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HAPPY EASTER TO EVERYONE!



Kaizen - metoda małych kroków by Katarzyna Konopacka

Jak pisze w swojej książce dr Robert Maurer  Filozofia Kaizen  - mały krok 
może zmienić Twoje życie. Dlaczego? Ponieważ wszystkie zmiany, 

niezależnie czy są pozytywne czy negatywne, budzą lęk. Dlatego tak wiele 
postanowień noworocznych nie udaje się nam dotrzymać i zrealizować ;) 

Jednakże (However,)  maleńkie kroki kaizen (tiny kaizen steps) są w stanie 
ominąć reakcje lękowe mózgu, ponieważ są tak małe i niepozorne, że 

mózg (brain) nie jest w stanie ich zauważyć :). 
Dr Maurer wraz z lekarzem rodzinnym Julii, która miała depresję 

(depression) i nadwagę (overweight) zalecili jej podczas oglądania telewizji 
jednominutowy marsz. Podczas (during) następnej wizyty Julia zapytała co 

jeszcze może robić przez minutę. I tak minuta po minucie Julia stała się 
fanką fitnessu (fitness freak). 

Kaizen - jest nie tylko dobrym rozwiązaniem dla sportu - ale i dla nauki 
języków obcych (foreign languages). Zacznij od minuty każdego dnia, w 
ten sposób twórcze podejście i racjonalne myślenie zostaną pobudzone i 

jak mówi John Wooden - trener (coach) młodzieżowej ligi koszykówki 
Kiedy poprawiamy się odrobinę każdego dnia, po pewnym czasie zaczną 

pojawiać się duże zmiany. 

Dr Robert Maurer. 2007. Filozofia Kaizen. Gliwice: Wydawnictwo HELION.
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Czy warto uczyć się języków obcych? 
by Aleksandra Grzyb
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Ludzi na świecie nurtuje wiele pytań dotyczących języków obcych. Są one 
przydatne czy może bezużyteczne? Proste czy łatwe? Konieczne czy też 
zbędne? Na pewno odgrywają wielką rolę w świecie. Język angielski jest 

jednym z najpowszechniejszych, najczęściej używanych języków. Po 
angielsku mówią ludzie mieszkający w takich krajach jak Wielka Brytania, 
Stany Zjednoczone, Irlandia, Kanada, Australia czy Nowa Zelandia. Język 
ten jest bardzo mocno zróżnicowany geograficznie. Dialekty do pewnego 

stopnia różnią się fonetyką, słownictwem i gramatyką. W dzisiejszych 
czasach bez znajomości języka angielskiego trudno jest znaleźć dobrą 
pracę. Pracownicy ze znajomością języka angielskiego są doceniani i 
poszukiwani. Praca za granicą przynosi na pewno satysfakcjonujące 
zarobki. Języki obce stają się częścią codziennego życia i pomagają 

zrozumieć innych ludzi z obcego kraju. Dlatego właśnie warto się ich uczyć. 
Znajomość języka angielskiego jest doskonałym sposobem na zdobycie 

dodatkowych pieniędzy poprzez udzielanie korepetycji.



Aby nauczyć się języka obcego należy zachować: systematyczność, 
różnorodność i balans. Skuteczna nauka języków ma dwóch wielkich 

wrogów. Są to: nadmierny stres oraz nuda. Najskuteczniejsze aktywności 
językowe to: słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie. W dzisiejszych czasach 
bardzo dużą rolę odgrywają aplikacje elektroniczne. Powstają również takie, 

które mają na celu pomóc nam w nauce języka. Niekoniecznie trzeba się 
liczyć z dużymi kosztami zakupu. Możemy utrwalać materiał gdziekolwiek 

jesteśmy o ile mamy ze sobą telefon, czy komputer. Jest to na pewno dużo 
wygodniejsze niż dźwiganie ze sobą słownika, czy notatek wypełnionych 

słówkami. 
Pewnie nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że uczymy się śpiewając. 

Słuchamy naszych ulubionych zagranicznych piosenek, uczymy się 
wymowy, akcentów, nieraz sprawdzamy tłumaczenie tekstów. To samo 
dotyczy filmów z napisami, książek czy blogów. Bardzo przydatne jest 

również rozmawianie online z osobami z innych krajów. Bez znaczenia czy 
jest to wiadomość tekstowa czy też wideo. 

Nie ma sensu skupiać się na dosłownym tłumaczeniu, należy wychwytywać 
słówka, zwroty, gotowe frazy. 

Jedną z metod szybkiej nauki języka są zagraniczne kursy językowe. 
Poprzez wyjazd w naturalne środowisko języka angielskiego zyskujemy 

okazje do rozmów w sklepie, na ulicy, w barze, na plaży, czy w muzeum itd.
Oprócz zajęć dydaktycznych jakie uzupełniają kurs językowy każdy 

uczestnik kursu bierze udział w integracji i harmonogramie zajęć 
rozrywkowych, praktycznej nauce języka w plenerze. Dodatkowym plusem 
kursów jest konieczność prowadzenia rozmów z innymi kursantami również 

w języku angielskim z racji ich pochodzenia, z różnych krajów. Także na 
naszą naukę składa się wiele różnych czynników. Ważna jest determinacja i 

przede wszystkich chęci. Pozostaje tylko powiedzieć Good Luck! 
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Vocabulary Bank: 
Foreign Languages- języki obce 

Dialect- dialekt 
Phonetics/vocabulary/grammar-fonetyka/słownictwo/gramatyka 

Private Lessons- korepetycje 
Regularity/variety- systematyczność/różnorodność 

Electronic applications- aplikacje elektroniczne 
Language learning- nauka języka 

Dictionary- słownik 
Pronunciation- wymowa 
Translation- tłumaczenie 

Language courses- kursy językowe 
Classes- zajęcia dydaktyczne 

Origin- pochodzenie 
Determination- determinacja 

Integration- integracja 
Interview- rozmowy 

Foreigner- cudzoziemiec 
Words- słówka 
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Norway by Justyna Partyka 
 

Recently (ostatnio) I have had the opportunity 
(szansę) to visit Norway. Norway is located in 

Northern Europe and it is a constitutional monarchy. 
The capital (stolica) is Oslo. It has a total area of 385 

252 km² and has a population of 5 165 802 
inhabitants (mieszkańcy). 

Norwegian speciality is cheese (ser żółty) with 
caramel (karmel) and bread crunches with pastes 

(pasta np. rybna). Norwegians also like frozen 
(mrożona) pizza. Most of the shops are closed on 

Sundays. 
In Norway  traffic rules (przepisy drogowe) are very 
respected (szanowane; tu:przestrzegane), because 
tickets (mandaty) are very expensive. If the police 
stop a drunk driver (pijany kierowca), he or she is 

detained (zatrzymany w areszcie) for 30 days. What is 
more (co więcej), he or she must pay 10% of their 

annual income (roczny dochód). 
In Norway houses are built of (zbudowane) wood 

(drewno), typically on roofs (dachy) of houses often 
grass (trawa) is planted (zasadzona). Houses are 

usually in shades (w odcieniu) of red. 
For the Norwegians  ecology is very important 

therefore (dlatego) they sort trash (śmieci) and do not 
use too much plastic. 

All in all (podsumowując), Norway is a beautiful 
country with magnificent views (wspaniałe widoki), 

that is why (dlatego), I recommend (polecam) visiting 
Norway. 
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Muzyka - sztuką (art) czy uzalażnieniem (addiction)? by Natalia 
Przybylska 

 
Muzyka, według definicji jest postrzegana jako sztuka organizacji 
struktur dźwiękowych (the art of organizing sound structures) w 

czasie, jak i uznawana za jedną ze sztuk pięknych (fine arts), która 
wpływa na psychikę człowieka poprzez dźwięk (definicja pochodząca 

z Wikipedii). Lecz czy aby na pewno tylko sztuką, czy może nawet 
i uzależnieniem? 

Zdecydowanie (definitely)... tym i tym! 
Muzyka? Hmmm?  Jak może być uzależnieniem? Otóż istnieje na to 

proste wytłumaczenie. Tylko ona potrafi zmienić, a nawet obrócić nasz 
świat do góry nogami (upside down). Jakby to powiedział, a raczej 

wyśpiewał znany i słynny (well-known and famous) Czesław Niemen: 
Dziwny jest ten świat. Dlatego więc zatracamy się w muzyce. 

Z różnych powodów, jak np. miłość (love), smutek (sadness), żal 
(regret), szczęście (happiness) itp.. Część z nas czytając - słucha 
muzyki, odrabiając lekcje - słucha muzyki, wychodząc się przejść - 

słucha muzyki, jadąc jakimkolwiek środkiem transportu... słucha 
muzyki :) 

Jak to możliwe, że muzyka aż tak wciąga? Jak taka mała cząstka 
świata, potrafi wywrzeć na nas takie emocje i takie uzależnienie, że 

nie potrafimy się bez niej obyć? Według naukowców (scientists) 
muzyka poprzez swoją rytmikę, sposób grania jak i przekaz, powoduje 
u nas nagle (suddenly) wahania nastroju, co ciągnie za sobą kolejne 

pragnienie dalszego słuchania. 
Na pytanie czy muzyka jest sztuką czy uzależnieniem, musicie 

odpowiedzieć sobie na to sami:) 
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Istnieje kilka gatunków muzycznych, o których krótko opowiem: 
 

* Muzyka popowa (pop music)- najbardziej kojarzona jako muzyka rozrywkowa... 
Przykładowa piosenka : Mrozu  feat. Tomson -  Bo jak nie my to kto 

(https://m.youtube.com/watch?v=FG1c7NeofXU) 
 

* Rock (rock music)-  muzyka charakteryzująca się brzmieniem gitar 
elektrycznych, perkusji, z wyrazistym rytmem i wokalem muzycznym... 

Przykładowe piosenki : Bring Me To The Horizon - Can you feel my heart 
(https://m.youtube.com/watch?v=QJJYpsA5tv8); Andy Black - We don't have to 

dance (https://m.youtube.com/watch?v=8fEoWA9Vz3A) 
 

* Heavy Metal - jest pochodnią muzyki rockowej, zespoły tego gatunku 
wprowadzili ostre, ciężkie brzmienie, jak i długie, mocno przesterowane solówki 

gitarzystów oraz mocne brzmienie perkusji w tle... Przykładowe piosenki : 
Metallica -  Blackened (https://m.youtube.com/watch?v=DU_ggFovJNo) 

 
* Disco polo - muzykę tę charakteryzuje prosta melodia, równomierny rytm 

perkusji jak i keyboardu, z dodatkiem prostego i wpadającego zazwyczaj w ucho 
tekstu... Przykładowe piosenki : Łobuzy -  Ona czuje we mnie piniądz 

(https://m.youtube.com/watch?v=_YHa208H-Gc) ; Long & Junior - Tańcz Tańcz 
Tańcz (https://m.youtube.com/watch?v=9XolBQsGGBM) 

 
*Hip-Hop - muzyka charakteryzująca się tłem dźwiękowym rytmicznym oraz 
rapowaniem...Przykładowe piosenki : Sztoss - K.T.J (https://m.youtube.com 

/watch?v=e1WhNi5xJCI) ; ZBUKU ft. Sztoss - Pijemy szampana 
(https://m.youtube.com/watch?v=becy4DlGaM0)   
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Memy by Michał Gancarczyk 
 

Fajną metodą nauczenia się idiomów - wyrażeń, których nie 
przetłumaczymy dosłownie - są memy. Oto kilka z nich, czy 

domyślacie się ich znaczenia w języku polskim? 

W tym numerze to wszystko, za pomoc dziękuję Autorom tekstów 

i pani Darii Hurbik:) 

 

Katarzyna Konopacka 


