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Je den z naj bar dziej zna nych pol skich neu -
ro bio lo gów przy je dzie 9 lu te go do Wyż -
szej Szko ły In for ma ty ki i Za rzą dza nia
w Rze szo wie. Pod czas otwar te go spo -
tka nia prof. Je rzy Ve tu la ni omó wi w ja ki
spo sób moż na ulep szyć funk cjo no wa nie
mó zgu na sto lat ka. Wy da rze nie to jest
czę ścią ob cho dów 20-le cia ist nie nia
WSIiZ. 

Pod czas wy kła du pt. „Mózg na sto lat -
ka. Jak go uspraw nić?” prof. Ve tu la ni
przed sta wi me to dy po bu dza nia te go or -
ga nu, po zwa la ją ce sku tecz nie roz wi jać
mło de go czło wie ka, przed sta wi na rzę dzia
roz wo ju zdol no ści po znaw czych na sto lat -
ków i roz wo ju in te li gen cji po znaw czej.
Wy tłu ma czy m.in. dla cze go spo sób na -
ucza nia w pol skich szko łach po zo sta wia
pod tym wzglę dem wie le do ży cze nia. 

Spo tka nie od bę dzie się 9 lu te go 2016
r. o godz. 12:00 w au li im. Pro fe so ra
Chło pec kie go, w sie dzi bie WSIiZ. Po wy -
kła dzie chęt ni bę dą mo gli na być pu bli ka -

cje prof. Ve tu la nie go oraz uzy skać de dy -
ka cję Au to ra. 

Oso by za in te re so wa ne udzia łem
w spo tka niu pro szo ne są o re je stra cję
za po śred nic twem for mu la rza na stro nie:
www.wsiz.rze szow.pl/wy klad lub po twier -
dze nie uczest nic twa te le fo nicz nie pod nr
tel. 17/86 61 254, 17/86 61 138 lub
17/86 61 401. 

Prof. dr hab. Je rzy Ve tu la ni – pol ski
psy cho far ma ko log, neu ro bio log, bio che -
mik, pro fe sor na uk przy rod ni czych, czło -
nek Pol skiej Aka de mii Na uk i Pol skiej
Aka de mii Umie jęt no ści, czło nek ho no ro -
wy Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ło dzi.
Pro wa dzi za ję cia dy dak tycz ne m.in.
w Col le gium Me di cum Uni wer sy te tu Ja -
giel loń skie go. Au tor kil ku set prac ba daw -
czych o mię dzy na ro do wym za się gu m.in:
„Mózg: fa scy na cje, pro ble my, ta jem ni ce”,
„Pięk no neu ro bio lo gii”, „Jak uspraw nić
pa mięć”. 

JAK USPRAW NIĆ MÓZG NA STO LAT KA? 

WY JĄT KO WE SPO TKA NIE 
Z PROF. JE RZYM VE TU LA NIM 



4 extra PODKARPACIE
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Ak tor ka weź mie udział w  5. edy cji
pro gra mu „Dan cing with the Stars:
Ta niec z  gwiaz da mi”. Chce w  ten
spo sób po ka zać, że ży cie ko bie ty po
50. uro dzi nach to coś wię cej niż
opie ka nad wnu ka mi. Ak tor ka
twier dzi, że fan ta stycz ne ży cie, ja -
kie obec nie pro wa dzi, za czę ło się,
gdy by ła już doj rza łą ko bie tą. 

W 5. edy cji pro gra mu „Dan cing
with the Stars: Ta niec z  gwiaz da mi”
wy stą pi je de na ście gwiazd, m.in. Ka ta -
rzy na Stan kie wicz, An drzej Krzy wy,
Izu Ugo noh, Elż bie ta Ro ma now ska
i  Do ro ta Cho tec ka. Gwiaz da se ria lu
„Mio do we la ta” twier dzi, że udział
w ta necz nym show trak tu je ja ko swe -
go ro dza ju mi sję. Chce bo wiem zmie -
nić pa nu ją ce w  Pol sce ste reo ty py
i prze ko nać Po la ków, że doj rza ła ko -
bie ta mo że żyć rów nie in ten syw nie jak
30-lat ka i czer pać z ży cia ta ką sa mą sa -
tys fak cję.

– W na szym kra ju uwa ża się, że
by cie ko bie tą po pięć dzie siąt ce to już
jest ko niec, że to już jest eme ryt ka,
i tyl ko do ga rów i wnu ków. Na praw dę
nie waż ne jest ani to, że mąż nas opu -
ści dla młod szej, ani to, że ma my cel -

lu lit. Waż ne jest, jak my się czu je my –
mó wi Do ro ta Cho tec ka agen cji in for -
ma cyj nej New se ria Li fe sty le.

Ak tor ka uwa ża, że doj rza łe ko bie -
ty po win ny być bar dziej od waż ne
i  otwar te – nie  po win ny też wie rzyć
w opi nie, że wraz z koń cem mło do ści
koń czy się ra dość ży cia. Ona sa ma
w  mar cu te go ro ku skoń czy 50 lat.
Uwa ża, że to wła śnie te raz za czy na się
dla  niej naj cie kaw szy i  naj bar dziej
uda ny okres w ży ciu.

– Mnie się wy da je, że w mo im ży -
ciu wszyst ko przy szło póź niej. Póź no
zda łam do szko ły, póź no uro dzi łam
dziec ko, póź no wy szłam za mąż, du -
żo póź niej niż in ni – mó wi Do ro ta
Cho tec ka.

Ak tor ka ukoń czy ła stu dia w łódz -
kiej Pań stwo wej Wyż szej Szko le Fil -
mo wej, Te le wi zyj nej i Te atral nej w wie -
ku 27 lat. Ślub z Ra do sła wem Pa zu rą

wzię ła ja ko 37-lat ka, mi mo że pa rą by -
li już od trzy na stu lat. W 2007 ro ku
uro dzi ła swo je pierw sze dziec ko – có -
recz kę Kla rę. Do ro ta Cho tec ka twier -
dzi, że z wie kiem przy cho dzi mą drość
i spo kój, któ re są nie zbęd ne do szczę -
ścia. Do je go peł ni wie lu ko bie tom
bra ku je tyl ko odro bi ny sza leń stwa.

– Ja so bie to sza leń stwo za fun do -
wa łam w po sta ci te go show te le wi zyj -
ne go. Ale i tak my ślę, że zwa rio wa łam,
że się na to zgo dzi łam – mó wi Do ro -
ta Cho tec ka.

5. edy cję pro gra mu „Dan cing
with the Stars: Ta niec z  gwiaz da mi”
bę dzie moż na oglą dać wio sną na an te -
nie te le wi zji Pol sat. W ro lach go spo -
da rzy po now nie wy stą pi Krzysz tof
Ibisz oraz Pau li na Sy kut -Je ży na, któ ra
za stą pi do tych cza so wą pro wa dzą cą
An nę Gło gow ską.

ŹRÓ DŁO:NEW SE RIA.PL

Do ro ta Cho tec ka: chy ba zwa rio wa łam, 
zga dza jąc się na udział w „Tań cu z gwiaz da mi”
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Wszy scy uwiel bia my za ba wy ka lej do -
sko pem… Wy star czy lek ko ob ró cić lu ne tę,
wy star czy drże nie dło ni, by na szym oczom
uka zał się no wy, ba jecz ny wi dok. Prze zna -
czo ny wy łącz nie dla nas – mo że my być
pew ni, że nikt in ny go nie po wtó rzy. „Ka -
lej do skop“ An drze ja Pia secz ne go jest rów -
nie barw ny, za ska ku ją cy i po dob nie nie po -
wta rzal ny. Ow szem, wszy scy usły szy my te
sa me pio sen ki, ale prze cież nie ta kie sa me. 

Ar ty sta za pro po no wał tym ra zem au -
tor skie re in ter pre ta cje nie tyl ko zna nych, ale
wręcz uwiel bia nych utwo rów, więc każ dy
bę dzie prze ży wał je przez pry zmat wła snych
do świad czeń, każ dy do da do tych dźwię -
ków brzmie nia oso bi stych sen ty men tów,
sko ja rzeń i wzru szeń. 

Bo jak tu się nie wzru szać przy „Do
ko ły ski” Dże mu, „Za nim zro zu miesz” Va -
rius Manx czy „Li ście” Heya? Na wy mie nio -
nych ty tu łach li sta nie koń czy się, ale do pie -
ro za czy na. An drzej Pia secz ny wśpie wu je
no we ży cie rów nież w pio sen ki z re per tu aru
Kay ah, My slo vitz, Ro ber ta Gaw liń skie go i
Edy ty Bar to sie wicz, przy po mi na też wła sne
hi ty. Pierw szy z nich - „Ja (mo ja twarz) - to
jesz cze cza sy Ma fii, dru gi – „Wszyst ko trze -
ba prze żyć” – w ory gi na le uka zał się na trze -
ciej so lo wej pły cie ar ty sty. Oprócz re in ter -
pre ta cji naj now szej kla sy ki pol skiej pio sen ki
Pia secz ny pro po nu je na no wym al bu mie
dwie pre mie ro we kom po zy cje, któ re na
pew no rów nie szyb ko tra fią do ka no nu, co
do serc fa nów.

„Ka lej do skop” to śmia ły po mysł, ale
wo ka li sta nie szczę dził sił i środ ków, by zre -
ali zo wać swo je ma rze nia. Ta bra wu ro wa re -
ali za cja nie ma pre ce den su w hi sto rii pol -
skiej mu zy ki roz ryw ko wej, ale je śli An drzej
Pia secz ny nie miał by te go zro bić – to kto?

Za pra sza my na ma gicz ny kon cert pro -
mu ją cy naj now szą pły tę Ar ty sty, gdzie za -
pew ne nie za brak nie też ulu bio nych utwo -
rów Ar ty sty oraz pu blicz no ści!

27.02.2016 // godz. 19:00 
Fil har mo nia Pod kar pac ka // Rze szów

Bi le ty: 125 zł / 100 zł 
do na by cia: ka sy fil har mo nii, Ki no Zo -

rza, Tra sa Pod ziem na 

AN DRZEJ PIA SECZ NY 
„ka lej do skop”

Ar ty sta, ze spół oraz to wa rzy szą ca im Or kie stra Ka me ral na 
Si le sian Art Col lec ti ve – te go nie moż na prze ga pić
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„Ich czwo ro” pod czas „Sza leństw no cy” przy pra wi Was
o „32 Omdle nia” i ból brzu cha ze śmie chu!

5-7 lu te go 2016 na Du żej Sce nie Te atru im. Wan dy Sie masz ko wej w
Rze szo wie

Ich czwo ro
Ga brie li Za pol skiej
Czas trwa nia 135 min. (bez prze rwy)

Zna ko mi ta ob sa da, wy śmie ni cie wy kre owa ne po sta ci i tekst do sko -
na le wpi su ją cy się w dzi siej szą rze czy wi stość. A wszyst ko to w ma gicz -
nym kli ma cie Wi gi lii i Syl we stra.

Przed sta wia my peł ną ko micz nych sy tu acji sztu kę o trój ką cie mał -
żeń skim i wal ce o szczę ście.

Mąż i żo na, miesz ka jąc pod jed nym da chem, ży ją zu peł nie osob -
no. Każ de na swój spo sób pró bu ją uło żyć swo je ży cie. Pod czas gdy on
wy co fu je się ze świa ta i ży je pra cą, ona szu ka po cie sze nia w re la cji z in -
nym męż czy zną.

Po gu bie ni w mi ło ści i za śle pie ni ego izmem bo ha te ro wie, mi mo łą -
czą ce go ich uczu cia wciąż się ra nią i za po mi na ją o tym, co w ży ciu naj -
waż niej sze.

Nie mym świad kiem kry zy su ro dzi ny jest cór ka, któ ra nie ma na nic
wpły wu i mu si się od na leźć w spo rze ro dzi ców. Trud ny i dla wie lu bo -
le sny te mat jest po da ny w lek kiej i nie zwy kle dow cip nej for mie. W kon -
se kwen cji do ro śli uwi kła ni w siat kę wza jem nych pre ten sji, nie szcze ro ści
i obaw z jed nej stro ny pro wo ku ją do po waż nej re flek sji, ale z dru giej
wy wo łu ją nie po ha mo wa ny śmiech i ból brzu cha.

Sza leń stwa no cy
Da vi da Gre iga i Gor do na McIn ty re’a
Czas trwa nia 90 min. (bez prze rwy)

Eks cen trycz ni ar ty ści, któ rzy nie po tra fią funk cjo no wać w cią gu
dnia, spo ty ka ją się tuż po za cho dzie słoń ca, by od re ago wać, po ra dzić
so bie z pro ble ma mi i po pro stu po być ra zem. Wspól nie za czy na ją opo -
wia dać hi sto rię He le ny i Bo ba, któ ra sta je się opo wie ścią o po trze bie
uczu cia, za ja kim tę sk ni każ dy z nas.

Ona – atrak cyj na, sa mot na praw nicz ka, spe cja li zu ją ca się w roz wo -
dach. Zde ter mi no wa na, że by nie spę dzać piąt ko wej no cy sa mot nie.

Na za jutrz ma być druh ną na we se lu swo jej sio stry i choć jest prze -
ciw na in sty tu cji mał żeń stwa, ma się przy mi lać, po zo wać do zdjęć, za ba -
wiać go ści i nie zwa rio wać…

On – kie dyś szkol na gwiaz da, dziś drob ny gang ster na usłu gach ma -
fii, któ ry nie na wi dzi praw ni ków. W wol nych chwi lach w jed nej z piw -
nicz nych wi niar ni czy ta Do sto jew skie go.

Pre zen tu je my mu zycz ną ko me dię ro man tycz ną, któ ra trzy ma w na -
pię ciu jak do bry kry mi nał.

Przy pad ko we spo tka nie prze ra dza się w noc ny spa cer po Kra ko wie,
peł ny za ska ku ją cych i cza sem ry zy kow nych spo tkań.

Od kryj cie wraz z na mi ma gię no cy, któ ra przy cią ga osa mot nio nych
bo ha te rów.

32 omdle nia 
An to nie go Cze cho wa
Czas trwa nia 120 min. (z dwie ma prze rwa mi)

Kry sty na Jan da, Je rzy Stuhr, Je rzy Ła piń ski ra zem w te atral nej
uczcie!

Pre zen tu je my ko me dię An to nie go Cze cho wa roz pi sa ną na trzy żar -
ty sce nicz ne: „Niedź wiedź”, „Oświad czy ny” i „Hi sto ria za ku li so wa”.

Prze za baw na opo wieść o ży ciu ro syj skie go zie miań stwa w XIX wie -
ku, któ ra jest ak tu al na po dziś dzień. W su ge styw ny spo sób pre zen tu je
ludz kie sła bo ści, nie do sko na ło ści oraz pró bę ukry wa nia praw dzi wych
na mięt no ści.

Cze chow nie co prze ry so wu jąc cha rak te ry swo ich bo ha te rów, do -
sko na le opi sał ludz ką na tu rę, wy po sa ża jąc ją w ce chy bar dzo cha rak te -
ry stycz ne dla róż nych ty pów oso bo wo ści.

Do bit nie pod kre śla ją to ak to rzy, któ rzy wcie la ją się w kil ka po sta ci.
Si łę ra że nia „32 omdleń” sta no wi przede wszyst kim ogrom na daw -

ka ko mi zmu sy tu acyj ne go zna ko mi cie skom po no wa ne go z ko mi zmem
Cze cho wow skie go ję zy ka. Jed nak nie daj cie się zwieść! Mię dzy żar ta mi
sce nicz ny mi ukry te są gorz kie praw dy i re flek sje.

Sztu ka do pro wa dza do łez śmie chu, a zna ko mi ci ak to rzy za chwy ca -
ją. Nie bez po wo du po pre mie rze w kwiet niu 2011 ro ku spek takl zo stał
ogło szo ny hi tem nad hi ta mi, na któ ry zdo by cie bi le tu na dal jest nie la -
da wy zwa niem.

Be ne fi so wy spek takl Je rze go Stuh ra, przy go to wa ny na 40-le -
cie de biu tu sce nicz ne go.

22. Rze szow skie Spo tka nia Kar na wa ło we
Ser decz nie za pra sza my na 22. Rze szow skie Spo tka nia Kar na wa ło we

Set ki zdjęć i cie ka we in spi ra cje pol skich,
do świad czo nych pro jek tan tów – to
wszyst ko znaj dzie my w dru gim już al bu -
mie przy go to wa nym przez naj więk szy
por tal wnę trzar ski w Pol sce Ho me bo -
ok.pl. Książ ka „Ho me bo ok De sign 2015”,
któ ra uka za ła się w grud niu, po -
wsta ła ze współ pra cy por ta lu
z naj lep szy mi biu ra mi ar chi tek -
to nicz ny mi.

Zbiór naj więk szych
tren dów

„Ho me bo ok De sign 2015”
to kom pen dium wie dzy, sty lu
i tren dów wnę trzar skich. Al bum
sta no wi ko pal nię po my słów, któ -
re po mo gą za in spi ro wać każ de -
go czy tel ni ka do te go, by stwo -
rzyć wnę trza funk cjo nal ne i es te -
tycz ne – ta kie, w któ rych chce
się miesz kać. W „Ho me bo ok
De sign 2015” moż na zna leźć
po nad 300 zdjęć ob ra zu ją cych
ory gi nal ne pro jek ty – od nie wiel -
kich ka wa le rek po do my jed no -
ro dzin ne i eks klu zyw ne apar ta -
men ty z ca łej Pol ski. Wszyst kie
fo to gra fie opa trzo ne są ko men -
ta rzem opi su ją cym głów ne za ło -

że nia pro jek to we, in no wa cyj ne roz wią za -
nia oraz wy ko rzy sta ne ma te ria ły. Wśród
pre zen to wa nych aran ża cji moż na od na leźć
in spi ra cje do ty czą ce sty lu skan dy naw skie -
go, in du strial ne go, gla mo ur, kla sycz ne go
czy pro wan sal skie go. Pro jek ty, któ re znaj -

du ją się w al bu mie, cha rak te ry zu je nie tu -
zin ko wość, ory gi nal ność, od wa ga, ale rów -
nież mi ni ma lizm i pro sta ele gan cja. „Ho -
me bo ok De sign 2015” jest księ gą in spi ra cji
dla wszyst kich pa sjo na tów wnętrz oraz dla
osób po szu ku ją cych in spi ra cji na urzą dze -

nie wła sne go M.

„Ho me bo ok.pl jest in ter -
ne to wą plat for mą wnę trzar ską.
Mi mo te go, że wie le aspek tów
na sze go ży cia prze no si się
do wir tu al ne go świa ta, na dal
de cy du je my się na książ ki
w for mie dru ko wa nej. Nic nie
za stą pi uczu cia, któ re to wa rzy -
szy nam, gdy za sia da my z lek -
tu rą w swo im ulu bio nym fo te -
lu. Wła śnie tych prze żyć, po łą -
czo nych z ogrom ną daw ką in -
spi ra cji, ży czy my czy tel ni kom
na sze go al bu mu.” – mó wi An -
na Po praw ska, pro jek tant ka
wnętrz z por ta lu Ho me bo -
ok.pl oraz re dak tor wy da nia
„Ho me bo ok De sign 2015”.

Ho me bo ok De sign 2015
Ce na: 89zł
www.ho me bo ok.pl
http://hmbk.pl/HO ME BO OK

Książ ka Ho me bo ok De sign 2015 – „must ha ve” pa sjo na tów wnętrz

Na Pod kar pa ciu bę dzie wy po czy wa ła
mło dzież z ca łej Pol ski. W związ ku z tym
wo je wo da pod kar pac ki Ewa Le niart prze -
ka za ła pod le głym służ bom i in spek cjom
za le ce nia w za kre sie prze pro wa dze nia
dzia łań zmie rza ją cych do za pew nie nia
bez pie czeń stwa oso bom wy po czy wa ją -
cym i prze miesz cza ją cym się przez te ren
na sze go wo je wódz twa. Po nad to zwró ci ła
się do or ga nów ad mi ni stra cji sa mo rzą do -
wej z proś bą o ak tyw ne włą cze nie się w
po dej mo wa ne dzia ła nia.

W Ku ra to rium Oświa ty w Rze szo wie
trwa re je stra cja róż nych form wy po czyn -

ku dla uczniów. Zi mo we atrak cje przy go -
to wa ły m.in.: szko ły, do my kul tu ry, har ce -
rze, ośrod ki spor tu i re kre acji, sto wa rzy -
sze nia i biu ra po dró ży. Wśród pro po no -
wa nych form za jęć pod czas zi mo wisk
znaj dą się za ję cia świe tli co we, tur nie je,
kon kur sy, gry i za ba wy ru cho wo -mu zycz -
ne, gry sto li ko we, za ję cia re kre acyj no -
-spor to we, za ba wy edu ka cyj ne. Tyl ko z
na sze go wo je wódz twa z zi mo we go wy po -
czyn ku – za rów no w for mach zor ga ni zo -
wa nych, jak i w miej scu za miesz ka nia –
bę dzie ko rzy stać po nad 4,5 tys. dzie ci i
mło dzie ży.

Bez piecz ne fe rie w wo je wódz twie
pod kar pac kim (15 -28 lu te go br.)
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Mi mo że pol skie uczel nie co ro ku kształ -
cą 30 tys. in for ma ty ków, za po trze bo wa -
nie biz ne su na spe cja li stów w tej dzie dzi -
nie ro śnie du żo szyb ciej. Dla te go przed -
sta wi cie le firm, rzą du i  uczel ni chcą, by
już wśród naj młod szych pro mo wać umie -
jęt no ści cy fro we i  za chę cać ich w  ten
spo sób do wy bo ru tej ścież ki za wo do wej.
Te mu ma słu żyć tak że wła śnie roz po czę -
ty Eu ro pej ski Ty dzień Ko do wa nia, któ ry
jest ini cja ty wą Ko mi sji Eu ro pej skiej.

– Na ryn ku pra cy bra ku je 40 tys. in -
for ma ty ków i pro gra mi stów, a w ca łej Eu -
ro pie aż  kil ku set ty się cy. Wpraw dzie
kształ ci my bar dzo du żo in for ma ty ków,
ale to cią gle za ma ło – mó wi An drzej Ha -
lic ki, mi ni ster ad mi ni stra cji i  cy fry za cji,
pod czas in au gu ra cji Eu ro pej skie go Ty go -
dnia Ko do wa nia w Pol sce. – Dzi siaj lek cje
ko do wa nia, wpro wa dze nie in for ma ty ki
do szko ły i po wszech na na uka tej dzie dzi -
ny po win ny być pierw szym wy zwa niem
no wo cze snej szko ły.

Po ten cjał jest, bo pol scy pro gra mi ści
są ce nie ni w  świe cie. Wy gry wa ją róż ne
kon kur sy i  są roz chwy ty wa ni przez  naj -
więk sze fir my z bran ży IT. Po ziom kształ -
ce nia na pol skich uczel niach tak że jest
do ce nia ny za gra ni cą. Za in te re so wa nie tą
dzie dzi ną ro śnie, o  czym mo że świad -
czyć, że do Ty go dnia Ko do wa nia w Pol -
sce zgło szo no po nad 1100 róż nych wy da -
rzeń. Wśród zgła sza ją cych są szko ły, bi -
blio te ki, or ga ni za cje po za rzą do we, start -
-upy i du że kor po ra cje.

– Mo gli by śmy wy ko rzy sty wać tę
szan sę jesz cze le piej. My ślę tu np. o na -
wią za niu do brej współ pra cy mię dzy

uczel nia mi, biz ne sem a ad mi ni stra cją.
Cze goś ta kie go bra ku je – mó wi Ha lic ki. –
Bar dzo się cie szę, że fir my pry wat ne, jak
np. Sam sung, tak du żo uwa gi po świę ca ją
na uce ko do wa nia wśród mło dzie ży, któ ra
ma być pierw szą za chę tą do te go, by być
bli żej oświa ty, i  pro mo cją te go, co jest
po trzeb ne go spo dar ce.

Z dru giej stro ny da ne do ty czą ce wy -
klu cze nia cy fro we go po ka zu ją, że kom pe -
ten cje w tej dzie dzi nie są pię tą achil le so -
wą Po la ków. Jed na trze cia spo łe czeń stwa
nie ko rzy sta z kom pu te ra i in ter ne tu. Jak
pod kre śla mi ni ster, szyb ko nad ra bia my

za le gło ści zwią za ne z in fra struk tu rą do stę -
po wą oraz licz bą do stęp nych e -usług, jed -
nak praw dzi wym wzy wa niem po zo sta ją
umie jęt no ści. Wszyst kie te trzy ob sza ry
wspie rać ma pro gram Pol ska Cy fro wa,
z któ re go na la ta 2014-2020 do wy da nia
bę dzie 2 mld eu ro.

– Mło de po ko le nie ma bar dzo wy so -
ko roz wi nię te umie jęt no ści cy fro we, acz -
kol wiek one po zwa la ją ra czej się ba wić
kom pu te rem, ta ble tem czy in ter ne tem.
Nie ma my wie dzy o tym, jak wy ko rzy sty -
wać wszyst kie moż li wo ści tych urzą dzeń.
Ko do wa nie te mu wła śnie słu ży – mó wi

Mi chał Bo ni, eu ro po seł, by ły mi ni ster ad -
mi ni stra cji i cy fry za cji. – Wiel ka Bry ta nia
od pew ne go cza su ma ko do wa nie ja ko
ele ment sta łe go kształ ce nia, po dob nie jak
Es to nia i Fin lan dia. My rów nież po win ni -
śmy zmie rzać w tym kie run ku.

Upo wszech nia niu wśród naj młod -
szych na wy ków cy fro wych i wie dzy na te -
mat ko rzy sta nia z no wo cze snych tech no -
lo gii ma ją słu żyć ta kie pro gra my, jak Mi -
strzo wie Ko do wa nia i Mi strzo wie Ko do -
wa nia Ju nior, re ali zo wa ne z  ini cja ty wy
Sam sung Elec tro nics Pol ska. Bio rą w nich
udział ty sią ce uczniów i przed szko la ków.
Mi strzo wie Ko do wa nia zo sta li głów nym
part ne rem pol skie go Ty go dnia Ko do wa -
nia.

– Jak uczyć ko do wa nia? Ja uży wał -
bym ra czej okre śle nia uczyć my śle nia stra -
te gicz ne go i ana li tycz ne go, a ko do wa nie,
np. po przez pro ste ję zy ki ty pu Scratch,
ma po ka zać, jak to wdra żać w dzia ła niu.
Pro gra mo wa nie to jest szer sze po ję cie niż
tyl ko ko do wa nie, a war to mó wić o  tym
sze rzej, ja ko o for mie twór czo ści. Cho dzi
o  kre atyw ne my śle nie, o  to, by po ka zy -
wać mło dym lu dziom, że kom pu te ry słu -
żą nie tyl ko do za ba wy, lecz tak że do wie -
lu in nych rze czy – mó wi Wło dzi mierz
Mar ciń ski, Li der Cy fry za cji w  Mi ni ster -
stwie Ad mi ni stra cji i Cy fry za cji.

Eks per ci pod kre śla ją, że edu ko wa nie
naj młod szych po ko leń w  tej dzie dzi nie
bę dzie mia ło ko rzyst ne efek ty tak że
dla star szych po ko leń. Je go przed sta wi cie -
le zdo by wa ją i po głę bia ją swo ją wie dzę na
te mat tech no lo gii wła śnie dzię ki po mo cy
mło dych lu dzi. W ten spo sób ła twiej bę -

dzie po ra dzić so bie z pro ble mem wy klu -
cze nia cy fro we go. To zja wi sko sta je się co -
raz groź niej sze, bo co raz wię cej aspek tów
co dzien ne go ży cia prze no si się do in ter -
ne tu.

– Bę dą się zmie nia ły wszyst kie sek to -
ry go spo dar ki, sys te my na szej pra cy, ży cie
co dzien ne. Za chwi lę cze ka ją nas du że
zmia ny w  ob sza rze zdro wia, bę dzie my
tak że ko rzy sta li z apli ka cji, by śle dzić stan
swo je go zdro wia. Do te go po trzeb nych
jest wię cej umie jęt no ści, niż dzi siaj ma my
– prze ko nu je Mi chał Bo ni.

Zdo by wa niu no wych i  po głę bia niu
po sia da nych umie jęt no ści słu ży Ty dzień
Ko do wa nia. To co rocz na ini cja ty wa Ko -
mi sji Eu ro pej skiej, któ rej ce lem jest po pu -
la ry za cja idei pro gra mo wa nia. Mię dzy 10
a 18 paź dzier ni ka w ca łej Pol sce od bę dzie
się po nad 1100 róż ne go ty pu im prez:
spo tkań, warsz ta tów, szko leń, kon fe ren cji
zwią za nych z  tech no lo gia mi cy fro wy mi
i na uką pro gra mo wa nia dla dzie ci, mło -
dzie ży i do ro słych.

– Pro gra mu ją za rów no se nio rzy, jak
i przed szko la ki w ca łej Pol sce. Zwy kle jest
to pro gra mo wa nie bar dzo ama tor skie. Po -
pu la ry zu jąc ideę ko do wa nia, chce my za -
chę cać sze ro ką gru pę do uczest nic twa
w tym wy da rze niu. Trak tu je my pro gra mo -
wa nie ja ko trze ci ję zyk – ję zyk, któ ry po -
zwa la zro zu mieć za sa dy funk cjo no wa nia
współ cze snych tech no lo gii, me diów, in -
for ma cji – wy ja śnia Blan ka Fi jo łek, pol ska
am ba sa dor ka Ty go dnia Ko do wa nia i CSR
& Spon sor ship Se nior Ma na ger w  Sam -
sung Elec tro nics Pol ska.
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Umie jęt ność pro gra mo wa nia naj bar dziej po szu ki wa ną kom pe ten cją na ryn ku pra cy
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