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Ten dylemat nieustannie stara się 

rozstrzygnąć wiele osób. Każdy, kto chce 

rozpocząć przygodę z działalnością szuka 

autorytetów, na których mógłby się 

wzorować. Ja wybrałem dwie osoby. 

Pierwszy mój wybór padł na Billa Gatesa 

geniusza, milionera, przedsiębiorcę, 

filantropa, który dzięki swoim codziennym 

nawykom oraz licznym inicjatywom 

osiągnął sukces.  

Gates mając jedynie 17 lat, sprzedał 

za 4 tysiące dolarów swój pierwszy 

program. Wiedział, że jego kod jest wart 

więcej ale wiedział też, że nie jest 

wystarczająco znany. Następnie porzucił 

studia na Harvardzie, by napisać system 

operacyjny dla malutkiego komputera 

Altair. Po zarobieniu pierwszych  pieniędzy 

oraz zainwestowaniu w firmę, podzielił się 

ze światem, sposobem jak udało mu się 

osiągnąć sukces.  

 

 

Jego pierwszym posunięciem było 

zmniejszenie liczby decyzji jakie musiał 

podjąć każdego dnia. Czy zauważyliście, że 

pomimo miliardów dolarów zawsze nosi 

zwykłe koszule, swetry oraz marynarki. 

Zasada jest prosta im mniej różnorodności 

w szafie, tym mniej czasu rano marnujesz na 

zastanawianie się co masz na  siebie włożyć. 

Nie zaprzątasz sobie głowy tak naprawdę 

mało istotnymi sprawami, możesz więcej 

uwagi poświęcić na ważniejsze rzeczy. 

 

              Kolejna zasada to tak zwana 

„zasada pięciu godzin”. Polega ona na tym, 

aby przez godzinę dziennie w  pięcio-

dniowym tygodniu pracy bez względu na 

okoliczności poświęcić  

na samodoskonalenie. Najczęściej 

wybieraną formą samodoskonalenie jest 

czytanie książek. Nie chodzi tu o książki 

dostarczające rozrywki takie jak powieści 

czy science-fiction, ale o książki dotyczące 

Bill Gates 



rozwoju czy biznesu. Bill Gates w okolicach 

Bożego Narodzeniu oraz wakacji poleca listę 

książek wartych przeczytania. Na 

tegorocznej wakacyjnej liście pojawiły się 

miedzy innymi takie tytuły jak „The Future 

of Capitalism” o  podziałach  

w nowoczesnym 

społeczeństwie.„Presidents of War”, czyli 

książka opowiadająca o tym jak prezydenci 

USA radzili sobie z poważnymi konfliktami 

od przełomu XIX i XX wieku, czy „Upheaval”. 

Przesłaniem tej książki jest idea, że kryzysy 

osobiste takie jak utrata ukochanej osoby 

mogą przynieść cenne lekcje, również dla 

narodów. Dla osób nie lubiących czytać 

książek, alternatywą jest słuchanie 

audiobooków. 

 

               Ostatnia przytoczoną przeze mnie 

zasadą jest wybór właściwego kierunku 

 w życiu. Praca Billa Gates’a wyrosła  

z osobistej pasji, a nie z pomysłów na niego 

jego rodziców, znajomych czy przyjaciół, 

więc przez długi czas realizował swoją pasję, 

zarabiając pieniądze  

na zabawie, a nie na przymusie. 

Drugą osoba, która jest godna uwagi 

jest najbogatszy człowiek na świecie, 

twórca i prezes amazon.com Jeff Bezos. 

Uznaje on 8 godzin snu w ciągu doby za 

świętość, do jednej ze swoim pierwszych 

prac na Wall Street przynosił, aby móc uciąć 

sobie drzemkę w dogodnym momencie. 

Kolejnym przedsięwzięciem jest stworzenie 

„kultury” firmy. Znalezienie sposób, aby 

zrobić coś wyjątkowego. Większość biznesu 

próbuje kopiować i korzystać z różnych 

wzorów, naśladując innych. Według Bezosa 

należy stworzyć unikalną kulturę, która 

będzie rozpoznawalna. Kultura firmy 

Amazon jest przyjazna i  intensywna.  

W firmie Amazon bardzo ważne są dane. 

Prowadzone są wnikliwe analizy, testy 

reakcji i  zachowań klientów na różne opcje 

oraz funkcje serwisu. Bezos nazywa to 

„kulturą metryk”. Prowadzone pomiary 

mają  

na celu poprawić jakość serwisu dla klienta, 

polepszyć „doświadczenie klienta”,  

a jednocześnie przynieść korzyść 

ekonomiczną. 

 

                Jeff Bezos oznajmia też, że trzeba 

czasami podejmować ryzyko, musisz brać  

pod uwagę, że poniesiesz porażkę. Jeśli 

chcesz być pomysłowy, musisz być chętny 

także porażki. W przypadku biznesu może 

to oznaczać bankructwo i wypadnięcie 

 z rynkowej gry. Dobrą stroną tego jest to, 

że jest to nauczka na przyszłość i możesz 

wyciągnąć wnioski co nie zadziałało.  

Aby zdobyć coś czego obecnie nie masz, 

musisz być gotowy zrobić coś czego jeszcze 

nigdy nie robiłeś. Podejmowanie ryzyka 

oznacza pójście na całość mając nadzieję na 

najlepsze, jednocześnie mając świadomość, 

że coś może się nie udać. Bez 

podejmowania ryzyka nie rozwiniesz się. 

Powinno być to ryzyko, które jest zgodne  

z wartościami, na których opiera się Twój 

biznes. 

Mam nadzieję, że po przeczytaniu 

tego artykułu każdy z was znajdzie wzorzec  

do naśladowania. 

 praca napisana pod opieką pana 

Łukasza Nogaja, Patryk Stanisławski 2TI2 

Źródła: 

1. inc.com/bezos dostęp dnia 

17.09.2019 

2. inc.com/habits dostęp dnia 

17.09.2019 

 

3. medium.com dostęp dnia 

17.09.2019

http://rosnijwsile.pl/porazki-jak-sie-z-nich-uczyc-aby-odniesc-sukces/
https://www.inc.com/john-boitnott/how-you-can-benefit-from-jeff-bezos-sleeping-habits.html
https://www.inc.com/christina-desmarais/26-daily-habits-highly-successful-people-have-and-rest-of-us-probably-dont.html
https://medium.com/the-mission/the-5-most-overlooked-habits-of-ultra-successful-people-you-should-develop-too-ed5d49d09623


 

 

 

 

 
Polska nazwa Murzyn wywodzi się 

 z łacińskiego Maurus (który do naszego 
języka dotarł za pośrednictwem czeskim) 
oznaczającego mieszkańca północnej 
Afryki, a więc osobę mającą nieco 
ciemniejszą karnację niż my. W czasach 
rzymskich Europejczycy nie utrzymywali 
kontaktów z Afrykańczykami mającymi 
całkiem ciemną skórę. Zmieniło się  
to dopiero w epoce kolonialnej; wówczas 
nazwano ich słowami pochodzącymi  
od łacińskiego niger (‘lśniąco czarny’) – 
angielskim Negro czy francuskim Negre. 
Wyrazy te, używane w językach angielskim 
czy francuskim, są obciążone licznymi 
konotacjami związanymi z dziedzictwem 
kolonializmu, przez co są po prostu 
obraźliwe. Z tego powodu niektórzy 
przypisują takie nacechowanie także 
polskiemu słowu Murzyn, które jest 
słownikowym odpowiednikiem 
francuskiego Negre czy angielskiego Negro. 
Tymczasem w polszczyźnie o wiele gorsze 

konotacje niż Murzyn ma czarny, który jest 
dokładnym odpowiednikiem dość 
neutralnych w językach angielskim 
 i francuskim Black, Noir. Można więc 
sądzić, że jednym z powodów postrzegania 
nazwy Murzyn jako obraźliwej jest to, że jej 
ekwiwalenty obcojęzyczne rzeczywiście są 
nacechowane negatywnie. Gdy czarnoskóre 
osoby, które przyjeżdżają  
do Polski np. na studia, szukają w polsko-
angielskim lub polsko-francuskim słowniku 
odpowiednika słowa Murzyn, znajdują 
obraźliwe nazwy Negro, Negre, co sprawia,  
że przypisują takie nacechowanie także 
polskiemu słowu. 
 

Nie można jednak zaprzeczyć, że  
w polszczyźnie Murzyn ma negatywne 
konotacje – pojawia się w kilku 
frazeologizmach odnoszących się do 
wykorzystywania kogoś:  biały 
murzyn (‘osoba nadmiernie 
wykorzystywana przez innych’), Murzyn 
zrobił swoje, murzyn może 

Murzyn? 



odejść (przysłowie mówiące o sytuacji, 
 w której kogoś wykorzystano i odprawiono, 
gdy stał się niepotrzebny). Konotacje te 
jednak nie są, moim zdaniem, na tyle silne, 
by uważać, że nazwanie osoby 
czarnoskórej Murzynem jest obraźliwe 
(podobnie: wiele negatywnych skojarzeń 
budzi nazwa Żyd, jednak używamy jej 
neutralnie, gdy odnosimy ją do osoby 
narodowości żydowskiej). 
 

Jest wreszcie trzeci aspekt tej 
sprawy. Otóż w dyskusji na temat 
poprawności politycznej     i mowy 
nienawiści podkreśla się, że często nazwy 
narodowości, określenia koloru skóry, 
nazwy wyznawanej przez ludzi religii itp. są 
niepotrzebnie używane w kontekstach 
stygmatyzujących. Inaczej mówiąc – jeśli 
 w Polsce 10 wypadków samochodowych 
jest spowodowanych przez obywateli 
naszego kraju, a tylko jeden przez 
obywatela Ukrainy, to tylko w komunikacie 
prasowym poświęconym temu jednemu 
znajdzie się wzmianka o narodowości 
kierowcy. Uważa się (słusznie), że w wielu 
sytuacjach narodowość, kolor skóry, 
wyznanie itd. nie są istotne, a wskazywanie 
na nie wynika jedynie z chęci zaznaczenia 
swojej wyższości. W związku z tym wiele 
nazw odnoszących się do „innych” 
(Ukrainiec, Murzyn, Cygan itd.) jest 
dodatkowo obciążanych negatywnymi 
konotacjami. 
 
Przyznam, że dla mnie nazwa Murzyn nie 
ma w sobie nic obraźliwego, jeśli odnosi się 
do osoby czarnoskórej. Używa się jej 
przecież (przynajmniej w rozmowach 
prywatnych) nawet w odniesieniu do 
Baracka Obamy, człowieka bardzo 

szanowanego, a przez niektórych wręcz 
uwielbianego. Używają jej w stosunku do 
siebie niektórzy polscy obywatele mający 
ciemną skórę, także nie widząc w niej nic 
złego. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że 
część czarnoskórych Polaków uważa ją za 
niestosowną, obraźliwą czy wręcz raniącą. 
Wiedząc o tym, staram się jej przy nich nie 
używać – nie w imię politycznej 
poprawności, lecz zwykłej ludzkiej 
życzliwości. 
 

 

 

 

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet 
Warszawski 

polska językoznawczyni, doktor 
habilitowana nauk humanistycznych,  

popularyzatorka kultury języka polskiego  

 

1. Określ przyczynę negatywnych 

konotacji (łączenie sensu przez 

nazwę) nazwy Murzyn  

w języku angielskim i francuskim. 

2. Wyjaśnij, jakie zdanie na temat 

użycia słowa Murzyn ma autorka 

artykułu. 

3. Określ, pod jakim względem słowo 

Murzyn powinno być zastąpione 

określeniem np. Afroamerykanin. 

4. Wyjaśnij, dlaczego określenie 

Afroamerykanin czy Afrykańczyk nie 

jest „wystarczające”, „pełne” 

względem nazwy Murzyn, 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Drugi dzień września bieżącego roku 
zapamiętam jako ten wyjątkowy - ten, który 
otwiera nowy rozdział w moim życiu. Jak 
inaczej mogę nazwać dzień, który 
rozpoczyna nowy, długi (bo aż pięcioletni) 
etap? Jak inaczej mogę nazwać dzień, który 
otwiera moją drogę do marzeń i celów? Jest 
to dla mnie brama do wieloletnich przyjaźni, 
ogromu wiedzy, wspaniałych możliwości. 
Dzień ten zapamiętam więc jako pierwsze 
słowo zapisane na mojej nowej „tabula 
rasie”.  Pamiętam, że obudziłam się tego 
dnia rano z chaosem głowie, wieloma 
pytaniami i niewyobrażalnym natłokiem 
emocji wszelkiej maści. Do tej pory 
pamiętam moją drogę do szkoły oraz 
moment, w którym byłam już w jej pobliżu. 
Dzień ten nie należał do pogodnych,  a nad 
budynkiem piętrzyły się ciemne, kłębiaste 
chmury. Całość prezentowała się więc  
w sposób surowy i złowieszczy. Nie 
pomagało mi to w przekroczeniu progu. 

Czułam jeszcze większy stres.  
Z perspektywy czasu widzę, że pierwsze 
wrażenie miało się nijak do tego, w jaki 
sposób postrzegam szkołę teraz. Wówczas 
nie potrafiłam wyobrazić sobie, że za 
murami budynku stoją ludzie tacy jak ja. 
Pamiętam ten żal, który poczułam. 
Chciałam cofnąć się do podstawówki – 
małej, kolorowej i przytulnej. Znałam w niej 
już wszystkich… A tutaj?  
Tutaj wszystko zaczynało się od nowa. 
Wtedy tego nie doceniałam, ale teraz wiem, 
że bardzo tego potrzebowałam.  

 Przestąpiłam próg i poczułam, jak 
opuszczają mnie negatywne emocje. 
„Szkoła jak szkoła” – pomyślałam. I nie 
myliłam się – co prawda każda placówka 
jest inna, jednak nierzadko mają one wiele 
elementów wspólnych. Zapewniło mi to 
swego rodzaju spokój, nie czułam się już jak 
wyobcowana. Weszłam na ostatnie piętro. 

Koniec czy początek? 



Gdy dotarłam przed salę, w której miałam 
mieć rozpoczęcie, chwilowo zamarłam. 
Zrozumiałam, że ludzie stojący obok 
pomieszczenia to moja nowa klasa. 
Uświadomiłam sobie, że poza dwiema 
dziewczętami, które poznałam niedługo 
przed rozpoczęciem, nie znam nikogo. Po 
chwili jednak doszłam do wniosku, że to 
zupełnie normalne, że pewnie wiele osób 
doświadcza podobnych uczuć. Moment ten 
był jednak wyjątkowy – to ostatnie chwile, 
kiedy traktowałam moją klasę  
jak obcych ludzi. Później razem weszliśmy 
do sali. Poznaliśmy naszą wychowawczynię. 
Myślę, że każdy z nas od razu poczuł, że jest 
to przemiła osoba, która w razie potrzeby 
będzie przy nas i będzie nam pomocą w 
trudnych chwilach.  

 Kiedy trochę oswoiliśmy się ze sobą, 
nadszedł czas, abyśmy wyszli na boisko,  
aby uczestniczyć w oficjalnym rozpoczęciu 
roku szkolnego. Podczas niego, czułam 
patetyczny klimat i niesamowitego, 
patriotycznego ducha nowej szkoły. Myślę, 
że takie chwile przywiązują nas do miejsc 

, w których aktualnie się znajdujemy. Chyba 
w tamtym momencie poczułam się jak część 
tej szkoły, jak mały elemencik układanki. To 
tak właśnie działamy w takich miejscach – 
jesteśmy małymi cząstkami, jednak razem 
tworzymy silną, spójną całość. Każdy ma 
więc istotną rolę, każdy w takiej 
społeczności jest bardzo istotny.  

Mimo, że jestem w nowej szkole 
dopiero od miesiąca, już udało mi się 
nawiązać wiele znajomości, a z dnia na 
dzień pogłębiam moje relacje. To 
niesamowite wiedzieć, że siedzę wśród 
osób, z którymi spędzę najbliższe pięć lat. 
To ludzie, z którymi wspólnie będę 
zdobywać wiedzę, z którymi będę jeździła 
na różne wycieczki, z którymi za kilka lat 
zdam egzaminy zawodowe, z którymi będę 
za nieco ponad cztery lata tańczyła na 
studniówce, z którymi będę zdawać maturę. 
To ludzie, z którymi wejdę w dorosłe życie… 

    
    
 Zuzanna Jabłońska

 



 

 

 

 

 Pierwsze wzmianki o andrzejkowych 

wróżbach pochodzą z 1557 roku, 

 a zawdzięczamy to Marcinowi Bielskiemu, 

który użył tego motywu w jednej ze swoich 

sztuk teatralnych. Choć pochodzenie tego 

obyczaju nie jest do końca jasne, to według 

niektórych uczonych jest to już Starożytna 

Grecja. 

Andrzejkami nazywa się odprawiany w nocy 

z 29 na 30 listopada wieczór wróżb. Są 

idealną okazją na zorganizowanie ostatnich 

zabaw przed rozpoczynającym się dzień 

później adwentem. 

Początkowo Andrzejki miały charakter 

jedynie matrymonialny i brały w nich udział 

tylko niezamożne kobiety, chcące wywróżyć 

sobie obraz swojego przyszłego męża. 

Kobiety te traktowały ten wieczór bardzo 

poważnie; wierzyły, że wszystko czego się 

wtedy dowiedzą na pewno się spełni.  

Przykładowe starsze zwyczaje andrzejkowe: 

- Panny wierzyły w to, że jeśli podczas wigilii 

św. Andrzeja nie będą jeść przez cały dzień, 

to we śnie ukaże się jej przyszły mąż. 

- Strona, z której w Andrzejki szczekał pies, 

miała być tą, z której przyjdzie narzeczony. 

- Popularne też było przelewanie wosku do 

wody przez otwór w kluczu, każdy dowolnie 

interpretował powstały wzór i miał on 

zwiastować wydarzenia, które odbędą się w 

przyszłości. Ta wróżba jest popularna także 

w dzisiejszych czasach. 

Aktualnie Andrzejki są raczej młodzieżową 

zabawą przeznaczoną zarówno dla 

dziewczyn jak i dla chłopców, a nie 

sprawdzonym sposobem na znalezienie 

drugiej połówki wśród płci pięknej. 

     

  Bartek Ćwiklak

 

Andrzejki 



 

 

 

Pogoda na wycieczce nie zawsze 
była sprzyjająca, ale widoki 
rekompensowały nam trud wspinaczki. 
Zdobyliśmy Grzesia (1653 m n.p.m) i Sarnią 
Skałę (1377 m n.p.m), a także ostatniego 
dnia odbyliśmy spacer po Gubałówce. 
1. Panorama Grzesia ( szczyt 1653 m n.p.m) 
wynagrodziła nam wymagającą drogę na 
sam szczyt.  

2. Sprzyjające warunki wejścia na Sarnią 
Skałę (1377 m n.p.m)  nie zwiastowały nam 
komplikacji podczas schodzenia ze szczytu.  
3.Ostatniego dnia daliśmy nogom 
odpocząć, więc z Gubałówki 
zjechaliśmy wyciągiem krzesełkowym.  
Natalia Parys 
     
    

Zakopane 



 



  
  

 

 

  

Dnia 25 października trzech uczniów 

Elektronika reprezentowało muzycznie 

naszą szkołę na I Festiwalu Piosenki 

Wojciecha Młynarskiego  

w Radomiu. Chłopaki przygotowali  na 

konkurs trzy utwory: Przyjdzie walec  

i wyrówna, Jeszcze w zielone gramy, Tak jak 

śpiewał pan Chagall.  

Wokalnie wystąpił Igor Chmielewski z klasy 

3TM1, natomiast gitarowo wykonanie 

uświetnili Wojtek Pernal i Nikolas Zawal z 

klasy 4TI1. Cieszy nas fakt, że panowie sami 

zaaranżowali utwory według własnego 

wyczucia muzycznego, co na pewno 

postawiło nas w rzędzie oryginalnych 

wykonawców.  

Po części konkursowej Zespół Elektronik 

uczestniczył w Recitalu Danuty Błażejczyk, 

który został uświetniony przez artystkę 

wspomnieniami  

ze współpracy z Wojciechem Młynarskim. 

Okazało się bardzo cennym 

doświadczeniem „sięgnięcie” po twórczość 

artysty, który w wyjątkowy sposób 

komentował bieżącą rzeczywistość, by 

zamknąć ją w niepowtarzalną formę 

poetyckiej piosenki.  

Diana Tomaszewska

 

 

Muzykujemy 



 

 

 

 

 

 

 18 października wystartowała 

Elektroniczna Liga Piłki Nożnej. Są to 

pierwsze rozgrywki szkolne na tak wielką 

skalę, bowiem do ligi zgłosiło się aż 19 klas, 

co daje nam aż 171 emocjonujących meczy, 

które zostaną rozegrane na orliku lub 

 w razie potrzeby na hali. Jako uczestnik tej 

imprezy mogę powiedzieć, że mecze 

odbywają się w przyjaznej atmosferze, 

jednak w każdym starciu obecny jest smak 

rywalizacji, który nadaje emocji  

w międzyklasowych starciach. Inicjatorem 

,,El.ligi’’ jest Profesor Marek Pastusiak, który 

jest także arbitrem w rozgrywkach. Pomysł 

okazał się świetny. To idealna okazja do 

ruchu, zdrowej rywalizacji oraz dreszczyku 

emocji. Obecne wyniki możemy zobaczyć w 

szkolnej gablocie. Zachęcamy do 

kibicowania!     

Wiktor Wikaliński 

6 listopada 2019 roku odbyła się batalia 

pomiędzy szkolnymi drużynami koszykówki 

męskiej. Elektronik został przydzielonych do 

grupy razem z II LO im. Marii Konopnickiej 

oraz Zespołem Szkół Agrotechnicznych 

 i Gospodarki Żywnościowej. Niestety 

Agrotechnik nie pojawił się na zawodach  

i tego dnia rozegrano tylko jeden mecz, 

który był pokazem siły i dominacji drużyny  

z Elektronika.  Od początku pierwszej 

kwarty wynik kontrolowali koszykarze 

Elektronika. Zespół pod bacznym okiem 

prof. Marka Pastusiaka kontrolował resztę 

spotkania, co poskutkowało i dało okazałe 

zwycięstwo, aż 57:11. Za niedługo 

”Elektroników” czekają rozgrywki finałowe, 

a II LO dziękujemy za spotkanie  

i życzymy sukcesów. 

Patryk Staniszewski 
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Dnia 22.11.2019 klasy 3TT i 3Ti4 pod opieką 
wychowawców pani Anety Wojtan oraz 
pani Elizy Mitak udały się do Zespołu Szkół 
Muzycznych im. Oskara Kolberga w 
Radomiu na wykłady organizowane przez 
Izbę Przemysłowo –  Handlową Ziemi 
Radomskiej. Obejmowały one zakres 
szeroko pojętej edukacji za granicą oraz 
sposobów rekrutacji nowych pracowników. 
Głównym prelektorem tego spotkania była 
pani Katarzyna Wielocha, czyli Wiceprezes 
Zarządu. Przez kolejne godziny 
dowiedzieliśmy się czym dla nas jest 
matura oraz jakie korzyści płyną z jej 
dobrego wyniku. Zostały omówione 
poszczególne uczelnie z państw takich jak 
USA, Holandia, Szkocja, czy Wielka 
Brytania. Wypowiedzi osób zabierających 
głos były bardzo interesujące i z pewnością 
zachęcały do podjęcia edukacji poza 
granicami naszego państwa. W trakcie 
wykładu dowiedzieliśmy się również 
 o bezpieczeństwie użytkowania naszych 

kont, zostało to omówione przez 
przedstawiciela iPKO. Uwieńczeniem  

 

 

całego spotkania były konkursy  
z nagrodami, a także możliwość rozwiania 
wszelkich wątpliwości dzięki temu, że 
każdy mógł zadać nurtujące go pytania.  
Z pewnością dla uczniów był to miło 
spędzony czas. Jak wiadomo matematyka 
nie należy do najłatwiejszych przedmiotów, 
których się uczymy.  

Patryk Cis 
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Jak wiadomo matematyka nie należy do 
najłatwiejszych przedmiotów, których się 
uczymy. Często staje się tak, że godziny 
lekcyjne, które są przeznaczone na naukę 
“matmy” często nie wystarczają. 
 W tym wypadku pomocną dłoń podaje nam 
Akademia Górniczo-Hutnicza, przewidując 
dodatkowe zajęcia, m.in.  
z matematyki i fizyki prowadzone przez 
nauczycieli z naszej szkoły. Według założenia 
projekt kierowany jest do uczniów w celu 
przygotowania ich do egzaminu 
maturalnego. Istnieje również możliwość 
zorganizowania zajęć  
o charakterze nie tylko rozwijającym 
umiejętności matematyczne, ale 
wspomagająco na podstawie potrzeb 
młodzieży. 

Patryk Staniszewski 


