ubry. Tylko obcokrajowiec po raz pierwszy odwiedzaj5cy Polsk3
mo.e pomy-le,, .e pomyli2 kierunki. Inni nie b3d5 raczej mieli
w5tpliowsci, .e znane z reklamy .ubry dyskretnie przypominaj5
o istnieniu marki piwa o tej nazwie.
2. Przy pó2ce z sokami w hipermarkecie tkwi5 dwie panie, jedna
z ma2ym dzieckiem, druga z nastoletnim dzieckiem, wybieraj5
towar, dyskutuj5c o walorach jednego z nich. Wygl5daj5 jak zwyk2e
klientki (zosta2y przecie. metod5 ró.nych bada! specjalnie dobrane),
ale tak naprawd3 stanowi5 mini promoteam, czyli duet, który ma
zach3ca, do wyboru marki. Przys2uchuj5cy si3 rozmowie nie maj5
poj3cia, .e jest to w istocie zaaran.owana scenka reklamowa,
gdzie ka.de s2owo staje si3 precyzyjnie dobranym komunikatem
na temat promowanego produktu.
3. Na jednej z wielkich warszawskich imprez hostessy porusza2y
si3 z zamontowan5 na plecach specjaln5 konstrukcj5, podtrzymujac5
monitory LCD, na których wy-wietla2y si3 reklamy z produktami
z (rmy wydaj5cej bankiet. Gdy jedni go-cie otrzymywali drinki,
inni mogli podziwia, spoty.
– Poszedem si wykpa w basenie, a tam – opowiada student
– cae dno byo wymalowane reklamami. Czuem si jakbym pywa
w billboardzie.
4. Reklama coraz cz3sciej ucieka z telwizyjnych ekranów i innych
tradycyjnych mediów na spotkanie z konsumentem oko w oko.
W przypadku piwa ubr czy mundialowej akcji Tyskiego chodzi
wy25cznie o wzmocnienie klasycznego przekazu reklamowego.
W kampanii Tyskiego (kosztowa2a 3 mln z2) do2o.ono do setek
tysi3cy gazet agi z logo piwa, które kibice mieli wywiesi, z okien
i balkonów. W ten sposób reklama wprost z prasy tra(2a na ulice,
gdzie nabra2a nowej to.samo-ci, jednocze-nie kreuj5c wydarzenia
(rodzinne wywieszanie agi, machanie ni5 do przechodniów itp.).
5. Nietypowa promocja cz3sto staje si3 jedyn5 metod5 dotarcia
do niektórych grup klientów. Dotychczasowy pewniak, czyli reklama
telewizyjna, traci bowiem na znaczeniu i efektywno-ci. Po pierwsze,
przepe2nione spotami anteny w rezultacie zniech3caj5 widowni3
do ich ogl5dania i stymuluj5 ucieczk3 sprzed odbiorników. Po
drugie, osoby m2ode i ludzie interesu, a wi3c dwie najbardziej dla
reklamodawców licz5ce si3 grupy, coraz mniej czasu sp3dzaj5
przed telewizorami. Biznesmeni, bo nie maj5 kiedy, m2odzi,
poniewa. wybieraj5 Internet. Jak wykazuj5 badania, co najmniej
jedna czwarta osób mi3dzy 18 a 30 rokiem .ycia prawie w ogóle
nie ogl5da telewizji, sp3dzaj5c godziny przed monitorem komputera.
Wi3kszo-, za- spogl5da na ma2y ekran przy okazji wykonywania
innych czynno-ci: pracy przy komputerze, przegl5dania prasy, jedzenia, czy sprz5tania.
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6. Do osób zniech3conych lub znudzonych raklamami, a tak.e
zbyt zaj3tych, próbuje si3 wi3c tra(, niestandardowym przekazem.
Zanim jednak taki powstanie, trzeba doskonale rozpozna, styl
.ycia i zachowania grupy, do której chce si3 dotrze,. Ka.da
licz5ca si3 agencja dysponuje wynikami w2asnych bada! spo2ecznych,
które starannie chroni przed przeciekami do konkurencji. Dane
zbiera m.in. poprzez wnikanie w -rodowiska konsumentów, gdzie
wyszukuje si3 liderów, okre-la mody i nowe trendy, bada sposób
sp3dzania czasu przez ludzi w ró.nym wieku, ich zainteresowania
oraz rozk2ad dnia – tylko po to, aby precyzyjnie, o w2a-ciwej porze
i we w2a-ciwym miejscu, zaatakowa, ich reklam5.
7. Ale to nie wystarczy, bo wraz z jej pojawieniem si3 trzeba
wywo2a, emocje: zaskoczenie, fascynacj3, czy cho,by moment
zainteresowania, zaciekawienia. – Teraz chodzi o to, eby nawizywa
kontakt z mark, blisk z ni relacj, liczy si otoczenie, kontekst,
nastrój, w którym chcemy zasta konsumenta – mówi Jakub Benke
z domu mediowego Starcom.
8. Reklama pojawia si3 wsz3dzie: w klubach, na ulicach, w uczelnianych aulach, toaletach, na si2owniach. Uliczne studzienki smakowicie paruj5 kaw5, specjalne czujniki, reaguj5ce na obecno-,
potencjalnego klienta, nadaj5 promocyjne sygna2y, pasy dla
pieszych na jezdniach potraktowane zostaly jako reklama wybielajacej
pasty do zebów, pod billboardem reklamuj5cym urz5dzenie
grzewcze nawet w zimie ro-nie zielona trawa, ksi5.ki u2o.one
w trumnie na krakowskim rynku przyci5gaj5 uwag3 opornych czytelników, mobilna klinika weterynaryjna reklamuje karm3 dla psów.
Wszystko po to, aby oszo2omi, klienta, sprawdzi,, by w odpowiedniej
chwili, stoj5c przed sklepow5 pó2k5, skojarzy2 sobie, cho,by na
mgnienie oka, reklam3 z przedmiotem. Na decyzj3 o zakupie,
której podj3cie trwa 5-10 sekund, pracuj5 setki ludzi, obmy-laj5cych
strategi3 i taktyk3, jak wzi5, klienta z zaskoczenia. Gdy na Pa2acu
Kultury zawis2a 2apa Heyah, by2 to dla wszystkich szok, teraz Pa2ac
sta2 si3 ju. niemal tradycyjnym medium reklamowym. Podobnie
by2o z u.yciem Trabanta jako no-nika reklamy czy z laserowym
nadrukiem promo na kurzych jajkach albo z zapisaniem reklamy
papieru toaletowego w klubowych toaletach.
9. – Chodzi o to, eby by pierwszym, który wpadnie na oryginalny
pomys poczenia tre ci przekazu z no nikiem reklamowym.
Powielajc pomys, nie osigniemy ju efektu zdziwienia – podkre-la
Katarzyna Szewczyk z PRO Media House. – Jednak znalezienie
wieego konceptu wcale nie jest atwe, bo prawie wszystko ju
byo. [...]
10. Nic nie potra tak przekona konsumenta jak drugi czlowiek
– powiada2 guru reklamy Leo Burnett. Je-li tylko zechce, mo.e
by, nie tylko idealnym trendsetterem (osob5, która jako lider
opinii propaguje w wybranej grupie ludzi konkretn5 mark3), ale
tak.e no-nikiem reklamy. Ostanio kr5.y2y po Warszawie osoby
z pomalowanymi na srebrno twarzami, r3kami i nogami – odpowiednio
ubrane przez stylistów symbolizowa2y kolorystyk3 wprowadzonego
piwa Lech Lite. Ekstrawaganccy przechodnie ze smyczami i bez
psów zapowiadali nadej-cie Dog in the Fog. T2umek demonstrantów
na lotnisku protestowal przeciwko wysokim cenom biletów lotniczych,
zach3caj5c do latania tanimi liniami. Grupki udaj5ce krzykliwych
autostopowiczów trzyma2y kartki z adresem nowo otwieranego hipermarketu.
11. W czasach Wielkiego Kryzysu pewien bezrobotny nowojorczyk
pokaza2 si3 na ulicy z og2oszeniem na plecach, .e poszukuje
pracy. W ten sposób sta2 si3 pierwszym chodz5cycm billboardem.
Dzi- po ponad 70 latach, wytatuowani markami ludzie zostaj5
.ywymi billboardami. Ameryka!ski student og2osi2 w Internecie
aukcj3 na wynajem czo2a, zobowi5zuj5c si3 do noszenia wytatuowanej
na nim marki przez 30 dni. Najwy.sza oferta, jak5 otrzymal wynosi2a
322 dol. [...]
12. Pewna (rma, produkuj5ca artyku2y powszechnego u.ytku,
w ogóle zrezygnowa2a z klasycznej reklamy, a kampani3 dla marki
tworzy obecnie 300 trendsetterów wynaj3tych w ca2ej Polsce. Jest
to pierwsze przedsi3wzi3cie na tak5 skal3, a wyniki b3d5 analizowane
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przez marketerów. Niektórzy eksperci s6 jednak przeciwni tego
rodzaju dzia1aniom. Nie+wiadomi niczego (akcji nie towarzyszy
przecie, ,adna reklama w mediach) konsumenci poddani zostaj6
swoistej manipulacji, a rozmach przedsi.wzi.cia kojarzy si. bardziej
z propagand6 wokó1 produktu ni, nietypowym marketingiem.
13. Niestandardowe dzia1ania reklamowe mog6 budzi* obawy,
zw1aszcza wówczas, gdy klient nie jest w stanie, z powodu braku
odpowiednich sygna1ów domyli* si., ,e jest +wiadkiem lub uczestnikiem wydarzenia promocyjnego. Niektórzy podwa,aj6 tego
rodzaju argumenty, twierdz6c, ,e w pewnym sensie ka,y z nas
jest chodz6c6 reklam6. Marki na ubraniach, torbach, butach
okularach nie rzucaj6 si. w oczy, ale s6 zauwa,alne. Gdy jedni
popijaj6 col., drudzy prze1ykaj6 pepsi, niektórzy wol6 Mercedesy,
inni Toyoty, s6 tacy, którzy wybieraj6 blondynki i tacy, co lubi6
brunetki (kwestia farby do w1osów).
14. Wszyscy i wszystko ma mniej lub bardziej bezpo+redni
zwi6zek z reklam6. Gdy jednak b.dzie ona dzia1a* zbyt ekspansywnie,
bez narzucania sobie jakichkolwiek granic, pomijaj6c wol.
i akceptacj. klientów, mo,e to wywo1a* skutek przeciwny do oczekiwanego. Konsumenci stan6 si. podejrzliwi, ostro,ni i niech.tni
jakiejkolwiek promocji. Gdy uznaj6, ,e reklama nimi bezlito+nie
manipuluje, mog6 j6 w ogóle odrzuci*, o ile oczywi+cie domy+l6
si., w kórym miejscu maj6 z ni6 do czynienia.
Na podstawie tekstu: Krystyna Lubelska, Oko w oko, „Polityka” 2006 nr 31, s. 79-80.

Uwaga! Sugerowane odpowiedzi zapisano kolorem niebieskim.

Zadanie 1 (1 pkt)
Jak6 funkcj. pe1ni przywo1anie w 1. akapicie obrazu stoj6cych
przy polskich drogach makiet ,ubrów?
• sugerowanie problematyki artyku1u
• wprowadzenie do tekstu
• ,ubry ukazuj6 mechanizmy reklamy, któera towarzyszy Polakom
na ka,dym kroku

Zadanie 2 (3 pkt)
Wymie na podstawie ak. 2, 3, 4 trzy metody stosowane przez
autorów reklam.
• promoteam – zorganizowana grupa zach.cajaca klientów do
wyboru marki,
• bankiet, na którym hostessy z zamontowanymi na plecach
konstrukcjami z monitorem LCD prezentowa1y reklamy z produktami rmy wydajacej przyj.cie
• billboardy w ró,nej formie (np. dno basenu wymalowane reklamami)
• wzmocnienie klasycznego przekazu reklamowego (np. Dodanie
do reklam w gazetach gad,etów reklamowych)
• nietypowa promocja artyku1u

Zadanie 3 (1 pkt)
Dlaczego reklama telewizyjna traci na efektywno+ci i znaczeniu?
(ak. 5) Podaj dwa argumenty.
• przesyt spotami reklamowymi
• osoby, do których adresowane s6 reklamy, nie ogl6daj6
telewizji, wol6 Internet

Zadanie 4 (1 pkt)
Jaki mechanizm funkcjonowania reklamy na rynku sugeruje zwrot
„zaatakowa* ich reklam6” (ak. 6)?
• ekspansywno+* reklamy
• agresja w pozyskiwaniu nowych klientów

Zadanie 5 (2 pkt)
Jakie chwyty reklamowe wywo1uj6ce emocje stosuj6 twórcy reklam?
Uzupe1nij tabel. na podstawie akapitów 7, 8. Podaj po jednym
przyk1adzie.
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Rodzaj emocji

Przykad reklamy

zaskoczenie

• uliczne studzienki pachnace kaw6,
• zielona trawa rosn6ca zima pod billboardami reklamujacymi
grzejniki
• 1apa Heyah na Pa1acu Kultury w Warszawie

zainteresowanie

• ksi6zki u1ozone w trumnie na krakowskim rynku
• mobilna klinika weterynaryjna reklamujaca karm. dla psów

Zadanie 6 (1 pkt)
Jaka funkcj. w tekscie pe1ni stwierdzenie „Reklama pojawia si.
wsz.dzie”? (ak. 8)
a) jest tez6
b) jest argumentem
c) jest wnioskiem

Zadanie 7 (2 pkt)
Nazwij +rodek sk1adniowy dominuj6cy w akapicie 8. Okre+l jego
funkcj..
• +rodek: wyliczenie
• funkcja: podkre+la wszechobecno+* reklamy; pokazuje wielo+*
reklam

Zadanie 8 (2 pkt)
Na podstawie akapitów 6, 10, 12 wyja+nij poj.cia:
• trendsetter – osoba reklamuj6ca konkretn6 mark., sugeruj6ca
modne trendy i towary
• marketer – osoba przeprowadzaj6ca i analizuj6ca badania
spo1eczne, na podstawie których okre+la si. styl ,ycia grupy,
do której adresowana jest reklama

Zadanie 9 (1 pkt)
Wymie 3 reklamy b.d6ce przyk1adem dzia1a trendsetterów.
• reklama piwa Lech Lite
• reklama piwa Dog in the Fog
• reklama tanich linii lotniczych
• reklama hipermarketów

Zadanie 10 (1 pkt)
Wyja+nij stwierdzenie Leo Burnetta: „Nic nie potra tak przekona*
konsumenta jak drugi czlowiek”.
• Cz1owiek jest najlepsz6 reklam6 produktu

Zadanie 11 (2 pkt)
Jakie mog6 by* negatywne strony wprowadzenia na rynek trendsetterów? Podaj dwa argumenty.
• manipulacja klientów
• zatarcie granicy mi.dzy marketingiem a propagand6

Zadanie 12 (2 pkt)
Do jakiego zwi6zku frazeologicznego nawi6zuje tytu1 artyku1u? Co
oznacza ten zwrot?
• zwi6zek: stan6* twarz6 w twarz
• sens zwi6zku: stan6* naprzeciw siebie, przyjrze* si. sobie
wnikliwie, odkry* swoje karty

Zadanie 13 (1 pkt)
Wyja+nij tytu1 artyku1u „Oko w oko”
• wyra,enie sugeruje blisko+* reklamy, to, ,e towarzyszy nam
na ka,dym kroku, wkracza we wszystkie dziedziny ,ycia
• artyku1 ods1ania chwyty reklamowe, obna,a mechanizmy
reklamy, pozwala jej si. przyjrze*
Zadania maturalne opracowaa: Anna Kietliska,
egzaminator, nauczyciel j.zyka polskiego w III LO w Bia1ymstoku
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MATEMATYKA: przykadowy arkusz egzaminacyjny
poziomu rozszerzonego
Zadanie 1 (5 pkt)

Dla jakich m jedno rozwi8zanie równania x2 + mx + 2m – 2 = 0 o niewiadomej x jest sinusem, a drugie cosinusem tego samego k8ta?

Zadanie 2 (5 pkt)
Rozwi81 nierówno0+:

Zadanie 3 (5 pkt)
Liczby a, b, c tworz8 w podanej kolejno0ci ci8g geometryczny.
Suma tych liczb jest równa 7. Te same liczby w podanej kolejno0ci
s8 czwartym, drugim i pierwszym wyrazem ci8gu arytmetycznego.
Oblicz a, b i c.

Przyk adowe rozwi zania:
ZADANIE 1
1° Aby istnia2y rozwi8zania równania kwadratowego, musi by+
spe2niony warunek:
0
 = b2 – 4 ac
 = m2 – 4(2m – 2) = m2 – 8m + 8
Rozwi8zujemy nierowno0+ kwadratow8:
m2 – 8m + 8  0
m = 32

Zadanie 4 (3 pkt)
Za2ó1my, 1e trójk8t ABC jest równoramienny i |AC| = |BC|. Wyka1,
1e je0li D  AB, to suma odleg2o0ci punktu D od boków AC i BC
jest równa odleg2o0ci punktu B od prostej AC.

Zadanie 5 (4 pkt)
Punkty A = (0, 0), B = (0, 2), C = (2, 2), D = (x, y) s8 kolejnymi wierzcho2kami czworok8ta ABCD. Wyznacz wspó2rz&dne wierzcho2ka
D wiedz8c, 1e le1y on na prostej x – 2y = 0 oraz 1e na czworok8cie
ABCD mo1na opisa+ okr8g.

Zadanie 6 (4 pkt)
W trójk8t prostok8tny, w którym przyprostok8tne maj8 d2ugo0ci
6 cm i 8 cm, wpisano prostok8t w taki sposób, 1e dwa boki prostok8ta s8 zawarte w przyprostok8tnych, jeden z wierzcho2ków le1y
na przeciwprostok8tnej. Jakie powinny by+ wymiary tego prostok8ta, aby jego pole by2o najwi&ksze?

Zadanie 7 (5 pkt)

Dla jakich liczb a, b, c wielomian W(x) = x3 + ax2 + bx + c jest podzielny przez trójmian x2 – 3x + 2 i przy dzieleniu przez dwumian
x + 1 daje reszt& –24?

Zadanie 8 (4 pkt)

Zatem
2° Z warunków zadania wiemy, 1e jedno rozwi8zanie równania
x2 + mx + 2m – 2 = 0 o niewiadomej x jest sinusem, a drugie cosinusem tego samego k8ta, zatem niech
x1 = sin

oraz

x2 = cos

Korzystaj8c z „jedynki trygonometrycznej” sin2 + cos2 = 1
otrzymujemy warunek: x12 + x22 = 1
Aby przekszta2ci+ to wyra1enie, korzystamy ze wzoru skróconego
mno1enia
(x1 + x2)2 = x12 + 2 x1 x2 + x22
x12 + x22 = (x1 + x2)2 – 2 x1 x2
Otrzymujemy zatem: (x1 + x2)2 – 2 x1 x2 = 1
Korzystamy ze wzorów Viete’a

Wyznacz wszystkie rozwi8zania równania
4sin3 x – 4sin2 x – sinx + 1 = 0 nale18ce do przedzia2u (0, 2 ).

Zadanie 9 (5 pkt)
Naszkicuj wykres funkcji okre0lonej wzorem f(x) = |sin x| – sin x dla
x  –2 , 2 . Ustal liczb& rozwi8za równania |sinx| – sinx = m
w zale1no0ci od parametru m.

Zadanie 10 (5 pkt)
W urnie s8 3 kule bia2e i 3m kul czarnych. Losujemy dwie kule. Podaj dla jakiego m prawdopodobiestwo wylosowania pary kul tego
samego koloru jest równe prawdopodobiestwu wylosowania pary
kul ró1nokolorowych.

Zadanie 11 (5 pkt)
Podstaw8 graniastos2upa prostego jest trapez równoramienny o ramieniu d2ugo0ci m i k8cie ostrym . Przek8tna podstawy jest dwa
razy d2u1sza od ramienia trapezu. Oblicz obj&to0+ tego graniastos2upa wiedz8c, 1e jego przek8tna jest nachylona do p2aszczyzny
podstawy pod k8tem .
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m2 – 2 (2 m – 2) = 1
m2 – 4 m + 3 = 0
Rozwi8zaniami tego równania s8 liczby:
m1 = 3, m2 = 1
Wyznaczamy cz&0+ wspóln8 uk2adu warunków:

Liczba 1 spe2nia nierówno0+ uk2adu, za0 liczba 3 nie.
Zatem dla m = 1 rozwi8zania równania s8 sinusem i cosinusem
tego samego k8ta.
Odpowied: Dla m = 1 rozwi8zania równania s8 sinusem i cosinusem tego samego k8ta.

MATEMATYKA • Zadania maturalne

ZADANIE 2

Poniewa- (x + 2)2 – 8 x = x2 + 4 x + 4 – 8 x = x2 – 4 x + 4= (x – 2)2
zatem nierówno&
jest równowa-nia nierówno&ci:

Edukator
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• dla r = c
3r+4r=7
7r = 7
r=1
c = 1, b = 2, a = 4
Odpowied: Szukane liczby to

Korzystaj0c ze wzoru
otrzymujemy:
|x – 2| + |x – 3| < 3 x – 1
Zde niujemy wystpuj0ce w nierówno&ci warto&ci bezwzgldne:

ZADANIE 4

Nierówno& |x – 2| + |x – 3| < 3 x – 1 jest równowa-na alternatywie
trzech nierówno&ci w poszczególnych dziedzinach:
I. dla x  (– , 2)

–x + 2 – x + 3 < 3 x – 1
–5 x < –6

Zatem
II. dla x  2, 3)

x – 2 – x + 3 < 3x – 1
–3x < –2

Zatem x  2, 3).
III. dla x  3, )

x–2+x–3<3x–1
–x < 4
x > –4
Zatem x  3, ).
Wyznaczamy alternatyw zbiorów:
i otrzymujemy:
Odpowied: Rozwi0zaniem nierówno&ci jest zbiór

ZADANIE 3

Z warunków zadania otrzymujemy: (*) a + b + c = 7
Liczby a, b, c tworz0 ci0g geometryczny, zatem (**) b2 = a · c
Liczby a, b, c s0 kolejno czwartym, drugim, pierwszym wyrazem
ci0gu arytmetycznego (bn), zatem
c = b1
b = b1 + r = c + r
a = b1 + 3r = c + 3r
Podstawiaj0c do równa (*), (**) otrzymujemy uk!ad równa:

Z drugiego równania: r(r – c) = 0, wic r = 0 lub r = c
Rozwa-my dwa przypadki:
• dla r = 0
3c = 7

Niech d1 i d2 oznaczaj0 odpowiednio odleg!o&ci punktu D od boków
AC i BC.
Wyka-emy, -e d1 + d2 = h
Zauwa-my, -e PABC = PADC + PDBC

Wiedz0c, -e |AC| = |BC| otrzymujemy:

Pole trójk0ta ABC mo-emy te- obliczy ze wzoru:

gdzie h jest d!ugo&ci0 wysoko&ci trójk0ta ABC, opuszczonej
z wierzcho!ka B.
Porównujemy oba wzory na pole trójk0ta ABC:

St0d d1 + d2 = h.

ZADANIE 5

Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku.
Z warunku, -e na czworok0cie ABCD mo-na opisa okr0g oraz
z faktu, -e k0t ABC jest prosty wynika, -e k0t ADC tak-e musi by
prosty. Zatem punkt D le-y na prostej prostopad!ej do prostej k
i przechodz0cej przez punkt C.
Wyznaczamy równanie tej prostej.
Prosta k w postaci kierunkowej:
Wspó!czynnik kierunkowy prostej l jest liczb0 przeciwn0 i odwrotn0
do wspó!czynnika kierunkowego prostej k, zatem prosta l ma posta: y = – 2 x + b
Przechodzi ona przez punkt C, zatem
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2 = –2 · 2 + b
b=6
Równanie prostej l jest zatem y = –2 x + 6
Rozwi5zujemy uk'ad równa:

Rozwi5zaniem tego uk'adu s5 liczby: a = –6, b = 11, c = –6.
Odpowied: Szukane liczby to: a = –6, b = 11, c = –6.

ZADANIE 8

Rozwi5zaniem uk'adu jest punkt

4 sin3 x – 4 sin2 x – sinx + 1 = 0

Odpowied: Wspó'rz$dne wierzcho'ka D wynosz5: D =

ZADANIE 6

Wprowadzamy pomocnicz5 niewiadom5
sinx = t, gdzie t  –1, 1.
Wówczas równanie przyjmuje posta:
4t 3 – 4 t 2 – t + 1 = 0.
Grupujemy sk'adniki i wy'5czamy wspólny czynnik przed nawias
4 t 2(t – 1) – (t – 1) = 0
(t – 1)(4 t 2 – 1) = 0
(t – 1)(2 t + 1)(2 t – 1) = 0
Obliczamy pierwiastki równania:

Przy oznaczeniach jak na rysunku przyjmijmy, e
|AC| = 6 cm, |CB| = 8 cm.
Trójk5ty ABC i BDE s5 podobne.
Zatem

Zatem

Rozwi5zujemy poszczególne równania i podajemy tylko te rozwi5zania, które nale5 do przedzia'u (0, 2).

Obliczamy pole prostok5ta CDEG

Odpowied: Rozwi5zaniami równania nale5cymi do przedzia'u
Pole prostok5ta CDEG jest funkcj5 zmiennej y:

ZADANIE 9

Poniewa

a parabola o równaniu

(0, 2) s5 liczby:

Zdeniujemy wyst$puj5c5 we wzorze funkcji warto bezwzgl$dn5:
ma ramiona

skierowane w dó', wi$c dla y= 4 pole prostok5ta b$dzie najwi$ksze.
Wtedy x = 3.
Odpowied: Wymiary prostok5ta o najwi$kszym polu wynosz5
3 cm i 4 cm.

Zatem funkcj$ mona okreli nast$puj5co:

Wykonujemy wykres funkcji:

ZADANIE 7

Obliczamy pierwiastki trójmianu x2 – 3x + 2.
x1 = 1, x2 = 2
Liczby 1 i 2 s5 jednoczenie pierwiastkami wielomianu
W(x) = x3 + ax2 + bx + c.
Zatem W(1) = 0 oraz W(2) = 0.
Wielomian W(x) przy dzieleniu przez dwumian x + 1 daje reszt$
–24, zatem W(–1) = –24.
Rozwi5zujemy uk'ad równa:

38

Rozwi5zuj5c równanie |sin x| – sin x = m skorzystamy z wykresu
funkcji f(x) = |sinx| – sinx.
Równanie f(x) = m ma:
0 rozwi5za, gdy m  (–, 0)  (2, ),
2 rozwi5zania, gdy m = 2,
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4 rozwi(zania, gdy m  (0, 2),
niesko&czenie wiele rozwi(za&, gdy m = 0.
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ZADANIE 11
Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku oraz h – wysoko% trapezu.

ZADANIE 10
Okre%lamy liczb" elementów przestrzeni zdarze& elementarnych
: s( to dwuelementowe kombinacje zbioru (3m + 3) – elementowego:

Okre%lmy zdarzenia:
A – zdarzenie, 'e wylosowano par" kul tego samego koloru
B – zdarzenie, 'e wylosowano par" kul ró'nokolorowych
Okre%lamy liczb" elementów sprzyjaj(cych zdarzeniu A oraz zdarzeniu B:

Obliczamy prawdopodobie&stwo zdarzenia A oraz zdarzenia B,
stosuj(c klasyczn( de nicj" prawdopodobie&stwa.

Z twierdzenia sinusów otrzymujemy:

Z funkcji trygonometrycznych otrzymujemy:

oraz jednocze%nie

Porównuj(c oba te wzory otrzymujemy:

Prawdopodobie&stwo wylosowania pary kul tego samego koloru
jest równe prawdopodobie&stwu wylosowania pary kul ró'nokolorowych, zatem

Ponadto

Mamy równie':
To równanie jest równowa'ne równaniu:
Obliczamy pole podstawy, zauwa'aj(c, 'e suma dugo%ci obu podstaw jest równa 2y.
Korzystaj(c ze wzoru

otrzymujemy:

Obliczamy obj"to% graniastosupa:
Rozwi(zaniami tego równania s( liczby:

Wybieramy tylko to rozwi(zanie, które nale'y do liczb naturalnych,
czyli m = 2.
Odpowied: Dla m = 2 prawdopodobie&stwo wylosowania pary
kul tego samego koloru jest równe prawdopodobie&stwu wylosowania pary kul ró'nokolorowych.

Odpowied: Obj"to% graniastosupa wynosi

Zadania maturalne opracowaa: Bo'ena liwowska,
egzaminator, nauczyciel matematyki w II LO w Augustowie

39

Edukator
Edukator

Zadania maturalne • J ZYK ANGIELSKI

J$ZYK ANGIELSKI: zestaw zada typu maturalnego
na poziomie rozszerzonym, egzamin pisemny
Zadanie 1 (2,5 pkt)
UzupeMnij kaJda lukK jednym wyrazem, przeksztaMcajNc wyraz podany
w nawiasie tak, aby otrzymaI logiczny i gramatycznie poprawny
tekst. Wymagana jest peMna poprawnoHI ortograczna wpisywanych
wyrazów. Za kaJdN poprawnN odpowiedF otrzymasz 0,5 pkt.
The ABC of cooking
It’s a marvellous idea for children to do some cooking at an
early age. Generally speaking, most children can’t wait to help in
the kitchen and love getting involved in the (prepare) ..................
of their meals. They should be (courage) ................. to do so, and
care should be taken to (sure) .............. they enjoy the experience.
It is important to show them how to do things correctly but they
shouldn’t be criticised too much. Although the nished result may
not be quite to your (like) ............., the young cook will undoubtedly
nd it quite the (tasty) .............. food he or she has ever eaten.
Adapted from: Cambridge Practice Tests for First Certicate, 1996

Prawidowe odpowiedzi: preparation, encouraged, ensure, liking,
tastiest

Zadanie 2 (2,5 pkt)
UzupeMnij kaJde zdanie tak, aby zachowaI znaczenie zdania wyjHciowego. Wymagana jest peMna poprawnoHI ortograczna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zda<. Za kaJdN poprawnN odpowiedF otrzymasz 0,5 pkt.
1. There`s no point in asking George to help.
It ......................... George to help. (worth)
2. Matthew didn`t listen to what his doctor told him.
Matthew took ......................... advice. (notice)
3. Sheila had to nish the accounts and write several letters as well.
Sheila had to nish the accounts ........................ several letters.
(addition)
4. When he was a child in Australia, Mark went swimming almost
every day.
Mark went swimming almost every day .............. in Australia. (his)
5. Valerie found it hard to concentrate on her book because of the
noise.
Valerie ....................... her book because of the noise. (difculty)
Adapted from: Cambridge Practice Tests for First Certicate, 1996

Prawidowe odpowiedzi: 1 – isn’t/’s/is not worth asking; 2 – no
notice of his doctor’s; 3 – in addition to writing; 4 – during/of his
childhood; 5 – had difculty (in) concentrating on

Zadanie 3 (18 pkt)
Wypowiedz siK na jeden z trzech poniJszych tematów. WypowiedF
powinna zawieraI od 200 do 250 sMów i speMniaI wszystkie wymogi
typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz wybrany temat
zakreHlajNc jego numer.
1. Opisz maMo popularne miejsce w Twojej okolicy (np. budynek,
ulicK, park), które ze wzglKdu na swojN lokalizacjK i ciekawN historiK mogMoby staI siK atrakcjN turystycznN.
2. Napisz opowiadanie, w którym awaria jakiegoH urzNdzenia technicznego sprawia, Je gMówny bohater dostaje awans.
3. Napisz rozprawkK przedstawiajNcN wady i zalety bycia sMawnym
aktorem.

Zadanie 4 (5 pkt)
WysMuchaj dwukrotnie fragmentu audycji radiowej na temat bajek.
Na podstawie usMyszanych informacji zdecyduj które zdania sN
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zgodne z treHciN tekstu (T), a które nie (F). Za kaJdN poprawnN
odpowiedF otrzymasz 1 pkt.
Transkrypcja tekstu
Voice 1
People sometimes call the lion “the king” of all the animals. It is
strong – and dangerous. But today’s Spotlight is about animals in
particular stories. The lion in this story is lying on the ground. It is
sleeping! But it does not sleep for long! A little mouse runs over
the sleeping body of the lion. The lion awakes and seizes the little
mouse. He is just about to eat the mouse when the mouse speaks.
“Please do not harm me,” the mouse says. “If you let me go, I will
help you some day.” The lion laughs at the idea. How could a little
mouse help a big strong animal like a lion? But he lets the mouse go.
A few days later, a hunter catches the lion. The hunter ties the
lion to a tree with ropes. The lion struggles and cries out but he
cannot escape.
The mouse hears the lion crying for help. He comes to see what
he can do. He bites through the ropes and sets the lion free.
Voice 2
This famous story is about two and a half thousand years old.
The story is one of a collection of stories called Aesop’s Fables.
There are hundreds of such stories. Most of them involve animals
and birds that can talk to each other. They can even talk to people!
These stories are called fables: they are not true stories – but they
contain truths and good moral ideas. Aesop’s fables are famous
all over the world. People still read them today. But who was Aesop?
When and where did he live? What was his life like?
Voice 1
Some people say that Aesop did not even exist! They say the fables are wise sayings that many different people have collected
over hundreds of years. But several ancient writers wrote about
Aesop – writers such as Aristophanes, Plato and Aristotle. They
believed he was a real person!
Voice 2
Aristotle wrote that Aesop was a slave belonging to a man called
Xanthus. Xanthus lived in Greece during the fth or sixth century
BC. Aesop received a very good education in the house of Xanthus.
Later in his life Aesop was a slave of another master, named Iadmon. And Iadmon gave Aesop his freedom. As a free man, Aesop
was able to meet with many rich and important people. Everyone
respected his intelligence and his wisdom.
Aesop discussed matters of politics and of the natural world with
the leading thinkers of his time. He even defended one of his rich
friends in a court of law. So why should such an intelligent and
wise man choose to tell fables about animals and birds that talk to
each other? Well, Aesop used fables for a reason. He knew it was
easier for people to remember moral teaching if it came in the
form of a story.
Here is one of the most famous of Aesop’s fables.
Voice 1
A hare and a tortoise were arguing about who could run the
fastest. The hare is a small animal but it runs very fast. So the hare
believed that he would win any race against a tortoise. A tortoise
has short legs and it carries a heavy shell on its back. But this tortoise still believed he could win a race. There was only one way to
nd out. They agreed to race against each other.
The hare started to run very fast, but he was so sure he would
win that he decided he had time for a rest. He lay down by the side
of the road and went to sleep! The tortoise started slowly. He put
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one foot in front of the other and just kept going. Soon he passed
the sleeping hare. The tortoise just kept on going.
After a while the hare awoke. He looked around. He could not
see the tortoise anywhere. The hare jumped up and started to run
as fast as he could but it was too late. He arrived at the end of the
race to !nd the tortoise had already won.
Adapted from: www.spotlightradio.net (Stories for Wise People)

1. The lion agreed to release the mouse on condition that it got
the pro!t. .........
2. Aesop’s fables deal with real life. .........
3. Aesop was a lawyer. .........
4. People complained to Aesop about the dif!culty in understanding
morals. .........
5. The fable about a hare and tortoise has a message to value !nishing what we start. .........
Prawidowe odpowiedzi: 1-F, 2-T, 3-F, 4-F, 5-T

Zadanie 5 (5 pkt)
WysJuchaj dwukrotnie piFciu wypowiedzi o dJugowiecznych spoJecznoHciach. PrzyporzKdkuj do kaIdej wypowiedzi (1-5) wJaHciwy
nagJówek (A-F). Jeden z nagJówków nie odnosi siF do Iadnej wypowiedzi. Za kaIdK poprawnK odpowiedA otrzymasz 1 pkt.
Transkrypcja tekstu
1. The Blue Zones project !nds communities around the world
where people live unusually long lives. The experts from the Blue
Zones project found four very important rules to help people live
longer. They describe these as: move naturally, have the right outlook, eat wisely, and belong to the right tribe.
2. The Blue Zones project describes moving naturally as living
an active life. It does not mean making time for exercise. Instead it
means moving around a lot in your normal activities. People who
lived in these communities lived active lives, without making time
for exercise.
3. Having the right outlook, or attitude, was also important. The
community on the Japanese islands of Okinawa is a good example
of this. Here they use the word “Ikigai”. This means a person’s
reason for living. They think it is important that everyone has a reason to live. This gives them a positive attitude to life – a reason to
live another day. This could be why many of the people living in
this community are the oldest in the world. Many people in the different Blue Zones also follow a religion. Dan Buettner and others
from the Blue Zones project believe this can also be important.
4. The Blue Zones study shows that eating wisely is also important in living a long life. This does not mean going on a diet to get
thinner. Instead it means eating the right foods every day. Different
Blue Zone communities eat different things. But they all have
healthy diets. The Blue Zone community in Loma Linda, California
eat almost no meat. They are Seventh Day Adventists, a Christian
community who obey many of the laws from the Bible very closely.
For this reason they also rest one day a week. Each week they
take a day to relax and enjoy time with friends and family. This
adds to their health.
5. The study also found that the people around you can also
help you to live longer. All the Blue Zones placed high importance
on family and community. They found that having healthy friends
helps people to live healthily themselves. People living in communities with close relationships also lived longer.
Adapted from: www.spotlightradio.net (Blue Zones)

A. Idleness
C. Nutrition
E. Determination

B. Kinship
D. Canon
F. Locomotion

Prawidowe odpowiedzi: 1-D, 2-F, 3-E, 4-C, 5-B

Edukator
Edukator

Zadanie 6 (5 pkt)
WysJuchaj dwukrotnie rozmowy zwiKzanej z Iyciorysem Ludwiga
van Beethovena. Z podanych moIliwoHci odpowiedzi wybierz wJaHciwK, zgodnie z treHciK tekstu, zakreHlajKc literF A, B, C lub D. Za
kaIdK poprawnK odpowiedA otrzymasz 1 pkt.
Transkrypcja tekstu
Voice 1
Ludwig van Beethoven was born in 1770 in Bonn, Germany. His
father was a musician for the royal court. He believed that his son
had amazing musical skills. And he began teaching his son to play
the piano, a large musical instrument. But Beethoven’s father was
not the best teacher. He was a very dif!cult man. He drank too
much alcohol. Often, when he drank alcohol, he would wake his
son from sleep. He would force Beethoven to play the piano. For
many people, this experience would have made them hate the piano. But Beethoven was very skilled at playing the piano. Even in
these conditions Beethoven learned to love the piano.
Voice 2
At the age of seven, Beethoven had his !rst real teacher. He began to perform in public. Beethoven learned the music of the writers
Mozart and Bach. After a few years of study, he published his !rst
piece of music. It was called “Nine Variations for Piano in C Minor.”
Beethoven was only ten years old.
Voice 1
Beethoven continued to study and perform for many years. When
he was twenty-two years old, his father died. After this he moved to
the city of Vienna. At the time, all the best musicians went to Vienna.
This was where musicians demonstrated their skills. They proved
their abilities. And Beethoven had no trouble proving himself.
Voice 2
Beethoven changed the musical style. He did this by writing with
strong musical conict. He played with power and energy. In Vienna, it was popular for two piano players to compete in front of
people. They were judged on their creativity and intensity.
Beethoven almost always won.
Voice 1
Here is an example of his style. This is his Symphony Number
Five. It is played by the Philharmonic Orchestra.
Voice 2
In the year 1800 Beethoven introduced his !rst symphony. Musicians perform this music with many instruments together in an
orchestra. Beethoven became the most popular musician of his
time. He no longer had to struggle for money. But Beethoven did
have one big problem. He was losing his ability to hear.
Voice 1
What is a musician who cannot hear? How would he know if he
was playing well? How could he write music if he could not hear
it? For Beethoven, music was his life. This condition was very dif!cult for him. In a letter to his brothers, he wrote:
Voice 3
“For six years, I have had a condition that cannot be cured. It was
made worse by bad doctors. I hoped, year after year for improvement.
But I !nally knew that a cure may take years or even be impossible.
I am not able to say to people: speak louder, shout, for I cannot hear.
How could I possibly admit to the weakness of this sense? A sense
which I possessed to the greatest perfection. I cannot do it.”
Voice 2
Soon, he could not hide his condition. He considered retiring
from music. But Beethoven had a strong will. He decided to keep
making music. His friends began to write down what they were
saying in small books. Then he would write or speak back. Several
hundred of these books remain. They give us a lot of information
about Beethoven.
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Voice 1
By 1820, Beethoven was 'fty years old. And he was almost completely deaf. He could not hear anything. He could only feel the vibration, the physical movement, of the piano. He had a special piano made for him. It had a piece of wood connected to it.
Beethoven would bite onto the wood. This way he could feel the
music. He continued to write and play. It was during this time that
he wrote some of his best music. Here is an example of a piece of
music from this time. It is called Symphony Number Nine.
Voice 2
Even though he could not hear, Beethoven directed the 'rst performance of this music. He would hear the music in his head. The
people listening found the music both strange and moving. They
loved it. The people loved it so much that they could not restrain
themselves. They stood and cheered. But Beethoven could not
hear them. He was hearing the music in his mind. Someone had
to walk up to Beethoven and turn him around. Then he could see
the people clapping their hands and cheering.
Voice 1
Beethoven did many things for classical music. He believed that
writing music was more important that performing it. He used musical conict and unexpected musical changes. Traditionally, music
had four movements. But Beethoven would write as many as he
needed. But the greatest mark of Beethoven’s greatness is how
much of his music is known by people who do not listen to classical
music. We end with another piece Beethoven wrote after losing
his ability to hear. It is called the Moonlight Sonata.
Adapted from: www.spotlightradio.net (Feeling the Music)

1. Beethoven’s father
A. lived at the royal court
B. performed in the palace
C. didn’t like his son’s music
D. had a very successful life
2. Beethoven moved to Vienna
A. to improve his skills
B. to show off his talent
C. to change the style music
D. to take part in competitions
3. His music
A. is performed with a wide range of instruments
B. is nowadays the most popular in the world
C. made him lose the ability to hearing
D. was getting worse with time
4. When he became deaf
A. he stopped composing
B. he couldn’t feel the music
C. he could only hear his music
D. he couldn’t direct the concerts
5. Thanks to Beethoven
A. deaf people learn how to feel music
B. all people started to like classical music
C. classical music is still popular
D. people met a new kind of classical music
Prawidowe odpowiedzi: 1-B, 2-B, 3-A, 4-C, 5-D

Zadanie 7 (5 pkt)
Przeczytaj poniOszy tekst. Z podanych moOliwoQci odpowiedzi wybierz wMaQciwR, zgodnR z treQciR tekstu. ZakreQl literN A, B, C lub
D. Za kaOdR poprawnR odpowiedL otrzymasz 1 pkt.
Elvis lives, Dead Man Earning
Every year, when Halloween comes, “Forbes” magazine publishes a list of highest earners among ... dead artists. Since this
ranking began a dozen or so years ago, Elvis Presley has occupied
the top position. Almost three decades after his death, the King
still makes 40-50 million dollars a year.
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When Presley died, his long-time manager Tom Parker said: “His
death was the best thing that could have happened to him-it has
assured his immortality”. Cynical? Of course, but how true! Elvis is
the richest dead man ever. The obvious bene'ciaries of this fact
include his wife, Priscilla, and daughter, Lisa Marie, but also for instance one Sam Sillerman, chairman of an American company
that invests in dead stars. Two years ago Sillerman bought the
rights to 85% of the shares in Graceland, Presley’s famous home
in Memphis. So far this investment has brought nim 30 million dollars and the pro'ts are expected to double next year.
Actually, anyone can cash in on Presley’s fame. It’s just a question of hitting on the right idea. A certain clever guy took advantage
of Presley’s grave being moved to Graceland and bought his original tombstone. He then cut it into 44,000 pieces and sold each for
80 dollars, thus earning 3.5 million. Other marketable memorabilia
include thousands of 4x4 centimeter pieces of a sheet that Elvis allegedly slept on (only 10 dollars each) or a slightly more expensive
collection of his sunglasses that fetched 3,000 dollars.
If we had lived, he would have turned seventy in January this
year. The anniversary has inspired some new theories concerning
the King’s death. One of the latest claims that Presley’s death was
a carefully planned marketing trick. The idea behind arranging his
demise and funeral was to assure his cult status and never ending
stardom without stopping the ow on money. The year 1977 was
supposedly the best possible moment for Elvis to go. He was 42
and losing popularity but still a great entertainment 'gure. According to this conspiracy theory, the King agreed to disappear from
public life and secretly settle on a tropical islands in the Paci'c,
where lives to this day.
Meanwhile, Sam Sillerman has announced a new, sensational
chapter in the Elvis business, coming soon. He says: “Just wait-the
world will go crazy when his father’s memoirs are published.” Sillerman may soon face competition, though. The so-called Memphis
Ma'a (Elvis’ closest friends between 1958 and the day of his death,
16 August 1977) are also planning to reveal some “unknown facts”.
They expect to earn a lot too. From memoirs, of course. In the
early 1960s, these people accompanied Presley virtually everywhere. The 've men got their strange nickname because they
wore sunglasses and always dressed in black. Back in the good
old days, the Memphis Ma'a kept a code of silence, like real mobsters. When their boss was alive, they never broke their word and
didn’t leak anything concerning his private life to the press. Now,
forty years on, they feel released from the vows and suddenly their
King-related revelations are up for sale!
What else is for sale? Well, what isn’t? Anything goes-real and
fake biographies, publication rights, 'lm and recording licenses,
gadgetry and souvenirs, minor merchandise...
The richest collectors can afford authentic memorabilia or rare
bootleg editions of Presley’s records, less demanding fans will
settle for cheaper stuff like vinyl records and re-mastered CDs.
The of'cial Heartbreak Hotel with its 128 rooms features a suite
that looks exactly like the King’s original bedroom in Graceland.
The hotel’s restaurant serves the Elvis specialties listed in his Uncle
Vester’s cookbook. Radio Elvis is on air 24 hours a day and-obviously-only plays Presley’s songs (he recorded as many as 655 of
them). You can buy an Elvis mobile phone ring tone for every day
of the year. There’s an Elvis Trivia Game to play on the computer.
You can even get married in the Elvis Memorial Chapel – Love Me
Tender will be played instead of Mendelssohn’s Wedding March.
The list of potential things to sell seems to have no end. Considering the fact that there are almost a thousand Presley fan clubs
all over the world, the need for an audience is not a problem. Tupelo, where Presley was born, and Memphis, where he lived. Are
both places where the most famous annual Elvis festivals are held.
But Denmark, Canada and Australia also boast regular Elvis events.
Elvis Presley will top the “Forbes” ranking of bestselling dead
artists for years to come. Legends never die. If you doubt it, just try
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one thing. Write his name in any Internet search engine and...
enjoy the read.
Elvis Presley’s Top Three Favourite Dishes
PEANUT BUTTER & BANANA SANDWICH
• 3 tablespoons peanut butter • 2 slices white bread
• 1 banana, mashed • 2 tablespoons margarine, melted
HAM BONE DUMPLINGS
• 1 large ham bone • 2 quarts water • 1 teaspoon salt
• 2 cups our • 1 cup cold water • salt and pepper • dumplings
BAKED APPLE & SWEET POTATO PUDDING
• 4 large sweet potatoes • 3 medium apples • 1 cup water
• ½ cup brown sugar • ½ teaspoon cinnamon
• 1 teaspoon apple pie spice • ½ cup butter
• ½ teaspoon vanilla • graham cracker crumbs
Adapted from: Anglofan, 1/2006

1. “Forbes” magazine
A. states that Elvis Presley has always earned 40-50 million
dollars a year
B. has noticed that Elvis Presley was the reachest singer in the
world
C. has always placed Elvis Presley at the top list of the highestearning dead artists
D. proves that Elvis Presley is still alive
2. Elvis Presley
A. is the reachest man
B. lives on the Pacic islands
C. is a kind of a merchandise
D. was a mobster
3. Elvis Presley
A. had three favourite dishes
B. left a few items to sell
C. wanted people to share his belongings
D. is a legend that will never die
4. You can
A. join the only Presley fan club
B. attend Elvis festivals all over the world
C. still buy authentic memorabilia of him
D. buy his mobile phone
5. The author’s main idea was
A. to show how popular Elvis Presley is even after his death
B. to prove that everything is marketable
C. to help people earn money on Elvis Presley
D. to encourage people to sell Elvis Presley items
Prawidowe odpowiedzi: 1-C, 2-C, 3-D, 4-C, 5-A

Zadanie 8 (4 pkt)
Przeczytaj poniTszy tekst, z którego usuniRto cztery zdania. Dobierz
brakujUce zdania (A-F) tak, aby otrzymaL logiczny i spójny tekst.
W kaTdU lukR (1-4) wpisz literR, którU oznaczone jest brakujUce
zdanie. Za kaTdU poprawnU odpowiedK otrzymasz 1 pkt.
1. Star TV to cut jobs in shake up
Star TV, the Asia agship of Rupert Murdoch’s News Corp, yesterday announced a restructuring that will see it cut around 30 per
cent of its Hong Kong headquaters staff to focus on the lucrative
India market. Star TV boss Paul Aiello will also resign under the
overhaul announced by James Murdoch, Rupert Murdoch’s son
and chief executive of Europe and Asia for News Corp. ....................
2. Germany investor con dence up
Investor condence in Germany, Europe’s biggest economy,
rose sharply this month as hopes grew that the economy will
recover faster than previously expected. Germany’s ZEW think
tank showed investor sentiment improved more than expected in
August to its best level since April 2006. ............................

3. Rio sells packaging arm
Global miner Rio Tinto agreed to sell its Alcan packaging unit
for about $2bn to Australia’s Amcor, easing its debt burden after
an ill-timed acquisition two year ago. Amcor said the deal will make
it a leading global player in key packaging markets. The deal is
a key part of Rio’s efforts to pay down $38bn in debt. ....................
4. US producer prices in record fall
US producer prices fell by a larger-than-expected amount in July
and notched up a record decline compared with a year earlier as
gasoline prices plummeted, government data showed yesterday.
..................................................
Adapted from: City A.M., 19.08.2009

A. Last week, the country reported a 0.3 per cent increase in growth
in the second quarter compared with the previous quarter, technically lifting in out of recession.
B. The singing-on bonus is part of a larger share-based bonus
package which could be worth £2.2m, based on yesterday’s
closing price, should Hartzer meet performance targets.
C. The Labour Department said the seasonally adjusted index for
prices paid at the farm and factory gate dropped by 0.9 per
cent.
D. The level of their pay is comparable to what they were paid previously or could get elsewhere.
E. Two years ago, the world’s second-largest miner targeted $15bn
in asset sales to help cut debt after buying the aluminium business at the top of the market.
F. It will cut about 150-200 people of the 550 people it employs.
Prawidowe odpowiedzi: 1-F, 2-A, 3-E, 4-C

Zadanie 9 (3 pkt)
Przeczytaj poniTszy tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz wOaPciwU, aby otrzymaL logiczny i poprawny gramatycznie tekst. Zaznacz jednU z czterech moTliwoPci, zakrePlajUc A, B, C lub D. Za
kaTdU poprawna odpowiedK otrzymasz 0,5 pkt.
The three Genii
There was a certain scholar who, passing (1)........... Su-chien
on his way to Nanking, where he was going to try for his master’s
(2) ..........., happened to fall (3)...... with three other gentlemen, all
graduates like himself, and was so charmed with their unusual renement that he purchased a quantity of wine, and begged them
to join him in drinking it. While thus pleasantly employed, his three
friends told him their names. One was Chieh Chiu-heng; the second. Chang Feng-lin; and the other, Ma Hsi-chih. They drank away
and enjoyed themselves very much, until evening had crept
(4)......... them unperceived, when Chieh said, “Here we, who ought
to have been playing the host, (5).......... at a stranger’s expense.
This is not right, But, come, my house is close by; I will provide you
with a bed.” Chang and Ma got up, and taking our hero
(6) .............the arm, bade his servant come along with them.
Adapted from: www.englishdaily.com

1. A. the buck to

B. away

C. through

D. out

2. A. diploma

B. certicate

C. paper

D. degree

3. A. in

B. apart

C. out

D. through

4. A. with

B. upon

C. after

D. at

5. A. have been feasting
C. feasted

B. have feasted
D. would feast

6. A. at

C. by

B. in

D. under

Prawidowe odpowiedzi: 1-C, 2-D, 3-A, 4-B, 5-A, 6-C
Zadania maturalne opracowaa: Marzena Kurnicka, egzaminator,
nauczyciel jRzyka angielskiego w Zespole SzkóO nr 5 w BiaOymstoku
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JZYK FRANCUSKI:
przykady zada z arkusza
maturalnego dla poziomu
podstawowego
Pisemny egzamin maturalny z jOzyka francuskiego dla poziomu
podstawowego sprawdza umiejOtnoNci w zakresie trzech sprawnoNci:
rozumienia ze sPuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz pisania.

Rozumienie ze suchu
W tej czONci bOdziesz musiaP rozwiMzaL zadania do usPyszanych
nagraF. KaIde nagranie zawiera dwukrotnie odczytany tekst oraz
polecenia w jOzyku polskim. Ich PMczna dPugoNL wynosi okoPo 20
minut. WNród nagranych tekstów mogM znaleGL siO: komunikaty
i instrukcje, rozmowy i wywiady oraz teksty narracyjne. Za tO
czONL moIesz uzyskaL 15 pkt.
SPuchajMc zadaF, staraj siO znaleGL odpowiedG na pytania: Qui?,
Quoi?, Où?, Quand?, Pourquoi?, Comment?
WNród typów zadaF moIesz spotkaL wyPMcznie zadania zamkniOte:
na dobieranie, wielokrotnego wyboru oraz prawda/faPsz.

Zadanie 1
WysPuchaj fragmentów audycji radiowych, a nastOpnie okreNl, jaki
temat poruszaPy. Dopasuj do nich tytuPy od A do F. Uwaga: jeden
tytuP jest zbOdny! Za kaIdM poprawnM odpowiedG otrzymasz 1 pkt.
Transkrypcja tekstu
1. .........
On connaît l’afche des quarts de nale de la Ligue des champions de football. Le tirage au sort a eu lieu à la mi journée au
siège de l’UEFA. Le Real Madrid affrontera Tottenham, Barcelone
sera opposé aux Ukrainiens du Chakhtiar Donetsk, l’Inter de Milan
recevra l’équipe allemande de Schalke 04, le quatrième quart de
Finale sera 100% anglais entre Chelsea et Manchester United...
Les matches aller auront lieu les 5 et 6 avril, les matches retour
une semaine plus tard.
2. .........
Après Monet, l’exposition de tous les superlatifs, le Grand Palais
à Paris tente l’inconnu avec Nature et idéal. L’occasion de découvrir
la peinture de paysage du XVIIe siècle à Rome. Ce n’est pas gagné
d’avance d’attirer les foules avec un tel sujet, malgré l’effort scénographique déployé avec des cimaises en rouge vif qui contrastent avec les paysages de la campagne romaine idéalisée.
3. .........
A Paris, le Mondial du tourisme ouvre ses portes ce vendredi 18
mars 2011 au grand public. Une ouverture dans un climat plutôt
difcile pour les voyagistes et les tours-opérateurs français. Après
les révoltes arabes du début de l’année, c’est la situation au Japon
qui risque en effet de peser sur l’industrie du tourisme dans les
prochains mois.
4. .........
Apparue sur notre planète depuis plus de 80 millions d’années,
ellesont ont survécu à tous les changements climatiques; elles ont
fécondé tous les jardins sur tous les continents, jouant ainsi un
rôle majeur dans la chaîne du vivant et l’évolution de la biodiversité.
Sauvages ou domestiques, toujours industrieuses, les abeilles
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pollinisent plus de 80% de l’environnement végétal, fécondant ainsi
eurs, fruits, légumes, oléagineux dont l’homme a besoin pour se
nourrir. De nos jours, les experts s’inquiètent de leur disparition
massive due à des facteurs multiples.
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qu’on n’oserait pas cibler à découvert. Le sapeur sape, c’est à
dire au sens propre, creuse une galerie pour faire effondrer ce qui
est construit au-dessus. Et voilà pourquoi aujourd’hui, on parle
donc de sapeur pompier.
d’après www.r%.fr

5. .........
La contestation de la réforme des retraites en France mobilisait
«environ 500 000» manifestants à la mi-journée ce mardi, plus que
lors des dernières manifestations, selon le ministère de l’Intérieur.
Pour les syndicats, c’est la plus forte journée de mobilisation. De
très nombreux secteurs sont touchés par les grèves, notamment
les transports et l’énergie. C’est la première journée de mobilisation
de la semaine, la seconde est prévue samedi et les préavis de
grève pour la plupart seront reconductibles.
d’après www.r%.fr

A. L’économie
B. La vie sociale
C. Le sport
D. La culture
E. La science
F. L’industrie
Prawidowe odpowiedzi: 1-C, 2-D, 3-A, 4-E, 5-B

Zadanie 2
WysSuchaj dwukrotnie nagrania poUwiWconego zawodowi straVaka,
a nastWpnie wybierz jednX z trzech podanych odpowiedzi, zakreUlajXc
literW A, B lub C. Za kaVdX poprawnX odpowiedN otrzymasz 1 pkt.
Transkrypcja tekstu
Le pompier
Bal des pompiers ce soir? C’est bien souvent comme ça qu’on
appelle les bals du 14 juillet, parce que justement ce sont les pompiers qui les organisent, et qu’ils ont parfois lieu dans la cour de la
caserne. Quand arrive la fête nationale, le 14 juillet, le pompier est
donc une %gure à l’honneur. Au point que cette %gure a servi à un
titre calembour du journal Libération, à propos de l’intervention de
Nicolas Sarkozy à la télévision: le bal du pompier! Pour souligner
que le Président de la République devait tâcher d’éteindre les feux
qui menacent l’actuel gouvernement.
Alors, cela nous donne une information précieuse sur le rôle du
pompier: que fait-il le pompier? Il éteint le feu! Et c’est tout? Mon
Dieu non! Il fait bien autre chose: les pompiers sont ceux qu’on
appelle en cas d’urgence, urgences médicales ou urgences d’accident, car ce sont les secours les plus rapides. Et toute l’imagerie
populaire qui accompagne ces héros repose encore sur une réalité:
la voiture rouge, la grande échelle, les pin-pons... Les pin-pons
surtout m’intéressent car cette onomatopée, qui désigne la sirène
à deux tons des pompiers, est complètement entrée dans le langage courant. Ce succès fait jubiler le linguiste: en effet, pin-pon
est un mot-bruit tout à fait acceptable, qui rend compte justement
de cet avertisseur sonore à deux notes. Mais en même temps,
pin-pon fait forcément penser à pompier, comme si un mot était le
double de l’autre. Ce qui par ricochet donne au mot pompier un
côté incroyablement expressif et presque familier. C’est peut-être
ce qui explique la popularité du mot.
De quoi nous faire oublier que pompier vient de pompe, qu’avec
les pompes, on envoie de l’eau, qu’avec de l’eau projetée, on
éteint les incendies. Le mot apparaît d’abord avec un sens totalement perdu: le fabricant de pompe. A partir du milieu du XVIIIe
siècle, il prend son sens moderne, de soldat du feu. Et bientôt le
voilà associé au sapeur, puisqu’on parle des sapeurs pompiers.
Le sapeur lui aussi est ancien, autant que le pompier. Pendant
longtemps, il n’a été qu’un soldat modeste, appartenant le plus
souvent aux unités du génie. Le sapeur est chargé de détruire les
constructions défensives de l’ennemi: c’est-à-dire saper les murs
d’enceinte, de creuser des galeries pour atteindre des positions

1. Les bals du 14 juillet sont souvents appelés comme des bals de
pompiers parce que:
A. Ce sont les pompiers qui les organisent.
B. Ils sont organisés le jour de la fête des pompiers.
C. Ils sont organisés uniquement pour les pompiers.
2. Quel est le rôle principal du pompier?
A. Il éteint le feu.
B. Il appelle l’ambulance.
C. Il s’occupe des personnes qui ont besoin d’aide.
3. L’onomatopée qui exprime le bruit des avertisseurs des voitures
de pompiers c’est:
A. Le ping-pong.
B. Le pin-pon.
C. Le papion.
4. Le mot pompier prend son sens moderne:
A. Au début du XVIIIe siècle.
B. Au milieu du XVIIIe siècle.
C. A la %n du XVIIe siècle.
5. Le métier de pompier est:
A. Plus ancien que le métier de sapeur.
B. Plus récent que le métier de sapeur.
C. Aussi ancien que le métier de sapeur.
Prawidowe odpowiedzi: 1-A, 2-A, 3-B, 4-B, 5-C

Rozumienie tekstu czytanego
Za rozwiXzanie zadaQ z tej czWUci moVesz uzyskaP 20 pkt. Charakter
zadaQ oraz ich typy sX takie same jak w czWUci na rozumienie ze
sSuchu. Podczas czytania tekstu warto zwróciP uwagW na sSowaklucze, które pomogX w rozumieniu globalnym. W przypadku
wyrazów niezrozumiaSych staraj siW domyUliP ich znaczenia
z kontekstu.

Zadanie 3
Przeczytaj poniVszy tekst, a nastWpnie zaznacz, które z napisanych
pod tekstem zdaQ jest z nim zgodne (vrai), a które nie (faux). Za
kaVdX poprawnX odpowiedN otrzymasz jeden punkt.
Goncourt des lycéens
Le 23e Prix Goncourt des lycéens a été attribué mardi 08 novembre à Mathias Enard, pour son roman „Parle-leur de batailles,
de rois et d’éléphants” (publié chez Actes Sud).
Les jeunes membres du jury Goncourt des lycéens le disent
tous, qu’ils aient ou non accordé leur suffrage au roman, celui-ci
les a conquis d’abord par la beauté de son style. C’est donc à
l’écrivain de 38 ans que revient le prix Goncourt des lycéens 2010,
organisé par la Fnac et dont Phosphore est partenaire.
Le roman de Fouad Laroui „Une année chez les Francis” (Billiard)
est arrivé en deuxième position, devant Virginie Despentes „Apocalypse Baby” (Grasset), la lauréate du Renaudot décerné la veille.
Lire, découvrir la littérature contemporaine et s’initier à la critique
voilà ce que propose depuis plus de vingt ans le Goncourt des Lycéens à des jeunes.
Le Prix Goncourt des lycéens est un prix littéraire français lancé
en 1988 par la Fnac, en collaboration avec le rectorat de Rennes
et avec l’Académie Goncourt. Il est décerné à Rennes au début du
mois de novembre quelques jours après son aîné, le prix Goncourt,
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par un jury de lycéens issus de 52 lycées de toute la France (et
quelques lycées étrangers) qui ont débattu et élu en classe leur
roman préféré. La sélection des livres donnés à lire aux lycéens
est la sélection de septembre publiée par l’Académie Goncourt
pour son propre prix, dont on soustrait les œuvres des auteurs
déjà lauréats du Goncourt des lycéens.
Pour la 23e édition, la Fnac a ouvert un site Internet, véritable
carrefour d’échanges d’impressions de lecture. A travers ce site,
les lycéens pourront échanger tout au long de ce „marathon de
lecture”, non seulement avec les auteurs en lice mais aussi avec
les artistes issus d’autres disciplines (musiciens, cinéastes...).
d’après „Phosphore”, le 06.03.2010.

5. Au restaurant, comment choisissez-vous vos plats?
• En fonction des différents ingrédients, lus sur la carte ou demandés au serveur, pour chaque plat.
• ................................................................................................
• En fonction de l’envie du moment, mais en vous assurant
que la composition des plats vous convient.

1. Le Prix Goncourt des lycéens est un prix littéraire.
2. Parmi les membres du jury Goncourt des lycéens il n’y a que
des jeunes.
3. Le jury est composé de 52 membres.
4. Les livres récompensés ont été écrits par des lycéens.
5. C’est en 1988 que l’attribution du prix a eu lieu pour la première fois.
6. A côté du Prix Goncourt des lycéens il existe également le Prix
Goncourt décerné par l’Académie Goncourt.
7. Le même auteur peut recevoir une seule fois le Prix Goncourt
des lycéens.
8. Tous les livres sélectionnés pour le Le Prix Goncourt des lycéens sont disponibles sur le site Internet crée par Fnac.

6. Concernant votre capacité à prendre des décisions ou à aider
les autres à en prendre, votre entourage dit de vous...
• Que vous êtes une vraie girouette.
• Que vous manquez de spontanéité.
• ................................................................................................

Prawidowe odpowiedzi: 1 – vrai, 2 – vrai, 3 – faux, 4 – faux,
5 – vrai, 6 – vrai, 7 – vrai, 8 – faux

8. Si, dans votre carrière professionnelle, vous étiez amené(e) à
recruter vos collaborateurs, quel serait le critère que vous privilégieriez?
• Le fait que, pendant l’entretien, vous ayez eu un bon feeling.
• ................................................................................................
• Une bonne lettre de motivation.

Zadanie 4
Przeczytaj tekst psychozabawy, a nastWpnie uzupeXnij go, dobierajVc
do kaUdego z punktów jednV z zaproponowanych odpowiedzi.
Wpisz literW odpowiadajVcV wybranej odpowiedzi w oznaczone
pole. Uwaga: jeden tytuX jest zbWdny! Za kaUdV poprawnV odpowiedM
otrzymasz 1 pkt.
Comment prenez-vous vos décisions?
1. Un ami vous propose d’aller voir le concert d’un groupe dont
vous ignorez tout. Que faites-vous?
• ................................................................................................
• Vous répondez favorablement tout de suite. Ce sera l’occasion de découvrir un nouvel univers musical.
• Connaissant les goûts de votre ami, vous acceptez l’invitation.
2. Vous devez vous rendre dans un lieu qui vous est totalement inconnu. Avant de partir...
• Vous prenez un plan avec vous pour vous guider tout au
long du chemin.
• ................................................................................................
• Vous prenez juste l’adresse en poche en vous disant que
vous nirez bien par trouver votre chemin, ou qu’une âme
charitable vous l’indiquera.
3. C’est la n du mois et vous êtes totalement fauché(e). Mais, en
passant devant un magasin, vous voyez en vitrine les chaussures
de vos rêves...
• Vous les essayez, mais vous décidez d’attendre le début du
mois suivant pour vous les offrir.
• Vous interrogez pour savoir si une nouvelle paire de chaussures vous serait vraiment utile, et vous décidez d’attendre
les soldes pour prendre une décision dé nitive.
• ................................................................................................
4. Alors que vous retirez de l’argent au distributeur, un vilain vous
arrache votre carte bancaire et s’enfuit à toute vitesse. Que
faites-vous?
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• ................................................................................................
• Vous hurlez «au voleur, arrêtez-leeeeee» au milieu de la rue.
• Vous essayez de rattraper l’indélicat mais, n’y arrivant pas,
vous revenez sur vos pas pour téléphoner au numéro indiqué sur le distributeur en cas de vol.

7. Pour vous orienter dans vos études, quelle est selon vous la
meilleure manière de procéder?
• ................................................................................................
• Vous laisser guider par votre instinct le jour des inscriptions.
Dif cile, en effet, de choisir parmi toutes les lières...
• Constituer une liste des métiers que vous aimeriez faire et
rencontrer un professionnel pratiquant chacun d’eux.

d’après www.phosphore.com

A. Vous entrez et les achetez tout de suite en comptant sur la
mansuétude de votre banquier.
B. Vous consultez une carte et tentez de mémoriser le trajet.
C. Vous appelez dare-dare votre banque pour faire opposition.
D. Quelle horreur! Je déteste ça!
E. Vous vous renseignez sur ce groupe et écoutez ses trois
derniers albums avant de donner votre réponse.
F. En fonction de leur nom (s’il est original, amusant ou appétissant).
G. Que vous êtes de bon conseil.
H. Un CV avec des diplômes et des expériences professionnelles
en lien avec le poste.
I. Faire des tests d’orientation et trouver des infos complémentaires
dans des revues ou des centres spécialisés.
Prawidowe odpowiedzi: 1-E, 2-B, 3-A, 4-C, 5-F, 6-G, 7-I, 8-H

Wypowied pisemna
Zadania w tej czWZci polegajV na napisaniu dwóch tekstów:
krótszego ( notatka, pocztówka, ogXoszenie, zaproszenie, ankieta,
wiadomoZT) – bez podanego limitu sXów, za który moUesz uzyskaT
maksymalnie 5 pkt oraz dXuUszego (list prywatny, prosty list
formalny) – o objWtoZci okoXo 120-150 sXów, za który przyznaje siW
maksymalnie 10 pkt. W przypadku krótkiej formy wypowiedzi pod
uwagW bWdzie brana przede wszystkim jego komunikatywnoZT,
czyli przekaz informacji. Przy liZcie oprócz treZci i poprawnoZci
oceniane bWdV równieU forma i bogactwo.
Krótka forma uytkowa
Podczas pobytu w ParyUu planowaXeZ/aZ wyjZcie z francuskimi
znajomymi do dyskoteki. Z powodu zXego samopoczucia musisz
je odwoXaT. Napisz wiadomoZT, w której:
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• przepraszasz, e nie moesz przyj na dyskotek!;
• tumaczysz powód swej nieobecnoci;
• wspominasz o wizycie u lekarza;
• yczysz dobrej zabawy.
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Et comment vont tes parents? J’espère qu’ils se portent
bien et que nous, on se verra bientôt.
Bisous,
XYZ

Jacques et Monique,
Excusez-moi, je ne peux pas aller avec vous en boîte.
Je suis désolé, je ne me sens pas bien. J’ai pris froid et
j’ai mal partout. Je dois aller chez un médecin. Amusezvous bien.
À bientôt,
XYZ
D usza forma uytkowa
List prywatny
W zwizku ze zbliajcymi si! wakacjami planujesz wyjazd na
poudnie Francji. Piszesz do swego francuskiego kolegi list,
w którym:
• informujesz o ch!ci przyjazdu, podajc jego termin;
• pytasz o najdogodniejszy jego zdaniem rodek transportu
i cen! biletu;
• wspominasz, co chciaby zwiedzi i pytasz, czy mógby si!
u niego zatrzyma podczas pobytu;
• pytasz o samopoczucie rodziców kolegi i wyraasz nadziej!
na ryche spotkanie.
Bialystok, le17 mars 2011
Cher Stéphane,
Comment ça va? Je t’écris parce que cette année je
voudrais partir au sud de la France. On pourrait se voir et
passer un peu de temps ensemble. Penses –tu que je
puisse descendre chez toi? J’envisage d’arriver en septemebre. Il paraît qu’ il y a moins de touristes à cette période-là. Est-ce vrai?
Je me demande également sur le moyen de transport
le plus convenable. Qu’est-ce que tu pourrais me conseiller? Connais – tu le prix du billet de train et d’avion?
Je sais qu’en Provence il y a beaucoup de choses intéressantes à voir. Mais moi, j’aimerais surtout visiter les villes: Avignon, Nice et aussi Cannes connue pour son festival du lm. Peut-être tu pourrais m’accompagner dans
mes excursions. Ce serait vraiment super!

List formalny
W zwizku ze zbliajcym si! wyjazdem do Francji zwracasz si!
do agencji porednictwa pracy celem przedstawienia swoich umiej!tnoci i zasi!gni!cia dodatkowych informacji. Napisz list, w którym:
• przedstawisz si! i wyrazisz ch! podj!cia pracy;
• wyjanisz skd dowiedziae/a si! o pracy i opiszesz swoje
dowiadczenie w pracy z dziemi;
• zapytasz o wynagrodzenie i godziny pracy;
• poprosisz o numer telefonu do rodziny, u której mia(a)by
pracowa i wyrazisz nadziej! na pozytywn odpowied.
Bialystok, le17 mars 2011
Monsieur,
Je m’appelle Anne, je suis lycéenne et j’ai 18 ans. Je
voudrais travailler comme baby-sitter pour gagner un peu
d’argent.
J’avais trouvé votre annonce à l’Internet et j’ai décidé
d’y répondre parce que j’aime bien les enfants et je passe
avec eux beaucoup de temps. J’ai gardé plusieurs fois
mes petits cousins quand leurs parents étaient obligés de
rester plus longtemps au travail. Je suis patiente et énergique.
Votre offre d’emploi m’intéresse beaucoup, mais j’ai
quelques questions à vous poser. J’aimerais bien savoir
de quelle heure à quelle heure je devrais travailler et quelle rémunération je peux escompter.
Pourriez-vous m’envoyer également le numéro de téléphone de la famille chez laquelle je vais travailler pour
que je puisse la contacter?
En attendant une réponse favorable de votre part, je
vous prie d’agréer Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
XYZ

Zadania maturalne opracowaa: Magorzata Sadowska,
egzaminator, nauczyciel j!zyka francuskiego w IV LO w Biaymstoku
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BIOLOGIA: przykadowe zadania maturalne
z poziomu rozszerzonego z rozwizaniami
Dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z biologii to nie
tylko wiedza zawarta w podstawie programowej, ale równie":
• umiej tno! czytania polece i zada ze zrozumieniem,
• umiej tno! odnalezienia czasownika operacyjnego u"ytego
do konstrukcji zadania,
• udzielanie odpowiedzi logicznych, trafnych i pe$nych,
• formu$owanie wypowiedzi poprawnej merytorycznie i stylistycznie,
• formu$owanie wniosków i argumentów na podstawie analizy
ró"norodnych danych (wykresów, tabel, schematów),
• przetwarzanie informacji,
• precyzyjne formu$owanie problemów badawczych i hipotez.
Problem badawczy – jest to zagadnienie, które zamierzamy bada.
Formu$uj(c problem badawczy opieramy si na wiadomo!ciach
naukowo znanych. Przedstawiamy go w formie pytania (np. Jak
temperatura wpywa na proces fotosyntezy?) lub tematu badania
(np. Wpyw temperatury na proces fotosyntezy)
Hipoteza – jest to naukowo uzasadnione przypuszczenie; za$o"enie
oparte na prawdopodobiestwie, wymagaj(ce sprawdzenia. Hipoteza jest uzasadnion( naukowo, ale teoretyczn( odpowiedzi( na
postawiony problem badawczy (np. Wzrost temperatury wzmaga
intensywno fotosyntezy). Hipotez zawsze podajemy w postaci
zdania oznajmuj(cego.

Zadanie 1 (3 pkt)
Do najwa"niejszych zale"no!ci w ka"dej biocenozie nale"( stosunki
pokarmowe. Decyduj( one o liczebno!ci i biomasie poszczególnych populacji. Okre!l zale"no!ci pokarmowe zilustrowane poni"szymi rysunkami.

A

B

C

A. ..............................................................................................
B. ..............................................................................................
C. ..............................................................................................

Zadanie 5 (2 pkt)
Hormony tarczycy konieczne s(
dla prawid$owego wzrostu i rozwoju organizmu. Wa"ne jest, aby
ilo! wydzielanej tyroksyny mog$a
by precyzyjnie regulowana. Schemat przedstawia regulacj wydzielania hormonów tarczycy.
Podaj nazw mechanizmu utrzymuj(cego zjologiczne st "enie tyroksyny we krwi cz$owieka oraz
krótko wyja!nij na czym ten mechanizm polega.
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Zadanie 6 (3 pkt)
W uk$adzie nerwowym wypustki neuronów tworz( sieci po$(cze.
Miejsce zjologicznego kontaktu (styku) pomi dzy neuronami oraz
mi dzy neuronami a innymi komórkami organizmu nazywamy synapsami. Przekazywanie impulsu nerwowego przez synaps zachodzi na zasadzie chemicznej (najcz !ciej) lub elektrycznej. Przedstaw 3 ró"nice w przekazywaniu impulsu nerwowego w synapsie
chemicznej i elektrycznej uzupe$niaj(c zamieszczon( tabelk :
Porównywane cechy

1

2

4

3

5

Zadanie 3 (1 pkt)
Celiakia jest enteropati( o pod$o"u dziedzicznym polegaj(ca na
zaniku b$ony !luzowej jelita cienkiego. Prowadzi do zaburzenia
wch$aniania sk$adników pokarmowych. Dieta osób cierpi(cych na
to schorzenie powinna by pozbawiona ........................................

Zadanie 4 (1 pkt)
Przy przyjmowaniu doustnym antybiotyków i sulfamidów nale"y
jednocze!nie za"ywa witaminy B i K. Uzasadnij celowo! takiego
post powania wybieraj(c jedn( z odpowiedzi.
I. witaminy umo"liwiaj( lepsze wch$anianie antybiotyków
II. antybiotyki i sulfamidy hamuj( wch$anianie witamin
III. antybiotyki i sulfamidy niszcz( or bakteryjn( jelit
IV. ora bakteryjna jelit wytwarza witaminy z grupy B i K
a) I, II, III
b) II, III
c) III, IV
d) I, II, III, IV
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Synapsa elektryczna

Zadanie 7 (3 pkt)

Zadanie 2 (2 pkt)
Niektóre gatunki ro!lin i zwierz(t o w(skim zakresie tolerancji nazywamy wska nikowymi. Podaj przyk$ady dwóch organizmów, których obecno! !wiadczy o decycie tlenowym i silnym zanieczyszczeniu zbiornika wodnego.
A. ..............................................................................................
B. ..............................................................................................

Synapsa chemiczna

6

7

Kwiat to p d o ograniczonym wzro!cie
s$u"(cy do rozmna"ania p$ciowego.
Kwiaty mog( wyst powa pojedynczo
lub tworzy skupienia zwane kwiatostanami. Podaj nazwy przedstawionych
kwiatostanów oraz 1 przyk$ad ro!liny
u której wyst puj(.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

Zadanie 8 (3 pkt)
Ro!liny rosn(ce w klimacie umiarkowanym, gdzie sezon wegetacyjny nie trwa ca$y rok, na okres zimy przerywaj( swój wzrost na
grubo!. Granica pomi dzy pier!cieniami przyrostów rocznych
drzew i krzewów s( widoczne dzi ki ró"nicy w budowie drewna
wiosennego i letniego. Wska" 3 cechy ró"ni(ce drewno wiosenne
i letnie.
a) ..............................................................................................
b) ..............................................................................................
c) ..............................................................................................
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Zadanie 9 (3 pkt)

Z dna kwiatowego powstaje element ......, za z owocolistka ......

Przyporz%dkuj podanym owocom (A-F) poni sze rysunki (1-8).
1

3

2

4

7

8

6

5

A. roz$upnia .........
C. ziarniak .........
E. orzech .........

Edukator
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B. nie$upka .........
D. str%k .........
F. torebka .........

Zadanie 10 (1 pkt)
Wzrost koci trwa tylko do pewnego momentu ontogenezy cz$owieka, natomiast wymiana sk$adników ich budowy zachodzi nieprzerwanie przez ca$e ycie. Kszta$t i struktura koci ulega ci%g$ym
zmianom, gdy ko b"d%ca yw% tkank%, ma zdolno ustawicznego odtwarzania si". Wska dwa rodzaje komórek, które uczestnicz% w tych przemianach.
A. ..............................................................................................
B. ..............................................................................................

Zadanie 11 (2 pkt)
Podaj nazwy zmody kowanych organów rolinnych oznaczonych
cyframi 1, 2, 3, 4 oraz nazwy cz"ci, które uleg$y tym mody kacjom.

1

2

Zadanie 14 (1 pkt)
Podczas zaj" laboratoryjnych uczniowie umiecili w statywie 12
probówek zawieraj%cych roztwór bia$ka z jaja kurzego. Podzielili
je na 4 zestawy.
I. Do trzech probówek dodali pepsyn".
II. Do kolejnych trzech probówek dodali rozcieczony kwas
solny.
III. Do nast"pnych trzech probówek dodali rozcieczony kwas
solny i pepsyn".
IV. Ostatnie trzy probówki zawiera$y wy$%cznie roztwór bia$ka.
Sformu$uj hipotez", któr% sprawdzali uczniowie przeprowadzaj%c
opisane dowiadczenie.
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Zadanie 15 (2 pkt)
Gen determinuj%cy wielobarwne (pasiaste) upierzenie u drobiu dominuje nad genem determinuj%cym ubarwienie jednolite. Wiadomo
te , e kszta$t grzebienia u drobiu zale y od dwóch genów dope$niaj%cych si" w nast"puj%cy sposób: A_ B_ – grzebie orzeszkowy,
A_ bb – grzebie ró yczkowy, aa B_ – grzebie groszkowy, aa bb
– grzebie pojedynczy. Geny A oraz B s% niezale ne i zlokalizowane, w przeciwiestwie do genu barwy upierzenia, w autosomach.
Skojarzono homozygotyczne koguty o pasiastym upierzeniu i orzeszkowym grzebieniu z jednolicie upierzonymi kurami o pojedynczym grzebieniu. Kury te znios$y i wysiedzia$y jaja zap$odnione
przez w/w koguty. Zapisz genotypy pokolenia rodzicielskiego i podaj fenotypy kurcz%t.
Genotypy pokolenia rodzicielskiego:
..................................................................................................
Fenotypy kurczt:
..................................................................................................

Zadanie 16 (2 pkt)
3

4

Przyporz%dkuj podanym zwi%zkom chemicznym (1-4) ich rol"
w przemianach metabolicznych (a-d).
1. ATP

1.
2.
3.
4.

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

Zadanie 12 (1 pkt)
Magda pracowa$a w Burger Kingu robi%c frytki. Pokrojone ziemniaki trzyma$a w wodzie, aby nie ciemnia$y zanim zostan% usmaone. Zauwa y$a, e ziemniaki mi"kn%, jeli zostawi je w osolonej
wodzie i ponownie twardniej% po przeniesieniu do wody nieosolonej. Wyjanij dlaczego kawa$ki ziemniaka staj% si" mi"kkie
w osolonej wodzie?
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Zadanie 13 (2 pkt)
A
B
C

D

Rysunek przedstawia przekrój przez
owoc rzekomy (szupinkowy), w którego
wykszta$ceniu, oprócz zal% ni, uczestnicz% inne elementy kwiatu, tworz%ce
tzw. szupink". Wska , który element
owocu (oznaczony literami na schemacie) powsta$ z przekszta$conego dna
kwiatowego, a który z owocolistka.

2. NAD

3. NADP

4. koenzym A (CoA)

a) przenosi grupy acylowe, a szczególnie cz"sto grupy
acetylowe,
b) uniwersalny przenonik energii w komórce,
c) przenosi atomy wodoru i elektrony na $acuch oddechowy,
d) przenosi atomy wodoru i elektrony do syntezy nowych
zwi%zków chemicznych w komórce rolinnej.
1. ........

2. ........

3. ........

4. ........

Zadanie 17 (2 pkt)
Zapoznaj si" z informacj% przedstawion% w tekcie.
Czstotliwo wystpowania tej wady wynosi 2/10000 ywo urodzonych niemowlt. Wiek matki, cho w niewielkim zakresie,
wpywa na czstotliwo wystpowania tego zespou.Dzieci umieraj zazwyczaj w kilka godzin lub dni po urodzeniu. Tylko 1 dziecko
z 20 przeywa duej ni 6 miesicy. Jednake niektóre dzieci przeywaj okres dojrzewania. Osoby dorose z tym zespoem s rzadkoci.Chorzycharakteryzuj si ubytkami owosienia na gowie,
oczy s osadzoneblisko siebie (moe doj nawet do ich „poczenia”). Zespoowi temu towarzyszy czstorozczep wargi i podniebienia, polidaktylia czyli dodatkowy palec, najczciej od strony
palca maego.
Podaj nazw" choroby genetycznej, której opis umieszczono powy ej oraz wska czym jest spowodowana.
......................................................................................................
......................................................................................................
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Zadanie 18 (1 pkt)
Obecno$ p#cherzyka lipidowego w komórce t+uszczowej sprawia,
!e nie mo!e ona si# dzieli. Nawet kiedy zasoby t+uszczowe w komórce s) znikome, komórki te nie dziel) si# i „przeczekuj) czas
g+odu”. Liczba komórek t+uszczowych mo!e zwi#kszy si# jedynie
w organizmie dziecka. W tej fazie rozwoju lipocyty nie maj) zbyt
wiele zasobów t+uszczu i dziel) si#, szczególnie, gdy dziecko jest
przekarmiane.
Podaj jedno zalecenie, które warunkuje utrzymanie szczup+ej
sylwetki:
......................................................................................................
......................................................................................................

Zadanie 19 (1 pkt)
W+osie kr#ty wywo+uje chorob# paso!ytnicz) zwan) potocznie
w+o$nic). Jest !yworodnym nicieniem o d+ugo$ci 1,4-4 mm, który
rozwija si# w jelitach i mi#$niach cz+owieka i zwierz)t domowych
i dzikich, mi#so!ernych i wszystko!ernych.
Uszereguj we w+a$ciwej kolejno$ci etapy cyklu rozwojowego w+o$nia
Cz+owiek zara!a si#, zjadaj)c mi#so z otorbionymi larwami.

Wska! jej sposób dziedziczenia:
..................................................................................................
Wypisz genotypy osób oznaczonych na schemacie symbolami:
I-1, II-6.
..................................................................................................

Zadanie 24 (2 pkt)

1

Larwy docieraj) do mi#$ni poprzecznie pr)!kowanych i otorbiaj) si#.
Zap+odnione samice po 7 tygodniach rodz) !ywe larwy.

A

B

Enzymy w !o+)dku rozpuszczaj) otoczk# larwy.
Oswobodzone larwy przedostaj) si# do jelita cienkiego.
Larwy przenikaj) do naczy krwiono$nych i s) roznoszone wraz z krwi)
po ca+ym ciele

Zadanie 20 (1 pkt)
O biodost#pno$ci witamin decyduje obecno$ enzymów, powoduj)cych ich rozk+ad do zwi)zków nieaktywnych, oraz tzw. antywitamin, tworz)cych z witaminami nieprzyswajalne po+)czenia. Substancje te obni!aj) wykorzystanie witamin znajduj)cych si#
w pokarmie. Jednym z enzymów, powoduj)cych rozk+ad witaminy
C jest askorbinaza znajduj)ca si# w surowych ogórkach i innych
warzywach dyniowatych – kabaczku, cukinii.
Wyja$nij, podaj)c jeden argument, dlaczego nie jest wskazane sporz)dzanie surówek z sa+aty, papryki, pomidora i surowego ogórka?
......................................................................................................
......................................................................................................

Zadanie 21 (1 pkt)
Trzeci etap oddychania tlenowego – cykl Krebsa zachodzi w macierzy mitochondrialnej. Polega na szeregu reakcji biochemicznych,
w czasie których zachodz) procesy fosforylacji substratowej, dekarboksylacji i dehydrogenacji. Okre$l cz#stotliwo$ tych przemian
w przebiegu jednego cyklu Krebsa, wpisuj)c ich pe+ne nazwy w wykropkowane miejsca.
a) czterokrotna ........................................................................
b) dwukrotna ............................................................................
c) jednokrotna ..........................................................................

Zadanie 22 (3 pkt)
Podaj, jaki typ mutacji punktowej przedstawiono w poni!szych
przyk+adach:
a) GGCACCTATTTTAAACAT – ni prawid+owa
CCGTAGATAAAATTTGTA ....................................................
b) GGCACCTATTTTAAACAT – ni prawid+owa
CCGTGATAAAATTTGTA ......................................................
c) GGCACCTATTTTAAACAT – ni prawid+owa
CCGTGGCTAAAATTTGTA ..................................................

Zadanie 23 (3 pkt)
W rodzinie, której rodowód pokazano poni!ej, wyst#puje choroba
zwana dystro) mi#$niow) Beckera. Jest to +agodna, nieletalna
forma dystroi.
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A – li$ ro$liny dwuli$ciennej, B – li$ ro$liny jednoli$ciennej
Na podstawie powy!szego rysunku podaj 4 ró!nice w budowie li$cia ro$liny jednoli$ciennej i dwuli$ciennej uzupe+niaj)c tabel#:
Porównywane cechy

jednolicienne

dwulicienne

Zadanie 25 (2 pkt)
Uk+ad autonomiczny odbiera informacje ze $rodowiska wewn#trznego organizmu i steruje czynno$ciami narz)dów wewn#trznych.
Wska!, w jaki sposób uk+ad przywspó+czulny wp+ywa na funkcjonowanie uk+adu pokarmowego.
a) ..............................................................................................
b) ..............................................................................................
c) ..............................................................................................
d) ..............................................................................................

Zadanie 26 (2 pkt)
Pami#tacie na pewno przestrogi Waszych rodziców, którzy w dziecistwie zalecali Wam du!o snu, przestrzeganie w+a$ciwej diety
i uprawianie gimnastyki. Otó! wyniki bada potwierdzaj), !e
wszystkie te dobre rady s) w pe+ni uzasadnione. Uwalnianie hormonu wzrostu zwi#ksza si# w trakcie wykonywania wicze zycznych, zapewne w wyniku obni!enia poziomu cukru we krwi
na skutek szybkiego metabolizmu komórek mi#$niowych. Hormon
wzrostu wydzielany jest tak!e pulsacyjnie w kilka godzin po posi+ku, jak równie! w czasie snu, oko+o godziny po wej$ciu w faz#
snu g+#bokiego.
a) Korzystaj)c z tekstu, wyja$nij, dlaczego dzieci powinny du!o
spa, przestrzega w+a$ciwej diety i uprawia sport?
..............................................................................................
..............................................................................................
b) Okre$l jakie zaburzenie wyst#puje przy nieprzestrzeganiu tych
zalece?
..............................................................................................
Zadania maturalne opracowaa: Ma+gorzata upiska,
egzaminator, nauczyciel biologii w III LO w Bia+ymstoku
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Klucz odpowiedzi
Numer
zadania

Maksymalna
liczba punktów

Przykadowe odpowiedzi

Punkty czstkowe

A – neutralizm, B – komensalizm, C – mutualizm

3

• 1 pkt za ka)d* poprawnie nazwan*
zale)no' pokarmow*

2

Euglena zielona (klejnotka), larwy owadów z rodziny ochotkowatych, sinice

2

• 1 pkt za ka)dy organizm

3

glutenu

1

4

odpowied C

1

5

• Ujemne sprz&)enie zwrotne – 1 pkt
• Efekt reakcji dzia.a hamuj*co na wywo.uj*c* t& reakcj& przyczyn&.(Tarczyca wydziela tyroksyn&
pod wp.ywem przysadkowej TSH. Wzrost st&)enia tyroksyny dzia.a hamuj*co na wydzielanie TSH)
– 1 pkt

2

• za nazwanie mechanizmu – 1 pkt
• za wyja'nienie – 1 pkt

6

Porównywana cecha
Szeroko' szczeliny synaptycznej
Obecno' neurotransmiterów
Budowa synapsy

3

• 1 pkt za prawid.owe wype.nienie ka)dego
wiersza

7

1. k.os, babka, rdest
3. wiecha, bez lilak, owies
5. baldach z.o)ony, marchew, koper
7. wachlarzyk, kosaciec

3

• za 2 prawid.owe nazwy i przyk.ady – 1 pkt
• za 4 nazwy kwiatostanów i przyk.ady ro'lin
– 2 pkt
• za 7 nazw kwiatostanów i przyk.ady – 3 pkt

8

• drewno wiosenne: jasne, drewno letnie ciemne – 1 pkt
• drewno wiosenne: ma.o w.ókien drzewnych; drewno letnie: du)o w.ókien drzewnych – 1 pkt
• drewno wiosenne: komórki o du)ej 'rednicy i cienkich 'cianach komórkowych; drewno letnie:
komórki o ma.ej 'rednicy i grubych 'cianach komórkowych – 1 pkt

3

• 1 pkt za ka)d* prawid.owo podan* ró)nic&

9

A. roz.upnia – 1
C. ziarniak – 4
E. orzech – 5, 6

3

• za ka)de dwa prawid.owe
przyporz*dkowania – 1 pkt

10

A. osteoblasty (komórki ko'ciotwórcze)
B. osteoklasty (komórki ko'ciogubne)

1

• za podanie dwóch rodzajów komórek 1 pkt

11

1. k.*cze – p&d
3. bulwy – korzenie

2

• za podanie dwóch nazw organów i ich
modykacji po 1 pkt

12

Osolona woda jest roztworem hipertonicznym dla komórek ziemniaka.
Woda d*)*c do wyrównania st&)e na drodze osmozy wyp.ywa z komórek ziemniaka powoduj*c
utrat& ich turgoru (mi&kni&cie) – 1 pkt

1

13

• z dna kwiatowego powstaje element B
• z owocolistka C

2

14

Pepsyna trawi bia.ko w 'rodowisku kwa'nym – 1 pkt

1

15

• C – allel warunkuj*cy upierzenie wielobarwne, c – upierzenie jednolite
• P: XCXCAABB x XcYaabb – 1 pkt
• Fenotyp kurcz*t – wszystkie kurcz&ta (kury i koguty) b&d* wielobarwne z orzeszkowym
grzebieniem

2

• za podanie genotypów rodziców – 1 pkt
• za okre'lenie fenotypów kurcz*t – 1 pkt

16

1-b, 2-c, 3-d, 4-a

2

• za ka)de dwa prawid.owe
przyporz*dkowania – 1 pkt

17

• zespó. Patau – 1 pkt
• trisomia chromosomu 13 – 1 pkt

2

• za nazw& choroby – 1 pkt
• za okre'lenie rodzaju mutacji – 1 pkt

18

Nale)y odpowiednio od)ywia si& ju) od pierwszych dni )ycia, aby ograniczy liczb& komórek
t.uszczowych w organizmie.

1

19

W.a'ciwa kolejno' : 1, 6, 4, 2, 3, 5

1

20

Askorbinaza zawarta w surowych ogórkach utlenia witamin& C znajduj*c* si& w innych warzywach

1

21

a) czterokrotna dehydrogenacja
b) dwukrotna dekarboksylacja
c) jednokrotna fosforylacja substratowa

2

• za prawid.owe podanie dwóch przemian
– 1 pkt
• za podanie trzech przemian – 2 pkt

22

a) tranzycja
b) delecja
c) transwersja

2

• za prawid.owe nazwy dwóch mutacji
– 1 pkt
• za nazwanie trzech mutacji – 2 pkt

23

• cecha recesywna, sprz&)ona z p.ci* – 1 pkt
• a – allel warunkuj*cy dystro& Beckera
genotyp II – 6 XAY
• genotyp I – 1 XaY

3

• za podanie sposobu dziedziczenia tej
choroby – 1 pkt
• za prawid.owe podanie genotypów po
jednym punkcie

24

porównywana cecha
wi*zki przewodz*ce
ogonek li'ciowy
mezol
komórki szparkowe

2

• za podanie dwóch/trzech ró)nic – 1 pkt
• za podanie czterech ró)nic – 2 pkt

25

a) obte wydzielanie wodnistej 'liny
b) wydzielanie soku )o.*dkowego
c) wydzielanie soku trzustkowego
d) zwi&kszenie perystaltyki jelit

2

• za podanie dwóch/trzech efektów – 1 pkt
• za podanie czterech efektów – 2 pkt

26

• Sen, w.a'ciwa dieta oraz uprawianie sportu warunkuje wydzielanie hormonu wzrostu – 1 pkt
• Brak hormonu wzrostu powoduje kar.owato' (zahamowanie wzrostu) – 1 pkt

2

• za prawid.owe wyja'nienie – 1 pkt
• za prawid.owe nazwanie zaburzenia – 1 pkt

1

synapsa chemiczna
20 nm
obecne
asymetryczna

elektryczna
2-3 nm
brak
symetryczna

2. grono, kasztanowiec, robinia
4. baldach prosty, pierwiosnek, czosnek
6. sierpik, niezapominajka

B. nie.upka – 2, 3
D. str*k – 8
F. torebka – 7

2. cebula – li'cie
4. ssawki (haustoria) – korzenie

jednolicienne
kolateralne zamkni&te
brak – li'cie siedz*ce
niezró)nicowany
kszta.t nerkowaty

dwulicienne
kolateralne otwarte
obecny
zró)nicowany na palisadowy i g*bczasty
kszta.t hantli

• za prawid.owe wskazanie ka)dego
z elementów po 1 punkcie
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FIZYKA: przykadowe zadania maturalne
poziomu rozszerzonego
Zadanie 1
Wykres przedstawia zamkni,ty cykl termodynamiczny p(V) wykonywany przez sta!/ mas, gazu w silniku cieplnym. Maksymalna
temperatura, jak/ osi/ga gaz w tym cyklu wynosi 1000 K. W ci/gu
1 sekundy gaz wykonuje 10 cykli termodynamicznych. Zak!adamy,
#e gaz jest doskona!y. Masa molowa helu wynosi 4 g. Tarcie pomijamy.

i otrzymujemy:
sk/d szukana masa gazu wyra#a si, wzorem:
Z tre"ci zadania wynika, #e maksymalna temperatura, jak/ osi/ga
gaz w cyklu wynosi 1000 K. Na wykresie tej temperaturze odpowiada punkt
(V2, p2)=(2 ·10–6 m3, 2 ·106 Pa)
Po podstawieniu tych wielko"ci oraz sta!ej gazowej

i masy molowej helu =4 g = 4·10–3 kg otrzymujemy:

A) Oblicz najni#sz/ temperatur, osi/gan/ przez gaz w tym cyklu
termodynamicznym.
B) Oblicz mas, helu.
C) Oblicz sprawno" cyklu termodynamicznego.
D) Oblicz moc silnika cieplnego.

ROZWI ZANIE
Wprowadzamy na rysunku nast,puj/ce oznaczenia.

Odp. Masa helu wynosi ok. 0,0019254 kg.
C)
Aby policzy sprawno" cyklu
musimy obliczy prac, u#yteczn/ Wu oraz ciep!o Q pobrane
przez gaz.
Aby obliczy ciep!o Q=Q1+Q2 pobrane przez gaz, obliczymy
zmian, energii wewn,trznej gazu podczas przemiany A-B-C.
Energia wewn,trzna U gazu doskona!ego jest sum/ energii kinetycznych wszystkich jego N cz/steczek U=N·EKr. Z kolei, energia
kinetyczna ruchu post,powego cz/steczek gazu doskona!ego wyra#a si, wzorem:
(k – sta!a Boltzmanna).
Przyjmuj/c N=nNA (n – liczba moli gazu, NA – liczba Avogadro)
oraz

A)
Na wykresie najwy#szej temperaturze Tmax odpowiada punkt
C=(V2, p2

)=(2 ·10–6

m3,

2 ·106

(R – sta!a gazowa) otrzymujemy:

Pa)

Natomiast najni#szej temperaturze Tmin odpowiada punkt
A=(V0,5, p1)=(0,5 ·10–6 m3, 1·106 Pa)
Z równania stanu gazu doskona!ego:

Porównuj/c

z równaniem Clapeyrona pV=nRT,

otrzymujemy wyra#enie na energi, wewn,trzn/ gazu w zale#no"ci
od ci"nienia i obj,to"ci:

mamy
sk/d wyznaczymy Tmin:

Wstawiamy warto"ci liczbowe i otrzymujemy:

Zatem zmiana energii wewn,trznej gazu podczas jego rozpr,#ania
wynosi:
[*]

Odczytujemy z wykresu odpowiednie warto"ci ci"nienia i obj,to"ci, tj.
(V1, p1)=(0,5 ·10–6 m3, 1·106 Pa) i (V2, p2)=(2 ·10–6 m3, 2 ·106 Pa)

Odp. Najni#sza temperatura osi/gana przez hel w tym cyklu termodynamicznym wynosi 125 K.
B)
Do równania Clapeyrona pV=nRT
wstawiamy

52

(gdzie m – masa gazu,  – masa molowa)

i podstawiamy do [*]:

Prac, W wykonan/ przez gaz podczas przemiany A-B-C obliczymy
jako pole powierzchni pod cz,"ci/ wykresu p(V), odpowiadaj/c/
przemianom A-B-C:
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ROZWIZANIE
Wprowadmy oznaczenia:
E1 – energia wydzielona podczas rozpadu jednego atomu uranu
235U, wyra2ona w d2ulach
E2 – energia uwolniona w procesie spalania jednego atomu
w3gla 12C, wyra2ona w d2ulach
– liczba Avogadro (liczba atomów w 1 molu)

Pole to mo2emy policzy jako ró2nic3 pola prostok4ta i pola trójk4ta.

Korzystamy z I zasady termodynamiki U=Q+W
Pami3taj4c, 2e pracy wykonanej przez gaz przypisujemy znak
ujemny, obliczamy ciep!o pobrane przez gaz:
Q = U – W = 5,25 J – (–2,75 J) = 8 J
Prac3 u2yteczn4 Wu obliczymy jako ró2nic3 odpowiednich pól powierzchni pod wykresem p(V), tj. P2 – P1 (patrz rysunki)

mU – masa uranu zu2ytego w ci4gu roku przez elektrowni3 atomow4
mC – masa w3gla zu2ytego w ci4gu roku przez elektrowni3 klasyczn4
nU – liczba moli uranu zawartych w masie mU
nC – liczba moli w3gla zawartych w masie mC
U – masa molowa uranu
U – masa molowa w3gla
NU – liczba atomów uranu zawartych w masie mU
NC – liczba atomów w3gla zawartych w masie mC
Moc elektrowni o sprawno(ci  wyrazimy jako:
gdzie W jest to ilo( energii uzyskanej podczas interesuj4cego nas
procesu w czasie t.
Z kolei, je(li przez E1 oznaczymy energi3 uzyskan4 podczas rozpadu 1 atomu uranu (lub spalenia jednego atomu w3gla), to

Zauwa2my, 2e

Pole P1 ju2 wcze(niej obliczali(my: P1=2,75 [J].
Pole P2 obliczamy jako sum3 prostok4ta i trójk4ta:

oraz

Wtedy, po prostych przekszta!ceniach mamy:
Zatem, praca u2yteczna wynosi Wu=2,75 J – 2 J=0,75 J
Ostatecznie wi3c, sprawno( cyklu jest równa:

Odp. Sprawno( cyklu termodynamicznego wynosi 9,375%.
D)
W ci4gu jednej sekundy silnik wykonuje 10 cykli. Ca!kowita uzyskana praca wynosi zatem:

Zatem moce elektrowni wyra24 si3 wzorami:
• elektrownia j4drowa

W=10 · Wu=10 · 0,75 J =7,5 J
Wobec tego, uzyskana moc silnika to:

• elektrownia klasyczna

Odp. Moc silnika wynosi 7,5 W.

Zadanie 2
Podczas rozpadu jednego atomu uranu 235U wydziela si3 oko!o
200 MeV energii. Jednym z produktów rozszczepienia jest promieniotwórczy cez 137Cs o czasie po!owicznego zaniku 30 lat. Klasyczna elektrownia wykorzystuje energi3 uwalnian4 z w3gla w procesie spalania. Ze spalenia jednego atomu w3gla 12C uzyskuje si3
oko!o 6,5·10–19 J energii cieplnej.
A) Porównaj ilo( paliwa zu2yt4 przez elektrowni3 klasyczn4 i j4drow4 w ci4gu roku. Przyjmij, 2e obie elektrownie maj4 moc
1000 MW, a sprawno( obu rodzajów elektrowni wynosi =38%.
B) Narysuj wykres przedstawiaj4cy, jak w zale2no(ci od czasu ubywa
promieniotwórczych atomów 137Cs w jednym molu cezu.
C) Oblicz, ile lat musi up!yn4 , aby zawarto( promieniotwórczego
cezu zmala!a szesnastokrotnie.

Z powy2szych równa dostajemy wyra2enia na masy paliwa:

Porównujemy oba wyra2enia:

Podstawiamy warto(ci mas molowych uranu i w3gla:
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U = 235u
C = 12 u
oraz wyra,amy energie w d,ulach, tj.
E1 = 200 MeV = 200 ·1,6 ·10–19 J = 3,2 ·10–11 J
E2 = 6,5 ·10–19 J
Wtedy

czyli mU = 39,78 ·10 –8 mC = 3,978 ·10–9 mC
Odp. Masa paliwa j4drowego jest oko1o 4 ·109 razy mniejsza od
masy paliwa klasycznego.
B)
Zgodnie z prawem rozpadu po czasie po1owicznego rozpadu
ubywa po1owa preparatu promieniotwórczego. Czas po1owicznego
rozpadu dla cezu wynosi T=30 lat, wi2c na osi czasu wygodnie
b2dzie odznaczy wielokrotnoci tego czasu. W chwili pocz4tkowej
ilo j4der promieniotwórczych stanowi4 atomy znajduj4ce si2
w jednym molu, a wi2c liczba Avogadro NA cz4stek. Po up1ywie
czasu t=T, pozostanie NA/2 atomów promieniotwórczych, po up1ywie czasu t=2T, pozostanie NA/4 atomów promieniotwórczych, po
czasie t=3T pozostanie NA/8 atomów, itd.

Wprowadmy równie, oznaczenia:
Rij – opór oporu zast2pczego odpowiadaj4cego oporom Ri i Rj
UIJ – napi2cie mi2dzy punktami I oraz J
Ig – nat2,enie pr4du w ga12zi górnej
Id – nat2,enie pr4du w ga12zi dolnej
Pami2tamy, ,e w przypadku 14czenia szeregowego oporów Ri i Rj,
opór zast2pczy wynosi:
Rij = Ri + Rj
natomiast w przypadku 14czenia równoleg1ego mamy:

W przedstawionym obwodzie opory R2 i R3 po14czone s4 równolegle. Wobec tego

Korzystaj4c z warunku zadania R=1 , otrzymujemy:

st4d

Opory R1=1  i
C)
Zak1adamy, ,e w chwili pocz4tkowej jest N j4der promieniotwórczych. Po up1ywie czasu t=T ilo j4der promieniotwórczych zmaleje 2-krotnie. Po up1ywie czasu t=2T ilo j4der promieniotwórczych zmaleje 4-krotnie, itd. Zgodnie ze schematem:

Szukany czas wynosi t = 4T = 4 · 30 lat = 120 lat.
Odp. Po up1ywie czasu 120 lat ilo j4der promieniotwórczych
zmaleje szesnastokrotnie.

Zadanie 3
Dany jest obwód elektryczny pr4du sta1ego:

po14czone s4 szeregowo, wi2c

Czyli nat2,enie pr4du w ga12zi górnej obwodu wynosi:

W analogiczny sposób obliczamy nat2,enie w dolnej ga12zi
obwodu.

gdzie
UAB – napi2cie mi2dzy punktami A,
R45 – opór zast2pczy odpowiadaj4cy oporom R4 i R5.
W przedstawionym obwodzie opory R4 i R5 po14czone s4 szeregowo. Wobec tego
R45 = R4+R5 = 1 +1 = 2 
Czyli nat2,enie pr4du w dolnej ga12zi obwodu wynosi:

Mi2dzy punktami A i B jest napi2cie równe 18 V. Wszystkie oporniki
maj4 opór R=1
A) Oblicz nat2,enie pr4du w górnej i dolnej ga12zi obwodu.
B) Oblicz, ile wynosi1oby nat2,enie pr4du p1yn4cego przez opór
zast2pczy.
C) Oblicz napi2cie mi2dzy punktami P i Q.

Odpowied: W górnej ga12zi obwodu p1ynie pr4d o nat2,eniu
12 A, a w dolnej p1ynie pr4d o nat2,eniu 9 A.
B)
Nat2,enie pr4du p1yn4cego przez opór zast2pczy dla ca1ego
obwodu obliczymy korzystaj4c z prawa Ohma, tzn.

ROZWI ZANIE
Wprowadmy oznaczenia oporników tak, jak na rysunku:
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UAB – napi8cie mi8dzy punktami A i B
Rzast – opór zast8pczego dla ca2ego obwodu.

U’ – spadek napi8cia na oporze wewn8trznym r
I – nat8/enie pr5du w obwodzie

Wykorzystamy obliczenia wykonane w punkcie A), tj.

A)
I sposób
Z prawa Ohma wynika, /e pr5d w obwodzie ma nat8/enie równe:

R45 = 2 
W przedstawionym obwodzie opory zast8pcze R123 i R45 po25czone s5 równolegle. Wobec tego

Z warunków zadania wynika, /e po w25czeniu &ród2a =12 V woltomierz wskazywa2 U=10 V, a zatem nast5pi2 spadek napi8cia na
oporze wewn8trznym r &ród2a równy U’=2 V.
Wykorzystuj5c ponownie prawo Ohma, obliczymy szukany opór
wewn8trzny &ród2a r:

Korzystaj5c z warunku zadania R = 1 , otrzymujemy:

sk5d

st5d

Ostatecznie, nat8/enie pr5du p2yn5cego przez opór zast8pczy dla
ca2ego obwodu wynosi

Odpowied: Przez opór zast8pczy p2ynie pr5d o nat8/eniu 21 A.

II sposób
Korzystamy z tzw. prawa Ohma dla ca2ego obwodu:

sk5d wyznaczamy opór wewn8trzny r:

C)
Napi8cie mi8dzy punktami P i Q jest oczywicie takie samo jak
mi8dzy punktami A i B.
Mo/emy to tak/e obliczy korzystaj5c z prawa Ohma, tzn.
Z prawa Ohma wynika, /e pr5d w obwodzie ma nat8/enie równe:
sk5d szukane napi8cie:
UPQ = Id · R45
Korzystaj5c z oblicze wykonanych w punkcie A), otrzymujemy:

a zatem

UPQ = Id · R45 = 9 A · 2 = 18 V
Odpowied: Napi8cie mi8dzy punktami P i Q wynosi 18 V.

Odpowied: Opór wewn8trzny &ród2a SEM wynosi 2 .

Zadanie 4

B)
Maj5c obliczony opór wewn8trzny &ród2a r=2  i podany w zadaniu
opór zewn8trzny R=10 , natychmiast udowadniamy, /e ich stosunek jest jak 1:5, tj.

ród2o o SEM równej =12 V w25czono do obwodu pokazanego na
rysunku i stwierdzono, /e woltomierz wskazuje napi8cie U=10 V.

A) Oblicz opór wewn8trzny &ród2a
B) Udowodnij, /e stosunek oporu wewn8trznego do oporu zewn8trznego wynosi 1:5.
C) Oblicz, jaka jest moc wydzielana na oporze zewn8trznym.

C)
Moc wydzielon5 na oporze zewn8trznym obliczymy korzystaj5c
ze wzoru na moc pr5du P=U·I oraz z obliczonej w punkcie A)
wartoci nat8/ania I pr5du w obwodzie.
A zatem P = U · I = 10 V ·1 A = 10 W.
Odpowied: Moc wydzielona na oporze zewn8trznym wynosi 10 W.

ROZWIZANIE
Wprowadzamy oznaczenia:
r – opór wewn8trzny &ród2a SEM
R – opór zewn8trzny

Zadania maturalne opracowaa: Ma2gorzata Ol8dzka,
egzaminator, nauczyciel zyki w X LO w Bia2ymstoku

Punktacja
zadanie
punkty
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Uniwersytet Medyczny w Bia+ymstoku • KLUB HERKULESY

T

rudno w to uwierzy$, ale Herkulesy – klub Uniwersytetu Medycznego w Bia+ymstoku – dzia+a
ju* ponad 50 lat! Wci.* przyci.ga kolejne pokolenia m+odych ludzi, którzy przede wszystkim ceni. doskona+. atmosfer&, która tam panuje. Klimat tworz. ciekawe, odnowione wn&trza klubu, industrialny wystrój,
a przede wszystkim muzyka serwowana na zmian&
przez trzech Dj-ów: K1 Kriza, Aheda i Rollera. Nie mo*na
te* pomin.$ ludzi, którzy tu regularnie bywaj. i kreuj.
atmosfer& sprzyjaj.c. dobrej i bezpiecznej zabawie.
Dla kadego co odpowiedniego
Mi+o#ników taca i dobrej zabawy klub zaprasza od
czwartku do soboty, od godziny 20.00. Ka*dego dnia
dyskoteka proponuje tematyczne noce muzyczne, pod-

!
y
s
e
r
t
s
z
s
e
j
u
g
a
e
r
d
tu o
b,

oso
nie s+ysza+? Nie+atwo znale tak/
w nich lub przynajmniej o nich
ów
klub
h
zyc
tars
najs
z
n
jede
Któ nie zna Herkulesów, nie by+
pewno'ci/
h licealistów i studentów. To z
szczególnie w'ród bia+ostockic
ularno'ci/.
pop
/c/
+abn
nies
si
y
ad ciesz/c
w naszym mie'cie, od kilku dek
czas których dominuj. ró*ne style. Czwartki zarezerwowane s. dla klasycznego disco z lat 80-tych, r’n’b,
house’u. W pi.tki grany jest m.in. rap, electro house,
drum’n’bass, funky. A w sobot& w Herkulesach króluj.
typowe dyskotekowe rytmy – pop, soul i disco.
W#ród innych bia+ostockich klubów Herkulesy wyró*niaj. si& równie* tym, *e dobrze bawi$ si& tu mog.
nie tylko mi+o#nicy typowo tanecznych beatów, ale te*
fani mocniejszego uderzenia – heavy metalu, grunge’u
czy punk rocka. W+a#nie dla nich zarezerwowane s.
ostatnie pi.tki ka*dego miesi.ca.
Talenty mile widziane
Warto te* wiedzie$, *e klub zaprasza równie* bia+ostockie
zespo+y muzyczne – szczególnie te m+ode, które chcia+yby
zaprezentowa$ si& na scenie klubowej: Zdecydowanie jestemy otwarci na mode zespoy i bardzo zachcamy je do
pojawienia si u nas. Dla nich mo e to by doskonaa
mo liwo pokazania si szerszej publicznoci, a dla goci
naszego klubu ciekawe urozmaicenie spdzonego tu czasu.
Ostatnio gocilimy tu np. zespoy z Akademii Rock&Rolla
– mówi Urszula Pryzmont, manager klubu.
Organizacja koncertów stanowi kolejn. – oprócz cyklicznych imprez przeprowadzanych tu cotygodniowo –
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Co jest

grane?
 czwartki: lata 80’, 90’,
funk, soul, r’n’b, house, disco drops
 pi/tki: funky, latino, classic, electro house, rap, hip
hop, drum’n’bass, raga jungle, dancehall, breaks
 kady ostatni pi/tek miesi/ca – metal, heavy metal,
grunge, alternatywa, punk,
hard rock, ska, nu metal,
reggae
 sobota: pop, soul, r’n’b,
sexy house, disco

stron& dzia+alno#ci klubu. Na przyk+ad w marcu na scenie klubu mo*na by+o zobaczy$ hiphopowy Slums Attack
w towarzystwie Fabu+y oraz Kobry. Równie* w marcu
Herkulesy go#ci+y legend& polskiej rockowej sceny – zespó+ Apteka.
A dla wybranych...
Nie mo*na te* zapomnie$, *e Herkulesy to przecie* klub
Uniwersytetu Medycznego. To w+a#nie w tym miejscu
odbywaj. si& imprezy przeznaczone specjalnie dla braci
studenckiej Medyka, takie jak np. otrz&siny czy cykliczne
imprezy nazywane BUM (Bia+ostocki Uniwersytet Medyczny).
A od niedzieli do #rody Uczelnia mo*e wynaj.$ Herkulesy wszystkim tym, którzy w+a#nie tu chc. zorganizowa$ swoj. w+asn., zamkni&t. imprez&, np. osiemnastk&.
ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ
FOT. HERKULESY

KLUB HERKULESY

tel. 515 155 967, 508 335 593
ul. Mickiewicza 2c (podziemia), ulesy.pl
.herk
www
.pl,
@wp
ulesy
za darmo
klub.herk
8 z+ (dyskoteka), studenci UMB
wej'cie od 18 lat; bilet od 5 do

NOC TALENTÓW • Uniwersytet w Bia ymstoku
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Noc dla utalentowanych
Zgodnie z tradycj, okolice Dnia Kobiet to na Uniwersytecie w
Bia ymstoku czas na Noc Talentów
– cykliczn imprez organizowan przez Stowarzyszenie Kunia
Talentów.

N

ie inaczej by6o i tym razem: 7 i 8 marca w Piwnicy Ekonomii przy Wydziale Ekonomii i Zarz/dzania oraz w Pubie Kot6ownia przy Wydziale
Historyczno-Socjologicznym ujawnia6y si' i szlifowa6y
talenty, które (kto wie) zwojuj/ lokaln/ (i nie tylko)
scen' kulturaln/. W trakcie obu
dni – a raczej nocy – mo(na by6o
spotka si' z dr hab. Dariuszem
Piotr Kaczyski,
prezes StowarzyKie6czewskim, autorem „Opowie#ci
szenia Kunia
z Chru#ciela” (nominacja do naTalentów
Idea cyklu „Noc Tagrody literackiej im. Wies6awa Kalentów” jest cile
zaneckiego). Powizana z t ksipowizana z gówk bya take wystawa ilustracji
nym celem dziaania Stowarzyszenia, jakim
jest rozwijanie i promowanie talentów czonków
Jerzego azewskiego, któr mona
SKT (cho nie tylko). Podstawow zasad,
byo zobaczy na parterze Instytutu
któr si kierujemy jest: „Wszystkie przedsiwSocjologii – dodaje Piotr Kaczy ski,
zicia przesz e i nadchodzce zawiera y i bd
prezes Stowarzyszenia Kunia Tazawiera pierwiastek talentu. To jest i bdzie
naszym znakiem rmowym bdcym kluczem
lentów. Ponadto umiej'tno#ciami
do samorealizacji”. Kady, kto chciaby wspówokalnymi chwali6a si' Patrycja
pracowa ze Stowarzyszeniem moe skonBikowska, a ukasz Wo6yniec
taktowa si ze mn drog mailow – piotr_kaczynski@interia.pl (strona www jest w trakcie
(asystent w Zak6adzie Wspó6czesmodernizacji). W najbliszym czasie ruszy te
nego Spo6ecze stwa Polskiego Wyprojekt „Rekrutacja” – chcemy, aby nasze szedzia6u Historyczno-Socjologiczneregi zasiliy nowe osoby, które ju znaj swoje
talenty, albo które dopiero chc je odkry.
go) zaprezentowa6 pokaz multimedialny „Magia Nieba”. Zagra6
te( zespó6 Akupaya.
Stylistyka wn trz podczas obu wydarze bya utrzymana
w groteskowej konwencji epoki socjalizmu – mówi Piotr
Kaczy ski. Sal' wype6nia6y banery g6osz/ce peerelowskie
has6a propagandowe: „Bimber przyczyn/ #lepoty”, czy
te( „Sojusz fundamentem pomy#lnego rozwoju socjalistycznej Polski”. Na stolikach sta6y gad(ety ze s6usznie
minionej epoki: megafon, telefony, 6y(ki na 6a cuchu
czy te( syfon. Nie zabrak6o oczywi#cie oryginalnych
plakatów agitacyjnych. W duchu epoki traktowano widzów, zw6aszcza panie. Przy wejciu przodowniczki
pracy, czonkinie Stowarzyszenia, witay goci upominkami. Kobiety otrzymay oczywicie ponadczasowe rajstopy

– opowiadaj/ cz6onkowie SKT. Nie zabrak6o te( konkursów,
w których do wygrania by6y karnety na zabiegi upi'kszaj/ce od sponsorów imprezy, pami/tki Jagiellonii Bia6ystok a tak(e decytowy ocet, papier toaletowy, musztarda i zestaw kosmetyków Wars.
Noc Talentów odbywa si' po raz kolejny w 5-letniej
historii Stowarzyszenia. Te powsta6o w maju 2006 r. na
Wydziale Ekonomii i Zarz/dzania UwB i by6o inicjatyw/
m6odych ludzi aktywnie dzia6aj/cych w organizacjach

pozarz/dowych i studenckich. Od samego pocztku naszym celem by samorozwój, metaforyczne „podkuwanie
wasnych talentów” – opowiada Piotr Kaczy ski. Dzi#
Kunia liczy 24 cz6onków (byli i aktualni studenci). Regularnie pomagaj/ przy organizacji Dni Wydzia6u Ekonomii i Zarz/dzania, przez pewien okres organizowali
Wigili' Uniwersyteck/, aktywnie wspó6tworz/ program
Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. W kalendarium
dokona SKT jest te( debata „Exodus – Nasz czy cudzy
interes?”, wspó6praca z Fundacj/ „Pomó( im” przy
zbiórce na rzecz dzieci z hospicjum i wiele, wiele innych
projektów. Jedno jest pewne: kolejna Noc Talentów na
pewno przed nami. I niekoniecznie dopiero za rok.
ARKADIUSZ KACZANOWSKI, FOT. AUTOR
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Politechnika Biaostocka • STUDIA NA WESOO

fot. Piotr Ciura

Magma 2 rusza po zwycięstwo

iczki z zeszego roku.

Prototyp Magmy 2 (po lewej) obok swej utytuowanej poprzedn

W czerwcu zesz ego roku o Politechnice Bia3ostockiej zrobi3o si1 g3o&no dzi1ki pi.tce jej
studentów: Wojciechowi G3a(ewskiemu, Emilowi B3oskiemu, Piotrowi Ciurze, Szymonowi
Zimnochowi i Bartoszowi Solnikowi. S. oni
twórcami 3azika Magma, który zaj.3 trzecie
miejsce w renomowanych mi1dzynarodowych
zawodach 3azików marsjaskich University
Rover Challenge, które odby3y si1 w USA. Robot by3 budowany wspólnie ze studentami
z Uniwersytetu Miko3aja Kopernika w Toruniu
i Mars Society Polska. W trakcie zawodów,
które zosta3y rozegrane w surowych warun-

kach pustynnych stanu Utah, bia3ostocko-toruska Magma pokona3a m.in. konkurencj1
z USA, ulegaj.c jedynie pojazdom, których
twórcy wspó3pracowali z NASA.
Jak si1 okazuje, twórcy Magmy nie trac.
czasu i intensywnie pracuj. nad nowym pojazdem. W trakcie dni otwartych Politechniki
Bia3ostockiej, 26 marca, o cjalnie zaprezentowano prototyp Magmy 2, czyli nast1pc1 3azika z zesz3ego roku.
Nowa, ca3kowicie bia3ostocka Magma, która
w tym roku stanie do zawodów University
Rover Challenge 2011, b1dzie dalece ulepszona

Juwenalia – czas studentów!
15 maja rozpocznie
si kolejna edycja
tradycyjnego
wi ta bia ostockich aków, które
potrwa przez
osiem kolejnych dni.
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Jakkolwiek Juwenalia organizowane s.
z my&l. o studentach, organizatorzy licz.
tak(e na przybycie tegorocznych maturzystów.
wi1to to jest doskona3. okazj. do integracji
ze &rodowiskiem akademickim i mi3ym przerywnikiem w trakcie maturalnego maratonu
egzaminacyjnego, który tradycyjnie przypada
na maj.
Wi1kszo& juwenaliowych imprez odb1dzie
si1 na terenie kampusu Politechniki Bia3ostockiej. W&ród nich wymieni mo(na m.in.
Dzie Akademicki (17 maja, godz. 10.00-19.00),

wzgl1dem swojej
poprzedniczki. Jej
wzmocnione podwozie otrzyma m.in. par1 dodatkowych nap1dzanych kó3 (b1dzie ich razem
sze&) oraz dodatkowy manipulator.
Dzi1ki temu pojazd b1dzie jeszcze sprawniej
porusza si1 w trudnym terenie i dok3adniej
realizowa nie3atwe konkursowe zadania.
Trzymamy kciuki za Magm1 2 i jej twórców!

Wojciech Ga ewski, absolwent Politechniki
Biaostockiej, koordynator projektu
Pojazd startujcy w konkursie musi by szybki,
sprawny w poruszaniu si w terenie i co najwaniejsze niezawodny. Przy budowie Magmy 2
postawilimy na prostot – bazujc na w asnych
dowiadczeniach mog stwierdzi , e to w anie ona decyduje o niezawodnoci i ostatecznym sukcesie. Równolegle wci dopracowujemy aparatur video i manipulatory naszego
pojazdu. Jestemy pewni, e i tym razem bdziemy liczy si w stawce.

Alter.Namiot (19 maja, godz. 20.00-5.00)
i koncert hip-hop/reggae (19 maja, godz.
18.00-3.00; wykonawcy – Grubson, Enej, Don
Guralesko i Ten Typ Mes). Inne ciekawe
imprezy organizowane na terenie kampusu
to tak(e koncert rockowy (20 maja, godz.
18.00-3.00; wykonawcy – Guano Apes, Ira,
Hunter, Taxi i Anima) i koncert muzyki rozrywkowej (21 maja, godz. 18.00-3.00; wykonawcy – Robert M, Servis, Maxel i Megam).
Równolegle organizatorzy przewidzieli inne
atrakcyjne imprez, takie jak: Bieg Juwenaliowy,
Aftery&Befory Juwenaliowe, nocny maraton
filmowy, poker night czy Wielk. Parad1 Studentów, które odb1d. si1 w obiektach kulturalnych i klubach Bia3egostoku. Wszystkich
podlaskich maturzystów serdecznie zapraszamy do udzia3u w &wi1cie studenckiej braci.
Przedsprzeda( biletów na wszystkie dni koncertowe tegorocznej edycji bia3ostockich Juwenaliów ju( trwa. Szczegó3owy harmonogram imprez mo(na znale  na stronie:
www.juwenalia.bialystok.pl.

EKOLOGICZNY STYL YCIA • Kramik

*

fot. Envirosax

Ekologicznie i modnie. Torba
praktyczna – udwignie nawet wielokrotnego uytku jest
ci%kie zakupy, ale moe by
te bardzo estetyczna i stanowi
ciekawy stylizacyjny akcent.

Luzuj
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jest coraz bardziej trendy. Na
nych jako
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lam
coraz wicej produktów rek
nych z surowców
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ekologiczne – kosmetyków
naturalnych, ubra z organicznej bawe ny,
naturalnych produktów ywnociowych.

mieci w nowej formie
Jednym ze skutecznych sposobów ochrony rodowiska naturalnego jest recykling, czyli ponowne wykorzystanie surowców raz ju" u"ytych do wytworzenia produktów. Dzi
recykling kojarzy si nie tylko z papierem toaletowym produkowanym z makulatury. Sta si on równie" inspiracj!
dla ca ej rzeszy artystów i designerów. Z potencjalnych
„odpadów” wyczarowuj! oni dzie a sztuki lub rzeczy
o praktycznej i u"ytkowej funkcji. Odbywaj! si równie"
– tak"e w naszym kraju – ró"ne ciekawe inicjatywy i projekty artystyczne maj!ce na celu popularyzacj idei
ochrony rodowiska i recyclingu. Jednym z takich przedwyanka i Roberta Pludrysu.

orstwa Jakuba Sobiep

*konFotanyelzautplastikowych beczek – równie laureat konkur

Jak dbać
o środowisko
na co dzień:

*
*

uywaj opakowa i toreb wielokrotnego uytku
oszcz%dzaj energi% –
np. wy czaj wiat o, gdy
wychodzisz z pokoju, zainstaluj energooszcz%dne arówki, w kuchni –
zamiast naduywa maszyn wykorzystuj prac%
w asnych mi%ni, wy czaj stand-by w sprz%cie
RTV, adowark% telefonu
wyjmuj z gniazdka zaraz
po na adowaniu baterii
segreguj mieci –
np. zbieraj makulatur%,
wyrzucaj szk o i zuyte
baterie do odpowiednich
pojemników
nie wylewaj do kanalizacji resztek farb, rozpuszczalników, przeterminowanych leków
oszcz%dzaj wod% –
bierz prysznic zamiast
kpieli w wannie, zakr%caj kran podczas mycia
z%bów, oszcz%dzaj wod%
przy zmywaniu, na herbat% czy kaw% gotuj tylko
niezb%dn ilo wody
oszcz%dnie dozuj detergenty – np. proszek do
prania czy p yn do zmywania
zamiast wyrzuca –
oddaj innym rzeczy tobie
niepotrzebne, ale jeszcze
spe niajce swoj funkcj% – np. ubrania
korzystaj ze zbiorowych rodków transportu
lub przesid si% na rower – b%dzie ekologicznie i z poytkiem dla
zdrowia

*
*
*
*
*

fot. Przetwory

*

fot. Przetwory

A

le postawa proekologiczna wyra"a si nie tylko
poprzez kupowanie tych dóbr. Ochrona rodowiska polega przecie" przede wszystkim na
dzia aniach maj!cych na celu w aciwe wykorzystanie
oraz odnawianie zasobów rodowiska, a tak"e na
ochronie przyrody – szczególnie tych gatunków rolin
i zwierz!t, które zagro"one s! wymarciem.
Jestemy czci! przyrody – nie niszczmy jej, nauczmy
si o ni! dba. Tym bardziej, "e troska ta nie musi wcale
wi!za si z olbrzymim wysi kiem lub du"ym nak adem
nansowym. Aby by „eko” wystarczy jedynie zmieni
niektóre elementy naszej codziennej rutyny.

*

Jeden ze zdobywców tytu u „Prze
– parawan zbudowany z drewniany twór Roku 2010”
óek oraz s oików, który zafascynoch elementów stelay
noci. Wykonany przez studentki wa jury swoj mobilCollege of Art, Juwei Huang i Tong londyskiego Royal
tong Ren.

siwzi s! bez w!tpienia „Przetwory” – impreza, której
pi!ta ju" edycja odby a si w grudniu ubieg ego roku
w Warszawie. W ramach imprezy ponad dwustu artystów
z ca ego wiata, na oczach przygl!daj!cych si twórczemu
procesowi widzów, kreowa o ró"norodne projekty wykorzystuj!c w tym celu „góry mieci” dostarczone wczeniej
przez organizatorów i mieszkaców Warszawy. W ten sposób powsta y m.in.: parawan ze stela"y ó"ek oraz s oików, fotel z plastikowych beczek, stolik z lampk!, która
zapala si, gdy krci si ko em od roweru przymocowanym do blatu mebla, odtwarzacz i g oniki wykonane
z klocków lego, lampy z lamp samochodowych, przenona
toaletka z obudowy laptopa i wiele innych ciekawych projektów. Jury oceniaj!ce prace artystów najwy"ej oceni o
studentki londyskiego Royal College of Art, Juwei Huang
i Tongtong Ren za parawan zbudowanego z drewnianych
elementów stela"y ó"ek oraz Jakuba Sobiepanka i Roberta
Pludr, absolwentów wzornictwa na warszawskim ASP za
projekt fotela, wykonanego z plastikowych beczek.
Licznie przybyli zwiedzaj!cy – ubieg oroczna edycja
„Przetworów” przyci!gn a ich a" ponad 4 tysi!ce –
mogli te" nowo powsta e produkty kupowa.
ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ
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Warto tam by • LITERATURA, MUZYKA, FILM

Fantastyczny Biaystok
Mio ników literatury SF i fantasy na
pewno ucieszy wiadomo(), +e wkrótce – mi-dzy 4 a 8 maja – w Bia1ymstoku odb-dzie si(wi-to tego gatunku – festiwal FanStok, czyli
Fantastyczny Bia1ystok 2011. Jak zapewniaj5
organizatorzy jest to impreza interaktywna
i otwarta na wszystkich czytelników, 15cz5ca
elementy ró+nych sfer kultury i sztuki, od
teatru zaczynaj5c, na sztuce wspó1czesnej,
grach fabularyzowanych i muzyce kocz5c.
Spaja) te dziedziny ma w1a(nie literatura
prezentowana przez najciekawszych wspó1czesnych pisarzy gatunku SF i fantasy.
W programie wydarze festiwalu znale) b-dzie mo+na m.in. warsztaty czy wystawprac Wojciecha Siudmaka – artysty uwa+anego za jednego z wybitniejszych reprezentantów realizmu fantastycznego. Odb-d5 site+ liczne spotkania, np. z grup5 Polish Garisson zrzeszaj5c5 fanów Star Wars, a tak+e
z czo1ówk5 polskich pisarzy literatury gatunku. W(ród nich znajd5 si- Marcin Przyby1ek, Rafa1 Kosik, Jacek Komunda, Aleksandra
Janusz, Maciej Parowski, Anna Brzeziska.
Fani literatury SF i fantasy mog5 równie+

liczy) na atrakcyjne formy prezentacji wykorzystuj5ce tak+e narz-dzia komunikacji wizualnej.
W programie FanStoku przewidziane s5
równie+ tzw. games roomy, gdzie b-dzie
mo+na pozna) zasady i pogra) w gry karciane, planszowe, bitewne oraz fabularne. Dla
wszystkich nowych graczy oraz wieloletnich
mi1o(ników LARPów – które mo+na porówna)
do zabawy w teatr – zaplanowano ca1onocn5
zabaw- na deskach Teatru Dramatycznego.
Tematem przewodnim b-dzie (wiat ksi5+kowego Wiedmina wykreowanego przez Andrzeja Sapkowskiego.
W ramach festiwalu organizatorzy og1aszaj5 te+ konkurs literacki „W1adcy s1ów” na
opowiadanie o tematyce fantastycznej. Nagrod5 g1ówn5 w konkursie jest publikacja
opowiadania na 1amach pisma „Nowa Fantastyka”, organizatorzy przewidzieli równie+
nagrody pieni-+ne. Wi-cej informacji o festiwalu i konkursie znale) mo+na na stronie
www.fanstok.pl.

Jeszcze raz

fot. BOK

Pablopavo

28 kwietnia na scenie klubu Fama b-dzie mo+na po raz kolejny w ci5gu ostatnich miesi-cy zobaczy) koncert Pablopavo
& Ludzików, tym razem promuj5cy p1ytwydan5 30 marca br., zatytu1owan5 „10
piosenek”. Pawe1 So1tys kryj5cy si- pod
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pseudonimem Pablopavo to wokalista
zwiazany z muzyk5 reggae i raggamuffin,
znany m.in. jako cz1onek zespo1u Vavamuffin. Sw5 karier- solow5 rozpocz51
w 2009 roku wydaj5c debiutancki album
zatytu1owany „Telehon”. Jego specjalno(ci5 s5 improwizowane, d1ugie i skomplikowane partie wokalne. Pablopavo to
równie+ twórca ciekawych i inteligentnych tekstów bezlito(nie komentuj5cych
nasz5 rzeczywisto(). A nowa p1yta Pablopavo zawiera... 12 utworów, inspirowanych równie+ hip-hopem, dubstepem,
funkiem czy psychodelicznym rockiem.
Go(cinnie na p1ycie pojawiaj5 si-: Marika
– pierwsza dama polskiego reggae, Tomek
Stawiecki na klarnecie, Kacper Szroeder
na tr5bce, Bartosz Krajewski na instrumentach perkusyjnych oraz Stashka i Maluta w chórkach.

I masz Image

Zespó Szkó Technicznych i Ogó
lnoksztaccych z Oddzia1ami Integ
racynymi im. Stanis1awa Staszica w Bia1y
mstoku organizuje konkurs-przeg
l5d
minilmów anglo- i niemieckoj-zyc
znych
„I Masz Image”. Konkurs adresowa
ny jest
do uczniów szkó1 gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych województwa
podlaskiego. Ma na celu propagowanie
nauki
j-zyków obcych, wychowywanie m1od
ych
ludzi w duchu przenikania si- j-zyk
ów
i kultur oraz integracj- uczniów
ponad
wszystkimi podzia1ami.
Uczniowie w grupach do trzech
osób
nagrywaj5 lm b5d scenk- wed1ug
w1asnego pomys1u (np. scenka w butik
u,
u fryzjera, w salonie (lubnym, proje
ktowanie odzie+y, pokazy mody, sesja
fotograczna, lub inne zwi5zane z tema
tem).
Dialogi uk1adane przez uczniów mog
5 by)
wy15cznie w j-zykach angielskim lub
niemieckim (z elementami j-zyka polsk
iego),
a lm trwa) mo+e maksymalnie do
pi-ciu
minut. Wielki na1 przegl5du odb-dzie
si3 czerwca 2011 r. o godzinie 10.00
w siedzibie ZSTiO przy ul. Sienkiewicza
57.
Podczas na1u zwyci-zcom zostan5
wr-czone statuetki „Staszków” oraz nagr
ody.

PREZENTACJE, KONCERT, GRA • Warto tam by
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Nie ma jak Pom-Pa!
Wraz z ko cem maja br. Bia6ystok na klika
dni znajdzie si0 w r0kach pieknych i zdolnych dziewczyn – ma-oretek, tamburmajorek
i cheerleaderek. A stanie si0 tak dzi0ki mi0dzynarodowym prezentacjom zespo6ów je
zrzeszaj1cych, które odb0d1 si0 21 i 22 maja
w ramach imprezy Pom-Pa 2011. Wszystkich
niewtajemniczonych informujemy, i- ma-oretki to dziewczyny ubrane w paradne stroje
z elementami umundurowania galowego ró-nych s6u-b i formacji – wojska, policji, s6u-b
ratunkowych i in. – pracuj1ce z rekwizytem
w postaci pa6eczki, któr1 -ongluj1. Prezentuj1 uk6ady taneczno-marszowe do muzki or-

kiestr d0tych. Za tamburmajorki to
ma-oretki maszeruj1ce przed orkiestr1. Cheerleaderki natomiast przygotowuj1 uk6ady taneczno-gimnastyczne
dopinguj1ce zespo6y sportowe.
W ramach Pom-Py 2011 zobaczy b0dzie mo-na przemarsz zespo6ów ulicami
Bia6egostoku, inauguracj0 z udzia6em
zaproszonych goci, prezentacje konkursowe oraz koncert galowy laureatów. Podczas przemarszu i inauguracji
zespo6om b0dzie towarzyszy6a m6odzie-owa orkiestra d0ta.

fot. Kamp!

Elekro-pop w Metrze

Biaostocki klub Metro organizuje wydarzenie, na które czeka6o chyba wielu fanów muzyki alternatywnej i nie tylko. 29 kwietnia na

scenie klubu wyst1pi zespó6 Kamp! – przez
wielu uwa-any za objawienie polskiej sceny
muzyki elektronicznej. Znakiem rozpoznawczym trio jest brzmienie okrelane jako melodyjny synth-pop. Pocz1tki zespo6u, w którego
sk6adzie znajduj1 si0 Radek Krzy-anowski,
Micha6 S6odowy i Tomasz Szpaderski, si0gaj1
2007 roku. W roku 2008 trio zadebiutowa6o
na scenie daj1c swój pierwszy koncert w pozna skim klubie Cafe Mi0sna. ywio6owe,
pe6ne energii, chwilami rozimprowizowane
koncerty, szybko sta6y si0 g6ównym atutem
i znakiem rozpoznawczym zespo6u, a tak-e
przepustk1 do wyst0pów w wielu znanych
polskich klubach i na najwa-niejszych festiwalach letnich 2009 roku (Selector, Heineken

Open’er, Audioriver, Tauron Nowa Muzyka).
Zespó6 ma równie- za sob1 wyst0py na antenie Programu 3 PR, PR Euro i Roxy FM,
a tak-e koncerty m.in. na festiwalach i scenach mi0dzynarodowych. W lutym 2009 pojawi6a si0 pierwsza EP zespo6u – „Thales one”.
Kolejne wydawnictwa zespo6u to single „Breaking a ghost’s heart” oraz „Heats”. Wszystkie
z nich spotka6y si0 z ciep6ym przyj0ciem i zebra6y bardzo dobre recenzje. „Heats” zosta6
doceniony tak-e przez opiniotwórcz1 blogosfer0 muzyczn1 za granic1, a oba utwory z tego
wydawnictwa wielokrotnie znalaz6y si0 na
presti-owym portalu The Hype Machine, b0d1cym miernikiem aktualnych trendów w muzyce niezale-nej na wiecie.

Zagraj i poznaj miasto
14 maja, w sobot, w godzinach14.00 –
18.00, odb0dzie si0 druga edycja wydarzenia
edukacyjno-rozrywkowego „Od PRL-u do demokracji. Gra Miejska – Poznaj Bia6ystok
2011”. Jest to gra terenowa z nagrodami, adresowana do uczestników indywidualnych, ale
te- zespo6ów rodzinnych. Udzia6 w grze jest
bezp6atny. Jak zapewniaj1 organizatorzy – Centrum im. Ludwika Zamenhofa – projekt gry
harmonijnie 61czy walory wspó6zawodnictwa
i zabawy z edukacj1 kulturaln1 i obywatelsk1.
Z roku na rok coraz bardziej zmienia si0
krajobraz naszego miasta, powoli, ale nieuchronnie znikaj1 z niego pami1tki po PRL.

Celem tegorocznej Gry jest uzmys6owienie jak
bardzo zmieni6 si0 Bia6ystok w ostatnich
dwóch dekadach.
W tym roku uczestnicy Gry odwiedz1 10
punktów w przestrzeni miejskiej zlokalizowanych w s1siedztwie miejsc i obiektów, które
zmieni6y znacz1co swoje funkcje, znikn06y

z krajobrazu Bia6egostoku lub s1 wa-nymi
orodkami dla -ycia Bia6egostoku w wyniku
przemian demokratycznych ostatniej dekady
XX wieku. Fina6em b0dzie koncert na tarasach
Centrum. Gra b0dzie nawi1zywa charakterem
do realiów PRL-u, takich jak os6awione kolejki
czy wszechobecna biurokracja. Wszystko
w atmosferze zabawy i humoru rodem z komedii Barei.
Do udzia6u w grze Centrum im. Ludwika
Zamenhofa zaprasza osoby zainteresowane
histori1 najnowsz1 Bia6egostoku, a tak-e
wszystkich poszukuj1cych ciekawych form
sp0dzania wolnego czasu.
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Ciekawi ludzie • YCIE W DRODZE

Ona, on i... cztery kopyta
Konno pokonali ponad 700 km – bezdroami, górskimi przeczami, przeprawiajc si przez strumienie, pópustynne paskowye
i serpentyny andyjskich szlaków. Z trzema komi i psem przeyli mnóstwo przygód i zobaczyli rzeczy, które umykaj tury cie ogldajcemu krajobrazy przez okno samochodu. Poznajcie Monik i Marcina Obaków oraz ich projekt „Z kopyta. Konno dookoa wiata”.
– Moniko, zanim rozpoczlicie swoj
wspóln wypraw pod hasem „Z kopyta”
podróowalicie po Ameryce Poudniowej
osobno. Jak poczylicie Wasz pasj?
Poznali/my si5 w 2009. Ale od zawsze oboje
czuli/my w sobie to „co/” – co/, co normalny
cz9owiek uzna9by za m5k5 i uci-1liwo/ , a co

w9a/nie ruszyli/my. Od pomys9u do jego realizacji
up9yn59y bowiem ledwie trzy miesi-ce... G9ówne
przygotowania do samej podró1y odbywa9y si5
na miejscu, w Argentynie, i polega9y na zapoznaniu si5 z tamtejszymi rasami koni, typami
siode9 i uprz51y oraz poszukiwaniem i doborem
odpowiednich wierzchowców.
Dlaczego wybrali/my konie? Ko to
nie tylko /rodek lokomocji, to towarzysz,
przyjaciel. Z koskiego grzbietu nie
tylko poszerza si5 horyzont, ale
zmienia si5 ca9a perspektywa i postrzeganie rzeczywisto/ci.

Z za9o1enia nasz projekt podzielony jest na
etapy. Pierwszy, zrealizowany to Ameryka Pd.
Drugi b5dzie w wydaniu polskim – ma by to
próba po9-czenia ju1 istniej-cych i wytyczenia
nowych szlaków 9-cz-cych Zachód ze Wschodem, czyli 1000 km z Wielkopolski na Podlasie.
W kolejnych latach zamierzamy zrealizowa :
etap III w Ameryce Po9udniowej (Argentyna,
Boliwia) – 2012 r., etap IV w Azji Centralnej –
2013 r. oraz etap V w Australii – 2014 r.

– Argentyna to pierwszy etap
Waszej wyprawy – co dalej?

dla nas by9o konieczno/ci- i warunkiem funkcjonowania: noclegi poza domem, w przeró1nych miejscach, które zmienia9y
si5 jak w kalejdoskopie, niewygody, przeciwno/ci losu i aury...
Oboje nie potrali/my usiedzie
w miejscu.
Marcin swoj- pierwsz- d9u1sz- wypraw5 rozpocz-9 w 1998 roku. By9a to
podró1 do Indii, która poch9on59a go na ca9e
siedem miesi5cy. Potem w 2001 r. powsta9
projekt „Traktoriada – Ursusem Dooko9a wiata”
i tak Marcin wyl-dowa9 w Ameryce Po9udniowej,
do której wraca9 ju1 co roku. Ja Argentyn- zainteresowa9am si5 dzi5ki znajomym i yerba
mate. W 2008 roku pojecha9am sama na miesi-c
do Chile i Argentyny, bez znajomo/ci j5zyka
hiszpaskiego, ale z silnym pragnieniem posmakowania „innego /wiata”. Wcze/niej podró1owa9am po S9owacji, Ukrainie, W5grzech,
a tak1e Syberii. Nasze drogi splot9y si5 dzi5ki
Ameryce Po9udniowej i – w9a/nie – koniom.
– Jak dugo trwaa podró i dlaczego
jako rodek lokomocji wybralicie wanie
konie?
Nazwa projektu „Z kopyta” ma dwojakie znaczenie. Oczywi/cie kojarzy si5 – i tak mia9o by
– z komi, ale równie1 „z kopyta” – bo tak
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Monika Filipiuk-Oba ek
Absolwentka Wydzia'u Lenego Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, zawodowo fotograf
wntrz i nie tylko, dziennikarz telewizyjny i prasowy, pilot wycieczek, instruktor jazdy konnej,
sdzia WKKW. Zakochana w koniach arabskich
i podróach – g'ównie po Ameryce Pd. i Azji.
Marcin Oba ek
Tramp, pilot wycieczek, cz'onek zarzdu Fundacion Mundo Puro w Boliwii. Pomys'odawca
Traktoriady – Wyprawy Ursusem do Ameryki
Pd. – nominowanej w 2008 roku do prestiowej
nagrody National Geographic – Travellery. Organizator Polskiej Ekspedycji Amazo skiej –
realizowanych od 2004 roku wypraw archeologicznych w tropikalne ostpy Boliwii.

ZOSTA GLOBTROTEREM!
Zapraszamy do przy'czenia si do (dzia'ajcego pod egid Stowarzyszenia Czysty wiat)
Klubu Globtroterów ToTuToTam i uczestnictwa
w organizowanych przez nas prezentacjach
multimedialnych, wystawach, festiwalach i wyprawach. Wicej szczegó'ów znajdziecie na
stronie www.totutotam.org. Czekamy równie
na propozycje od Was: wyprawa@zkopyta.org!

– Mieszkacie w Biaymstoku – czy swoimi
pasjami bdziecie dzieli si z mieszkacami miasta? Jakie dziaania bdziecie
podejmowa w najbliszym czasie tu, w regionie?
Do tej pory zdj5cia i relacje z naszej podró1y
mo1na by9o obejrze w Klubie Zenit, w Kinie
Forum w ramach cyklu „Ciekawi /wiata” oraz
podczas organizowanych przez Stowarzyszenie
Czysty wiat (w którym dzia9amy) Podlaskich
Spotka z Podró1ami (w ramach VI Podlaskich
Targów Turystycznych). Na pocz-tku kwietnia
odwiedzili/my tak1e Regionalny O/rodek Kultury
w om1y. Ale nasze pokazy b5dzie mo1na zobaczy równie1 w Poznaniu, Krakowie, a w czerwcu podczas Festiwalu 3 ywio9y na G9odówce.
W padzierniku natomiast organizujemy wspólnie z BOKiem, przy wsparciu Urz5du Marsza9kowskiego, Pierwszy Podlaski Festiwal Kultur
i Podró1y ToTuToTam. B5dzie to pierwsza, du1a
impreza tego typu w naszym regionie.
ROZMAWIAA: MARTA MATRACKA
FOT. MONIKA I MARCIN OBAEK, Z. KURCZY SKI

AKADEMIA ROCK&ROLLA • Ciekawe miejsca

Luzuj
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Rock&Roll Rulez!

To haso stanowi yciowe motto dla szerokiego grona coraz to
nowych pokole wyznawców. A w Biaymstoku jest takie miejsce,
w którym dosownie wszystko krci si wanie wokó rock&rolla.

M

iejsce to nazywa si' Akademia Rock&Rolla
i jest... szko.+ muzyczn+. Ale szko.+ do  niecodzienn+. Po pierwsze „specjalistycznie sprolowan+”. Jak sugeruje nazwa, tu podstaw' muzycznej
edukacji stanowi w.a nie rock&roll. W Akademii mo-na
nauczy si' gry na instrumentach stanowi+cych trzon
ka-dej kapeli rock&rollowej – gitarze, gitarze basowej,
perkusji. Szlify mog+ tu równie- pobiera wokali ci. Lekcji piewu udziela w.a cicielka Akademii – Beata Just,
która prowadzi równie- zaj'cia gry na pianinie.
Zapisa si' do Akademii mo-e dos.ownie ka-dy – niezale-nie od wieku i poziomu zaawansowania. Najm.odszy
ucze ma pi' lat, najstarszy – 40: Wszyscy znamy si$,
szanujemy swoje muzyczne upodobania i zwyczajnie si$
lubimy. Niezale#nie od ró#nic wieku.
U nas panuje naprawd$ fajna atmosfera, która udziela si$ równie#
osobom przychodzcym tu po raz
pierwszy – mówi Beata Just.
Wespó w... zespó
Ka-dy kto zapisze si' do Akademii
ma cztery razy w miesi+cu lekcje
indywidualne, na których doskonali gr' na wybranym
przez siebie instrumencie. Ale to nie wszystko. Ka-dy
zostaje te- cz.onkiem zespo.u i wspólnie z kolegami wiczy jeszcze dodatkowe pó.torej godziny w miesi+cu. Kapele tworzy Pani Beata – cz.onków i repertuar
dobiera m.in. na podstawie indywidualnych preferencji
muzycznych uczniów: Gdy kto zapisuje si$ do szkoy
oczywicie pytam, jakiej muzyki sucha. Staram si$ tak
dobiera zespoy i dopasowywa ich opiekunów, #eby
uczniowie nie czuli si$ pokrzywdzeni i mogli gra muzyk$

Zapraszamy na festiwal!

jak lubi i jakiej suchaj – zapewnia Beata Just. W tej
chwili w Akademii szkoli si' ju- a- 19 takich zespo.ów.

W AKADEMII
ROCK&ROLLA NAUKI
POBIERAJ:
 Nowicjusze – przygod
z rock&rollem dopiero zaczynaj. W szkole poznaj
podstawy gry na instrumencie, ucz si jego budowy. Wszyscy, którzy tej
umiejetnoci nie opanowali wprowadzani s w arkana zapisu nutowego. Zajcia prowadzone s w kilkuosobowych grupkach.
 redniozaawansowani
– osoby, które poznay
ju podstawy. Ci uczniowie przydzielani s do
zespoów.
 Wirtuozi – na zajciach m.in. poznaj swoje
sabe i mocne strony.
Ucz si, jak gr na instrumencie wprawi publiczno w ekstatyczny,
rock&rollowy sza.

Rock&Rolla
Beata Just, wacicielka Akademii
festiwal na dziedzi cu budynku,
a
nizow
zorga
jemy
W czerwcu planu
ul. 1000-lecia Pa stwa Polskiego
przy
czyli
–
a
szko
w którym mie ci si
zespoy z Polski, postaramy
róne
simy
zapro
,
6. Postawimy du scen
zako czymy rok szkolny.
ób
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W
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si cign te jak gwia

Kim by Jimi Henrix?
Ambicj+ rock&rollowej Pani Dyrektor jest nie tylko czysto
muzyczne edukowanie uczniów, czyli nauka gry na instrumencie lub piewu: Chciaabym równie# – szczególnie
najmodszych uczniów – zach$ci do suchania dobrej
muzyki i poznania historii rock&rolla, zespoów, ikon
tego gatunku. eby nie tylko grali, ale te# interesowali
si$ t muzyk – opowiada Beata Just. – Gdy kto nie
wie, kim by np. Jimi Hendrix – wychodz$ z nim na korytarz (wyplakatowany podobiznami idoli, przyp.red.), pokazuj$ i edukuj$. W ramach pracy domowej zadaj$, #eby
np. dowiedzieli si$ wszystkiego o zespole Nirvana.
A uczniowie podchodz do tego naprawd$ bardzo powa#nie, z du#ym zaanga#owaniem. I to jest bardzo fajne.
Pokazujemy si!
Kiedy zespo.y Akademii Rock&Rolla osi+gn+ ju- poziom
umo-liwiajacy wyst'p przed publiczno ci+ przychodzi
pora na koncerty – nieodzowny w kocu element -ycia
ka-dej kapeli rock&rollowej. Uczniowie grali m.in.
w Herkulesach, w Galerii Alfa – w ramach Wielkiej Orkiestry wi+tecznej Pomocy, w Metrze, Famie: Na naszym
koncercie w Metrze byo a# 800 osób. Cz$ publicznoci
stanowili oczywicie znajomi i przyjaciele naszych
uczniów, ale przyszo te# cakiem sporo osób „z ulicy”.
Byo tak du#e zainteresowanie, #e nie wszyscy mogli dosta si$ do rodka – mówi Beata Just.
Akademia Rock&Rolla ma na swoim koncie równiepewien sukces medialny. Jeden z zespo.ów – sk.adaj+cy
si' z najm.odszych uczniów – przeszed. do pó.na.u polsatowskiego show „Must be the Music. Tylko Muzyka”.
ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ, FOT. AKADEMIA ROCK&ROLLA
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Warto tam by • NAJLEPSZE IMPREZY
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 Od 15 kwietnia do 15 maja w Galerii Arsena,
b1dzie mo&na ogl*da# wystaw zatytu#owan% MIR – ekspozycj1 prac inspirowanych
domem i rodzini* go zamieszkuj*c*. Trzonem
wystawy b1dzie relacja psychologii i architektury.
 17 kwietnia, na hali sportowej Politechniki
Bia,ostockiej odb1dzie si1 III Bia#ostocka
Gala Sztuk i Sportów Walki. W jej ramach
zobaczy# b1dzie mo&na m.in. pokazy bia,ostockich kubów judo, karate, aikido, krav magi, taekwon-do, kendo, capoeiry, tai-chi.
 17 kwietnia w Filharmonii Podlaskiej wyst%pi
Grzegorz Turnau. Artysta zaprezentuje repertuar ze swojej ostatniej p,yty „Fabryka klamek”.
 27 kwietnia Klub&Restauracja Cabaret zaprasza na projekcj1 "lmu „Lataj%cy Cyrk
Monty Pythona”.
 Na 30 kwietnia Teatr Arkadia planuje premier1
spektaklu zatytu#owanego „Marzenie”.
Jest to etiuda teatralna – autorski projekt Moniki
Wojniak, która zastosowa,a w nim technik1 pacynki i maski.
 2 maja w Supra'lu odb1d* si1 VI Supraskie
Spotkania Oko#obluesowe.
 Mi dzy 6 a 8 maja, w kinie Forum mo&na
b1dzie sp1dzi# Weekand z Cyfrowym Planete Doc.
 9 maja w kinie Forum zobaczy# b1dzie mo&na
lmy szko#y lmowej Centro de Capacitación Cinematográca z Meksyku. Szko,a
zosta,a laureatem Specjalnego Z,otego Dinozaura
dla najlepszej szko,y "lmowej MFF Etiuda&Anima
2009.
 11 maja, w Choroszczy, "rma Conrad Company organizuje Wiosenne Party Gastronomiczne. B1dzie mo&na m.in. pozna# kuchni1
w,osk*, molekularn*, meksykask* i fusion. Przewidziana jest równie& degustacja potraw, koktajli,
win i kawy.
 13 maja Teatr Dramatyczny im. Aleksandra
W1gierki zaprasza na premier sztuki Miko#aja Gogola „O enek” w re&yserii Piotra D*browskiego.
 W dniach 13-15 maja Fundacja FilmGramm
oraz Bia,ostocki O'rodek Kultury – DKF „GAG”
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zapraszaj* na przegl%d lmów indonezyjskich. W programie przegl*du znajd* si1 projekcje "lmów: „Jermal”, „Zakazane drzwi”, „Merantau”,
„Takut: oblicza horroru”, „3 marzenia, 3 mi,o'ci”.
 19 maja M,odzie&owy Dom Kultury przy
ul. ul. Warszawskiej 79 A zaprasza na Festiwal
Piosenki Poetyckiej „Wiosenny powiew”.
 W dniach 20-22 maja, w Bia,ymstoku, Kruszynianach i Suchowoli odb1d* si1 II Dni Kultury Tatarskiej, podczas których zapozna#
si1 b1dzie mo&na z histori* i wspó,czesno'ci*
Tatarów polskich.
 27 maja to data kolejnej premiery Teatru Dramatycznego im. A.W1gierki. Nowy spektakl to
„Wisielec” Marleny Hermanowicz.
 Równie 27 maja, w kinie Forum odb1dzie
si1 pokaz "na,owy "lmów zg,oszonych do Przegl%du Krótkich Form Filmowych 4’64”.
 28 maja Supra'l zaprasza na bulwary nad
rzek*, na XVI Spotkania z Natur% i Sztuk%
„Uroczysko”.
 28 i 29 maja Wojewódzki O'rodek Animacji
Kultury zaprasza do Spodków na kolejne spotkania z cyklu Rycerze Okr%g#ego Sto#u.
G,ówn* ide* przedsi1wzi1cia jest ekspozycja róde, i inspiracji 'wiata fantastyki w postaci odniesie
do literatury, sztuki, nauki czy innych dziedzin.
Podczas imprezy odb1d* si1 spotkania z czo,owymi, polskimi pisarzami tego gatunku. Impreza
ta to równie& koncerty, turnieje gier, pokazy "lmów
fabularnych i offowych, ekspozycje gra"ki fantastycznej, panele dyskusyjne, zaj1cia z tradycyjnego rzemios,a, jarmark i konkursy. Co roku w imprezie bior* udzia, tak&e bractwa historyczne.
 W Ja'wi,ach, 5 czerwca uczestniczy# b1dzie
mo&na b1dzie w IX Regionalnej Paradzie
Strachów Polnych i w ten sposób pozna# tradycje naszego regionu.
 19 czerwca na Rynku Ko'ciuszki zago'ci
XIX Jarmark na Jana.
 Mi,o'nicy mocniejszego uderzenia w dniach
1-3 lipca wybra# si1 mog* na Festiwal Rock
na Bagnie organizowany w Str1kowej Górze,
na placu przy O'rodku Lokalnej Organizacji Turystycznej „Brama na Bagna”.

