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Kilka słów od Redakcji…

Drodzy Czytelnicy,

z wielką przyjemnością oddajemy Wam do
rąk drugi już numer biuletynu WHY IB,
mając nadzieję, że spotka się z Waszym
zainteresowaniem.
W drugim numerze, zgodnie z
wcześniejszą zapowiedzią, kontynuowana
jest linia i profil pisma.

Stąd też, w otwierającym go artykule
będzie można przeczytać rozmowę z
Panem Profesorem Markiem Marcem o
kolejnym przedmiocie w ramach programu
Matury Międzynarodowej, czyli ESS
(Environmental Systems and Societies).
Rozmowa przybliży Wam czym jest
Społeczeństwo a Ekosystem, jakie daje
korzyści i możliwości oraz jakie stawia
przed uczniami wymagania.

Będzie też można przeczytać dwa teksty
w języku angielskim. Jeden dotyczy
personal essay, który jest niezbędnym
elementem aplikacji na wiele uczelni
zagranicznych, zwłaszcza amerykańskich.
Drugi zaś poświęcony jest egzaminowi
TOEFL, który - podobnie jak personal
essay - jest często komponentem
niezbędnym w procesie przygotowywania
aplikacji na studia w krajach
anglojęzycznych. 

W bieżącym numerze znajdzie się również artykuł o słynnym
Harvard University. Zapoczątkuje on cykl poświęcony najbardziej
znanym uniwersytetom na świecie. 

Biuletyn zawiera, można by rzec tradycyjnie, tekst nie dotyczący
zagadnień edukacyjnych. Tym razem będzie on dotyczył miasta
zwanego „Wielkim Jabłkiem”, jego historii i współczesnej siły
oddziaływania na otaczający świat.

Redakcja serdecznie zaprasza do zapoznania się ze wszystkimi
zamieszczonymi w drugim numerze artykułami, życząc
Czytelnikom miłej lektury tekstów.
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CZYM JEST ESS?

Sformułowane w tytule pytanie nie jest pozbawione
racjonalnych podstaw. ESS, czyli Społeczeństwo a
Ekosystem (ang. IB Environmental Systems and
Societies),to przedmiot  o tajemniczym skrócie i
równie zagadkowej, ogólnej nazwie. Jest częścią
programu Matury Międzynarodowej IB DP.
Podstawowe informacje o nim można znaleźć w
zakładce „IB” znajdującej się na stronie internetowej
III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach. Przeczytamy
tam jakie są cele i zadania kursu, jego tematyka,
ocenianie, a także zapoznamy się z jego
syntetycznym opisem. Jednakże powyższe
informacje, choć niewątpliwie bardzo użyteczne,
przekazują pewien fragment wiedzy na temat istoty i
charakteru samego przedmiotu. Aby ten horyzont
poszerzyć, poprosiłam o rozmowę Pana Profesora
Marka Marca, który uczy ESS   w naszym Liceum:

Panie Profesorze, poza programem Matury
Międzynarodowej IB DP nie ma w szkolnym
curriculum przedmiotu pod nazwą ESS. Czy w
związku z tym jest to nauka od podstaw?  Z jakimi
naukami jest powiązany ESS?

ESS bazuje na dwóch podstawowych dyscyplinach
naukowych: biologii i geografii, dlatego też w naszej
szkole jest on prowadzony przez nauczycieli obydwu
tych przedmiotów. W dużym uproszczeniu, podczas
kursu ESS próbujemy zrozumieć w jaki sposób
człowiek zależy od swojego bliższego i dalszego
otoczenia oraz w jaki sposób może on to otoczenie
kształtować. Oczywiście duży nacisk kładziony jest na
szeroko pojętą ochronę środowiska i zmiany
klimatyczne wywołane naszą działalnością, jednak
staramy się też odpowiedzieć na pytania  w jaki
sposób możemy racjonalnie korzystać z zasobów
naszej planety. Podsumowując, wykorzystujemy
wiedzę, którą uczniowie zdobyli już na innych
przedmiotach (biologia, geografia, chemia) do
spojrzenia na wspomniane już zagadnienia z innej,
szerszej perspektywy.

Dlaczego warto rozważyć wybór ESS zamiast lub
obok np. biologii czy geografii?

ESS jest bardzo ciekawym przedmiotem, ponieważ na
pytania, które padają podczas lekcji, często jest kilka
poprawnych odpowiedzi i każdy z uczniów może
zaproponować własną wersję rozwiązania
omawianego problemu. Te zajęcia na pewno uczą:

w jaki sposób można argumentować swoje
odpowiedzi oraz przewidywania jakie mogą być
konsekwencje podjętych działań. Wydaje mi się, że to
jeden z przedmiotów, który najmocniej stawia na
dyskusje i samodzielność formułowania myśli.

Jakie największe trudności w trakcie trwania 2-
letniego kursu z ESS napotykają uczniowie, którzy
wybrali ten przedmiot?

Wydaje mi się, że największym zaskoczeniem dla
uczniów może być fakt, że nie zawsze znajdą w
materiałach gotowe odpowiedzi na stawiane pytania.
Oczywiście definicje i podstawowe pojęcia są
omówione, jednak to w jaki sposób wykorzystamy tą
wiedzę do rozwiązania konkretnego problemu zależy
już od nas. Niektórzy uczniowie odnajdują się w takim
systemie lepiej, inni potrzebują więcej czasu, żeby
przyzwyczaić się do tej sytuacji. 

Co jest największym wyzwaniem na maturze z
ESS?

Zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy
wykorzystaniem znanych definicji i pojęć,  a własnymi
przekonaniami, pomysłami, podczas udzielania
odpowiedzi na pytania. 

Czy dużo uczniów pisze extended essay z ESS?

Nie, przez ostatnie trzy lata tylko jedna osoba
zdecydowała się na pisanie EE z tego przedmiotu.

Z jakich materiałów i źródeł, poza podręcznikiem,
korzystają uczniowie w trakcie nauki ESS?

W obecnej chwili nieocenionym źródłem wiedzy jest
internet i to on głównie jest wykorzystywany
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przez uczniów. Znajdziemy w nim nie tylko naukowe
artykuły, które pomagają uczniom podczas ich własnej
pracy nad np. internal assessment, ale też różne
inspiracje odnośnie możliwych rozwiązań problemów
naszej planety i społeczeństwa.

Jaki element ESS daje uczniom najwięcej
satysfakcji, najbardziej ich cieszy?

W mojej ocenie to właśnie wspomniana już swoboda
w formułowaniu odpowiedzi i twórcze rozwiązywanie
zagadnień dotyczących lokalnych oraz globalnych
problemów.

Czy w ESS przydatne są zdolności
matematyczne?

Na pewno nie przeszkadzają. Umiejętności analizy
statystycznej danych czy opracowywania
otrzymywanych wyników są przydatne podczas
pisania internal assessment. Wszystkich, którzy mają
problemy z matematyką mogę uspokoić, że na
lekcjach oraz maturze z ESS można mieć kalkulator.

Czy wiedza wyniesiona z przedmiotu ESS może
stanowić zachętę do zwiększania poziomu
świadomości w zakresie ochrony środowiska, a
nawet czynnego angażowania się w sprawy
ochrony środowiska?

Oczywiście, że tak. Podczas zajęć z ESS uczniowie
poznają wiele przykładów na to jak dewastująca
środowisko jest działalność człowieka a to może
zachęcić do podjęcia prób naprawy tej sytuacji.

Na ile ważne w tym przedmiocie są aktywności
praktyczne? Jaką role odgrywają w ramach kursu

gas-mask

ESS indywidualne badania?

Każdy z uczniów powinien poświęcić 20 godzin na
przygotowanie własnej pracy, która może być
projektem eksperymentalnym bądź też
przeprowadzeniem ankiet na wybrany temat i ich
analizą. Pozostałe zagadnienia omawiamy i
dyskutujemy głównie teoretycznie.

Czy ESS udziela jednoznacznych odpowiedzi na
omawiane zagadnienia, czy też pozostawia
uczniom możliwość różnych interpretacji zjawisk i
zdarzeń?

Jak wspomniałem wcześniej, ten przedmiot
pozostawia bardzo dużo swobody w poszukiwaniu
odpowiedzi na stawiane pytania.

Na jakich kierunkach studiów wiedza z przedmiotu
ESS może być najbardziej użyteczna?

Na większości kierunków studiów umiejętność
formowania własnych opinii i ich uzasadnienia jest
przydatna. Ponadto świadomość tego jakimi
metodami człowiek może w sposób zrównoważony
wykorzystywać zasoby naszej planety może być
użyteczna na wszelkich kierunkach ekonomicznych.

Jakie są dwie największe zalety kursu ESS?

Lekcje oparte na dialogu i sympatyczni 
nauczyciele .

Dziękuję Panu Profesorowi za rozmowę.

TOEFL - AN EXAM WORTH TAKING

Undergraduate, graduate, and postgraduate programs
around the world require students to demonstrate
their ability to communicate in English as an entrance
requirement.

The TOEFL test gives test takers the opportunity to
prove they can communicate ideas effectively by
simulating university classroom and student life
communication. The language in the test reflects real-
life English language usage in university lectures,
classes, and laboratories. It is the same language
professors use when they discuss course work 
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or concepts with students. It is the language students
use in study groups and everyday university
situations, such as buying books at the bookstore,
booking a place in a dormitory or explaining payment
for studies. The reading passages are from real
textbooks and course materials.

The TOEFL test is developed and administered by
Educational Testing Service (ETS), the world’s largest
educational assessment and research organization.

The TOEFL test measures how well test takers use
English, not just their knowledge of the language.
Because it is a valid and reliable test with unbiased,
objective scoring, the TOEFL test confirms that a
student has the English language skills necessary to
succeed in an academic setting. That’s why it has
been the world’s premier academic English test for
more than five decades. TOEFL scores are accepted
by more than 11,000 universities and other institutions
in more than 180 countries. More than 35 million
people around the world have taken the TOEFL test
to help achieve their dreams.

If your first or native language is not English, it is likely
that the college or university that you wish to attend
will require you to take an English language
proficiency test. However, you should check with each
institution to which you are applying in order to
confirm their requirements. Each institution that uses
TOEFL scores sets its own minimum level of
acceptable performance. These minimums vary from
one institution to another, depending on factors such
as the applicant’s field of study, the level of study
(undergraduate or graduate), and whether the
institution offers English as a second language
support for its students.

Your test scores will be considered together with other
information you supply to the institution to determine if
you have the appropriate academic and language
background to be admitted to your chosen program of
study. 

The TOEFL iBT test measures all four language skills
that are important for effective communication:
speaking, listening, reading, and writing, emphasizing
the test taker’s ability to use English effectively in
academic settings.

It reflects how language is really used with integrated
tasks that combine more than one skill, just as in

success

real academic settings. For example, the integrated
questions ask test takers to read, listen and then
speak in response to a question.

In the past, English instruction focused on learning
about the language (especially grammar), and
students could receive high scores on tests without
being able to communicate. Now teachers and
learners understand the importance of using English
to communicate, and activities that integrate language
skills are popular in many English language programs.

The TOEFL iBT test is administered via the Internet at
a secure network of testing centers around the world.
Instructions for answering questions are given with
each section. Each test taker can take notes
throughout the entire test. At the end of testing, all
notes are collected and destroyed at the test center to
ensure test security.

In the Listening and Speaking sections, you may hear
some native English-speaker accents that are not
from North America, such as British or Australian. For
the Speaking section, test takers wear noise-
canceling headphones and speak into a microphone.
Responses are recorded digitally and sent to ETS to
be scored. For the Writing section, test takers type
their responses. The typed responses are sent to ETS
for scoring. For the Speaking and Writing responses,
ETS uses both certified human raters and artificial
intelligence (AI) scoring to provide a complete and
accurate picture of a test taker’s ability.
 After finishing the test, test takers will be able to view
their unofficial scaled scores for the Reading and
Listening sections. Scoring of the Speaking and
Writing sections takes place only after the test
administration and cannot be provided in real time. 
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The time limit for each section varies according to the
number of questions but as a rule the whole test lasts
about 3 hours. All test takers should be aware that
every test contains additional questions in the
Reading or Listening section. These extra questions
are being tested by ETS and do not count toward the
test taker’s score.

ETS has prepared an additional opportunity for
TOEFL test takers. I mean the TOEFL iBT Home
Edition which is a safe and convenient option for
students who prefer to take their test at home rather
than a test center. The test is offered everywhere that
TOEFL testing is normally available. It is identical in
content, format and on-screen experience to a test
taken at a test center. The difference is that the
TOEFL iBT Home Edition is taken on your own
computer at home and monitored by a human
proctor. 

A total of 120 points can be earned for the entire
TOEFL IBT test. The current price of the exam in
Poland is 215 USD, but the price may change.
Students may take the TOEFL test as many times as
they wish. It's worth mentioning that TOEFL scores
remain valid for 2 years after the test date.

MIASTO, KTÓRE NIGDY NIE ŚPI

Tytuł tekstu pochodzi ze znanej na całym świecie
piosenki New York, New York wykonywanej przez
Franka Sinatrę i Lizę Minelli. Oddaje on wiernie
charakter miasta, które tętni i żyje przez 24 godziny na
dobę. Kiedyś było spokojnym miejscem zamieszkałym
przez nieliczne grupy Indian. W 1524 r. włoski
podróżnik, w służbie francuskiego króla,

water

Giovanni da Verrazano jako pierwszy Europejczyk
dotarł w tamte tereny. Na początku XVI wieku
Holendrzy założyli tam swoją kolonię nazwaną
Nowym Amsterdamem, a w 1626 kupili od
miejscowych Indian, za błyskotki o równowartości 24
dolarów, wyspę Manhattan – dzisiaj mózg i serce
miasta. Potem kontrolę nad kolonią przejęli Anglicy
(1664 r.) i to oni właśnie zmienili mu nazwę na Nowy
Jork (NYC). Rozbudowali port handlowy. W latach
1785–1790 miasto pełniło rolę stolicy Stanów
Zjednoczonych. Pierwszą linię metra otwarto w roku
1904. Od 1951 r. jest NYC główną siedzibą
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dnia 11
września 2001 roku miało miejsce najtragiczniejsze
wydarzenie w historii miasta – w wyniku zamachu
terrorystycznego dwa porwane przez terrorystów
samoloty uderzyły w bliźniacze wieżowce World Trade
Center, powodując ich zniszczenie oraz śmierć około
3 tysięcy osób.

Dzisiejszy Nowy Jork to metropolia składająca się z 5
dzielnic: Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens i Staten
Island. Liczba ludności sięga 8,5 miliona. Odwiedza ją
rocznie ponad 60 milionów przybyszów. O mieście
napisano tysiące książek, artykułów i przewodników.
Nakręcono wiele filmów. Pomimo tego, wciąż
fascynuje i przyciąga. Wielu ludzi nazywa go wprost
„stolicą świata”. Czy słusznie? Warto spróbować
udzielić odpowiedzi na to pytanie wskazując na trzy
symboliczne punkty na mapie Nowego Jorku.

Wall Street. Nazwa tej ulicy pochodzi od palisady,
która broniła Manhattanu przed atakami wojowniczych
Indian. Obecnie jest to centrum nowojorskiego i
światowego biznesu. Sama ulica nie jest ani długa, ani
szeroka. To jednak przy niej ma swoją siedzibę
założona w 1817 roku Giełda Nowojorska (ang. New
York Stock Exchange, NYSE). Zaburzenia na tej
właśnie giełdzie są powodem globalnych wstrząsów.
Obrót papierami wartościowymi odbywa się w całości
elektronicznie. Notowanych jest na niej prawie dwa
tysiące spółek. Przeciętny dzienny obrót ma wartość
40-50 mld USD. Giełdę codziennie otwiera inna
osoba, w tym politycy, gwiazdy świata artystycznego.
Godziny pracy zamykają się pomiędzy 15.30 a 22.00
czasu polskiego (różnica czasów pomiędzy
Katowicami a NYC wynosi 6 godzin). Wyrażenie „Wall
Street” stosowane jest powszechnie na określenie
amerykańskiego rynku finansowego. Określenie to
nie bez powodu kojarzy się z bogactwem
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i kwintesencją „amerykańskiego snu”, skupiając
większość najważniejszych i najbardziej prestiżowych
instytucji finansowych Stanów Zjednoczonych.

Statua Wolności (ang. Statue of Liberty). Wysoka na
93 metry, nazywana jest przez nowojorczyków
„Damą”. Statua czuwa nad zatoką i wskazuje nowym
imigrantom ziemię obiecaną. Amerykanie otrzymali ją
w 1886 r. w darze od Francuzów. Posąg został
wyrzeźbiony przez francuskiego artystę Frederica-
Augusta Bartholdy’ego (za modelkę służyła
rzeźbiarzowi jego matka), a stalowy szkielet
zaprojektował sam Gustaw Eiffel (ten od paryskiej
wieży). Na cokole wygrawerowany jest napis
urodzonej w Nowym Jorku amerykańskiej poetki
Emmy Lazarus: „Dajcież mi waszych zmęczonych,
waszych biedaków, wasze zgromadzone tłumy,
tęskniące, by odetchnąć wolnością…”. Statua bowiem
to przede wszystkim symbol wolności. Przez ostatnie
200 lat miliony imigrantów szukały w Ameryce
schronienia przed głodem i katastrofami społecznymi.
Bramą do wolnego świata był dla nich właśnie Nowy
Jork. Niektórzy zostawali tu na stałe, ale większość
rozjeżdżała się po całych Stanach Zjednoczonych. W
rekordowym 1907 roku ponad milion przybyszów
przewinęło się przez budynek urzędu imigracyjnego. 

Lincoln Center (ang. Lincoln Center for the
Performing Arts). W tym współczesnym kompleksie
budynków powstałym w latach 50-tych XX wieku
królują balet, muzyka i teatr. Rozciąga się on na
obszarze 6 hektarów. Rocznie odwiedza je około 5
milionów widzów. To właśnie tutaj mieści się słynna
Metropolitan Opera, która od dekad pozostaje jednym
z wiodących teatrów operowych świata. To również

w Lincoln Center ma swoją siedzibę równie słynna
filharmonia nowojorska (ang. New York Philharmonic),
najstarsza nieprzerwanie działająca orkiestra w USA i
jedna z najstarszych na świecie.

Obok miejsc-świątyń kultury wysokiej nie sposób nie
wspomnieć o nowojorskich muzeach. Przy słynnej
Piątej Alei mieści się Metropolitan Museum of Art,
które posiada jeden z najbogatszych zbiorów sztuki
na świecie od czasów prehistorycznych do
współczesnych (w tym dzieła van Gogha, Rembrandta
i in.). W zaprojektowanym przez sławnego architekta
Franka Lloyda Wrighta budynku w kształcie
gigantycznej białej muszli mieści się z kolei jedna z
największych kolekcji sztuki nowoczesnej - Solomon
R. Guggenheim Museum. Tuż obok Parku
Centralnego (Central Park) ma swoją siedzibę
największe na świecie muzeum przyrodnicze
(American Museum of Natural History), które w swych
zbiorach zgromadziło ponad 36 milionów eksponatów
(w tym 563-karatowy szafir „Gwiazda Indii”).

Bez względu na to, czy zgodzimy się z opinią, że
Nowy Jork jest „stolicą świata”, niewątpliwie pozostaje
on jednym z najbardziej znanych miejsc na naszym
globie. W swojej 400-letniej historii był dla wielu ludzi
symbolem lepszej przyszłości, nadziei na zmianę
dotychczasowego życia, ucieczką do wolności,
szansą na zrobienie wielkiej kariery. Może dlatego, na
zasadzie swoistej klamry, warto zamknąć tekst
jeszcze jednym cytatem ze wspomnianej na początku
piosenki Sinatry, wykonanej po raz pierwszy podczas
koncertu w Radio City Music Hall   w Nowym Jorku w
roku 1978: „If I can make it there/I'll make it
anywhere/it's up to you/New York, New York”.

PERSONAL ESSAY – IS IT REALLY IMPORTANT?
(PART 1)

„The essay is important….It has to be you, and you
will be the most compelling argument for yourself.” –
Charles Deacon, dean of admissions, Georgetown

University

The application essay or personal statement has been
a part of college admission since the explosion of
college enrollment after World War II.

Many college application forms require an essay or
personal statement. Some require more than one. 
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And, of course, it is possible to apply to college
without having to write any essays at all. Many
schools find that scores and grades provide adequate
information to support their decisions.
However, Ivy League colleges and other top schools
expect you to prepare and send them essays. At their
most basic levels, essays help admissions officers to
understand and gain insight as to who you are. The
essay asks students to expose themselves to an
application officer who will be judging them as a
person, not just their grades and scores. It offers the
only way they can judge how your background,
talents, experience, and personal strengths come
together to make you the best candidate for their
school. Admission people ask: „What are your hopes
and aspirations” or „What are you really interested in”.
It can also convey important information that is not
included elsewhere in the application. Moreover, the
essay is also going to be examined as a clue to your
writing ability. It is seen as an index to student writing
which is essential to success in college. University
work involves a lot of essays, written tests, research
write-ups. The essay is also the only part of the
application over which you exercise substantial
control. If you have something valuable to say, it can
make an impact. For you, the applicant, it offers the
best opportunity to share who you are beyond the dry
stats of your sheet of paper.

There is no magic formula for writing an admission
essay. Writing is so individual and the options so
limitless that it is impossible to find and show such
formula. The real topic is you. Whatever the essay is
about on the surface, colleges care what the essay
says about you. The secret is that any topic can be a
winner, but it all depends on your approach. It does
not have to be beautifully written or crafted as the next
world-famous novel. You can write a successful
essay that is based on your own unique experience, 

board

way of thinking, and personal style. Admission
officers’ favorite essays are often about subjects you
might consider trivial. In evaluating the essays, both
form and content are important.

You should not overestimate the importance of the
essay in the admission decision. A survey posing this
issue found that students and parents rated the essay
as more important than admissions officers said it
was. This is not a surprise, considering the time and
energy applicants put into writing it. On the other
hand, admissions officers must read them quickly. It is
not just one essay that counts. It is the whole
application. Your essays have to be in line with the
rest of your application. The admission officers are
going to be suspicious if you have a brilliant essay,
but it does not match the rest of your application. It all
depends where you are. If you are very strong
academically, the admissions officers are verifying if
you are the genius everyone says you are. For such a
student, the essay does not matter as much. If you
are in the low end, it also does not matter as much. It
matters more for the applicants in the middle of the
pool for that college.

Nevertheless, the essay is an important element of
the application you can use to help the college see
who you are beyond the numbers. Perhaps no other
part of the application process is as dreaded as the
essay. You start with a blank sheet of paper and
through careful selection, analysis, and writing, you
create a picture of yourself that can impress the
admissions officers and makes them want to have you
attend their school. So, the challenge is to have your
own say with power and precision. You in one page.
What makes it tricky is that it is a self-analysis,
objective judgement about your own actions. And, for
that reason, it is not a piece of cake.

The above text is the first „essay article”. In future
editions of WHY IB there will be more texts on a
follow-up basis. In the opinion of the editors, it is too
important of a question to end it in just one article.
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statue

 Słynne uniwersytety
HARVARD – SYMBIOZA TRADYCJI I

NOWOCZESNOŚCI

Uniwersytet Harvarda to instytucja znana praktycznie
na całym świecie. Jest synonimem najwyższego
poziomu nauczania. Jej nazwa kojarzy się z wieloma
wybitnymi nazwiskami: polityków, sędziów Sądu
Najwyższego USA, ludzi biznesu oraz luminarzy nauki
i kultury. Jej mottem jest veritas, czyli prawda, zaś
kolorem - karmazyn (ang. crimson). Misją szkoły jest
edukowanie obywateli i liderów dla służby
społeczeństwu. Harvard jest częścią tzw. Ivy League
— ośmiu najbardziej prestiżowych uczelni w
północno-wschodniej części USA. Do ligi należy także
Brown University, Columbia University, Cornell
University, Dartmouth University, University of
Pennsylvania, Princeton University oraz Yale
University.

Został założony w roku 1636 i jest najstarszą uczelnią
amerykańską. Jego siedziba znajduje się w liczącym
ponad 100.000 mieszkańców mieście Cambridge,
położonym koło Bostonu,  w stanie Massachusetts.
Nie należy jej mylić z angielskim Uniwersytetem
Cambridge choć zbieżność nazw nie jest
przypadkowa – miastu nadano nazwę dla
uhonorowania angielskiej uczelni. Jest to urokliwa
miejscowość z wielką różnorodnością księgarni,
ulicznych festiwali, teatrów i podobno najlepszych na
świecie lodziarni. Są tu też liczne zabytki architektury
z XVIII i XIX wieku, a także znacznie młodszy od
Harvarda, ale chyba już równie sławny i znany - 

Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Ważną postacią dla historii  uniwersytetu jest John
Harvard. Był to urodzony w Londynie purytański
pastor, od którego uczelnia wzięła swoją nazwę.
Pastor został jej patronem, gdyż po swojej bezdzietnej
śmierci w 1638 r. zapisał jej połowę swego majątku
wraz z biblioteką (400 tomów). Jego pomnik jest
posadowiony w centralnym miejscu uniwersytetu, przy
głównym placu (ang. Harvard Yard). Znany jest on,
żartobliwie, pod nazwą „pomnika trzech kłamstw”.
Twierdzi się bowiem, że Harvard nie był założycielem
tylko darczyńcą, zaś utworzenie szkoły miało miejsce
nie w roku 1638, lecz w 1636. Nadto, statua
przedstawia studenta Harvardu, który pozował
rzeźbiarzowi przy jego tworzeniu. Ciekawostką jest
również fakt, iż większość przechodzących obok
pomnika osób stara się potrzeć dłonią lewy but
posągu, co podobno ma pomóc w dostaniu się na
uczelnię. Badania skuteczności tego sposobu
aplikowania nie zostały dotychczas
przeprowadzone .

Uniwersytet składa się z Harvard College, dwunastu
szkół o charakterze magisterskim lub doktorskim (ang.
graduate and professional schools) oraz the Harvard
Radcliffe Institute. Warto podkreślić, że tylko pierwsza
z wymienionych, tj. Harvard College, jest szkołą na
którą mogą aplikować absolwenci szkół średnich (ang.
undergraduate). Pozostałe wymagają przy
aplikowaniu ukończenia studiów wyższych. Wśród
nich są tak znane jak Harvard Law School czy
Harvard Business School. Istotnym jest tu fakt
posiadania przez poszczególne szkoły bardzo dużej
autonomii w działaniu, zwłaszcza jeśli chodzi o
finanse, program nauczania i organizację życia
studenckiego. Tak duża uczelnia jest więc silnie
zdecentralizowana, choć taki model organizacyjny w
strukturze szkół wyższych wcale nie jest zasadą, a
raczej wyjątkiem od niej.

Nie można zapominać, że Uniwersytet Harvarda
dysponuje potężnymi środkami finansowymi. Jest on
najbogatszą uczelnią świata. Majątek uniwersytetu
wynosi ponad 39 miliardów dolarów. Budżet Harvardu
jest większy niż cały polski budżet na uczelnie i
naukę. Przy okazji warto napomknąć, iż budżet pięciu
czołowych uczelni USA - Yale, Princeton, MIT,
Harvard i Dartmouth College - jest większy niż budżet
całej Polski. Przy takich funduszach, nie może dziwić,
że Harvard University ma najstarszy system bibliotek
w USA (ponad 20 milionów woluminów), a wśród 
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nich największą bibliotekę uniwersytecką na świecie
(Widener Library – jej fundator zginął w katastrofie
Titanica) z ponad 3,5 milionami woluminów.
Uniwersytet posiada także nowoczesne laboratoria,
sale wykładowe, muzea i teatry.

Czy uczelnia ma charakter międzynarodowy? Jak
najbardziej  tak. W 2019 r. aż 24 % wszystkich
studentów pochodziło z zagranicy (ang. international
students). Wśród nich największą grupę stanowią
Chińczycy, a za nimi plasują się Kanadyjczycy,
Hindusi i studenci z Korei Południowej. Brytyjczycy są
pod tym względem na 5 miejscu. Uczelnia gości też
ponad 5 tysięcy naukowców z całego świata (ang.
scholars), więcej niż jakikolwiek inny uniwersytet na
świecie. Wśród absolwentów, studentów i
pracowników naukowych znajdują się przedstawiciele
ponad 180 krajów ze wszystkich kontynentów. Ponad
69 tysięcy absolwentów uczelni mieszka zagranicą.

Prezydent Harvard University Lawrence S. Bacow
powiedział niedawno: "We all recognize the value that
international students bring to our campuses, to this
nation, and to the world". Te słowa stanowią chyba
najlepszy komentarz dla wymienionych powyżej liczb.

Zważywszy na fakt, że dla uczniów polskich szkół
średnich jedyną dostępną szkołą, po zdaniu matury,
jest Harvard College, warto właśnie jej poświęcić kilka
zdań. College kończy 98 % studiujących na nim osób.
W tym miejscu można dodać, że nie ukończyli go,
między innymi, współzałożyciel firmy Microsoft Bill
Gates oraz twórca serwisu społecznościowego
Facebook Mark Zuckerberg. Ilość studentów
przypadających na jednego pracownika naukowego
wynosi  6:1 (ang. student faculty ratio). Aktualnie
studiuje na nim, przez okres 4 lat, 6699 osób.

Jest 50 kierunków studiów (ang. field of
concentration), które można wybrać a wśród nich
historia, chemia, ekonomia, psychologia, socjologia,
matematyka i inne. Kursów (ang. courses) jest,
bagatela, ponad 3700. Na Harvard College
reprezentowani są studenci ze wszystkich
amerykańskich stanów oraz studenci międzynarodowi
z ponad 100 państw świata. College to nie tylko
nauka. Są tam setki organizacji społecznych i
dziesiątki drużyn sportowych współtworzących
niezliczone możliwości wypełnienia wolnego czasu.
Studia nie są tanie (czesne, koszty życia,
zakwaterowania, wyżywienia – to około 75-80 tysięcy
dolarów rocznie). Jednakże, aż 55 % studiujących
otrzymuje pomoc finansową, głównie w formie
grantów, co pozwala praktycznie wszystkim
absolwentom skończyć studia, nie będąc obciążonymi
długami.  W tym roku College przyjął 1968 aplikantów,
którzy mieli wyznaczony na 3 maja 2021 r. termin, aby
potwierdzić zamiar studiowania na Harvardzie. 

Harvard to absolutna akademicka elita. Można tam
spotkać laureatów najbardziej prestiżowych nagród w
świecie nauki (w tym noblistów), wybitne postaci ze
świata biznesu  a także sławy z różnych dziedzin
kultury. Od wielu lat zajmuje nieprzerwanie pierwsze
miejsce na tzw. Liście szanghajskiej, klasyfikującej
osiągnięcia naukowe i badawcze wyższych uczelni.
Zamożność, kilkuwiekowa tradycja, fantastyczna
infrastruktura, świetni profesorowie, bogactwo wyboru
kierunków i kursów, niezwykle urozmaicone życie
studenckie. Wszystko to sprawia, że Harvard - jak
mało która uczelnia - pozwala każdemu studiującemu
wykorzystać i rozwinąć swój potencjał.

harvard
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