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Na Boże Narodzenie 
i Nowy Rok 

 
Drodzy Nauczyciele, Pracownicy szkoły, 

Uczniowie i Rodzice 

 

Niech Święta Bożego Narodzenia przyniosą 

Wam radość, pokój i wzajemną życzliwość. 

 

Niech ten wspaniały czas przebiegnie 

w cudownej rodzinnej atmosferze oraz będzie 

wytchnieniem od codziennych zajęć. 

 

Niech Nowy Rok 2022 będzie czasem pokoju 

oraz realizacji swoich planów. 

 

Dużo zdrowia 

 
życzy 

 
Zespół Redakcyjny Szkolnej Gazetki Krzyk 
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Zdjęcie 1, Marta Kilian I a T 
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Motto na grudzień 

,,Najlepszym sposobem na 
Uszczęśliwienie samego siebie  

Jest uszczęśliwid drugiego człowieka’’ 
 

Seneka 
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„Biznes jutra”, czyli 14. edycja Światowego 

Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce 

Nasza szkoła już po raz 10. przyłączyła się do projektu 
Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Otwarta firma, 
organizując Światowy Tydzieo Przedsiębiorczości. Jest to 
największe w kraju wydarzenie promujące świadomy rozwój 
zawodowy i aktywną postawę wobec życia młodych osób.  
W tym roku hasłem przewodnim obchodów był „Biznes jutra”. 

30 listopada w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości 
gościliśmy pana Arkadiusza Łysonia, dziennikarza Tygodnika 
Regionalnego „Korso” w Mielcu. Na spotkanie z młodzieżą klas 
pierwszych, drugich i czwartych technikum o profilu technik 
rachunkowości oraz technik organizacji turystyki zaprosiła go 
pani Aneta Soja-Ząbek, koordynator akcji w szkole. 

W czasie godzinnego spotkania dziennikarz opowiadał 
między innymi o obiegu informacji, także tej internetowej, 
o jej cechach i nowoczesnych formach przekazu. Młodzież 
dowiedziała się również o mediach elektronicznych, ich 
ciągłym rozwoju i roli w społeczeostwie. Dziennikarz zapoznał 
nas z historią firmy i sposobami funkcjonowania marketingu 
wydawnictwa. Zdradził także kulisy dziennikarskiego fachu 
i ciekawostki dotyczące takiej pracy. Pan Łysoo przedstawił 
również typowy tydzieo pracy całej redakcji i różnice pomiędzy 
dziennikarstwem tradycyjnym (gazeta papierowa) a pracą na 
portalu i w mediach społecznościowych. Na koniec swojego 
wystąpienia zachęcał nas do pracy na rzecz klasy i szkoły, do 
brania udziału w różnych konkursach i olimpiadach, do 
aktywności również pozaszkolnej. Już dziś musimy myśled 
o swojej przyszłości, warto więc zostad wolontariuszem, 
włączad się w ciekawe projekty i inicjatywy, co w przyszłości 
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zaowocuje wzrostem naszych kompetencji, tak przydatnych na 
rynku pracy. 

W czasie spotkania nasz gośd stosował aktywizujące 
metody pracy, wykorzystując aplikacje mobilne, a na 
podsumowanie zorganizował quiz z nagrodami dla najbardziej 
aktywnych słuchaczy. 
Wizyta zakooczyła się pamiątkowym zdjęciem. 

Przypomnijmy, że pan Arkadiusz Łysoo jest naszym stałym 
gościem w związku z organizowanym w szkole Tygodniem 
Przedsiębiorczości i na pewno spotkamy się z nim jeszcze nie 
raz – ciekawych tematów nie zabraknie! 

 
Amelia Zasowska i Kamila Kozak 
 

Prezenty, prezenty! 
 

W związku ze zbliżającymi się świętami przeprowadziliśmy 
sondę wśród uczniów naszej szkoły. Pytaliśmy, jakie – według 
nich – są najbardziej trafione i najmniej udane prezenty 
świąteczne. 
Wśród tych oczekiwanych  
prezentów znalazły się: 

 ciepłe skarpety, 

 kubek z Mikołajem/reniferem/bałwankiem, 

 sweter świąteczny, 

 słodycze, 

 łyżwy, 

 gra komputerowa, 

 głośnik, 

 pendrive, 

 album ze zdjęciami, 

 świeczka zapachowa,  

 herbatki owocowe. 
Zdjęcie 2, Dawid Tomczyk, I c T 
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Okazuje się, że każdy prezent w jakimś stopniu jest dobry, 
wszystko zależy od tego, kto czego potrzebuje.  
Często ważniejszy jest gest niż to, co się daje. Bo w święta 
najcudowniejsze, co może byd, to spędzid czas w gronie 
rodziny. 

Milena Kłoda, Oliwia Woszczyna, Emilia Mazur, Kacper Kopera 

 
Najcenniejszych rzeczy w życiu nie 

 nabywa się za pieniądze...” 
Albert Einstein 

Hej, jak miło Cię widzied – to słowa które zapewne każdy z nas 
chciałby usłyszed, lecz ilu ma taką okazję? Życie w dobie 
mediów społecznościowych wydawałoby się idealne, a jednak 
nie dla każdego takie jest. 

Zdjęcie 3, Sylwia Zając, 2bT 
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Bywa, iż dzieo mija za dniem, a my zamknięci w czterech 
ścianach szukamy sensu życia. Życia, które mija nieubłaganie. 

Samotnośd dotyka ludzi w każdym 
wieku. Niezależnie od płci, ilości 
posiadanych rzeczy czy pieniędzy. 
Często nie zdajemy sobie sprawy, jak 
wiele osób w naszym otoczeniu czuje 
się „opuszczonych”, skazanych wy-
łącznie na siebie.  Pochłonięci pracą, 
własnymi obowiązkami, stawiamy na 
„szybkie” kontakty wirtualne, 
w których nie zawsze czujemy się 

dobrze. Nikt z naszego otoczenia nie jest w stanie 
zweryfikowad, czy za tym pięknym obrazem codziennego 
uśmiechu nie kryje się pustka. Pustka, która wieczorami 
przeradza się w silne uczucie pogrążenia. Mówi się, że cztery 
przytulenia dziennie pozwalają nam przeżyd. Natomiast do 
dobrego zdrowia potrzeba już osiem przytuleo. Z kolei 
dwanaście uścisków jest niezbędnych do tego, aby się 
rozwijad. A to wszystko nie bez przyczyny, w koocu bliskośd 
fizyczna jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Z niej 
czerpiemy motywację, humor, 
lepsze zdrowie, stajemy się 
spokojniejsi, a nasze serce bije 
wolniej.  
Bywa jednak i tak, że pomimo 
tego, iż chcemy zawierad 
kontakty – nie mamy z kim. 
A gdyby tak te wszystkie 
samotne osoby przyprowadzid w jedno miejsce? Miejsce, 
w którym mogłyby poszukad kogoś, z kim podzieliłyby kolejne 
momenty życia. 
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Często podczas rozmów zdarza się usłyszed „nie mam dla kogo 
żyd”, czy też „nie mam planów i nie chce ich mied, bo nie mam 
z kim ich dzielid”, „nie może byd lepiej”, „nie daję rady tak 
dalej...”. A przecież nie można wartościowad siebie na 
podstawie liczby zawartych lub nie relacji. Mimo to samotnośd 
bardzo zmienia człowieka. Można powiedzied, że zamyka go 
w sobie i cofa gdzieś w otchłao, z której ciężko wyjśd. Często 
takie osoby uciekają w alkohol, papierosy, czy też inne używki, 
by zapomnied, może zrelaksowad się, chod nie zawsze. 
Czasami właśnie poprzez to „wyjście na papierosa” mogą 
w koocu z kimś porozmawiad. 

„Samotnośd to cichy zabójca - 
niszczy człowieka bardziej niż 
nie jeden nałóg.” Zakłóca sen, 
podnosi ciśnienie krwi, obniża 
odpornośd, pogłębia depresję, 
obniża samopoczucie i podnosi 
kortyzol. A to tylko niektóre 
skutki, jakie ona wywołuje. 
Bowiem badanie przeprowa-
dzone w Dartmouth Social 
Neuroscience Lab wykazało, że 

im bardziej czujemy się emocjonalnie z kimś związani, tym 
bardziej odzwierciedla się to w mózgu.  
Natomiast ludzie przeżywający rozstanie, samotnośd, wyka-
zują słabsze neuronowe połączenie.  
W eksperymencie tym brało udział 50 studentów i członków 
społeczności w wieku od 18 do 47 lat. Przed przejściem przez 

badanie skanerem fMRI uczestnicy zostali poproszeni 
o wskazanie i uszeregowanie pięciu osób, z którymi są 
najbliżej, oraz pięciu znajomych. Podczas ich skanu zapytano 
również o opinie na temat siebie, najbliższych osób, 
znajomych oraz pięciu celebrytów.  
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Poproszono też o ocenę, w jakim stopniu cecha opisywała 
osobę w skali od 1 do 4. Informacje zwrotne, jakie wówczas 
otrzymano, pokazywały, iż ludzie samotni wykazywali mniejsze 
podobieostwo neuronalne między sobą a innymi. Im bardziej 
„opuszczeni” ludzie, tym mniej podobny jest ich mózg, gdy 
myślą o sobie i innych. 

Zatem warto zadbad o zdrowie swoje i osób z naszego 
otoczenia. Jest ku temu znakomita okazja, bowiem niedługo 
święta, a zatem idealny czas, aby o tym pomyśled. Mam 
nadzieję, że akurat przy stole uda się stworzyd świetną 
atmosferę, w której nikt nie zostanie wykluczony, a wręcz 
przeciwnie – znajdzie chociaż moment, by powiedzied coś od 
siebie.  Może okaże się, iż ta nielubiana kuzynka wcale nie jest 
taka straszna, a sąsiad to tak naprawdę człowiek po 
przejściach ze świetnym poczuciem humoru. Natomiast babcia 
z osiedla potrafi znaleźd drogę w gąszczu każdej ulicy. Bowiem 
„najgorszy ból w życiu to ten, którym nie możesz się z nikim 
podzielid, bo ci, którym możesz o nim powiedzied, nie 
zrozumieją, a tym, którzy mogliby zrozumied, nie możesz 
powiedzied.” 

Marta 

Źródła: 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.szlachetnapaczka.pl%2Fraport-o-

samotnosci%2F&psig=AOvVaw1cQ9mxYnM9C-WuxNrO-

z8l&ust=1638629365117000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCJDJh4Txx_QCFQ

AAAAAdAAAAABAE 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkrokdozdrowia.com%2Fsamotnosc-
znasz-skutki-uboczne%2F&psig=AOvVaw1cQ9mxYnM9C-WuxNrO-
z8l&ust=1638629365117000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCJDJh4Txx_QCFQ
AAAAAdAAAAABAP 
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjustynaniebieszczanska.com%2Fzycze-

samotnosci%2F&psig=AOvVaw3JZB29os2PyEB097ilQkTy&ust=1638629586514000&source=i

mages&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCIjbs-zxx_QCFQAAAAAdAAAAABAR 

 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.szlachetnapaczka.pl%2Fraport-o-samotnosci%2F&psig=AOvVaw1cQ9mxYnM9C-WuxNrO-z8l&ust=1638629365117000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCJDJh4Txx_QCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.szlachetnapaczka.pl%2Fraport-o-samotnosci%2F&psig=AOvVaw1cQ9mxYnM9C-WuxNrO-z8l&ust=1638629365117000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCJDJh4Txx_QCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.szlachetnapaczka.pl%2Fraport-o-samotnosci%2F&psig=AOvVaw1cQ9mxYnM9C-WuxNrO-z8l&ust=1638629365117000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCJDJh4Txx_QCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.szlachetnapaczka.pl%2Fraport-o-samotnosci%2F&psig=AOvVaw1cQ9mxYnM9C-WuxNrO-z8l&ust=1638629365117000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCJDJh4Txx_QCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkrokdozdrowia.com%2Fsamotnosc-znasz-skutki-uboczne%2F&psig=AOvVaw1cQ9mxYnM9C-WuxNrO-z8l&ust=1638629365117000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCJDJh4Txx_QCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkrokdozdrowia.com%2Fsamotnosc-znasz-skutki-uboczne%2F&psig=AOvVaw1cQ9mxYnM9C-WuxNrO-z8l&ust=1638629365117000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCJDJh4Txx_QCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkrokdozdrowia.com%2Fsamotnosc-znasz-skutki-uboczne%2F&psig=AOvVaw1cQ9mxYnM9C-WuxNrO-z8l&ust=1638629365117000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCJDJh4Txx_QCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkrokdozdrowia.com%2Fsamotnosc-znasz-skutki-uboczne%2F&psig=AOvVaw1cQ9mxYnM9C-WuxNrO-z8l&ust=1638629365117000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCJDJh4Txx_QCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjustynaniebieszczanska.com%2Fzycze-samotnosci%2F&psig=AOvVaw3JZB29os2PyEB097ilQkTy&ust=1638629586514000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCIjbs-zxx_QCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjustynaniebieszczanska.com%2Fzycze-samotnosci%2F&psig=AOvVaw3JZB29os2PyEB097ilQkTy&ust=1638629586514000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCIjbs-zxx_QCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjustynaniebieszczanska.com%2Fzycze-samotnosci%2F&psig=AOvVaw3JZB29os2PyEB097ilQkTy&ust=1638629586514000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCIjbs-zxx_QCFQAAAAAdAAAAABAR
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„Śpieszmy się kochad ludzi, tak szybko odchodzą...” 
Jan Twardowski 

 

- Cześd, Kasiu! Co u ciebie słychad? - zapytała Basia  
- Hej, świetnie, dzięki za troskę. Właśnie skooczyłam seans 
w kinie, a teraz ruszam na moją ulubioną kawę do tej 
pobliskiej kawiarni – odpowiedziała. 
- O, znakomicie. Co ty na to, żebym poszła z tobą? Chętnie 
dotrzymam ci towarzystwa - odrzekła pełna entuzjazmu 
dziewczyna.  
- Jasne, wiesz, że na to nie wpadłam. To będzie świetne 
popołudnie, a zarazem udany dzieo.  
- Kasia, stój! – krzyknęła Basia, a po chwili dodała: 
- Patrz, to ta babcia Zosi, kolejny dzieo idzie sama  
z olbrzymią siatką zakupów.   
- Tak, to ona. Ostatnio z nią rozmawiałam, kiedy wracałam ze 
szkoły. Niestety, była bardzo przygnębiona. Zosia rzadko do 
niej przyjeżdża, a ona sama musi zadbad o dom. Ciężko jest jej 
teraz, kiedy zbliżają się święta. Mówiła, że zostaje całkiem 
sama. Nikt nie będzie w stanie spędzid z nią kilku chwil, a to 
dlatego, że każdy ma swoje życie.  
Nawet wnuki, które tak bardzo kocha, wolą jechad do 
koleżanki niż do niej - nadmieniła Kasia. 
- Ojej, to straszne! Biedna pani, w dodatku teraz, kiedy jest tak 
ślisko, a ona chodzi o kuli, dźwigając torby zapełnione 
zakupami. Słyszałam, że ostatnio podupadła na zdrowiu.  
-  Racja, pochowała męża i najbliższą koleżankę, ale mimo to 
nikt z najbliższych nie zapyta się jej nawet, jak się czuje.  
A jak tam twoja babcia, Basiu? – zapytała.  
- Moja babcia? Chyba dobrze...   
- Jak to chyba?  
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- No wiesz, nie byłam u niej od wakacji. Jakoś nie lubię tam 
jeździd. Nigdy nie ma co robid, a babcia wciąż ogląda ten stary 
serial. Zatem powiedz lepiej, co u twojej?  
- Moja... Niestety już dawno odeszła. Często podczas świąt 
wspominam chwile, dla których zrezygnowałam ze spotkao  
z nią. Za każdym razem mocno płaczę.  

Życie starszych osób w obecnych czasach jest bardzo 
trudne. Większośd ludzi, utrudzonych w swoich obowiązkach, 
zapomina o ich istnieniu. Często, mimo zaawansowanego 
wieku, muszą radzid sobie z obowiązkami życia codziennego, 
spędzając przy tym ostatnie dni samemu. A przecież każdy  
z nas chciałby czud się potrzebnym?  

Codziennośd, monotonia i walka to trzy wyrazy, które  
w pełni opisują życie starszych osób. Żeby się o tym przekonad, 
wystarczy wyjrzed przez okno, zajrzed w świat innych, 
w którym każdy dzieo może wyglądad zupełnie inaczej niż 
nasz.  

Jest piękny zimowy poranek. Wszystkie dzieci biegną do 
szkoły, rzucając się śnieżkami zrobionymi ze świeżego śniegu. 
Klimat świątecznego pośpiechu już zaczyna kształtowad małe 
uśmiechy na twarzach dorosłych. To wszystko wygląda bardzo 
typowo, w koocu wydawałoby się, że każdego roku dzieje się 
tak samo.  

Święta, pierogi, paczki, choinka, kolędy - nie  
u wszystkich, lecz w większości, to właśnie te elementy tworzą 
to coś, do czego chcemy wracad przez cały rok, lub coś, od 
czego uciekamy z każdy dniem coraz bardziej. Tak właśnie było 
w przypadku pani Anny – 97-letniej staruszki zamieszkującej 
ulicę Żoliborz w Warszawie. Kobieta ta ostatnie dwadzieścia 
lat życia spędzała czas w domu. Kochała spacery po cudownym 
Warszawskim Żoliborzu, gdzie w wieku 15 lat przeżyła piekło. 
Często siadała na ławce w parku i rozmyślała… 
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Już tyle lat od tego wydarzenia, kiedy to 8 września 
o godzinie 7.00 rozpoczął się atak Wehrmachtu na Warszawę. 
Niemcy próbowali zdobyd stolicę z zaskoczenia siłami dwóch 
dywizji pancernych (1 i 4 DPanc), które 6 września dokonały 
skutecznego przełamania frontu polskiego pod Piotrkowem 
i Tomaszowem. Wydawało się, że to koniec, koniec Polski dla 
wszystkich jej mieszkaoców, którzy w popłochu próbowali 
szukad jakiegoś wyjścia, pomocy, czegokolwiek, by ocalid kraj, 
o który walczyli przodkowie. Ja akurat byłam z dziewczynami 
na spotkaniu, które zorganizowaliśmy w moim domu, aby 
porozmawiad o tym co przez kilka dni działo się na świecie.  

Nie wiedziałyśmy, że tak szybko sytuacja nabierze tempa. 
Już po pierwszych hukach wiedziałyśmy, że to koniec.  

Koniec wolności. Jedyne, co zdążyłam zrobid, to złapad 
zdjęcie mojego ówczesnego chłopaka i ruszyd w pogoo po 
strój.   

9 września powstrzymano poranny atak piechoty i czołgów 
niemieckich, utrzymując pozycje obronne w zachodniej części 
miasta. Już 15 września, w wyniku działao dowodzonej przez 
gen. Georga von Küchlera 3 Armii na odcinku wschodnim, 
miasto zostało okrążone. 17 września, po agresji ZSRR na 
Polskę, przebywający pod Warszawą Adolf Hitler wydał 
osobisty rozkaz ostrzału artyleryjskiego Zamku Królewskiego. 
To już koniec.  

Wiedziałam, że na nic nasze walki. Przyznam się, że 
zwątpiłam w to, że jeszcze kiedykolwiek zasiądę w tym 
miejscu, gdzie jestem i będę mogła głośno powiedzied: „Jestem 
Polką”. 26 września zapadła decyzja o podjęciu rozmów 
kapitulacyjnych z Niemcami. Podjęto ją z uwagi na sytuację 
ludności cywilnej. Akt kapitulacji stolicy podpisano 28 września 
na terenie dawnej Fabryki Silników Lotniczych Skody na 
Okęciu.  
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Już 28 września 1939 dokonano wytyczenia granicy niemiecko-
radzieckiej na okupowanym terytorium Polski. Byłam bezsilna. 
To, co wówczas czułam, jest nie do opisania.  

Później przeżyłam najtrudniejsze lata mojego życia. Obozy 

zagłady, głodówka, tułaczka i czekanie na krok w przód.  

Nie było kompletnie niczego. W koocu nadszedł 8 maja 1945 

roku - dzieo bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. Później 

ciężkie lata komunistyczne, aż do teraz. Kiedy to czas spokoju 

nadszedł w całkowitej samotności. Jestem tylko ja, leki 

i monotonia. Nikt nie chce mnie słuchad, samotnośd daje się 

we znaki. Nawet zwykła torba z zakupami przewyższa moje 

siły.  

Walka z chorobami stała się dla mnie zabójczą 

codziennością, której ciężko jest mi się przeciwstawid. Tym 

bardziej teraz... Czas świąt, których już od kilku lat nie 

poczułam.  

„Nauczyłam się, że ludzie odchodzą. Nawet jeśli obiecali 

tysiące razy, że tego nie zrobią.”  

Minęło kilka dni od tego pięknego zimowego poranka.  
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Zaledwie cztery doby, podczas których wydarzyło się tak 
wiele. Pani Anna zmarła trzy dni temu. Sama, samotnie.  
Na jej pogrzebie był tylko pan Jan – dawny przyjaciel jej 
zmarłego na wojnie chłopaka. „Starośd nie chroni przed 
miłością, ale miłośd chroni przed starością.”  

Marta 
Źródła: 

Historia inspirowana utworem „Dziewczyna z granatem” Katarzyny 
Sawczuk i wydarzeniami przedstawiającymi obronę Warszawy  
(8 września 1939 – 28 września 1939r.) 

 
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.garnek.pl%2Fwigater%2F32266

107%2Fzoliborz-park-

zeromskiego&psig=AOvVaw32dVgNPAgoKcZWj7eLkTn7&ust=1639310079690000&source=im

ages&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCKit2JvY2_QCFQAAAAAdAAAAABAD 

 

Wyłącz, zanim będzie za późno 
 
Cześd, zapewne zdarzyło Ci się znaleźd w sytuacji, kiedy to 

miałeś fizycznie dośd. Każdy dzieo stał się dla Ciebie na tyle 
trudny, iż walczyłeś o „przetrwanie”. W takich momentach 
zapewne często zamykałeś się w pokoju i zanurzałeś 
w otchłani Internetu.  

Wydawało Ci się, że to właśnie będzie najlepsza forma na 
spędzenie tego czasu. W koocu nie można spad cały dzieo. 
Z czasem jednak Internet stał się Twoim najlepszym 
przyjacielem, zastąpił totalnie wszystko. Poczucie samotności 
rosło z każdym dniem, lecz mimo to nie raz zdarzyło Ci się 
odmówid spotkania tej ostatniej osobie, chcącej z Tobą 
nawiązad kontakt. A to wszystko po to, by móc spędzid jeszcze 
jedną godzinę, grając w grę, czy też zawierając kolejną 
internetową znajomośd. Z dnia na dzieo zostawałeś sam. Sam 
w otchłani Internetu. Może teraz pomyślisz, że to nie 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.garnek.pl%2Fwigater%2F32266107%2Fzoliborz-park-zeromskiego&psig=AOvVaw32dVgNPAgoKcZWj7eLkTn7&ust=1639310079690000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCKit2JvY2_QCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.garnek.pl%2Fwigater%2F32266107%2Fzoliborz-park-zeromskiego&psig=AOvVaw32dVgNPAgoKcZWj7eLkTn7&ust=1639310079690000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCKit2JvY2_QCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.garnek.pl%2Fwigater%2F32266107%2Fzoliborz-park-zeromskiego&psig=AOvVaw32dVgNPAgoKcZWj7eLkTn7&ust=1639310079690000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCKit2JvY2_QCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.garnek.pl%2Fwigater%2F32266107%2Fzoliborz-park-zeromskiego&psig=AOvVaw32dVgNPAgoKcZWj7eLkTn7&ust=1639310079690000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCKit2JvY2_QCFQAAAAAdAAAAABAD
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samotnośd. Tam, w wirtualnym świecie jest przecież tylu ludzi. 
Zawsze można do nich napisad, porozmawiad, lecz czy oni 
będą w stanie zastąpid Twoich dawnych znajomych?  

Uzależnienie. Słowo to wydaje się nam tak odległe, a jednak 
jest to zjawisko na skalę światową. Bowiem za początek 
siecioholizmu uznaje się czas powstania Internetu na skalę 
globalną. Datuje się go na okres około 1960 roku. Jedną 
z pierwszych osób, które przyjrzały się bliżej temu zjawisku, był 
nowojorski psychiatra dr. Ivan Goldberg.  

To on dostrzegł w 1995 roku niepokojące sytuacje. Można 
powiedzied, że jego uwagę przykuło znaczne zaniechanie lub 
znaczne zredukowanie istotnych aktywności społecznych lub 
zawodowych, spowodowane nadmiernym korzystaniem 
z Internetu u jednego ze swoich pacjentów. 

Ten pacjent zauważył u siebie także marzenia, sny 
dotyczące korzystania z sieci oraz mimowolne ruchy palców. 
Innym badaczem tego zjawiska był dr. Jonathan J. Kandell, 
który rozpoczął zdefiniowanie go jako „psychologiczną 
zależnośd”, w której rodzaj sieciowej aktywności, będącej jej 
przyczyną miał drugorzędne znaczenie. Kolejną osobą 
próbującą rozwikład ową zagadkę był brytyjski psycholog Mark 
D. Griffiths. Uznał on to bowiem za rodzaj uzależnienia od 
technologii i sklasyfikował jako jedno z zaburzeo związanych 
z uzależnieniami behawioralnymi (zespół objawów związanych 
z utrwalonym, wielokrotnym powtarzaniem określonej 
czynności, w celu uzyskania przyjemności, euforii czy ulgi).  
Występowanie wszelakich trudności związanych z jednolitym 
określeniem kryteriów występowania siecioholizmu 
spowodowało, że uzależnienie to ma wiele określeo, m. in. 
„patologiczne korzystanie z Internetu”, „kompulsywne 
korzystanie z sieci”, „siecioholizm”, „sieciozależnośd”, 
„internetoholizm”, „cybernałóg”.  
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Warto zwrócid uwagę na jeszcze jeden fakt związany 
z korzystaniem z Internetu. 
Już wedle danych zebranych 
w 2003 r. przez Center for 
On-line Addiction, na 
podstawie obserwacji 17 tys. 
osób, uzależnieniem od 
Internetu może byd dotknię-
tych aż 6 procent Inter-
nautów.  

Co ciekawe, właśnie ten odsetek wymaga już leczenia, 
a blisko co trzeci internauta traktuje sied jako sposób na 
ucieczkę przed problemami.  

To jednak nie wszystko, co może Cię zaskoczyd.  
Opublikowane w 2014 roku badania uczonych 

z Uniwersytetu w Hong Kongu, którzy wzięli pod lupę 
przedstawicieli 31 nacji z 7 regionów świata wykazały, iż 
odsetek „siecioholików” w populacji szacuje się na około 420 
mln ludzi w skali całego globu.  Można to więc zatem 
porównad ze statystykami dotyczącymi narkotyków. Według 
ONZ z takimi środkami ma kontakt od 3,5 do 7 procent 
populacji świata. 

Co więcej, leczenie osób uzależnionych w ten właśnie 
sposób jest bardzo trudne. W koocu nie da się całkowicie 
wyeliminowad kontaktu z czynnikiem uzależniającym. Poza 
tym brakuje paostwowych placówek, które zajmowałyby się 
pomocą takim osobom.  Istniejące ośrodki leczenia zazwyczaj 
koncentrują się na alkoholikach bądź narkomanach. 
Dodatkowym problemem staje się fakt, że „siecioholicy” 
potrafią spędzad w Internecie całe dnie, a to zdecydowanie za 
dużo, aby móc zauważyd u siebie jakikolwiek problem. 
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Z czasem jednak możemy zauważyd, iż w sieci działa coraz 
więcej grup wsparcie dla takich właśnie osób.  

Niektóre z nich czerpią nawet metody bezpośrednio z 12 
kroków, stosowanych do leczenia uzależnieo w ośrodkach 
anonimowych alkoholików.  

Zatem warto spojrzed obiektywnie na swoje życie i nie bad 
się poszukiwad pomocy. W koocu każdy z nas miewa gorsze 
dni w życiu, a podróż przez nie w pojedynkę może byd zbyt trudna. 
„Internet - łączy nas z ludźmi, którzy są daleko, a oddala od tych, 
którzy są blisko”.  

Marta 

Źródła: 
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblaber.pl%2Flifestyle%2F9-oznak-
ktore-swiadcza-o-tym-ze-mozesz-byc-uzalezniony-od-
internetu%2F&psig=AOvVaw05RzmLjD8XPRzjQ5p8necl&ust=1638346699742000&source=im
ages&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCLDr-IDUv_QCFQAAAAAdAAAAABAQ 
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fzszdz.rzeszow.pl%2Fuzaleznienie-od-
internetu%2C87%2Cpl&psig=AOvVaw05RzmLjD8XPRzjQ5p8necl&ust=1638346699742000&so
urce=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCLDr-IDUv_QCFQAAAAAdAAAAABAv 
https://www.medicover.pl/ 

 
Dlaczego warto pomagad? 

 
Wielu z nas nigdy nie zastanawiało się, dlaczego inni ludzie 

pomagają. Czy warto pomagad?  
Niektórym odpowiedź na to pytanie przychodzi z ogromną 

łatwością, inni zaś muszą pomyśled, zanim udzielą odpowiedzi.  
Pomoc drugiej osobie to doskonała nauka. Pomaganie 

potrzebującym oznacza czynienie dobra, które prędzej czy 
później do nas wróci. Nigdy nie wiemy, kiedy to my sami 
będziemy tej pomocy potrzebowad.  
W takim razie co powstrzymuje nas przed pomaganiem?  

Smutne jest to, ale wiele osób liczy na to, że jeśli będą 
pomagad, to dostaną coś w zamian.  

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblaber.pl%2Flifestyle%2F9-oznak-ktore-swiadcza-o-tym-ze-mozesz-byc-uzalezniony-od-internetu%2F&psig=AOvVaw05RzmLjD8XPRzjQ5p8necl&ust=1638346699742000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCLDr-IDUv_QCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblaber.pl%2Flifestyle%2F9-oznak-ktore-swiadcza-o-tym-ze-mozesz-byc-uzalezniony-od-internetu%2F&psig=AOvVaw05RzmLjD8XPRzjQ5p8necl&ust=1638346699742000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCLDr-IDUv_QCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblaber.pl%2Flifestyle%2F9-oznak-ktore-swiadcza-o-tym-ze-mozesz-byc-uzalezniony-od-internetu%2F&psig=AOvVaw05RzmLjD8XPRzjQ5p8necl&ust=1638346699742000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCLDr-IDUv_QCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblaber.pl%2Flifestyle%2F9-oznak-ktore-swiadcza-o-tym-ze-mozesz-byc-uzalezniony-od-internetu%2F&psig=AOvVaw05RzmLjD8XPRzjQ5p8necl&ust=1638346699742000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCLDr-IDUv_QCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fzszdz.rzeszow.pl%2Fuzaleznienie-od-internetu%2C87%2Cpl&psig=AOvVaw05RzmLjD8XPRzjQ5p8necl&ust=1638346699742000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCLDr-IDUv_QCFQAAAAAdAAAAABAv
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fzszdz.rzeszow.pl%2Fuzaleznienie-od-internetu%2C87%2Cpl&psig=AOvVaw05RzmLjD8XPRzjQ5p8necl&ust=1638346699742000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCLDr-IDUv_QCFQAAAAAdAAAAABAv
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fzszdz.rzeszow.pl%2Fuzaleznienie-od-internetu%2C87%2Cpl&psig=AOvVaw05RzmLjD8XPRzjQ5p8necl&ust=1638346699742000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCLDr-IDUv_QCFQAAAAAdAAAAABAv
https://www.medicover.pl/
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Pomoc jednak powinna byd bezinteresowna. Dlaczego? 
Ponieważ tylko taka pomoc, która płynie prosto z serca, jest 
cenna. Sprawia, że zyskujemy na wartości jako człowiek. Sama 
myśl, że dzięki tobie świat może stad się lepszy, jest cudowna. 

Co prawda, można pomagad też jedynie na oczach innych 
ludzi, aby się tym pochwalid. Tylko czy jest w tym jakiś sens? 
Taka pomoc sprawia, że zniechęcamy się jeszcze bardziej. 
Natomiast bezinteresowna pomoc sprawia, że doceniamy to, 
co mamy, a potrzeba tak niewiele.  

Chwila rozmowy z kimś samotnym, pomoc w zakupach, 
pomoc w dotarciu osobie chorej na wizytę u lekarza, 
zaangażowanie się w akcję charytatywną - często tak niewiele 
może wywoład uśmiech na twarzy osoby potrzebującej. 

Ale jak zacząd w koocu pomagad? Najważniejsze jest, aby 
odnaleźd w sobie motywację i chęd do niesienia pomocy. 
Potem ważne jest również, aby zacząd działad i starad się 
szukad różnych okazji, aby tę pomoc nieśd. Przede wszystkim 
starajmy się pomóc naszym bliskim, np. można zapytad 
rodziców, jak się dziś czują, jak było w pracy, rodzeostwa – czy 
nie potrzebuje pomocy w zadaniach domowych lub po prostu 
jak minął dzieo. Czasami mogą byd z jakiegoś powodu smutni 
i taka zwykła rozmowa jest w stanie ich rozweselid chod 
odrobinę. Nawet zwykłe wyniesienie śmieci, pójście na zakupy, 
po prostu robienie czegoś, co pozytywnie zaskoczy drugą 
osobę, jest już bardzo dobre. Gdy już wiemy, że powinniśmy 
pomagad swoim bliskim, warto też otworzyd się na innych 
ludzi, np. sąsiadów, rówieśników.  

Równie ciekawą formą pomocy jest zostanie 
wolontariuszem. Ale zacznijmy najpierw od poznania pojęcia 
,,wolontariusz’’. Wolontariusz jest to osoba, która z własnej 
woli, bezinteresownie udziela pomocy innym oraz poświęca 
swój własny czas na wykonywanie czynności dobrodusznych. 
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W związku z tym wolontariuszem może zostad każdy, kto 
cechuje się życzliwością, cierpliwością oraz otwartością, 
a także chce wspierad inne osoby bez osiągania własnych 
korzyści materialnych. 
 

 
Zdjęcie 4, ks. Tomasz Franczak 

Na pomoc w byciu wolontariuszem idzie nam nasz szkolny 
Klub Wolontariuszy im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu, który od 
tego roku wznowił swoją działalnośd dzięki księdzu 
Tomaszowi. Dzięki temu można zauważyd, jak nasza młodzież 
jest chętna do pomocy i wspierania potrzebujących. 
Wolontariat powstał po to, byśmy mogli całą szkołą zrobid coś 
dobrego dla innych. Nie tylko pomagamy – co jest 
przepięknym gestem, ale również integrujemy się z młodzieżą 
oraz dziedmi z domu dziecka.  
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Do naszego klubu należy już znaczna częśd szkoły. Jest to 
bardzo dobra nowina, że tylu młodych i wspaniałych osób 
z naszego społeczeostwa ma tak dobre serce. Osoby chętne, 
chcące dołączyd do naszego grona, zapraszamy. Każda osoba, 
która jak my chce pomagad, jest mile widziana. Im więcej osób 
zechce bezinteresownie pomagad, tym lepsze będą efekty 
naszej pięknie rozkwitającej pracy. 
 

Wiktoria Obara, Oliwia Obara, Izabela Obara,  
Andżelika Uzar i Amelia Miłoś 

 

A może jakaś książka  
na świąteczny wieczór? 

 

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Kilkanaście dni temu 
powitaliśmy ten piękny świąteczny miesiąc, jakim jest 
grudzieo! W okresie tym zapewne każdy z nas myśli już tylko o 
świętach, prezentach, śniegu czy też słuchaniu świątecznych 
piosenek. Nie zapominam też dodad oglądania wielu 
świątecznych filmów czy seriali. Ale oprócz nich może warto 
także przeczytad jakąś wartościową książkę? Idą święta, a wraz 
z nimi wiele czasu wolnego i czasu na odpoczynek. 
Wykorzystajmy go pożytecznie. Spośród szeregu lektur pragnę 
Wam serdecznie polecid książkę pt. „Światło’’ napisaną przez 
Jay ‘a Ashera. 

Powieśd tę można uznad za lekką książkę, która wprawi nas 
w świąteczny klimat. Czytając ją, można doznad wzruszeo, 
jakie ta książka do nas, czytelników, przesyła. Myślę, że 
właśnie na ten czas powinny one trafid prosto do naszego 
serca, a nawet w pewnym stopniu zmienid nasz sposób 
dotychczasowego myślenia.  
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Historia ta opowiada o piętnastoletniej dziewczynie 
o imieniu Sierra, która na święta wyjeżdża wraz z rodzicami na 
miesiąc do Kalifornii, gdzie sprzedają drzewka choinkowe.  

W czasie pobytu główna bohaterka przeżywa wiele 
przygód, które odmieniają jej życie, oraz naprowadza pewnego 
tajemniczego chłopaka, jakim jest Caleb, na właściwą drogę. 
Podczas czytania nie mogłam się od tej pozycji oderwad, 
pochłonęła mnie całkowicie.  

Czytając czułam tę przenikającą świąteczną atmosferę, 
wiele emocji, m.in. radośd, jaką też czuli bohaterzy książki, 
a w momencie trudnych dla nich sytuacji czułam chwilowe 
wzruszenie, nawet polały się łzy. Mogłam też pomyśled nad 
pewnymi tematami. Wartości, jakie ona przekazuje, są godne 
zauważenia, gdyż dają trochę inne spojrzenie na święta i czas 
spędzony z bliskimi oraz zmieniają sposób postrzegania 
drugiego człowieka. Przebaczenie, danie drugiej szansy 
drugiemu  człowiekowi i zrozumienie. Można też nauczyd się 
postrzegad ludzi takimi, jacy są, oraz zrozumied, czym jest 
prawdziwa miłośd. 

Ta pozycja jest idealna dla czytelników lubiących liczne 
przygody czy też wątki miłosne. Prosty język i styl pisania 
powinny ułatwid Wam czytanie. Książka ta jest godna 
polecenia. Na pewno za jakiś czas przeczytam ją ponownie, w 
któryś zimowy wieczór. Miłego czytania! 

„Wierzyłem, że będziesz rozsądna, Sierro, ale teraz obawiam się, 
że jesteś po prostu naiwna, że widzisz światło tam, gdzie panuje w 
rzeczywistości cie… 

*…+ - A gdzie miejsce na wybaczenie?- pytam. - No, po prostu 
świetnie, tato. Czyli co? Jeśli popełniłeś jeden błąd, masz już 
przekichane przez całe życie? ‘’ 

„Światło” Jay Asher 
Daria 
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Zdjęcie 5, Roksana Kopera, I b T 
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Zapraszamy do lektury  

 

W grudniowym numerze 

prezentujemy  wiersze naszej 

koleżanki z klasy 3bg Technikum  

Łucji Polewskiej. 

 

  

 

Lekcja 
 

Daj mi lekcję 
Naucz mnie 
Jak pamiętad o tych co 
Odeszli 
Jak rozróżniad 
Wilka 
Od 
Owieczki 
Jak poznad 
Żmiję jadowitą 
A zaskrooca zwykłego 
Jak poznad czy 
Smutek czy 
Radośd 
Jak zrobid 
Dobro 
Z niczego 
Jak przeżyd  
Życie 
Jak usłyszed  
Echo 
W wodzie 
A jak zobaczyd 
Odbicie 
W lustrze 
przydymionym 
I jeszcze tylko 
Powiedz 
Że wrócisz 
I mi pokażesz 
Zapiski z dziennika  
Gwiezdnego 

Noc 
Czy w nocy 

Spełniają 

Się marzenia? 

Czy w nocy 

Można spotkad 

Ducha? 

Czy o świcie 

Można usłyszed 

Feniksa? 

Jak śpiewa 

O nocy w której 

Spłonął 

I odrodził się  

Wczoraj 
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Królowa śniegu 
 

Była sobie 

W mroźnej krainie 

Ale nie tak dawno 

Tylko przedwczoraj 

Królowa śniegowa 

Nie to żeby była bałwanem 

Niedźwiedzie polarne jej strzegły 

Siedziała na śnieżnym tronie  

Trzymała berło z lodu 

Jej oczy jak dwa kryształy 

A skóra biała jak 

Nie zgadniecie! 

Jak śnieg którym otoczona! 

Nikt jej nie odwiedzał 

Była bardzo samotna 

Toteż 

Gdy była 

Okazja 

Romansowała z wiosną 

Ich dzieci? 

Czy je znacie? 

Globalne ocieplenie 

I zanieczyszczenie  

Bliźniaki 
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ŚWIĄTECZNA KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

 

1. Miejsce narodzin Jezusa.  

2. Śpiewane podczas Świąt.  

3. Składane przy wigilijnym stole.  

4. Maryja i … - rodzice Jezusa.  

5. Czas przed Bożym Narodzeniem.  

6. O północy w kościele.  

7. Świąteczna ryba.  

8. Ozdobiona lampkami i bombkami.  

9. Liczba potraw na wigilijnym stole.  
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10. Trzej Królowie: Kacper, Melchior i …  

11. Dzielimy się nim przy wigilijnym stole.  

12. Święty wspominany w Drugi Dzieo Świąt.  

13. Pod obrusem na wigilijnym stole.  

14. Gwiazda … - prowadziła Trzech Króli do Dzieciątka.  

 

Oliwia Obara, 2a T 

 

 
Zdjęcie 6, Ola Król, Id T 
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Zdjęcie 7, Łucja Polewska 


