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Poczucie własnej wartości oznacza, 
że lubisz siebie za to, kim jesteś. 

Pewność siebie oznacza, że lubisz 
siebie za to, co robisz 
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Ja nie pomagam żonie! 

Po południu wpadł do nas przyjaciel. Przy kawie gadaliśmy o życiu, 

codziennych sprawach. W pewnej chwili powiedziałem: "Poczekaj chwilkę, 

pozmywam tylko i zaraz wracam." Popatrzył na mnie jakbym co najmniej 

oznajmił, że idę budować rakietę kosmiczną. Odpowiedział z mieszanką 

zaskoczenia i podziwu: „To fajnie, że pomagasz żonie. Ja swojej nie pomagam, 

bo jak to robię, to ona nie wykazuje żadnej wdzięczności, np. w zeszłym 

tygodniu umyłem podłogę i nawet nie usłyszałem dziękuję." 

Usiadłem z powrotem i wyjaśniłem mu, że ja nie „pomagam” żonie, bo moja 

żona nie potrzebuje pomocnika – potrzebuje partnera. To nie jest kwestia 

pomagania, bo mamy podział obowiązków. Mieszkamy razem w domu, więc 

to oczywiste, że sprzątam ten dom, bo też go brudzę. 

Ja nie pomagam mojej żonie w kuchni, bo ja również muszę jeść, więc muszę 

też gotować. 

Ja nie pomagam mojej żonie zmywać naczyń – robię to, bo ja też używam 

talerzy, szklanek i widelców. 

Nie pomagam żonie przy dzieciach, bo to też moje dzieci i to mój ojcowski 

obowiązek. 

Nie pomagam żonie w praniu, wieszaniu czy składaniu ubrań – robię to, bo to 

także ubrania moje i moich dzieci. 

Ja nie jestem „pomocą” w domu, jestem jego częścią. A jeśli chodzi 

o wdzięczność i podziękowania, to zapytałem przyjaciela, kiedy ostatni raz 
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podziękował swojej żonie, kiedy skończyła sprzątać dom, zajmować się 

praniem, zmieniać pościel, kąpać dzieci, gotować, zajmować się całą resztą… 

Czy ty jej podziękowałeś tak naprawdę, coś w stylu: „Super, Kochanie! Jesteś 

fantastyczna!”? 

Ta historia wydaje Ci się absurdalna? Dziwna? Czemu oczekujesz nagród i 

pochwał, kiedy raz w życiu zdarzy Ci się umyć podłogę? Zastanawiałeś się nad 

tym, przyjacielu? Może dlatego, że nasza kultura jest nadal maczystowska 

i wierzymy w to, że zajmowanie się domem jest obowiązkiem kobiety, a facet 

nie musi kiwać palcem. Podziękuj swojej żonie, tak jak byś chciał, żeby Tobie 

podziękowano. Rusz się, zachowuj jak prawdziwy partner, a nie jak gość, który 

przychodzi tylko zjeść, spać, wykąpać się i zaspokoić potrzeby seksualne… 

Poczuj się u siebie, jak w domu. W swoim domu! 

Prawdziwa zmiana w naszym społeczeństwie zaczyna się w naszych domach, 

gdzie uczymy nasze córki i synów poczucia wspólnoty. 

~ Stowarzyszenie Kongres 

Kobiet 
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 „Dieta przed egzaminem” w pigułce 

Gazetkowa sekcja szkolnej pielęgniarki, BK 

Przed tobą egzamin zawodowy matura, a może trudny test lub 

egzaminy wstępne na uczelnię? Oprócz intensywnej nauki warto zadbać także 

o to, co znajduje się w naszym menu. Nie ma się co łudzić, że objadając się 

super wspomagaczami dla mózgu (nieocenione mogą być w tym przypadku 

np. orzechy włoskie lub... cynamon, a dla dorosłych kawa), z dnia na dzień 

staniemy się geniuszami, ale nie ma co wpadać w panikę. Istnieją sposoby na 

to, by nieco „podrasować” naszą główkę, by lepiej się jej pracowało podczas 

stresujących egzaminów. 

 Jeśli chcemy się skoncentrować i nieco uspokoić, postawmy na białka i 

węglowodany. 

 Mocny zastrzyk energii zapewni nam białko z warzywami, bez 

węglowodanów. 

 Produkty bogate w skrobię pomogą nam się zrelaksować i poprawią 

nam nastrój. 

Co najlepiej jeść w czasie przygotowania do egzaminów? 

W czasie zwiększonego przemęczenia i silnego stresu organizm 

wymaga właściwej opieki. Niezbędne jest zatem dostarczanie wraz z 

pożywieniem cennych witamin i minerałów, których niedobory przyczyniają się 

do spadku energii. Niewystarczająca ilość witamin z grupy B może wywołać 

rozdrażnienie i kłopoty ze snem. Deficyt witaminy C osłabia układ 

odpornościowy. Dodatkowo ciągłe zdenerwowanie i napięcie przed 
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egzaminem powoduje zwiększoną produkcję szkodliwych substancji w 

organizmie. Aby temu zapobiec w diecie ucznia powinno być dużo owoców – 

zwłaszcza cytrusów. Pamiętajmy też o takich produktach, jak otręby pszenne, 

warzywa strączkowe (fasola, groch, bób) czy ciemnozielone (papryka, ogórek, 

brokuły, groszek), które mogą pełnić rolę przekąsek podczas nauki. 

Nieoceniony wpływ na kondycję umysłu będą miały kwasy omega 3, zawarte 

m. in. w rybach czy orzechach włoskich. 

Równie istotny jest właściwy poziom minerałów – zwłaszcza magnezu i 

wapnia, które redukują skutki zmęczenia i wspomagają pracę mózgu. Ich 

źródłem są przede wszystkim produkty mleczne, chude mięso czy gorzka 

czekolada. Podczas nauki słodkie napoje najlepiej zastąpić wodą mineralną. A 

zamiast kawy wypić filiżankę zielonej herbaty. 

Czym możemy się wspomóc w dniu egzaminu? 

Zdecydowanie złym pomysłem będzie nauka do późnych godzin 

nocnych. Dzięki odpowiedniej dawce snu poprawią się zdolności 

zapamiętywania i koncentracji. Wypoczęty umysł lepiej poradzi sobie z 

opanowaniem stresu oraz wykorzystaniem zdobytej wiedzy. Przed wyjściem 

na egzamin trzeba pamiętać o pożywnym śniadaniu. 

W śniadaniu poprawiającym pamięć i koncentrację powinny się 

znaleźć rozmaite produkty zbożowe z grubego przemiału (płatki, pieczywo 

razowe – najlepiej z mąki żytniej, musli, brązowy ryż), które oprócz 

węglowodanów złożonych zawierają wiele innych składników służących 

szarym komórkom, jak witaminy z grupy B, fosfor, żelazo, cynk, magnez. Jeśli 

zjesz miseczkę płatków na mleku, jogurt z musli czy kanapkę z razowego 
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pieczywa z serem, chudą wędliną lub rybą, dostarczysz organizmowi białka 

będącego podstawowym budulcem każdej komórki, także n

tłuszcz podobnie jak oleje stymuluje pracę mózgu. Koniecznie w porannym 

posiłku muszą się pojawić świeże warzywa i/lub owoce w postaci dodatku do 

kanapki, sałatki, koktajlu czy soku. Dostarczają witamin i minerałów, bez 

których trudniej się skupić. Świetna jest sałata z chudym mięsem, fasolą lub 

rybą i ulubionymi warzywami oraz rozmaite pasty twarogowe. Do sałatki 

warzywnej lub owocowej, jogurtu bądź koktajlu dodaj pestki słonecznika, dyni, 

siemię lniane, pokruszone orzechy czy migdały, kilka suszonych moreli albo 

rodzynek – wzbogacą smak i dostarczą cennych witamin oraz minerałów, 

które poprawią koncentrację i pamięć. 

Pamiętaj również o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Już 1

procentowy niedobór wody skutkuje pogorszeniem pamięci, koncentra

zmęczeniem. Najzdrowsze są świeżo wyciskane soki i woda średnio 

mineralizowana – prawidłowa ilość płynów złagodzi objawy stresu, takie jak: 

suchość w ustach, kołatanie serca czy nadmierne pocenie się.

POWODZENIA NA EGZAMINACH!
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pieczywa z serem, chudą wędliną lub rybą, dostarczysz organizmowi białka 

będącego podstawowym budulcem każdej komórki, także nerwowej. Rybi 

tłuszcz podobnie jak oleje stymuluje pracę mózgu. Koniecznie w porannym 

posiłku muszą się pojawić świeże warzywa i/lub owoce w postaci dodatku do 

kanapki, sałatki, koktajlu czy soku. Dostarczają witamin i minerałów, bez 

kupić. Świetna jest sałata z chudym mięsem, fasolą lub 

rybą i ulubionymi warzywami oraz rozmaite pasty twarogowe. Do sałatki 

warzywnej lub owocowej, jogurtu bądź koktajlu dodaj pestki słonecznika, dyni, 

suszonych moreli albo 

wzbogacą smak i dostarczą cennych witamin oraz minerałów, 

Pamiętaj również o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Już 1-2-

procentowy niedobór wody skutkuje pogorszeniem pamięci, koncentracji, 

zmęczeniem. Najzdrowsze są świeżo wyciskane soki i woda średnio 

prawidłowa ilość płynów złagodzi objawy stresu, takie jak: 

suchość w ustach, kołatanie serca czy nadmierne pocenie się. 

POWODZENIA NA EGZAMINACH!
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LUDOLFINA, czyli najsłynniejsza z liczb 

  

14-ego marca – czyli w formacie amerykańskim 3.14 obchodzony jest 

Dzień Liczby π.  

  

Z liczbą π ludzie zetknęli się już tysiące lat temu. Podczas 

praktycznych zajęć (budownictwo, rolnictwo, gospodarstwo domowe itp.) 

zauważyli, że stosunek obwodu koła do jego średnicy jest wartością stałą. Od 

tego momentu zaczęto się zastanawiać ile, ten stosunek tak naprawdę 

wynosi, a sama wartość na przestrzeni wieków pojawiała się w 

najróżniejszych dziełach . I tak : 

 Liczba π, w jednym ze swoich przybliżeń (jako stosunek 3:1), jest 

wspomniana w Biblii: Następnie sporządził odlew "morza" o średnicy 

dziesięciu łokci, okrągłego, o wysokości pięciu łokci i o obwodzie 

trzydziestu łokci. (II Księga Królewska, Rozdział 7, Werset 23) Czyli 

okrąg o średnicy dziesięciu łokci miał mieć obwód trzydziestu łokci.  

 Liczby Pi jest wyliczana w piramidzie Cheopsa, gdzie stosunek sumy 

dwóch boków podstawy do wysokości wynosi 3,1416, czyli przybliżenie 

pi z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  

 

Liczba Pi jest stosunkiem długości obwodu okręgu do długości jego średnicy. 

Jest uznana za fascynującą liczbę, gdyż przez setki lat bardzo trudno ją było 

obliczyć.  
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Wynika to z tego, że 

 jest liczbą niewymierną (nie można jej przedstawić jako ilorazu dwóch 

liczb całkowitych) 

 jest liczbą przestępną (nie istnieje wielomian o współczynnikach 

całkowitych, którego pi byłoby pierwiastkiem) 

 

Przez wieki była była wyzwaniem dla kolejnych uczonych, którzy tak jak np. 

Ludolph van Ceulen poświęcili całe życie na wyznaczanie kolejnych przybliżeń 

tej tajemniczej liczby. Właśnie od imienia Ceulena, który obliczył wartość 

liczby π do 35 miejsca po przecinku, a wyniki swojej pracy opublikował pod 

koniec XVIwieku, liczba otrzymała swoją drugą nazwę- Ludolfina. 

 

Dzisiaj dzięki komputerom i programom znamy dokładność 50 bilionów miejsc 

po przecinku, obliczenia tego dokonano w roku 2020.   Jednak pomimo 

skomputeryzowania obliczeń , sama liczba ciągle przyciąga fascynatów, 

którzy pieką ciasta, układają wiersze, rymowanki, zagadki, uczą się na pamięć 

cyfr z rozwinięcia. Jak podaje Wikipedia  w 2005 roku pewien Japończyk 

wyrecytował  bezbłędnie 83431 cyfr liczby π, co zostało sprawdzone i 

potwierdzone, a jego wynik znalazł się w rekordach Guinnessa.  

 

A Ty ile jesteś w stanie zapamiętać ? 

3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 502 884 197 169 399 375 105 

820 974 944 592 307 816 406 286 208 998 628 034 825 342 117 067 982 148 

086 513 282 306 647 093 844 609 550 582 231 725 359 408 128 481 117 450 

284 102 701 938 521 105 559 644 622 948 954 930 381 964 428 810 975 665 

933 446 128 475 648 233 786 783 165 271 201 909 145 648 566 923 460 348 
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610 454 326 648 213 393 607 260 249 141 273 724 587 006 606 315 588 174 

881 520 920 962 829 254 091 715 364 367 892 590 360 011 330 530 548 820 

466 521 384 146 951 941 511 609 433 057 270 365 759 591 953 092 186 117 

381 932 611 793 105 118 548 074 462 379 962 749 567 351 885 752 724 891 

227 938 183 011 949 

 

  

I jak poszło? Masz ochotę na więcej wyzwań? Zapraszam  do  

matematycznych łamigłówek. 

1. Uzupełnij kwadrat, wpisując w puste pola pozostałe z 9 kolejnych liczb, 

tak aby w każdym rzędzie, w każdej kolumnie i w każdej przekątnej 

suma tych liczb była taka sama 

   

7 5 3 

   

 

2. 64 + 6 ∙ 12 − 52: 13 − 60: 15 =? 

 

3. W jaki sposób przełożyć zapałkę, by wynik równania był prawidłowy? 
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4. Mamy dwa krany. Używając kranu nr 1  wanna napełni się w 10 minut. 

Używając kranu nr 2 wanna napełni się w ciągu 15 minut. A ile czasu 

potrzeba by napełnić wannę przy użyciu obydwu kranów 

jednocześnie? 

5. I na koniec ostatnie pytanie – co liczba Pi na wspólnego z pociągami? 

– myślcie, na to pytanie macie rok – odpowiedź oczywiście 14.03 

Odpowiedzi 

Zadanie 1 

2 9 4 

7 5 3 

6 1 8 

Zadanie 2 

128 
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Zadanie 3 

6+3=9 

 

Zadanie 4  

6 minut 
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Henryk Sienkiewicz urodził się we wsi Wola Okrzejska, w zubożałej 
rodzinie szlacheckiej 

Albert Michelson- urodził się w Strzelnie na Kujawach w żydowsko-polskiej 
rodzinie kupieckiej. 

Władysław Reymont- urodził się we wsi Kobiele Wielkie w rodzinie 
organisty. 

Isidor Isaac Rabi jest pochodzenia polsko-żydowskiego. Urodził się w 
austro-węgierskiej Galicji, na terenie obecnej Polski. 
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Tadeusz Reichstein- Urodził się we Włocławku, w zasymilowanej z polską 
kulturą żydowskiej rodzinie Isidora Reichsteina i Gastavy Brockmann (w 
późniejszym czasie zdobyli oni polskie obywatelstwo). 

Roald Hofman- urodził się w żydowskiej rodzinie inż. Hillela Safrana i Clary 
z d. Rosen w Złoczowie w Polsce (obecnie Ukraina). 

Czesław Miłosz był synem Aleksandra Miłosza i Weroniki Miłoszowej z 
Kunatów. Urodził się w Szetejniach, dziedzicznym majątku matki położonym 
nad Niewiażą, w powiecie kowieńskim guberni kowieńskiej Imperium 
Rosyjskiego. 

Lech Wałęsa urodził się w Popowie we wsi w Polsce położonej w 
województwie kujawsko-pomorskim, Był synem rolnika z zawodu cieśli.  

Leonid Hurwicz- Pochodził z rodziny polskich Żydów, która ewakuowana z 
Królestwa Polskiego w czasie I wojny światowej schroniła się na krótko w 
Moskwie. Na początku 1919 wraz z rodziną powrócił do Warszawy. 

Wisława Szymborska- Maria Wisława Anna Szymborska urodziła się na 
Prowencie, czyli folwarku (obszarze dworskim, który wówczas stanowił 
odrębną jednostkę administracyjną pomiędzy Kórnikiem a Bninem[7]) córka 
Wincentego Szymborskiego, prawicowego polityka, byłego wiceprezydenta 
Rzeczypospolitej Zakopiańskiej oraz zarządcy dóbr hrabiego. 

Olga Tokarczuk- córka nauczycieli. Urodzona w Sulechowie. Sulechów 
miasto w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, 

Józef Rotblat- urodził się w Warszawie, w rodzinie polskich Żydów. Syn 
ojca prowadzącego dobrze prosperującą firmę transportową i zajmował się 
hodowlą koni. 

Szimon Peres urodził się jako Szymon Perski w 1923 w Wiszniewie, w 
ówczesnym województwie nowogródzkim. Jego ojciec był handlarzem 
starociami, a matka – bibliotekarką. 
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Georges Charpak Urodził się w Polsce, w rodzinie żydowskiej jako Jerzy 
Charpak. Pochodzenia polsko-żydowskiego.  

Andrew Schally urodził się w Wilnie. Jest synem Kazimierza (generała 
Wojska Polskiego, szefa gabinetu prezydenta Mościckiego) i Marii z 
Łąckich. 

Isaac Bashevis Singer  urodzony najprawdopodobniej  we wsi Leoncin. We 
wsi położonej  w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim. 
Jego ojciec był chasydzkim rabinem, zaś jego matka Baszewa – córką 
rabina z Biłgoraja. 

Menachem Begin - premier Izraela w latach 1977-1983, laureat 
pokojowego Nobla, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, zmarł w 1992 r 

Maria Skłodowska-Curie - ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm. 4 
lipca 1934 w Passy – polsko-francuska uczona zajmująca się fizyką 
doświadczalną i chemią fizyczną, podwójna noblistka – laureatka Nagrody 
Nobla z fizyki (1903) i chemii (1911)  
 

 

Przegląd moich hitów na wiosnę. 

Zadajmy sobie pytanie jaka muzyka teraz jest na propsie? Oczywiście muzyka 

dyskotekowa. W ostatnich kilkunastu tygodniach w radiowym eterze królują 

m.in. Ava Max z Tiesto zaprezentowali nową piosenkę “The Motto”. 

Zrobimy sobie przegląd topowych piosenek plus utworów, które mogą stać się 

hitami. 

Zacznijmy od świeżutkich nowości!! 
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„Lecę” Sara James, AniKa Dąbrowska i Marcin Maciejczak 

 

Sara James, AniKa Dąbrowska i Marcin Maciejczak we wspólnej piosence! 

Posłuchaj Lecę 

4 lutego 2022 roku miał premierę singiel Lecę, który wspólnie nagrali Sara 

James, AniKa Dąbrowska i Marcin Maciejczak. 

Cała trójka ma na swoim koncie zwycięstwo w programie The Voice Kids. 

AniKa Dąbrowska wygrała drugą edycję, Marcin Maciejczak – trzecią, a Sara 

James – czwartą. 

„Lecę" to wyjątkowy utwór stworzony z okazji piątej, jubileuszowej edycji The 

Voice Kids. Przed nami Bitwa Mistrzów, w której Trenerzy muszą ostatecznie 

udowodnić, kto z nich jest najlepszy. Mając na koncie po jednym zwycięstwie 
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(za sprawą właśnie AniKi, Marcina i Sary) stają do utrzymanej w konwencji 

retro gry video walki na najlepsze głosy. W tym samym klimacie 

rozpikselowanego kosmosu poruszają się młodzi artyści w utworze będącym 

pierwszą odsłoną tej niezwykłej edycji. Słowa do utworu napisał Andrzej 

Mrozek. Muzykę skomponowali Natalia Nykiel oraz Michał Fox Król-informuje 

management artystów AniKa Dąbrowska wygrała drugą edycję programu w 

2019 roku. Ma na swoim koncie już dwa albumy studyjne i wierną rzeszę 

odbiorców w każdym wieku. Marcin Maciejczak po zwycięstwie w 2020 roku 

konsekwentnie kreuje swój wizerunek, czego dowodem jest dojrzała płyta 

„Tamte dni". Sara James – zwyciężczyni programu w zeszłym roku zdążyła 

już reprezentować Polskę na Eurowizji Junior w Paryżu zajmując tam drugie 

miejsce.  

https://youtu.be/yUTs-0HSeIY  

Igo już solo przedstawia nagranie o córeczce. Oto "Helena" 

Po wieloletniej współpracy z chłopakami z zespołu Clock Machine oraz 

kooperacji w elektronicznym duecie Bass Astral x Igo, Igor Walaszek 

postanowił przeżyć swój debiut raz jeszcze. Tym razem w wersji solo. 

Pierwszym singlem zwiastującym nowym rozdział muzyczny oraz 

pierwszy solowy album wokalisty jest utwór "Helena" 
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Tytuł singla nie jest przypadkowy. Helena to imię córeczki Igo, która przyszła 

na świat pod koniec 2021 roku. Wiadomość o dziecku była dla Igo i jego żony 

wyjątkowa. Mogłoby się wydawać, że zamknięcie w niespełna 4 minutowym 

utworze emocji, które tak trudno jest wyrazić będzie niemożliwe. A jednak! Igo 

się to udało, i zrobił to w sposób fenomenalny. Doskonale opowiedział 

najpiękniejszą historię swojego życia, która wzrusza do łez. 

Utwór przeszedł wiele metamorfoz i miał wiele rozpoczętych tekstów. Za 

każdym razem kiedy wydawało nam się że już to mamy, wyczuwałem że 

warto jeszcze poczekać, że w moim życiu wydarzy się coś jeszcze, co nada 

utworowi emocjonalnego blasku. Doskonale pamiętam moment, w którym 

dowiedziałem się, że moja żona jest w ciąży. To był zdecydowanie ten 

moment. W ciągu kilku godzin miałem skończony zupełnie nowy tekst, który 

po prostu ze mnie wypłynął. To są te momenty, za które kocham sztukę - 

momenty prawdziwej szczerości. Premiera ma miejsce dokładnie miesiąc po 

narodzinach małej. Przypadek? Nie chcę wierzyć w takie przypadki. – mówi 

Igo. 
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Za muzykę do utworu odpowiedzialni są Bartosz Dziedzic i Aleksander 

Krzyżanowski – autorzy ostatniego hymnu Męskiego Grania. 

https://youtu.be/jhejT9B39zg  

Inna z kolejnym hitem. Posłuchaj utworu "Up" 

 

 

 

"Up" to pełen pozytywnej energii hymn. Za sprawą świeżego brzmienia i 

opowieści o tym, jak miłość dodaje skrzydeł, nowa piosenka z miejsca 

poprawia humor, nawet gdy życie płata figle. Singel idealnie sprawdzi się na 

wszystkich tanecznych playlistach. 

"Jestem niezwykle podekscytowana 'Up'" - nie ukrywa Inna. "To piosenka, 

którą pokochałam od pierwszego bitu. Mam nadzieję, że Wam też się 

spodoba razem z teledyskiem" - dodaje. 
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Do nagrania powstało lyric video przygotowane przez ekipę NGM Creative, 

która pracowała przy ostatnich klipach Inny. 

Inna ma za sobą rok sukcesów i kooperacji. Piosenka "Flashbacks", która ma 

ponad 28 milionów odsłon, podbiła listy przebojów w Rosji i Turcji. Następnie 

ukazały się single "Maza" (19 milionów odsłon) i "Oh My God". Wokalistka na 

koncie ma ponadto kooperacje z takimi artystami jak Gromee ("Cool Me 

Down), Alok i Sofi Tukker ("It Don't Matter"), SICKOTOY x Elvana Gjata 

("Papa") oraz Carla's Dreams, The Motans i Irina Rimes ("Here"). 

Inna może również pochwalić się ponad pięcioma miliardami odsłon na 

Youtube, co czyni ją szósta najchętniej oglądaną europejską artystką po 

takich gwiazdach jak Dua Lipa, Adele, Ellie Goulding, Anne Marie i Little Mix. 

Inna to prawdziwy muzyczny żywioł. Zawojowała już kluby w Europie, Azji, 

Ameryce Południowej czy na Bliskim Wschodzie i jest jednym z najbardziej 

ekscytujących głosów na tanecznej scenie. Rumuńska gwiazda podbiła listy 

przebojów takimi singlami jak "Hot", "Sun Is Up" i "Déjà vu". Współpracowała z 

takimi gwiazdami jak Pitbull, Flo Rida, Daddy Yankee czy Juan Magan, 

docierając na najwyższe miejsca list przebojów w kilkudziesięciu krajach. 

Zdobyła też wiele nagród, w tym  MTV Europe Awards, Romanian Music 

Awards czy RRA Awards. W 2012 roku została pierwszą europejską artystką, 

która zgromadziła miliard odsłon na Youtube. 

https://youtu.be/8Fl6d_fSRNs  
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Wiktor Dyduła “Dobrze wiesz, że tęsknie” 

 

Patrzę jak zegar odmierza mi czas 

Znów nie zdążyłem wstać 

Kiedyś to pewnie sobie jakoś wytłumaczę 

Póki co nazwę dylematem mm mm 

Zadzwoniłaś znów o siódmej porozmawiać 

Bo dobrze ciebie rozumiem trzeba sobie pomagać 

Odkładam na później wszystkie myśli złudne 

I już nie przeszkadzam 

Chowam twarz 

Tam gdzie bezpieczniej jest uciekam znów 

Nie miewam ładnych snów 

Szkoda nas mimo że czas upłynął ja nie płynę z nim mm mm mm 

Chowam twarz 

Tam gdzie bezpieczniej jest uciekam znów 
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Nie miewam ładnych snów 

Szkoda nas mimo że czas upłynął ja nie płynę z nim 

Po prostu znowu powiem że 

Krok po kroku trochę lepiej z każdym dniem 

Darujmy sobie ten small talking dobrze wiesz 

Dobrze wiesz że tęsknię 

Dobrze wiesz dobrze wiesz 

Dobrze wiesz dobrze wiesz 

Chowam twarz 

Tam gdzie bezpieczniej jest uciekam znów 

Nie miewam ładnych snów 

Szkoda nas mimo że czas upłynął ja nie płynę z nim 

Chowam twarz 

Tam gdzie bezpieczniej jest uciekam znów 

Nie miewam ładnych snów 

Szkoda nas mimo że czas upłynął ja nie płynę z nim 

Dobrze wiesz że tęsknię 

Ej Dobrze wiesz że tęsknię 

https://www.youtube.com/watch?v=UlyzBu3qP8c  

Teraz piosenka, która podbija plajlisty na całym świecie. 
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„ABCDEFU” (stylizowany małymi literami , znany również pod 

ocenzurowanym tytułem radiowym „ ABC ”) to debiutancki singiel 

amerykańskiej piosenkarki Gayle (stylizowany wielkimi literami), sierpnia 2021 

roku przez Atlantic i Arthouse Records . Został napisany wspólnie przez 

Gayle'a z Sarą Davis i Davidem Pittengerem, a wyprodukowany przez Pete'a 

Nappi .  

Komercyjnie „ABCDEFU” znalazł się na szczycie listy Billboard Global 200 

i zajął szóste miejsce na liście Billboard Hot 100. Ponadto „ABCDEFU” znalazł 

się na szczycie list przebojów w Austrii, Finlandii, Niemczech, Irlandii, Izraelu, 

Malezji, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, zajmując drugie 

miejsce w krajach takich jak Australia, Belgia, Litwa i Singapur, jednocześnie 

osiągając szczyt w pierwszej dziesiątce list przebojów w Kanadzie, Danii, 

Francji, Grecji, Indiach, Włoszech, Holandii, Nowej Zelandii i Portugalii. 

Znalazł się również w pierwszej dwudziestce na Węgrzech, w RPA 

i Wietnamie, a także w pierwszej czterdziestce w Polsce, Hiszpanii i Korei 

Południowej. 
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Piosenka Gayle'a stała się hitem na platformach takich jak TikTok i Instagram. 

Emily Zemler z Rolling Stone pochwaliła pasję wykonania tego utworu na 

żywo przez Gayle'a. [14] April Bredael z Tongue Tied Magazine uznał, że 

piosenka „dodaje do rosnącej listy osiągnięć” piosenkarza utwory, które są 

„autentyczne, uczciwe i bezlitosne”. 

https://www.youtube.com/watch?v=NaFd8ucHLuo  

Wróg (piosenka Imagine Dragons i JID) 

 

„Wróg” to piosenka amerykańskiego zespołu pop-rockowego Imagine 

Dragons i amerykańskiego rapera JID . Został wydany przez Interscope 

Records i Kidinakorner 28 października 2021 roku, ze ścieżki dźwiękowej 

animowanego serialu telewizyjnego Arcane . Piosenka została napisana przez 

artystów wraz z Justinem Tranterem i producentami Mattmanem i Robinem 

W komunikacie prasowym wokalista zespołu Dan Reynolds wyjaśnił: „Wróg 

dotyczy pogodzenia wewnętrznego konfliktu w świecie, w którym nie można 
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zaufać nawet sobie. W Arcane życie dwóch sióstr prowadzi je na różne ścieżki 

i prowadzi do podziału. To grozi rozerwaniem całego miasta. Podobnie jak 

seria, piosenka ma być zarówno osobista, jak i krytyka społeczeństwa, które 

wydaje się mieć na celu stworzenie podziału” 

Towarzyszący film animowany został wydany 28 października 2021 r. 

i wyprodukowany przez Riot Games i Fortiche Productions. Przedstawia 

postać z League of Legends , Jinx , w opowieści o „częściach jej dzieciństwa, 

które doprowadziły ją do życia przestępczego” i kilku scenach „rozpadu 

między Jinx i jej siostrą Vi”. 

https://www.youtube.com/watch?v=D9G1VOjN_84  

Mam nadzieję, że przegląd się spodobał co jeszcze mogę rzec?! 

Trzymajcie się ciepło 😊  
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Gry planszowe – ćwiczenia umysłowe na 

miarę naszych czasów 

Zewsząd otaczają Cię komunikaty o korzyściach płynących z czasu 

spędzanego przy planszy? Obserwujesz rynek gier i zastanawiasz się, którą 

wybrać? A może interesuje Cię, jakie konkretne umiejętności można ćwiczyć, 

jednocześnie dobrze się bawiąc? W ostatnich latach te pytania nasuwają się 

same, wraz z rosnącą popularnością hobby, jakim są nowoczesne gry 

planszowe. 

Korzyści płynące z tego typu analogowych zabaw są nie do 

przecenienia: planszówki doskonale redukują poziom stresu, pozwalają lepiej 

poznać naszych najbliższych i zbudować z nimi trwalsze więzi. Są również 

doskonałymi narzędziami do treningu umysłowego, wykorzystywanymi 

zarówno jako stymulatory rozwoju dzieci, jak i w prewencji oraz łagodzeniu 

skutków zaburzeń pamięci. Poniżej znajdziesz krótki przewodnik po 

najważniejszych kompetencjach dzieci i dorosłych, a także po grach, które 

mogą pomóc w ich szlifowaniu, zapewniając jednocześnie doskonałą zabawę. 

 

Prosto do celu 

Planowanie, czy też opracowywanie strategii, to jedna z umiejętności 

wykorzystywanych najczęściej w nowoczesnych grach planszowych. Czasy 

gdy rola grającego sprowadzała się wyłącznie do przesuwania pionka o liczbę 
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pól wskazaną na kostce, już dawno minęły. Obecnie większość gier zachęca 

nas do podejmowania decyzji, które aktywnie wpływają na nasz ostateczny 

wynik. Przykładem takiej gry może być Wsiąść do Pociągu: Europa, która 

polega na budowaniu kolejowych tras. Aby połączyć ze sobą dwa miasta, 

musimy zdobyć karty w odpowiednim kolorze, a następnie zagrać je w 

odpowiednim momencie, by zająć odpowiedni odcinek na planszy – w ten 

sposób krok po kroku realizujemy swoje cele. To przyjemna, rodzinna 

zabawa, ale też doskonały trening tworzenia strategii i realizowania ich. 

  

 

Przyczyny i skutki 

Z planowaniem nierozerwalnie związane jest również logiczne myślenie, czyli 

umiejętność przewidywania skutków działań – zarówno własnych, jak i tych 
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podejmowanych przez inne osoby. Chcąc rozwijać tę umiejętność, warto 

sięgnąć po klasyczne gry takie jak szachy czy warcaby. Na rynku znajdziemy 

również wiele nowoczesnych wariacji na ten temat, takich jak chociażby 

popularny Abalone. To dwuosobowa gra, w której będziemy starali się 

wypchnąć 6 kul przeciwnika poza planszę. Aby to osiągnąć, możemy 

przemieszczać 1, 2 lub 3 własne bile, a gdy w rzędzie mamy ich więcej niż 

przeciwnik, możemy przepychać także jego kule. Dzięki prostym zasadom 

Abalone jest grą niezwykle uniwersalną, a jego poziom trudności zależy od 

umiejętności i zaangażowania uczestników.  
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Wyobraźnia przestrzenna 

Jeszcze innym rodzajem myślenia strategicznego jest planowanie 

przestrzenne, czyli takie, które wiąże się z zagospodarowaniem pewnego 

obszaru. Jego rozwijanie z pewnością przysłuży się dziecku podczas nauki 

matematyki, ale i dorosłym przyda się w codziennym życiu. Do takiego 

treningu możemy wykorzystać wszelkie łamigłówki logiczne takie jak na 

przykład Kotobirynt – gra, w której będziemy pomagali bezdomnym 

kociakom. Naszym zadaniem jest tak poprzestawiać planszę (sieć kanałów), 

by utworzyć nieprzerwaną drogę od kota do właściciela. Oprócz dążenia do 

własnych celów, w Kotobiryncie ważne jest również, aby nie pomagać zanadto 

przeciwnikom, dzięki czemu nasze planowanie musi obejmować kilka ruchów 

do przodu. 
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W odmętach pamięci 

Skoro mowa o koncentracji, nie sposób nie wspomnieć o nierozerwalnie z nią 

związanym zapamiętywaniu. To kompetencja kluczowa nie tylko dla osiągania 

sukcesów szkolnych, ale dla całego naszego życia, pozwala bowiem szybciej 

przyswajać informacje i lepiej adaptować się do zmieniającej się sytuacji. Na 

szczęście gier wspierających trening pamięci jest całe mnóstwo, a wśród nich 

prym wiodą te, które pozwalają również utrwalać wiedzę. W tym celu powstała 

seria BrainBox, w której znajdziemy pełen przekrój edukacyjnych narzędzi do 

poszerzania wiedzy z zakresu słownictwa, matematyki, geografii czy wiedzy o 

świecie. Każde pudełko to 55 kart, które z jednej strony mają obrazek (należy 

przyjrzeć mu się przez określony czas), a z drugiej zestaw pytań, 

sprawdzających naszą pamięć, spostrzegawczość i wiedzę. 
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Kto pierwszy, ten lepszy 

Umiejętność utrzymania uwagi wiąże się z jeszcze jedną ważną kompetencją, 

jaką jest refleks, czyli szybkość, z jaką reagujemy na bodźce. Jej rozwijanie 

jest niezwykle przyjemne, zwłaszcza jeśli wykorzystamy w tym celu 

dynamiczne gry karciane, przy których nie sposób przestać się śmiać. Jednym 

z takich tytułów jest Jungle Speed – gra, w której musimy uważnie 

obserwować pojawiające się na stole symbole. Każdy z uczestników będzie 

kolejno odkrywał kartę z obrazkiem, a gdy na stole pojawią się dwie 

identyczne grafiki, ich właścicieli czeka pojedynek o to, kto szybciej chwyci 

totem stojący na środku stołu.  
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Co on miał na myśli? 

Jako że gry w samym założeniu są rozrywką towarzyską, zabawa z nimi 

wspiera również rozwój umiejętności społecznych. Grając w planszówki 

uczymy się przestrzegania reguł, a także tego, że nie zawsze możemy 

wygrywać. Gry pozwalają też zaobserwować, jak wygląda zdrowe 

współzawodnictwo. A jeśli chcemy ćwiczyć też naszą empatię i umiejętność 

przyjmowania perspektywy drugiej strony, sięgnijmy po kalambury, takie jak 

na przykład Imago Family. W przypadku tej gry wylosowane hasła 

przekazujemy nie za pomocą mowy czy gestów, a z wykorzystaniem 

przezroczystych kart z symbolami, które możemy na siebie nakładać. To nie 

tylko doskonałe ćwiczenie nieszablonowej komunikacji, ale także 

przewidywania toku myślenia innych osób. 
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Wpływ na rzeczywistość 

Ważną, choć często niedocenianą umiejętnością, doskonale kształtującą się 

podczas grania w planszówki, jest również poczucie sprawczości. W 

przypadku starszych dzieci może w tym celu posłużyć dowolna gra 

strategiczna, w której widzimy postęp i efekty naszych działań. Warto jednak 

zwrócić uwagę, by rozwijać tę kompetencję również u maluchów – im 

wcześniej, tym lepiej. W tym celu mogą nam posłużyć Opowiadanki, czyli 

księga baśni, do której sami będziemy dobierali bohaterów. Kotek to odważny 

rycerz, a może samotny muzykant? Wiewiórka to ciekawska wiedźma czy 

niezdarna wojowniczka kung-fu? Charakterystyczne cechy postaci sprawiają, 

że bajka za każdym razem będzie wyglądała inaczej, a dziecko będzie miało 

okazję do obserwowania skutków swoich decyzji. 
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Opowiedz własną historię 

Skoro już jesteśmy przy bajkach, warto wspomnieć, że istnieją również gry 

wspierające rozwój mowy i kompetencję narracyjną naszych pociech. Na ich 

czele stoją oczywiście Story Cubes, czyli kości opowieści, które stanowią 

inspirację do tworzenia własnych, unikatowych historii. Uczestnicy zabawy 

rzucają 9 kostkami i zaczynając od słów “Dawno, dawno temu…” snują 

opowieść luźno nawiązującą do wylosowanych w ten sposób obrazków. 

Zabawa ze Story Cubes nie ma jasnych reguł – każdy z nas może stworzyć 

własną opowieść, możemy też zdanie po zdaniu, skojarzenie po skojarzeniu 

dokładać cegiełki do jednej, wspólnej historii. 
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Nieszablonowe myślenie 

Wyobraźnia, czy inaczej kreatywne myślenie, to również ważna umiejętność, 

którą wykorzystujemy niemal w każdym obszarze i która znacząco ułatwia 

nam codzienne życie. Wiążą się z nią nie tylko wszelkie talenty artystyczne, 

ale też sprawne adaptowanie się do zmian i umiejętność nieszablonowego 

rozwiązywania problemów. Warto więc wspierać rozwój kreatywności, na 

przykład poprzez zabawy oparte na skojarzeniach. Jedną z nich jest Dixit – 

rodzinna gra karciana, w której będziemy wymyślać i odgadywać hasła 

związane z wieloznacznymi ilustracjami. Taka zabawa to również doskonała 

okazja, by porozmawiać o naszych skojarzeniach i jeszcze lepiej poznać 

współgraczy. 

  

 

Źródło: https://charaktery.eu/artykul/gry-planszowe-cwiczenia-

umyslowe-na-miare-naszych-czasow  
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Sobota, 23 kwietnia   

godz. 9:00-14:00 

stołówka szkolna 
 

Bilet wstępu: chęć grania i przyniesienie co najmniej jednej gry planszowej. 
 

 
 

Gość specjalny: Mike 
 
Dziad stary jak erpegowy w Polsce świat chce odrdzewić swoje kości. 
Sprawdź jak dobre jest Twoje kung fu i zniwecz spisek w średniowiecznych 
pseudo Chinach. 
Prawieże filmowa opowieść o osobnikach mających gdzieś prawa fizyki, 
rodem z Przyczajonego tygrysa i ukrytego smoka z domieszką mrocznej 
mistyki. 
Sesja dla pięciu osób KTO PIERWSZY TEN LEPSZY na mechanice Wushu 
RPG. Doświadczenie w kung fu, RPG i w języku chińskim niewymagane :)
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Zapraszamy także na stronę naszej szkoły 
 

 

 

Czy wiecie, że… 

- uczniowie klas 1S, 2DS oraz 4S wzięli udział w wycieczce na 
Międzynarodowe Poznańskie Targi Motoryzacyjne 

- uczniowie z klasy TUISEO wzięli udział w PGE Turnieju Turbin Wiatrowych 
– z sukcesem  walczą w Finale 

- nasza reprezentacja piłki ręcznej chłopców została Mistrzem Powiatu 
i reprezentowała nas w zawodach międzypowiatowych 

- uczniowie klas II, III i IV Technikum uczący się na kierunku technik 
budownictwa brali udział w szkoleniu organizowanym przez Wydział 
Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w zakresie praktycznego 
wykorzystania programów do modelowania BIM 

- uczniowie klas technik pojazdów samochodowych brali udział w  półfinałach 
XI Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników 

- nasi uczniowie zajęli III miejsce w międzyszkolnych zawodach w tenisa 
stołowego 

- za każde 15 kg zebranych puszek (1 kg to około 65 sztuk) szkoła otrzyma 
wysokiej jakości piłkę do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki lub innej 
dyscypliny (https://pilkizapuszki.pl/pilki/) 

 

http://zsnr1-pruszkow.com/ 


