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W ciągu 10 lat ilość informacji na 
świecie podwoiła się. Ty musisz wie-
dzieć dzisiaj 16 razy więcej niż Twój 
dziadek i 4 razy więcej niż Twoi ro-
dzice, a czytasz... taka samo jak 
oni. 

Jesteśmy przyzwyczajeni, aby czytać 
250 stronicową książkę przez parę 
dni. Uważamy, że jest to i tak szyb-
ko. Tymczasem są ludzie, którzy tą 
samą książkę czytają góra jedną go-
dzinę. Tak czytało wielu sławnych lu-
dzi m.in. Jefferson, Tołstoj, Balzac, 
Napoleon, Kennedy, Balcerowicz. 
Jeszcze inni, np. Kamila Kornet, 18 

Musisz wiedzieć więcej
– letnia Mistrzyni Polski w Szybkim 
Czytaniu sprzed 4 lat, przeczytała 
„Pana Tadeusza” A. Mickiewicza 
w 1,5 godziny.
Szybki postęp w nauce i techni-
ce sprawia, że co roku ok. 10% in-
formacji dezaktualizuje się. Szyb-
ciej w naukach ścisłych, wolniej 
w humanistycznych. Absolwent wyż-
szej uczelni traci więc po pięciu la-
tach ponad połowę wiedzy uzyska-
nej w czasie studiów. Każdy specja-
lista chcący na bieżąco śledzić po-
stęp wiedzy w swojej dyscyplinie 
musi czytać 10 – 15 razy więcej niż 
30 – 40 lat temu. 
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Czy wiesz, że ...
Cyrus, wielki wódz perski (V w. 
p.n.e.) wymieniał z imienia każde-
go żołnierza swojej kilkudziesięcio-
tysięcznej armii. 

Schliemann, odkrywca Troi, uczył 
się obcego języka w 6 miesię-
cy, a znał ich osiemnaście, w mo-
wie i piśmie. Cóż to jednak znaczy 
w porównaniu z kardynałem Me-
zofintim, który znał 100 języków 
i twierdził, że nigdy nie zapomniał 
ani jednego raz nauczonego słowa.

Kilkadziesiąt lat temu w jednym 
z hoteli na Florydzie pracował pe-
wien boy hotelowy. Znany był z tego, 
że pamięta z imienia i nazwiska 
każdego gościa hotelowego. Wie-
lu z nich nadrabiało niekiedy setki 
kilometrów, aby przekonać się, że 
to prawda. Za każdym razem, boy 
witał ich po nazwisku i ... inkaso-

wał sowity napiwek. Wieść niesie, 
że wybudował z nich własny hotel.

Marek Szurawski, autor znakomi-
tych podręczników nt. technik pa-
mięciowych, w czasie prelekcji 
w I LO w Olsztynie zapamiętał po 

jednokrotnym usłyszeniu, 36 dwu-
cyfrowych liczb (np. 18, 64, 14 
...). Godzinę potem odtworzył je 
w kolejności z pamięci od początku 
do końca i po jednej cyfrze od koń-
ca do początku. 
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Sześć kilogramów waży tor-
nister przeciętnego ucznia 
pierwszych klas szkoły pod-
stawowej w Olsztynie. Wy-
pchany jest po brzegi pod-
ręcznikami i zeszytami prze-
ładowanymi encyklopedyczną 
wiedzą. Jej opanowanie wy-
maga dużego wysiłku zarów-
no od dzieci jak i ich rodzi-
ców. Nauka często jest źró-
dłem stresu.
„Mądre dziecko” to kurs efektywnej 
nauki dla uczniów szkół podstawo-
wych. Jego celem jest wykształcenie 
u uczestników prawidłowych nawy-
ków uczenia się. – Kurs kładzie na-
cisk na podniesienie sprawności czy-
tania, techniki pamięciowe i umoc-
nienie poczucia własnej wartości 
u dziecka – mówi Jolanta Jagiełło  
Kaczan, dyrektor szkoły prowadzą-
cej kurs. – Dzięki poznanym techni-
kom dzieci uczą się jak szybko i ła-
two zapamiętać daty, fakty, liczby. 
Doświadczają, że nauka może być 
łatwa i przyjemna.

Uczyć się lepiej
Zajęcia prowadzone są w małych 
grupach, z wykorzystaniem zabaw 
ruchowych. Pisanie, rysowanie czy 
rzeźbienie nadają nauce lekki, za-
bawowy charakter. Doświadcze-
nia, ciekawostki naukowe oraz in-
formacje o świecie zaszczepiają 
w dzieciach pasje odkrywania no-
wych obszarów i poszerzają wiedzę 
ogólną. Ważnym elementem kursu 

jest dobór optymalnego sposobu na-
uki dzięki poznaniu tzw. indywidu-
alnego wzorca myślenia dziecka. 
Program kursu jest realizowany 
w ciągu 60 godzin (2 semestry). In-
tegralną częścią nauki są warszta-
ty dla rodziców. Od ich wsparcia 
i zrozumienia zależy, bowiem suk-
ces dziecka w szkole i jego prawi-
dłowy rozwój emocjonalny.

W mistrzostwach szybkiego czy-
tania zorganizowanych przez Aka-
demię Nauki w Warszawie wzię-
ło udział 35 osób. Uczestni-
cy musieli przeczytać 2 stronni-
cowy test z „Gazety Wyborczej”, 
patrona mistrzostw, i odpowiedzieć 
na 10 szczegółowych pytań spraw-
dzających zrozumienie tekstu. 
Z zadaniem najszybciej poradziła 
sobie Dagmara Schacht, 17 letnia 
uczennica liceum ekonomicznego. 
Tekst liczący 920 słów przeczytała 
w 1,7 sekundy. – Najwięcej cza-

su zabiera mi przekładanie kartek 
– powiedziała po zawodach Dagma-
ra. – Przy dłuższych tekstach osią-
gam lepszy wynik.
Dagmara potrafi przeczytać 600  
stronnicową książkę w trzy minu-
ty. Po prostu szybko kartkuje książ-
kę. Tekst zapamiętuje fotograficz-
nie. Jej nieoficjalny rekord wyno-
si 92 650 słów na minutę. Dla po-
równania, przeciętny człowiek czy-
ta dwieście słów na minutę.
– A jeszcze kilka tygodni temu czy-
tałam bardzo wolno, 150 słów na 

minutę – wspomina Dagmara. – Nie 
lubiłam czytać i męczyłam się nad 
książkami. Aby przemóc tą niechęć 
zapisałam się na kurs szybkiego 
czytania. No i stało się.
Prywatnie Dagmara pisze i czyta 
poezję. – Szybkie czytanie nie prze-
szkadza mi w jej odbiorze – zapew-
niła „przepytującego” ją dziennika-
rza Gazety. – Poezję czytam jakieś 
60 tys. słów na minutę i niech mi 
Pan wierzy, przy takim tempie też 
można się wzruszyć.

KZ
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Osiemdziesiąt procent rodzi-
ców chce, by ich dzieci zdo-
były wyższe wykształcenie 
– wynika z sondażu „Rzecz-
pospolitej”, przeprowadzone-
go przez GfK Polonia. Tylko 
czterech na stu respondentów 
uznało, że ich dzieciom wy-
starczy ukończenie zasadni-
czej szkoły zawodowej. 

– To bardzo dobry wskaźnik ambicji 
społecznych - mówi prof. Tadeusz 
Luty, przewodniczący Konferen-
cji Rektorów Akademickich Szkół 

Moje dziecko, magister
Polskich. – Rodzice obserwują, że 
większe szanse na pracę i wyż-
szy status materialny mają ludzie 
wykształceni. Chcą więc lepszej 
przyszłości dla swoich dzieci. 
O tym, że rodzicom bardzo zależy 
na wykształceniu dzieci, można też 
wnioskować z odpowiedzi na inne 
pytanie. – Gdybym miał pieniądze, 
posłałbym swoje dzieci do szkoły 
niepublicznej – odpowiedziało czte-
rech na dziesięciu badanych. W rze-
czywistości z oświaty niepublicznej 
korzysta mniej niż jeden procent ich 
dzieci. 
Z sondażu wynika też, że szkoła nie 
odpowiada w pełni na rozbudzone 

społeczne ambicje edukacyjne. Cho-
ciaż rodzice są dość ostrożni w kry-
tykowaniu szkoły, to wskazują jej 
braki. Aż co trzeci jako powód nie-
zadowolenia wymienia konieczność 
brania korepetycji. 
Ponad połowa wydatków pono-
szonych przez rodziców na edu-
kację to opłaty za naukę języków 
obcych, bo ta oferowana przez 
szkołę nie wystarcza. Respon-
denci przewidują, że miesięcznie 
będą dopłacać do edukacji dzie-
ci 172,50 zł. Żadnych tego typu 
wydatków nie zamierza ponosić 
tylko co dwudziesty ankietowany.

AP 

Metoda Callana jest najczęś-
ciej stosowaną metodą nauki 
języka angielskiego w Pol-
sce. W samym tylko Olsztynie 
działa 5 szkół Callana.
Metoda Callana została opracowa-
na aby ułatwić naukę języka an-
gielskiego obcokrajowcom. Twórcy 
Organizacja Metody Callana po la-
tach eksperymentów, intensyw-
nych badań i rozwoju, przygotowa-
li zwarty program nauczania, który 
czterokrotnie redukuje czas studio-
wania. Jest to możliwe dzięki sys-
temowi powtórek i skupieniu się na 
najbardziej potrzebnym słownictwie. 
Jest ono opisane w leksykonie 2200 
podstawowych słów jęz. angielskie-
go wydanym przez Uniwersytet 
w Cambridge (UK).
Metoda kładzie nacisk na naukę 
języka przez mówienie. 90% zajęć 
to konwersacje, w czasie których 
lektorzy wprowadzają nowe słow-
nictwo, całe zwroty i gramatykę. 
Postęp nauki gwarantuje szczegó-

łowy scenariusz zajęć wg którego 
lektorzy Callana prowadzą każdą 
pojedynczą lekcję. 
– Callan jest wymarzoną metodą 
nauki angielskiego dla osób, któ-
re chcą się nim posługiwać – mówi 
Danuta Fuchs, metodyk jednej 
z olsztyńskich szkół. – Dla studentów 
i osób przygotowujących się do wy-
jazdu do pracy za granicę lub pracu-
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jących, którzy muszą komunikować 
się po angielsku w pracy.
Metodę Callana często wybiera-
ją posiadacze certyfikatów FCE. 
Przychodzą na zajęcia, aby się roz-
gadać. Jak sami przyznają, słówka 
i regułki gramatyczne wykute przed 
egzaminem nie zawsze układają się 
w zdania kiedy przychodzi im roz-
mawiać po angielsku. 



Kurs efektywnej nauki 
„Mądre Dziecko” 
(dla dzieci 7  11 lat)

Unikatowy program rozwoju inte-
lektu dla dzieci w wieku szkolnym. 
Kurs kładzie nacisk na podniesienie 
sprawności czytania, dobór opty-
malnego sposobu uczenia się, po-
szerzenie wiedzy ogólnej, korzysta-
nie z technik pamięciowych, rozbu-
dzenie pasji uczenia się, umocnienie 
poczucia własnej wartości u dziec-
ka. Kurs trwa 2 semestry. Ostatnie 
zapisy do 20 października.
Bezpłatne warsztaty pokazo-
we odbywają się w każdy wtorek 
o godz. 16:00 

Kurs efektywnej nauki 
„Uczeń z charakterem” 
(dla gimnazjalistów)
To niekonwencjonalny program edu-
kacyjny zwiększający potencjał in-
telektualny człowieka. Kurs kła-
dzie nacisk na koncentrację, umie-
jętność szybkiej analizy i syntezy in-
formacji, zdolność do przyswajania 
dużej ilości wiedzy w krótkim okre-
sie czasu. Integralnym elementem 
kursu jest żonglowanie 3 piłecz-
kami, jako ćwiczenie wzmacniają-
ce koncentrację. Kurs trwa 1 se-
mestr. Ostatnie zapisy do 20 paź-
dziernika.
Bezpłatne warsztaty pokazowe 
odbywają się w każdy wtorek 
o godz. 17:15. 

Kurs szybkiego czytania 
z elementami technik pa-
mięciowych 

W czasie kursu uczestnicy zwięk-
szają swoje tempo czytania 3  5 
krotnie. Najlepsi nawet 20 krotnie, 
przy jednoczesnym podniesieniu 
stopnia zrozumienia i zapamięta-
nia czytanego tekstu. Kurs kładzie 
także nacisk na koncentrację, zdol-
ność szybkiego przyswajania dużej 
ilości wiedzy w krótkim okresie cza-
su oraz stosowanie technik pamię-
ciowych. Kurs trwa 8 tygodni.
Bezpłatne warsztaty pokazo-
we odbywają się w każdy wtorek 
o godz. 17:15

Angielski / niemiecki dla 
dzieci

Nauka języka przez zabawę wy-
korzystująca naturalne zdolności 
dzieci poznawania świata. Nieod-
łącznym elementem kursu są gry 
i zabawy ruchowe, konkursy. Pro-
gram został zbudowany przy współ-
pracy z metodykami kursu efektyw-
nej nauki „Mądre Dziecko”. Zajęcia 
prowadzone są w formie konwersa-
cji i kładą nacisk na umiejętność 
mówienia.
Kurs trwa 1 semestr. Ostatnie zapi-
sy do 20 października.

Pierwsze 2 tygodnie gratis!

Angielski, niemiecki, 
rosyjski metodą Callana 

Konwersacyjne kursy językowe pro-
wadzone w formie konwersacyjnej. 
90% czasu zajęć poświęcona jest na 
mówienie. Dynamika zajęć, świet-
ni lektorzy oraz system powtórek 
sprawiają, że nauka przebiega 4x 
efektywniej. Grupy 6  11 osobowe. 
Możliwość brania bezpłatnych urlo-
pów w czasie kursu. Kursy seme-
stralne lub miesięczne. 
Bezpłatne lekcje pokazowe: 
angielski – środa godz. 17:00,
niemiecki – poniedziałek 17:00,
rosyjski – środa godz. 17:30.

ul. Kopernika 13 w Olsztynie 
(przy DH „Manhatan”), 
tel. 521-87-45; olsztyn@akn.pl

Biuletyn Akademii Nauki        wrzesień 2005  NR 1 

Rozgrzewka językowa 

to nazwa cyklu audycji radio-
wych opracowanych przez Aka-
demię Nauki i Radio UWM FM:
• Jak umówić się na randkę,
•  Spotkanie z aktorem Bradem 

Pittem, 
• Wielkie zakupy, 
•  Co najczęściej mówimy obco-

krajowcom. 

Słuchaj w każdy wtorek 
i czwartek w Radio UWM FM. 
Trzy razy dziennie.
95,9 FM

Skorzystaj z bezpłatnych prezentacji

Każdy, kto zgłosi się z egzemplarzem Biuletynu w sekretariacie 
Akademii Nauki w Olsztynie i zapisze na jeden z ww kursów, 
otrzyma 34 zł upustu na pierwszy miesiąc nauki.
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