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Kilka słów od Redakcji…

Drodzy Czytelnicy,

Z nieukrywaną przyjemnością oddajemy
Wam do rąk kolejny, trzeci już numer
naszego biuletynu.

W dalszym ciągu, konsekwentnie,
kontynuowany jest profil pisma
zapowiedziany w jego inauguracyjnym
wydaniu.

Stąd też, numer otwiera tekst dedykowany
kolejnemu przedmiotowi z jakim można
zetknąć się w programie Matury
Międzynarodowej. Tym razem jest to
Business Management. W artykule
Czytelnicy znajdą rozmowę z Panią
Profesor Aleksandrą Noczyńską, która
uczy tego przedmiotu w naszym Liceum.
Tekst stara się również odpowiedzieć na
pytania o dalsze perspektywy stojące
przed absolwentami IB DP, którzy wybrali
na swojej drodze edukacyjnej właśnie
Business Management.

Kolejny tekst dotyczy całego programu
Matury Międzynarodowej, poruszając
różne aspekty związane z jego
funkcjonowaniem. Centralnym punktem
artykułu jest rozmowa z Panią Profesor
Beatą Zygadlewicz-Kocus,
Wicedyrektorem a zarazem
Koordynatorem programu IB DP w naszej
szkole. Redakcja ma nadzieję, że po
lekturze artykułu łatwiej będzie
zainteresowanym osobom odpowiedzieć
sobie na pytanie jakie wyzwania, ale i
istotne korzyści stoją przed uczniami,
którzy dostaną się do tego programu.

news

„Why IB” zawiera także artykuł w języku angielskim. Jest on
poświęcony listom rekomendacyjnym, które odgrywają
coraz większą rolę w procesie aplikowania na studia
zagraniczne, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych.

Tradycji musi stać się zadość, dlatego też trzeci numer biuletynu
kończy tekst niezwiązany z edukacją. Czytelnicy dowiedzą się z
niego, czym jest Yosemite National Park i dlaczego odwiedzają
go corocznie tłumy turystów.

Redakcja serdecznie zaprasza Nauczycieli i Uczniów do
zaznajomienia się z zawartością biuletynu, życząc przyjemnej
lektury wszystkich tekstów.
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DLACZEGO BUSINESS MANAGEMENT?

Czym jest BM

Business Management (BM) to, w prostym i
bezpośrednim tłumaczeniu, zarządzanie firmą. Jest to
także nazwa kierunku studiów oferowanych przez
wiele uczelni, zarówno w Polsce jak i na świecie.
Wreszcie, jest to również przedmiot nauczany w
ramach programu Matury Międzynarodowej IB DP. Co
daje nam wybranie takiego właśnie przedmiotu na IB
DP? Jakie są perspektywy odnoszące się do
studiowania BM? Co może robić po takich studiach
absolwent tego kierunku? To są pytania, na które
będzie próbował, przynajmniej częściowo,
odpowiedzieć ten artykuł.
Czy warto wybrać IB Business Management?
O pomoc w odpowiedzi na to pytanie poprosiłam
Panią Profesor Aleksandrę Noczyńską, która od lat
uczy tego przedmiotu w naszym Liceum:
- Pani Profesor, jakie umiejętności i zdolności
nabywa uczeń, który wybrał IB Business
Management?
- Powiedziałabym, że umiejętności praktyczno-
teoretyczne dotyczące otaczającego nas środowiska
biznesowego, a w szczególności: podejmowania
decyzji przy użyciu narzędzi biznesowych, krytycznej
analizy i oceny zarówno przy użyciu liczb jak i ich
treści. W czasie kursu pracujemy na tzw. „case
studies” czyli studiach przypadku, gdzie nabyta
wiedza jest używana w konkretnych sytuacjach.
- Jakie są cele przyświecające twórcom tego
kursu w ramach programu IB DP?
- Głównym celem IB BM jest przygotowanie uczniów
do pełnienia funkcji pewnego siebie, kreatywnego,
oddanego menedżera, przedsiębiorcy, lidera
społecznego, który będzie wprowadzał zmiany i
podejmował decyzje służące jemu jak i innym. 

business

Są to nowe cele, które będą kształtowane w toku
nauczania tego przedmiotu w oparciu o nową
podstawę programową począwszy od września 2022
roku.
- Czy fakt, że zdecydowana większość uczniów nie
miała wcześniej kontaktu z przedmiotem o takiej
nazwie, stanowi istotną trudność przy uczeniu się
IB Business Management, a potem zdawaniu
egzaminów końcowych?
- Przedmiotu uczymy się od „zera” stąd też brak
wiedzy biznesowej nie stanowi tu problemu. Uczniów
zainteresowanych przedmiotem zachęcam jednak już
teraz do śledzenia sytuacji społeczno-ekonomicznej,
czytania artykułów biznesowych, oglądania
programów publicystycznych, słuchania podcastów
czy wypowiedzi ekspertów.
- Jak, w skrótowym ujęciu, wygląda system
sprawdzania wiedzy, w tym matura?
- Matura składa się z części zewnętrznej, Paper 1 i
Paper 2, a także Paper 3 dla poziomu HL.
Polega głównie na połączeniu wiedzy wraz z „case
study” (tekstem i danymi finansowymi). Wyjaśnia się
definicje, pisze się eseje, wykonuje obliczenia, rysuje,
analizuje i ocenia. Nie ma się jednak czego bać,
uczniowie są zawsze dobrze przygotowani do matury.
Część wewnętrzna to tzw. Internal Assessment (IA),
czyli business research project (biznesowy projekt
badawczy), który jest pisany na podstawie wybranej,
prawdziwej firmy i analizowany przy pomocy narzędzi
biznesowych oraz wybranych dokumentów.
- Czy dużo osób pisze corocznie Extended Essay
z IB Business Management?
- Uczniowie wybierają przedmiot oraz „supervisora” i
w zależności od rocznika jest to około czterech, pięciu
osób. Staramy się, aby przydział poszczególnych
uczniów do nauczycieli był równomierny.
- Czy zdobyta z przedmiotu wiedza może przydać
się przyszłemu lekarzowi, prawnikowi,
inżynierowi, ekonomiście?
- Program IB Business Management jest zawężony do
konkretnych funkcji: środowisko biznesowe, zasoby
ludzkie, finanse, marketing i zarządzanie operacyjne.
Każdy z uczniów będzie w przyszłości pracownikiem,
gdzie niektóre z tych umiejętności mogą się przydać.
Nie ma biznesu bez ekonomii, więc te przedmioty
świetnie się uzupełniają. Prawnicy doradzają firmom,
np. prawo handlowe jest ściśle połączone z biznesem,
inżynierowie pracują w międzynarodowych
korporacjach, gdzie pełnią funkcje
menedżerskie. Lekarze często zakładają 
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własne biznesy. Myślę, że wiedza z przedmiotu
stanowić będzie „added value” dla przyszłego
pracownika.
- Czy są jeszcze jakieś kwestie, na które warto
zwrócić uwagę lub o których powinien wiedzieć
uczeń rozważający wybór przedmiotu IB Business
Management w ramach programu Matury
Międzynarodowej?
- Przedmiot ten jest uważany za przyjemny i jest
chętnie wybierany przez uczniów. Aby otrzymać
wymarzoną 7 czy 6 z przedmiotu trzeba się jednak
napracować. Jest to przedmiot maturalny, wymaga
oprócz nauczenia się teorii, analitycznego myślenia i
prawidłowego wykorzystania narzędzi biznesowych.
Przed wyborem przedmiotu polecam zapoznać się z
programem i odpowiedzieć sobie na pytanie czy na
pewno jest to przedmiot, którego chcę się uczyć.
Wybór przypadkowy może nie dać nam tego czego
oczekiwaliśmy. BM najbardziej polecam osobom
rozważającym uczelnie ekonomiczne, ale zapraszam
także wszystkich zainteresowanych nabyciem nowych
umiejętności i wiedzy biznesowej.
- Dziękuję bardzo za rozmowę.

Kierunek studiów

Studia na kierunku business management to studia
licencjackie lub magisterskie. Program kształcenia na
studiach licencjackich (studia I stopnia) zazwyczaj
trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu
licencjata. Z kolei program kształcenia na studiach
magisterskich trwa zazwyczaj 2 lata (studia II stopnia)
i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.
Oczywiście, istnieje możliwość podjęcia takich
studiów w trybie stacjonarnym (dziennym). Ich
specyfika zależy od wyboru specjalności, czyli, innymi
słowy, ścieżki kształcenia. Niewątpliwie studia te
gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które
będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki
nim absolwenci otrzymują rozbudowaną wiedzę z
pogranicza prawa, zarządzania, ekonomii i finansów.
Zdobywają kompetencje niezbędne do podejmowania
świadomych działań biznesowych. Studenci tego
kierunku kształtują też i rozwijają umiejętności pracy w
grupie oraz komunikacji interpersonalnej, które są
bardzo cenione na rynku pracy. Bardzo często zajęcia
na studiach na kierunku business management
prowadzone są wyłącznie w języku angielskim co
stanowi świetną okazję, aby zadbać o rozwój
kompetencji lingwistycznych, a przy okazji istotnie
poszerzyć słownictwo branżowe czy też prowadzić
negocjacje w języku angielskim. Studia na 

tym kierunku wyposażają też w kompetencje
menedżerskie, przygotowują do pracy kierowniczej,
zarządzania projektami, zespołami. Wśród
popularnych specjalności na kierunku business
management możemy wyróżnić, między innymi:
project management, human resource management
czy też strategic management. W Polsce studia na
tym kierunku są dostępne m.in. w Warszawie, Łodzi i
Poznaniu. Oczywiście, ciekawą alternatywą dla
studiowania w kraju są studia zagraniczne, np. w
Wielkiej Brytanii.

Perspektywy po studiach

Kierunki takie jak business management przygotowują
swoich przyszłych absolwentów do pracy w
międzynarodowym środowisku, w tym w
wielonarodowych, globalnych firmach. Czekać na nich
będą firmy o różnorodnych profilach działalności,
które szukają specjalistów gotowych pracować w
działach finansowych czy też pełnić funkcje związane
z zarządzaniem. Wiedza otrzymana w trakcie studiów
będzie przydatna również podczas prowadzenia
własnej działalności gospodarczej. Ponadto, studia
BM stwarzają bardzo dobrą perspektywę do dalszego
rozwoju kariery zawodowej poprzez możliwość
zajmowania - po zdobyciu niezbędnego
doświadczenia – kierowniczych stanowisk w firmach.
Wszystko to sprawia, że całkiem zachęcająco
wyglądają również perspektywy zarobkowe takich
pracowników.
Użyteczne linki internetowe
Ogólne informacje o przedmiocie można znaleźć na
stronie internetowej organizacji IBO:
https://www.ibo.org/programmes/diploma-
programme/curriculum/individuals-and-
societies/business-and-management/. Z kolei
najnowsze zmiany w programie nauczania BM, które
wchodzą w życie w bieżącym roku, znajdują się pod
linkiem https://ibo.org/university-admission/latest-
curriculum-updates/business-management/. Sam
program (subject brief) można znaleźć pod linkiem
https://ibo.org/globalassets/publications/recognition/business-
management-hl-subject-brief-en.pdf - dla poziomu
zaawansowanego (HL) oraz
https://ibo.org/globalassets/publications/recognition/business-
management-sl-subject-brief-en.pdf - dla poziomu
podstawowego (SL).
Ponadto, chciałabym polecić obejrzenie na kanale
YouTube następujących filmików:
o  2,5-minutowy film pt. „What Can You Do with a 
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Business Management Degree? 7 Potential Careers”,
który pokazuje perspektywy, w tym finansowe, 
związane z zatrudnieniem (link:
https://www.youtube.com/watch?v=rXlQrAfwD8Q)
o  8-minutowy film pt. „Should YOU Study Business
Management? What is Business Management?”,
który wyjaśnia czym jest kierunek BM oraz pokazuje
jak przydatny będzie tu kurs BM w ramach IB DP
https://www.youtube.com/watch?v=OqWpF0Kgyic

Business Management IB DP – dobry wybór

Podsumowując, BM to naprawdę przedmiot warty
rozważenia przy podejmowaniu decyzji co do selekcji
kursów (courses) prowadzonych w ramach IB DP.
Osobiście, na podstawie własnych doświadczeń
(uczę się BM na poziomie HL), zachęcałabym do
wybrania go w ramach programu Matury
Międzynarodowej. Przedmiot ten, podobnie jak i
Economics IB, nie determinuje wyboru studiów.
Jednakże, zdobywana wiedza i jej praktyczny wymiar
oraz lokalny i globalny kontekst pozwolą każdemu
chętnemu i zaangażowanemu uczniowi bardzo
dobrze się w nim odnaleźć. BM stwarza wiele
sposobności do współpracy pomiędzy uczniami, do
realizowania wspólnych zadań. BM to także krytyczne
i strategiczne myślenie, poznawanie etycznych
aspektów biznesu, analizowanie i ocenianie różnych
zjawisk i stanów faktycznych. Nie mam wątpliwości co
do tego, że dla uczniów, którzy myślą o studiach
biznesowych czy ekonomicznych, BM w programie IB
DP to podarunek a zarazem dobrze pojęta, naturalna
konieczność, zaś dla pozostałych – świetna
sposobność do racjonalnego a zarazem
interesującego skompletowania zestawu przedmiotów
wybieranych w ramach programu IB DP.

IB DP - CZY WARTO?

Matura Międzynarodowa (IB Diploma Programme; IB
DP) to dwuletni program edukacyjny, który
wszechstronnie przygotowuje uczniów do studiów
uniwersyteckich. Istnieje od lat sześćdziesiątych XX
wieku i prowadzi go organizacja International
Baccalaureate z siedzibą w Genewie. W Polsce
pojawił się po raz pierwszy w roku 1993.
IB DP przypada na III i IV klasę liceum
ogólnokształcącego i mogą w nim brać udział
uczniowie w wieku od 16 do 19 lat. Młodzież ucząca
się w tym programie samodzielnie wybiera sześć
przedmiotów (po jednym spośród 6 grup), których
chce się uczyć w ramach tego programu i z których
następnie zdaje maturę. Uczniowie sami wybierają
także poziom, na którym chcą się uczyć danego
przedmiotu (co najmniej 3 z nich muszą być na
poziomie rozszerzonym, tj. Higher Level, pozostałe
zaś na poziomie podstawowym, tj. Standard Level).
Językiem wykładowym oraz maturalnym IB DP jest
język angielski, z wyłączeniem nauki języka
ojczystego. Oprócz tego, uczniowie są zobowiązani
do napisania Extended Essay, tj. pracy pisemnej
liczącej do 4000 słów („mini praca magisterska”) oraz
realizują zadania w ramach CAS (Creativity, Activity,
Service), czyli wychowawczego programu rozwoju
osobistego obejmującego aktywności o charakterze
społecznym, sportowym, artystyczno-kulturalnym.
Ponadto, program obejmuje przedmiot o nazwie TOK
(Theory of Knowledge), czyli kurs, podczas którego
poruszane są zagadnienia z zakresu etyki, moralności
oraz filozofii.Ma on na celu rozwijać krytyczne
myślenie, wyrabiać zdolność stawiania pytań,
pobudzać do refleksji.TOK ma też, między innymi,
pomóc uczniom, jak radzić sobie z ogromem
informacji napływających do nas w dzisiejszym
świecie i odróżnić prawdę od fałszu, wiarygodne
źródło informacji od niewiarygodnego.
Generalnie, taki system kształcenia umożliwia
uczniom zarówno zdobycie szerokiej, ogólnej wiedzy,
jak również pogłębienie zagadnień, którymi są
szczególnie zainteresowani. Program IB DP jest
wymagający, ale dobre wyniki osiągnięte w trakcie
jego trwania oraz dobrze zdana Matura
Międzynarodowa, umożliwiają podjęcie studiów na
wymarzonej uczelni w kraju lub zagranicą, z czego
wielu absolwentów IB DP już skorzystało i korzysta. 
Szczęśliwie, w III Liceum Ogólnokształcącym im.
Adama Mickiewicza w Katowicach uczniowie mogą
starać się o przyjęcie do programu Diploma, gdyż
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ma on już swoje stałe miejsce w szkolnej ofercie
edukacyjnej. W celu przybliżenia i lepszego
zrozumienia czym jest ten program i jak funkcjonuje
on w naszym liceum, poprosiłam o rozmowę Panią
Wicedyrektor Beatę Zygadlewicz-Kocus,
Koordynatora programu IB DP:
Pani Dyrektor, co to jest profil ucznia IB DP?
To charakterystyka ucznia programu Diploma, który
wyróżnia się pewnymi cechami charakteru takimi jak
otwartość na innych, dążenie do zdobywania wiedzy,
łatwość i gotowość do komunikowania się z innymi.
Jaka jest misja IB?
Misją IB jest kształtowanie dociekliwych, otwartych na
zdobywanie wiedzy i opiekuńczych młodych ludzi,
którzy pomagają tworzyć lepszy i bardziej pokojowy
świat poprzez edukację, która buduje zrozumienie i
szacunek międzykulturowy. W International
Baccalaureate cenioną wartością jest wypracowana, z
trudem i dużym wysiłkiem, reputacja w zakresie
jakości, wysokich standardów i wiodącej roli w
edukacji.
Czym jest dla IB DP „academic honesty”?
IB wymaga od społeczności szkół IB przestrzegania
założeń zasad uczciwości akademickiej, które są
zestawem wartości i umiejętności, jakie promują
integralność osobistą oraz dobre praktyki w procesie
nauczania, uczenia się i oceniania.
Czym jest „międzynarodowe zorientowanie”
(international mindeness) programu IB DP?
Jest to postawa, którą charakteryzuje otwarcie
członków społeczności IB na inne kultury, inne
tradycje, wielokulturowość, międzynarodowość,
globalizację we wszelkich jej aspektach i przejawach.
Czym program IB DP różni się od programu
polskiego?
Wśród cech odróżniających program IB DP można
wymienić następujące:
- struktura – uczeń decyduje jakie przedmioty zgłębia
na poziomie standardowym, a jakie na rozszerzonym i
w sumie uczy się tylko 6 przedmiotów, mniej niż w
programie w polskim,
- duże nastawienie na samodzielną, indywidualną
pracę ucznia, umiejętność poszukiwania i weryfikacji
informacji, gromadzenia danych i ich analizy,
- umiejętność pogodzenia nauki i obowiązków
szkolnych z regularną realizacją zadań i
przeznaczania czasu na prace prospołeczne,
aktywność fizyczną, zajęcia artystyczne,
- konieczność napisania prac badawczych na
podstawie własnych badań terenowych lub 

learning

doświadczeń naukowych (tzw. Internal Assessments)
oraz pisanej przez dwa semestry pracy akademickiej
Extended Essay.
Czym jest i do czego może przydać się
absolwentom IB DP Extended Essay?
Jest to świetne przygotowanie do pisania prac
akademickich na studiach wyższych na uczelniach
polskich jak i zagranicznych. Nasi absolwenci zawsze
podkreślają jak bardzo przydaje się im doświadczenie
napisania tej pracy badawczej jaką jest Extended
Essay.
Z jakich przedmiotów najczęściej uczniowie piszą
Extended Essay?
Co roku sytuacja wygląda nieco inaczej, ale
najczęściej wybieranymi przedmiotami są: język
angielski, język polski, business management,
biologia.
Czy CAS nie jest zbędnym balastem w ramach
Programu?
Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie. Jest przeciwwagą
dla obowiązków szkolnych i licznych powinności jakie
nauka w programie IB DP narzuca na ucznia w
postaci prac domowych, prezentacji, prac
badawczych Internal Assessment, pracy naukowej
Extended Essay. Dzięki CAS każdy uczeń ma szansę,
możliwość, a wręcz obowiązek odłożyć na bok książki,
komputer, notatki i zająć się uprawianiem wybranego
przez siebie sportu lub aktywności fizycznej, pracą na
rzecz lokalnej społeczności oraz działaniami
artystycznymi, które rozwijają kreatywność.
Czy Dyplom IB jest bardziej rozpoznawalny
zagranicą aniżeli polska matura?
Dyplom IB jest powszechnie rozpoznawalny na całym
świecie, gdyż organizacja IBO istnieje ponad 50 lat i
absolwenci tego programu od lat aplikują na
uniwersytety całego świata. Uczelnie znają strukturę
programu IB, znając jego wymagania, punktacje i
wiedzą, że absolwenci programu IB Diploma 
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mają za sobą rzetelne przygotowanie akademickie i
bez problemu odnajdują się w realiach akademickich
na uniwersytecie. Niemniej jednak, uczniowie z
maturą z każdego systemu edukacyjnego mają takie
same szanse w aplikacji na studia wyższe, gdyż
ważniejsze niż typ egzaminu maturalnego są
indywidualne wyniki ucznia oraz całe jego
portfolio/życiorys, jaki może zaprezentować podczas
aplikacji, a także spersonalizowane referencje jakie
uczeń uzyskuje od grona nauczycielskiego.
Czy absolwenci programu IB DP w III LO dostawali
się na zagraniczne uniwersytety, w tym brytyjskie
i amerykańskie?
Tak, nasi absolwenci od samego początku istnienia
matury IB w naszym liceum wybierali najlepsze
zarówno polskie, jak i zagraniczne uczelnie. Obecnie
studiują oni na Uniwersytecie Warszawskim,
Wrocławskim, Jagiellońskim, Śląskim, na SGH, na
Politechnice Warszawskiej, na Śląskim Uniwersytecie
Medycznym, na Gdańskim Uniwersytecie
Medycznym, jak i na różnych uczelniach w Wielkiej
Brytanii, Holandii, Danii, Szwecji, Włoszech oraz 3
osoby na uczelniach amerykańskich.
Dlaczego, na podstawie wiedzy Pani Dyrektor,
uczniowie decydują się aplikować do programu IB
DP w naszym Liceum?
Z tego, co wiem od naszych uczniów wybierają oni
program IB DP z wielu powodów, ale głównie z
powodu możliwości samodzielnego wyboru
przedmiotów, jakie chcą rozszerzać, z powodu
prestiżu, jaki niesie ze sobą program IB Diploma oraz
ze względu na jego rozpoznawalność na całym
świecie. Ponadto, decydują się na taki wybór dlatego,
że nauka w tym programie zachęca ucznia do
samodzielnej pracy, przygotowuje go do wymagań
akademickich na studiach, wyrabia umiejętność
planowania, analizy, prowadzenia badań naukowych,
efektywnego zarządzania czasem. Warto też
nadmienić, że uczestnictwo w programie otwiera
ucznia na międzynarodowość, kształci w duchu
otwartości i tolerancji, zachęca do wolontariatu i
rozwijania własnych pasji.
Czy dużo kandydatów aplikuje w naszym 
Liceum do klasy IB DP?
Owszem, co roku mamy wielu chętnych kandydatów
do tej klasy. Większość kandydatów ma wiedzę o tym,
co oznacza i z czym wiąże się nauka w tym
programie. Korzystając z okazji, wyjaśnię, że nie jest
to klasa dla osób, które po prostu lubią język angielski
lub dobrze go znają. To jest oczywiście wymóg
podstawowy, aby się do tej klasy dostać, ale równie
ważne, jeśli nie ważniejsze, jest to czy uczeń lubi 

skills

się uczyć, lubi poszerzać swoje zainteresowania i
zgłębiać wiedzę, jest bardzo dobrze zorganizowany,
nie ma zwyczaju do zostawiania spraw na tzw.
„ostatnią chwilę” , jest w miarę odporny na stres, ma
pewną wizję tego, co chce robić w przyszłość, jakie
przedmioty planuje rozszerzać, co chce studiować.
Co sprawia uczniom – w świetle dotychczasowego
doświadczenia i wiedzy posiadanej przez Panią
Dyrektor - największą trudność w Programie IB
DP?
Trudno to jednoznacznie określić, ale będzie to
umiejętność organizowania własnego czasu,
planowanie pracy, pilnowanie terminów i
systematyczne wywiązywanie się ze swoich
powinności, czyli przestrzeganie tzw. „deadlinów”.
Ponadto, stawianie sobie realistycznych celów, które
są do osiągnięcia. Przede wszystkim jednak jest to, co
chciałabym wyraźnie tu zaakcentować, wspomniana
systematyczność, regularność, konsekwencja. W
programie IB DP nie da się uczyć „od sprawdzianu do
sprawdzianu”, tu konieczna jest bardzo wysoka
regularność, gdyż codziennych obowiązków jest sporo
i zaniedbanie czegokolwiek może doprowadzić do ich
spiętrzenia się, a takie właśnie sytuacje sprawiają
niektórym uczniom trudności.
Co jest dla uczniów programu IB DP – w oparciu o
ich relacje jakie corocznie docierają do Pani
Dyrektor - największym powodem do zadowolenia,
satysfakcji czy nawet dumy?
Uczniowie oraz absolwenci niejednokrotnie chwalą
sobie możliwość kształcenia się w języku angielskim,
naukę w stylu akademickim, nacisk na praktyczne
zdobywanie wiedzy, gotowość do podjęcia nauki w
systemie anglojęzycznym na zagranicznych
uczelniach. Wiele razy słyszałam, że doświadczenie,
jakie zyskali pisząc prace Extended Essay czy prace
IA z rożnych przedmiotów były świetnym
przygotowaniem do studiów i pracy naukowej. 
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Jakie wyniki z matur IB DP osiągali w ostatnich
latach uczniowie naszego Liceum?
Bardzo dobre. Nasz średni wynik z sesji maturalnej
każdego roku jest wyraźnie wyższy niż średnia
światowa. Dla przykładu, w roku 2021 średni wynik
punktowy w naszej szkole to było 39 pkt, w roku 2020
– 38 pkt, w 2019 – 36 pkt, przy średniej światowej,
która wynosi co roku 29-30 pkt (na 45 możliwych).
Jakie są w naszej Szkole najpopularniejsze
przedmioty wybierane przez uczniów w ramach
Programu IB DP?
Co roku wybory te są nieco inne, nie ma stałej reguły.
Jaki jest na dziś orientacyjny koszt, z którym
powinien liczyć się uczeń programu IB DP i co się
na niego składa?
Jest to oplata za przystąpienie do sesji
egzaminacyjnej w klasie maturalnej, która jest
wpłacana na konto organizacji IBO na początku
czwartej klasy liceum. Jest to kwota ponad 500 euro, 
do przeliczenia na walutę polską. Oprócz tego, uczeń
powinien zakupić komplet podręczników oraz
kalkulator graficzny.
Podsumowując naszą rozmowę zapytam, może
nieco przewrotnie, dlaczego warto kandydować do
klasy z programem Matury Międzynarodowej oraz
jakie posiadane przez ucznia cechy na pewno
okażą się przydatne w toku nauki w IB DP? 
Dlatego, że jest to idealny program dla każdego
ucznia, który lubi się uczyć, ma głębokie
zainteresowanie przynajmniej 3-4 przedmiotami, jakie
oferuje program DP, potrafi bardzo dobrze
organizować sobie czas, nie ma zwyczaju zostawiania
spraw na ostatnią chwilę, jest punktualny,
zmotywowany, ambitny, pełen wiary w siebie 

choice

i lubi stawiać sobie cele, które chce osiągnąć.
- Dziękuję bardzo za rozmowę

Warto podkreślić, że na całym świecie jest już 3487
szkół prowadzących program IB DP (dane według
stanu na dzień 14.10.2021 r.), z czego w Polsce - 55.
Najwięcej jest ich w Stanach Zjednoczonych, bo aż
952. Powyższe dane statystyczne, choć niewątpliwie
świadczą o dynamicznym rozwoju programu IB DP na
świecie, nie oddają jednak jego istoty, a zwłaszcza
wartości jakie ten program za sobą niesie.
Niewątpliwie, program zachęca ucznia do
wszechstronnej aktywności, daje niepowtarzalną
szansę na odkrycie w sobie różnych zainteresowań,
pasji, niekoniecznie tylko naukowych. To prawda, że
jest wymagający, ale prawdą jest również to, że
trafiają do niego uczniowie, którzy wnoszą w życie
szkoły wiele inspirujących działań oraz pozytywnych
emocji.
Nie sposób jest wymienić wszystkich inicjatyw i
przedsięwzięć zrealizowanych w ostatnich latach
przez uczniów IB DP w naszej szkole. Tu naprawdę
każdy ma przestrzeń do kreowania różnych,
ciekawych pomysłów, a następnie do ich wcielania w
życie. Ma też możliwość brania udziału w projektach i
wydarzeniach, które mają już swoje stałe miejsce w
kalendarzu naszego liceum. Warto tu, dla przykładu,
wymienić projekt pod nazwą Katowice Model United
Nations, czyli KATMUN. W trakcie jego trwania
młodzież z polskich szkół oraz kilkunastu innych
krajów debatuje na temat „gorących” problemów
współczesnego świata, wcielając się w role delegatów
reprezentujących kilkadziesiąt państw z całego globu.
Tradycyjnym wydarzeniem jest także
„oLEANpiada”, czyli coroczny, ogólnopolski konkurs 

pixabay



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 3 04/2022 | Strona 8  
www.juniormedia.plWhy IB

kształcący umiejętności z zakresu planowania
zarówno działań własnych jak i grupy, uczący lepszej
organizacji pracy i doskonalący umiejętność
współdziałania. Z inicjatywy uczniów programu IB DP
działa również w naszej szkole „Leo Club”, którego
członkowie zorganizowali już wiele akcji
charytatywnych i pomogli wielu ludziom w potrzebie,
w tym w szpitalach i domach dziecka. W liceum są
regularnie organizowane spotkania z absolwentami
programu IB DP, dzięki którym obecni uczniowie
naszej szkoły mają doskonałą okazję posłuchać, jak
potoczyły się ich dalsze losy, co udało im się osiągnąć
i dlaczego warto było wybrać naukę w programie
Matury Międzynarodowej. Dzielenie się takimi
doświadczeniami ułatwia później wielu uczniom
podejmowanie najlepszych, z ich punktu widzenia,
decyzji co do dalszej przyszłości i ścieżki edukacyjnej.
Reasumując, gdybym miała - z osobistej
perspektywy, jako uczennica kształcąca się 
w programie IB DP - odnieść się do pytania
postawionego w tytule artykułu, odpowiedziałabym z
pełnym przekonaniem: tak, zdecydowanie warto
aplikować do programu Matury Międzynarodowej.
Wszystkim zainteresowanym, uczniom i ich rodzicom,
warto również polecić obejrzenie filmików organizacji
IB: „DP Learners are global citizens” (link:
https://www.youtube.com/watch?v=EE0GPKXtnmk),
“DP Learners are prepared for the future” 

(link: https://www.youtube.com/watch?v=p3lHS1-
HZbA), “DP Learners take an active role in their
community” (link: https://www.youtube.com/watch?
v=dNbkFTmlJZE) oraz “DP Learners are critical,
creativethinkers” (link:https://www.youtube.com/watch?
v=DhMjintutJ4). Można tam zobaczyć i posłuchać co
mówią na temat programu IB DP uczniowie,
absolwenci i nauczyciele z różnych krajów świata.
Bardzo przydatnym źródłem informacji, szczególnie
dla kandydatów do programu Matury
Międzynarodowej w III LO im. A. Mickiewicza w
Katowicach, jest strona internetowa, którą można
otworzyć pod linkiem:
ttps://mickiewiczibkatowice.wordpress.com. 
Wśród różnych zamieszczonych tam informacji, jest
też możliwość bardziej szczegółowego zapoznania
się ze wszystkimi komponentami wchodzącymi w
skład programu.
Za końcowy komentarz niech posłuży tu wypowiedź
Debry Von Bargen, asystenta dziekana ds.
przyjmowania nowych studentów na słynnym
kalifornijskim Uniwersytecie Stanforda, dotycząca
wartości edukacyjnych programów zarządzanych
przez organizację IB
(link:https://www.youtube.com/watch?
v=gS4BUi3Exog&list=PLWBNztddOp2pznut3UFMmu-
uqj9LXsMxj).

 RECOMMENDATION LETTERS ARE IMPORTANT

Why do you need letters of recommendation for
college?
The letter of recommendation is the one part of the
application that students don’t have to write. They can
play an important role in the admission decision. Most
private colleges – and more and more public
universities – want letters of recommendation.
However, many schools, mostly public colleges, do
not require or even accept letters of recommendation.
They tell admissions how a student might be in the
classroom and bring a student to life as a full person.
As a general rule, recommendation letters supplement
the primary admissions criteria. For candidates with
excellent grades and SAT scores, a bad or mediocre
recommendation can be extremely
harmful. For candidates with low grades and

disappointing SAT scores even great letters of
recommendation may not save applicants from
rejection.

How many letters should you submit?
Colleges have specific policies. It is necessary to find
them on the colleges’ websites and the Common
Application website in order to determine the number
of recommendations required and the deadlines for
submission. Colleges’ requirements can change from
year to year and their websites are the only
authoritative source. The colleges that do ask for them
often require or recommend one or two letters from a
teacher and one letter from a school counselor. Some
schools ask for peer letters of recommendation.

https://www.youtube.com/watch?v=EE0GPKXtnmk
https://www.youtube.com/watch?v=p3lHS1-HZbA
https://www.youtube.com/watch?v=dNbkFTmlJZE
https://www.youtube.com/watch?v=DhMjintutJ4
https://mickiewiczibkatowice.wordpress.com/
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Who should write your letters of
recommendation?
The most important step in obtaining letters of
recommendation from teachers is deciding whom to
ask. First of all, you should choose teachers who have
taught you recently – in the 11th or 12th grade.
Secondly, you should choose teachers who know you
well and like you. This sounds obvious but many
students don’t heed this advice. Thirdly, you should
have teachers who have taught you in challenging
classes. Focus first on core academic subject areas
such as English, math, sciences, history, and social
sciences. Occasionally, a college will be very specific
about the letters it wants to see. Then, you should ask
teachers who fulfill the specific guidelines of such a
college. Recommendations from music or art teachers
are usually not acceptable. The few exceptions can
be connected with special circumstances, for
example, rec letters to the conservatory.

What is the difference between the counselor and
teacher recommendation?
The purpose of the counselor letter is to help
admission officers to see you in the context of your
school and community. The counselor letter
“backlights” a student’s application and provides a
picture of who you are as a person. By contrast, the
role of the teacher letter is to spotlight your
participation in their class. This letter might give
insights into things like what your intellectual and
creative capacity is, what your commitment to learning
looks like, how do you work with your peers.

When to ask for letters of recommendation?
Ask in advance. If you ask early on in the process, the
teacher has the opportunity to observe you in class
with an eye to writing the recommendation. As a
general rule, make your requests at the end of junior
year, that is 11th grade), especially if you are going to
apply under early program.  Asking early is also 

considerate – some teachers like to know in advance
how many recommendations they will have to
complete in the fall. Moreover, if you ask early and a
teacher says no to your request, you will have enough
time to find and ask another recommender.

How to follow up?
Keep your teachers and counselor informed if you
make any changes in your plans for example in the
situation you decide not to apply to one of the schools
on your list. Once you have received your acceptance
letters, circle back and let the teachers who wrote
your recommendations know the good news. It’s a
great courtesy to them, and they really care about
your decision.

One important thing you have to remember
Don’t forget to say thank you to your recommenders.
Writing recommendations is not part of their official
description. Teachers and other recommenders don’t
have to write these letters and don’t get paid for them.
They write rec letters because they care about their
students and decide to do them a great favor and
great service giving a free time to do that.

hand

KRAINA SEKWOI, SKAŁ I WODOSPADÓW

Kalifornijski Park Narodowy Yosemite (dalej:
Yosemite) o powierzchni 3133 km2 jest częścią
mierzącego 650 kilometrów długości i 150 kilometrów
szerokości pasma górskiego Sierra Nevada. Okolica
ta zalicza się do najwspanialszych pozostałości epoki
lodowcowej. Otwarty zimą i latem park przyciąga
corocznie około 3,5 miliona turystów. Zdecydowana
większość z nich kieruje się do Doliny Yosemite – 

górskiej kotliny głębokości ponad 900 metrów
stanowiącej serce parku narodowego. Już w 1864
roku prezydent Abraham Lincoln nakazał otoczyć
Dolinę Yosemite opieką państwa. Był to pierwszy
oficjalny krok rządu amerykańskiego zmierzający do
ochrony środowiska. Yosemite stało się parkiem
narodowym w 1890 roku, zaś w 1984 r. park został
wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Do najwspanialszych spośród potężnych,
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waterfall

monolitycznych skał tworzących granice Doliny
Yosemite, należy wyrastający pionowo na wysokość
914 metrów masyw El Capitan – najwyższy na świecie
blok litego granitu, stanowiący nie lada wyzwanie dla
chętnie odwiedzających go alpinistów (tu opracowano
po raz pierwszy technikę free climbing). Prawdziwym
symbolem parku jest natomiast Half Dome –
granitowa kopuła wyglądająca tak, jakby przeciął ją na
pół jakiś gigantyczny tasak. Z wierzchołka tej góry,
wysokiej na 2695 metrów n.p.m., roztacza się
wspaniały widok na dolinę i całą górską wyżynę. Na
płaskowyżu, gdzie dociera już niewielu turystów,
znajduje się ponad 300 polodowcowych jezior z
kryształowo czystą wodą. Liczne górskie rzeczki i
potoki spływające ze zboczy Sierra Nevada opadają w
przepaść tworząc spektakularne wodospady. Za
najbardziej widowiskowy z nich uznawany jest
Yosemite Falls. Jego wysokość (739 metrów) sprawia,
że jest to drugi z najwyższych wodospadów na
świecie, zaraz po mierzącym 978 metrów
wenezuelskim Salto Angel. 
Ze względu na duże różnice wysokości park obejmuje
wiele rozmaitych stref roślinności. Wśród obecnych w
nim 37 różnych gatunków drzew znajdują się
mamutowce, czyli sekwoje olbrzymie, pnące się ku
niebu z niezmordowaną konsekwencją. W parku są
trzy zagajniki zajmujące łącznie obszar 169 hektarów,
na którym rosną te gigantyczne, odporne na choroby i
pasożyty, choć niestety coraz bardziej już dziś
rzadkie, drzewa. Najstarszym z nich jest „Grizzly
Giant”, którego wiek szacowany jest na 2700 lat. 
Średnica jego pnia wynosi, bagatela, 10 metrów!
Yosemite to również raj dla dzikiej zwierzyny. Mimo,
że obecność człowieka wprowadza do parku wiele
niepokoju, to jednak wciąż dzikie zwierzęta czują się
tu znakomicie. Nie ma już tam wprawdzie
wytępionych pod koniec XIX wieku wilków, ale spotkać
można sprowadzone ponownie do parku w 1986 roku
owce kanadyjskie. Czasami kłopotliwe dla
turystów stają się baribale, które lubią korzystać z
zapasów żywności przywiezionych przez

yosemite valley

nieuważnych przybyszy. W celu zapobieżenia tej
nieuprawnionej konsumpcji władze parku wprowadziły
między innymi „niedźwiedzioodporne” pojemniki na
śmieci .
O przyjeżdżających do Yosemite turystów – by nie
musieli niczego sobie odmawiać – troszczą się
właściciele pizzerii, barów szybkiej obsługi, sklepów,
kiosków z pamiątkami, pól kempingowych i hoteli
wszystkich możliwych kategorii. Jednak przede
wszystkim turyści mają do dyspozycji trasy o łącznej
długości 1120 kilometrów. Mogą też w centrum
turystycznym obejrzeć eksponaty przyrodnicze oraz
uzyskać informacje na temat geologii, fauny i flory
regionu. Odwiedzający mają również sposobność
zobaczenia zrekonstruowanej wioski indiańskiej
(Indianie żyli na tych terenach do połowy XIX wieku).
Plemię nosiło nazwę Uz-u-mati, czyli „niedźwiedź
grizzly”, zaś biali przybysze, którzy Indian stamtąd
wyparli błędnie wymawiali je jako „yosemite”.
O każdej porze roku park wdziewa inna szatę. Zima
zmienia go w olbrzymią lodową bazylikę zaś
wiosenny, ciepły powiew budzi do życia rośliny i
zwierzęta ze snu zimowego. „Park Yosemite to
miejsce wypoczynku… Nikt nie może uciec od jego
uroków. Jego naturalne piękno oczyszcza i ogrzewa
jak ogień…”. Te słowa wypowiedział szkocki imigrant
John Muir. Kochał on przyrodę i większość życia
spędził na rzecz ochrony środowiska naturalnego. To
dzięki jego inicjatywie i staraniu Yosemite stał się
parkiem narodowym. Niech ten cytat posłuży jako
puenta całego tekstu o tym nadzwyczajnym obszarze
niezniszczonej przez cywilizację przyrody.
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