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Od redakcji ;) 

Jesteśmy młodymi ludźmi, którzy piszą, bo chcą, a czasem muszą. 

Nie ma się co okłamywad – czasem nie ma natchnienia, brakuje 

czasu, bo za dużo nauki…  

Aby pisad, trzeba mied coś do powiedzenia i dużo silnej woli. 

„Jest wiele ludzi dorosłych, którzy piszą tylko dlatego, że się nie 

wstydzą, są dzieci, które mają wiele ciekawych pomysłów, uwag 

i spostrzeżeo, a nie piszą przez brak odwagi...” /Janusz Korczak 

 Szukamy ludzi z pasją, nie obawiających się wyzwao i obowiązków. 

Jesteś taki?  

Przyjdź, czekamy właśnie na Ciebie! Zgłoś się do opiekunek koła 

dziennikarskiego, aby uzyskad szczegółowe informacje. Dziennikarze 

także chętnie z Tobą porozmawiają.  

Pamiętaj: świat należy do odważnych. 

Oddajemy w Wasze ręce kwietniowy numer gazetki „Krzyk”. 
W nim wiele ciekawych artykułów i stała makieta prezentująca 
naszych uczniów. Tym razem najlepsze reprezentantki drużyny 
sportowej. Warto brad z nich przykład. 

 
Korzystając z okazji chcielibyśmy złożyd wszystkim 

Uczniom, Rodzicom, Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu 
i Pracownikom Szkoły życzenia: 

 

Radosnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych. 

Niech ten wiosenny czas napełni Was nadzieją  

na lepsze jutro! 
Zespół Redakcyjny 

Szkolnej Gazetki Krzyk 
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Motto na kwiecień 

„Dla tego świata możesz byd nikim,  

dla kogoś możesz byd całym światem” 

Antoine de Saint Exupery 
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Zapraszamy do współpracy! 

Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, 

nurtuje Cię jakiś problem, pisz na nasz e-mail: 

krzykekonomik@o2.pl 

Zdjęcie 1, Kornelia Żołądź 
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- Pokaż mi blizny. 
- Dlaczego? 
- Chcę zobaczyd, ile razy 
mnie potrzebowałeś, a mnie 
nie było... 

Anonim 

A 
1 marca przypadał dzieo, o którym tak niewielu pamięta. 

Można powiedzied, że został on wpisany do rejestru świąt 
nietypowych, a przecież, czyż problemy nie są po to, by je 
rozwiązywad? 

Pewnie teraz zastanawiasz się, o czym mówię, zatem już 
wyjaśniam.  

Otóż wymieniona powyżej data kojarzy mi się tylko 
z jednym – Światowym Dniem Świadomości Autoagresji.  
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Został on stworzony, aby podnosid świadomośd ludzi 
w temacie samookaleczania się. Nie, nie chodzi tutaj o sam 
proces, który jest działaniem mającym wywoład ból fizyczny 
lub psychiczny, ale o przybliżenie problemu i jego skali.  

 
Tak, to jest kłopot, zmaga się z nim mnóstwo zarówno 

młodych, jak i dorosłych osób, chcących tym samym pozwolid 
sobie zapomnied o codziennych doświadczeniach. Jest on 
niczym czekoladki dla każdego z nas. Daje bowiem ujście 
emocjom, spokój, pomaga uciec od obsesyjnych myśli – tylko 
w inny sposób. Taka osoba może ranid się ostrymi 
przedmiotami, przypalad, połykad różne przedmioty, a nawet 
próbowad targnąd się na własne życie! 
 

Autoagresja to nie tylko powyższe działania, przejawia się 
ona również w prowokowaniu innych do przemocy, 
a następnie biernym poddawaniu się jej. Niekiedy dochodzi 
nawet do symulowania chorób, co ma prowadzid do bolesnych 
operacji w celu ich „wyleczenia”. Działanie to obecnie nie ma 
konkretnej definicji i może przejawiad się w wielu 
zachowaniach, służących rozładowaniu napięcia 
emocjonalnego. 

 
Światowy Dzieo Świadomości o Autoagresji to znakomity 

czas na zrozumienie, wyciągnięcie dłoni do osób 
potrzebujących i poinformowanie ich, że nie są same, a to, co 
czują, z czasem może byd tylko wspomnieniem.  

 
Do tego celu została stworzona specjalna akcja. Polega ona 

na założeniu na swój nadgarstek wstążki w jednej z trzech 
kombinacji. To jej kolory są głównym przesłaniem dla 
otoczenia.  
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Tonacja pomaraoczowa świadczy o naszym osobistym 
problemie i poszukiwaniu podpory, biała jest przekazem 
otwartości i gotowości do pomocy wszystkim znajdującym się 
w takiej sytuacji. Natomiast zestawienie pomaraoczowego 
i białego koloru zakładane jest przez osoby, które zwyciężyły 
walkę z autoagresją i są gotowe wspierad innych w trudnych 
chwilach. Może akurat Twoja wstążka pomoże uratowad 
komuś życie!  

 
Czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele osób, 

z którymi mamy codziennie kontakt, pogrążonych jest w walce 
z samym sobą. Niekiedy są to nawet dzieci, które 
pozostawione bez opieki, narażone są na wiele nagłych 
informacji ze świata mediów i innych osób z otoczenia. Zdarza 
się nawet, iż nie mamy pojęcia, z kim aktualnie przebywa 
nasza siostra, przyjaciółka, która właśnie teraz może 
potrzebowad pomocy. Jak podaje Komenda Główna Policji 
w Polsce, ubiegłego roku, od stycznia do kooca listopada, 
doszło do aż 1 339 prób samobójczych osób w wieku od 7 do 
18 lat! To przerażające, a liczba ta z roku na rok wzrasta! 

 
Pamiętaj, że Ty również możesz pomóc. Nie bój się tego 

robid i o to prosid! Nikt z nas nie jest niezniszczalny, zatem 
zadbaj o siebie już dziś, mając w głowie magiczną myśl: „Dla 
tego świata możesz byd nikim, dla kogoś możesz byd całym 
światem” (Antoine de Saint Exupery). 

Marta 
 
Źródła: 

Puls Medycyny 

https://www.kalbi.pl/ 

Zdjęcie 1. www.shutterstock.com 
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A przecież człowiek z Zespołem Downa 
to też człowiek 

 

„Najgorszą chorobą nie jest trąd czy gruźlica,  
ale świadomośd, że jest się nikomu nie potrzebnym, przez 

nikogo nie kochanym, przez wszystkich opuszczonym” 
Matka Teresa  

 

Właśnie zaczął się wyjątkowy dzieo dla Kasi – studentki 
zarządzania na Uniwersytecie Jagiellooskim, która tak długo 
zniecierpliwiona szukała właściwej osoby, mogącej dzielid z nią 
mieszkanie. Zabiegana dziewczyna nie była już w stanie sama 
płacid wszystkich rachunków i wykonywad obowiązków 
domowych. Odważyła się zatem na świetny krok i już tego 
ranka czekała u notariusza na Aleksandrę.  

To ona, jako pełnomocnik Leny, miała podpisad umowę 
i od jutra wraz z nią wprowadzid się do mieszkania 

współlokatorki. 
Wszystko zapowia-
dało się znakomicie, 
podpisano wszelkie 
dokumenty, a Kasia 
z radością wybiegła 
z urzędu na ulubioną 
kawę myśląc, że już 
nic jej w najbliższym 
czasie nie zaskoczy. 

Nazajutrz w drzwiach jej mieszkania pojawiły się 
zapowiedziane osoby i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie 
jeden fakt, który ją zszokował. Lena – osoba, która weszła 
energicznym krokiem do pomieszczenia i miała z nią mieszkad 
przez najbliższy rok – była osobą chorą.  
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Należała bowiem do ludzi z zespołem Downa, co już 
w pierwszych chwilach wywołało obrzydzenie na twarzy 
zapracowanej studentki, wskazującej pokój przeznaczony do 
zakwaterowania: 
- To niemożliwe! - nie powstrzymała się, dodając: 
- Dlaczego Ola nic mi nie powiedziała o tym, że jesteś chora? 
- Spokojnie - odrzekła Ola. - Jestem na tyle blisko, że nic to 

nie zmienia w naszej umowie. Choroba utrudnia życia, lecz 
Lena to wspaniała osoba. Na pewno dowiesz się od niej 
wiele rzeczy. 
Minął miesiąc, odkąd dziewczyny wprowadziły się do 

nowego mieszkania, a Kasia wciąż nie mogła przekonad się do 
Leny, którą bardzo interesowało jej działanie. Każdego dnia, 
kiedy zasiadała przed komputerem, Lena siadała obok niej 
i obserwowała. Często przekomarzała się z nią i denerwowała, 
gdy ta próbowała zaburzyd znaczenie konkretnych słow. Lena 
była na tyle konsekwentna i zdecydowana, że nienawidziła, 
gdy ktoś komplikował znaczenie zwrotów, mówiąc np. „tak” 
w znaczeniu „nie, ale jeszcze nie zdecydowałam” lub „nie 
wiem, ale wiem, że ty tego chcesz, więc mówię tak”. 
Natomiast „nie” w znaczeniu „tak, tylko musisz mnie 
przekupid”. Kasia nie rozumiała również jej zachowania, gdy ta 
zaraz po zjedzeniu ostatniego kęsa obiadu wstawała 
i wyruszała na spacer. Było to dla niej niedorzeczne.  

Zawsze zostawała w domu, siadając przed komputerem 
z myślą: „Ta dziewczyna jest naprawdę dziwna. Jak można 
wybrad spacer zamiast kolejnego filmu na Netflixie?”. 

Minęło pół roku od chwili wyprowadzki, Lena w tym czasie 
poważnie zachorowała. Z radosnej dziewczyny, jaką była pięd 
miesięcy temu, stała się jeszcze bardziej radosną osobą, która 
potrafiła pocieszad odwiedzających ją ludzi.  
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Pomimo tego, że jej stan bardzo się pogorszył (osoby 
z zespołem Downa mają mniejszą odpornośd), nie poddawała 
się. To sprawiło, że nawet Kasia, która była do niej bardzo 
specyficznie nastawiona, otworzyła się na jej serce. Pewnego 
dnia, siedząc przy jej łóżku, powiedziała: „Pamiętaj, że zawsze 
będziesz miała mnie. Nieważne, co by się stało, nieważne, jak 
bardzo byśmy się pokłóciły, nieważne, co powiem... . Zawsze 
będę o każdej porze, w każdym momencie.” 

Miesiąc po tym wydarzeniu życie owej trójki diametralnie 
się zmieniło. Na pogrzebie Leny Kasia podzieliła się 
spostrzeżeniami na temat współlokatorki. W swoich słowach 
podkreśliła jej zdecydowanie, silny charakter i fakt, że Lena 
nigdy nie dyskryminowała nikogo, nie oceniała i nie przyklejała 
etykietek. Nie było dla niej ważne to, co ważne dla większości 
z nas. Obchodziło ją tylko czyste serce i zamiary, jakie ktoś miał 
wobec niej. Intencje ludzi, nie wygląd czy też pieniądze, które 
można zdobyd. Nie dało się jej też przekupid i nie znosiła, gdy 
ktoś wciskał jej kit, mówiąc na przykład, że wizyta u dentysty 
nie boli. Wykazywała się dużą delikatnością i kochała miłością 
najczystszą, autentyczną i jedyną w swoim rodzaju. Kasia 
stwierdziła, że nauczyła się od niej nie ukrywad tego, co czuje, 
nie chowad bólu, tęsknoty i radości, a także pokochała życie na 
nowo. Na koniec swojego przemówienia powiedziała: „Jeżeli 
śmierd bliskich czegoś nas uczy, to przede wszystkim tego, że 
na świecie nie liczy się nic poza miłością...”. 

 

Pamiętaj! 21 marca - Światowy Dzieo Zespołu Downa 
Marta 

 
Źródła: 

Historia inspirowana wpisem Agaty Komorowskiej 

https://agatakomorowska.pl/zespol-downa-chcesz-zabic-zabij/ 

Zdjęcie: 

https://pl.dreamstime.com/ 

https://agatakomorowska.pl/zespol-downa-chcesz-zabic-zabij/
https://pl.dreamstime.com/
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PATRONI 2022 ROKU 
 
Na mocy uchwały Sejmu RP rokowi 2022 patronują: Ignacy 
Łukasiewicz, Maria Konopnicka, Maria Grzegorzewska, Wanda 
Rutkiewicz, Józef Mackiewicz, Józef Wybicki oraz Romantyzm 
Polski. Te wybitne postaci oraz epoka miały niepodważalny 
wpływ na kształtowanie polskiej tożsamości narodowej. 
 
Rok Polskiego Romantyzmu 
 
W 2022 r. obchodzimy 200. rocznicę ukazania się dzieła 
,,Ballady i romanse” autorstwa Adama Mickiewicza, które 
wyznaczyło początek polskiego romantyzmu.  
 
Rok Marii Konopnickiej 
 
23 maja – 180. rocznica urodzin 
 
Maria Konopnicka była jedną z najwybitniejszych pisarek. 
Reprezentowała nurt ludowej stylizacji pieśniowej. Inspirowała 
się pięknem przyrody ojczystej, stosowała język poetycki, który 
czerpała z historycznych i baśniowych motywów. Protestowała 
przeciw antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości 
społecznej. Walczyła również o prawa kobiet oraz pomagała 
ludziom którzy zostali uwięzieni przez władze rosyjskie. Władze 
niepodległej Rzeczypospolitej w 1926 r. rozważały uznanie 
,,Roty” Marii Konopnickiej za hymn narodowy. 
 
Rok Józefa Rufina Wybickiego 
 
10 marca – 200. rocznica śmierci 
29 września – 275. rocznica urodzin, 225. rocznica powstania 
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„Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” 
 
Józef Rufin Wybicki jest autorem „Pieśni Legionów Polskich we 
Włoszech”, która od 1927 r. jest polskim hymnem narodowym. 
Artysta częstokrotnie był posłem na sejm i brał udział 
w pracach nad uspołecznieniem Konstytucji 3 maja. 
Uczestniczył również w przygotowaniach do Insurekcji 
Kościuszkowskiej.  
W Paryżu zabiegał o utworzenie wojska polskiego u boku 
Francji. 
 
Rok Marii Grzegorzewskiej 
 
100. rocznica utworzenia Paostwowego Instytutu Pedagogiki 
Specjalnej, obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie 
 
Maria Grzegorzewska to jedna z najwybitniejszych polskich 
pedagożek, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce. Jej dzieła 
są inspiracją dla kolejnych badaczy i twórców pedagogiki. 
 
Rok Wandy Rutkiewicz 
 
12 maja – 30. rocznica śmierci 
 
Wanda Rutkiewicz to jedna z najwybitniejszych himalaistek 
świata. Jako pierwsza osoba z Polski i jako trzecia kobieta na 
świecie 16 października 1978 r. zdobyła Mount Everest. Stanęła 
również na najtrudniejszym do zdobycia szczycie K2. Zaginęła 
12 maja 1992 r. w drodze na Kanczendzongę. Nie odnaleziono 
jej ciała. 
 



 

  
12 

 
  

krzykekonomik@o2.pl 2022 

Rok Ignacego Łukasiewicza 
 

8 marca – 200. rocznica urodzin 
 

Ignacy Łukasiewicz to wielki człowiek i twórca światowego 
przemysłu naftowego. Bardzo ceniony wśród Polaków, 
ponieważ jego działalnośd pozytywnie wpłynęła na rozwój 
Polski oraz całego świata. 
 

Rok Józefa Mackiewicza 
 

1 kwietnia – 120. rocznica urodzin 
 

Józef Mackiewicz to jeden z największych pisarzy polskich. 
Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Stworzył oryginalny 
model powieści fabularno-dokumentalnej, który przedstawia 
obraz rzeczywistości. Od 2002 r. jest przyznawana Nagroda 
Literacka imienia Józefa Mackiewicza. Jego twórczośd cieszy się 
wielkim uznaniem. 
 

Milena 

 

„Weź tyle, ile potrzebujesz,  
daj tyle, ile możesz...” 

Sokrates 

 

 Cześd, Kasiu, co u Ciebie słychad? 

 Ooo, Basia, jak miło. Dawno Cię nie widziałam. Wszystko 
w porządku, lecz trochę mi smutno, zważając na fakt 
zanikającej relacji między nami – stwierdziła Kasia. 

 Kaśka, co Ty opowiadasz?! - wykrzyknęła zdruzgotana 
Basia. 
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 Wiesz, ostatnio napisałam do Ciebie miesiąc temu i do tej 
pory nie zdołałaś mi odpisad. Poza tym wczoraj dzwoniłam 

trzy razy. Jestem zaniepokojona i trochę martwię się 
o Ciebie – nadmieniła spokojnym tonem. 

 Umm, wczoraj dzwoniłaś? Zaraz zerknę. – Basia spojrzała 
w telefon, a po chwili dodała: - Masz rację, dzwoniłaś.  
Nie odbierałam, ponieważ byłam na imprezie urodzinowej 
u Tomka, a później zapomniałam zadzwonid. 

 Zapomniałaś o mnie na miesiąc przez wczorajsze 
wydarzenie? – odrzekła, dodając - To niemożliwe, 
zważywszy na tak dużą rozbieżnośd czasu. 

 No, ale ja nie mam tylko Ciebie za przyjaciółkę. Oprócz 
tego już od dawna nie dogadujemy się tak jak wcześniej. 
Myślę, że powinnyśmy zakooczyd tę relację – nadmieniła 
Basia. 

 Zakooczyd, ale jak to? – powiedziała zrozpaczona 
dziewczyna. 

 Tak, to najlepsze, co może nas spotkad – odrzekła pewnym 
tonem Basia. 

 

Interakcje są powszechne w naszym życiu i mamy do 
czynienia z nimi niemal każdego dnia, a jednak mimo to 
niekiedy ciężko jest nam odezwad się do kogoś, a tym samym 
rozpocząd z nią rozmowę. Można powiedzied, że boimy się 
zranienia, odrzucenia czy też niezaakceptowania przez drugą 
stronę. W koocu każdy kontakt z nową osobą nie jest dla nas 
neutralny. Niekiedy już po pierwszej rozmowie potrafimy 
stwierdzid, czy będziemy w stanie podjąd znajomośd z danym 
człowiekiem. Oceniamy go pozytywnie lub negatywnie, patrząc 
na informacje, jakie o nim zdobywamy. To, jak bardzo ważni są 
dla nas ludzie wokoło, można zaobserwowad nie tylko na 
podstawie codziennego życia, ale i badao.  
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Podczas jednego z nich zauważono, iż niezależnie od tego, 
co weźmiemy pod uwagę (pracę, rodzinę, rozrywkę, religię), to 
w każdym obszarze najistotniejsze są relacje międzyludzkie. To 
dzięki nim czerpiemy większą przyjemnośd z tego, co robimy, 
stajemy się szczęśliwsi i odczuwamy dużą satysfakcję ze 
związków z innymi ludźmi. Budowanie relacji pozwala 
człowiekowi na realizowanie własnych celów, a także 
zaspokajanie potrzeb znajdujących w piramidzie potrzeb 
Abrahama Maslowa. Do nich należą m.in. przynależnośd do 
grupy oraz samorealizacja.  Podczas tworzenia znajomości 
należy jednak pamiętad o tym, aby nie robid tak, jak sami nie 
chcielibyśmy, żeby względem nas działano. Przede wszystkim 
nie zagłuszad drugiej osoby i dad jej przestrzeo, w której będzie 
czuła się dobrze. Wydawałoby się to takie proste, jednak dużo 
osób o tym zapomina.  

 

Co zatem może sprawid, że nasze relacje  
będą trwalsze? 

 

Już na wstępie należy 
zaznaczyd, iż najważ-
niejszy jest sposób 
porozumiewania – 
komunikacja.   
Obecnie wielu z nas ma 
potrzebę wygadania się 
komuś, lecz brakuje 

osób, które chciałyby nas wysłuchad. Z tego też powodu 
słuchanie i dostrzeganie emocji drugiej osoby jest aż tak 
ważne.  
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To jednak nie wszystko, bowiem nie wystarczy tylko 
posłuchad – trzeba też zrozumied i sprawid, aby dana osoba 
była dla nas ważna.  

Okazanie szacunku i empatii rozmówcy to coś, czego nie 
powinno zabraknąd w żadnej relacji. 

Warto także zwrócid uwagę na formy spędzania czasu 
razem. Wspólne chwile pozwalają się lepiej poznad i zauważyd 
niekiedy ukryte wspólne pasje. Przygotowałam kilka pomysłów 
na ciekawą organizację czasu z drugą osobą: 

 

1. Sesja zdjęciowa – świetna pamiątka, ale również zabawa.  
2. Lekcja taoca – ciekawa forma aktywności, która pomoże 

podwiczyd dotychczasowe umiejętności. 
3. Kino domowe – niezapomniane chwile przy ulubionym 

filmie. 
4. Wycieczka w miejsce, w którym doszło do pierwszego 

spotkania. 
5. Relaksujący wieczór: maseczki, muzyka. 
6. Wieczorny spacer – pozwala uruchomid wyobraźnię, 

wywołuje refleksje. 
7. Zimą – wspólne wyjście na łyżwy. 

 

Oprócz powyższych wartości ważna jest także 
współodpowiedzialnośd. Nie można zrzucid ciężaru zabiegania 
o budowanie więzi na jedną osobę, samemu przy tym 
przyjmując bierną postawę. Nadmierne obciążenie jednej 
osoby może spowodowad, iż straci ona siłę do walki, a przecież 

„dziwne jest, gdy ktoś, z kim spędziłeś najciekawsze chwile 
w życiu, skraca Waszą znajomośd do krótkiego CZEŚĆ...” 

 
Marta 

Źródła: 

Zdjęcie - https://zwierciadlo.pl/ 

https://zwierciadlo.pl/
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„Kiedyś – nie ma takiego dnia 
tygodnia...” 

Janet Dailey 
 

Kolejny rok mija, a Ty nadal nie zdołałeś zrealizowad planu 
z zeszłego roku? Wydawałoby się, że wszystkie rzeczy, które 
chcesz wykonad, są mało wymagające, a mimo to w Twojej 
głowie jest więcej planów niż widocznych postępów? A może 
zaległa praca czeka, a Ty ciągle zadajesz sobie pytanie, skąd ten 
ciągły brak energii i niechęd do życia? 

Wydawałoby się, że niektórzy ludzie wokół nas mają tyle 
energii, siły i samozaparcia, a my nadal stoimy w miejscu, 
szukając tego magicznego lekarstwa. Próbujemy przy tym 
korzystad z różnego rodzaju porad, wskazówek, które 
w jakikolwiek sposób wprowadziłyby trochę otuchy 
i świadomości, że nie jesteśmy z problemem sami, lecz mimo 
to ciągle brakuje tego czegoś. 

 

Często na treningach 
z coaching’u możemy 
zauważyd, iż uczy się 
tam ludzi, że 
najbardziej motywują 
pieniądz i władza. 
W koocu każdy z nas 
ma wrażenie złudnej 
radości, popychającej 
do działania, kiedy 
udaje mu się objąd 
lepsze stanowisko 

w pracy czy też dostad premię, lecz gdzie tak naprawdę 
prowadzi droga, którą chcą przekazad osoby motywujące?  
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W koocu władza, o którą może chodzid prowadzącym owe 
zajęcia, to nic innego, jak zmiana toku myślenia i prowadzenia 
naszego życia. A gdyby tak codziennie „muszę” zamienid na 
„chcę”, a „nie dam rady” na „mogę”? 

Motywacja – coś, czego często brakuje nam w codziennej 
pogoni lub coś, co podczas niej tracimy. Najprościej ujmując – 
stan gotowości do działania, który może byd wewnętrzny lub 
zewnętrzny. Pierwszy z nich wiąże się typowo z naszym 
pozytywnym stosunkiem do jakiejś czynności, np. ciekawością 
lub przyjemnością z niej płynącą. Natomiast drugi wynika ze 
stosowanych kar i nagród. Jest on bardzo ważny w naszym 
życiu, a możemy się o tym przekonad, patrząc na niektórych 
pracodawców, którzy wykorzystują techniki motywacyjne, aby 
zwiększyd wydajnośd i chęci do pracy u swoich pracowników. 
Można powiedzied, iż stosują na nich rozmaite formy i środki, 
które miałyby wywoład zmierzanie do zrealizowania 
postawionych im zadao. Kiedyś Tadeusz Kotarbioski 
znakomicie ujął istotę ich działania słowami: „Chodzi o to, by 
człowiek robił chętnie to, co robid musi, by tego, co robid 
musi, nie robił dlatego, że musi, by w robieniu tego, co musi, 
znalazł upodobanie i dzięki temu pracę swą usprawnił 
wielokrotnie, okazując hojnośd w oddaniu się jej”. A gdyby te 
działania przenieśd na nasze domowe życie? 

Może warto zwizuali-
zowad sobie obrany 
uprzednio cel, aby wczud 
się w radośd z jego 
osiągnięcia, dzięki czemu 
dad sobie okazję 
posmakowad zwycięstwa 
tuż przed startem?  
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Fajnym sposobem jest też znalezienie osoby, która będzie 
naszą inspiracją, kogoś, kto już wiele osiągnął, lub kogoś, kim 
sami chcielibyśmy byd. Warto również spojrzed na nasze 
otoczenie. Jak już z pewnością wiesz, ono także ma wpływ na 
nasze życie. Łatwiej jest trzymad się z osobami o podobnych 
priorytetach, których myśli się wzajemnie uzupełniają, a one 
same stają się dla siebie oparciem w chwilach trudności. 
Pewnie teraz myślisz, iż to nie jest łatwe, lecz kto powiedział, 
że takie będzie. Mimo to warto spojrzed na pewne aspekty 
życia przyszłościowo, aby móc zauważyd, iż niekiedy 
znajomości szkolne kooczą się wraz z ostatnim dzwonkiem, 
a my przecież żyjemy o wiele dłużej, i to właśnie dlatego 
trwanie w niekomfortowych dla nas relacjach nie wniesie nic 
dobrego. Często wręcz przeciwnie, niekiedy po latach, skazani 
na siebie, nie rozumiemy chwili, w której popełniliśmy błąd. 
Chcieliśmy przecież dobrze, a jednak mimo to zostajemy sami, 
tracąc ostatki własnej energii na nadmiernie dołujące myśli.  

Nie popełnij tego błędu i postaw siebie na pierwszym 
miejscu już dziś! Przyjrzyj się sobie i własnemu podejściu do 
czerpania szczęścia! W koocu nasz tok myślenia zmienia 
wszystko! „Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że 
osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie...”  
(H. Jackson Brown). 

 
Marta 

 
Źródła: 

Zdjęcie 2 https://manufaktura-radosci.pl/ 

Zdjęcie 1 http://finansoweiq.pl/ 

 
 

  

https://manufaktura-radosci.pl/
http://finansoweiq.pl/
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Fot. Marta Kilian 

Dzieo bez plecaka –  
dla młodzieży świetna zabawa! 

 
 

25 marca w naszej 
szkole był obchodzony 
Dzieo bez Plecaka i To-
rebki. Historia tego 
dnia zaistniała na dośd 
popularnym w naszych 
czasach portalu społe-
cznościowym, jakim 
jest TikTok. Ten dzieo 
został ustanowiony 
przez jakąś osobę 
zapewne spontani-
cznie. Możemy się 
domyślid, że twórca 
wpadł na tak genialny 
pomysł i wprowadził 
go w życie, a potem 
dodał go na tym 

portalu. Jeden krótki filmik przerodził się w trend!  
 
To niesamowite! A tak się stało, tak powstaje trend, że gdy 

odbiorcom przeglądającym TikToka ukaże się ten post i im się 
spodoba, to oni też będą chcieli wprowadzid go w życie, 
przekazując taką informację dalej w świat, aż wszystkim 
mającym tę aplikację będą się pojawiad filmiki właśnie o tej 
tematyce, związane z dniem plecaka. 
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W naszej szkole, podobnie jak w innych, również odbył się 
Dzieo bez Plecaka i Torebki, a polegał on na tym, że uczniowie 
mieli przynieśd książki i rzeczy, które zawsze mają w plecaku 
bądź w torebce, w czymś innym.  

 
Pomysły były naprawdę różnorodne. Już od rana można 

było zauważyd idących do naszej szkoły uczniów z walizkami, 
patelniami, reklamówkami, pokrowcami na wędki, lodówkami 
turystycznymi, kartonami, workami. Byli też tacy, co przyszli 
w tradycyjny sposób, czyli z plecakiem. Ale tak też świetnie 
można było się bawid! Wystarczyło spojrzed na innych z taką 
patelnią, a już na twarzy pojawiał się szeroki uśmiech! 
Niektórzy uczniowie mieli naprawdę interesujące oraz 
śmieszne pomysły. Czy wyobrażaliście sobie młodzież idącą do 
szkoły z oponami? Wózkami sklepowymi? Nosidełkami dla 
dzieci oraz samochodzikami? A taczkami? Tak to właśnie u nas 
było. I takie przedmioty się pojawiły!  

 
Dzieo ten był pełen wrażeo i przyjemności. W szkole 

panowała niesamowita atmosfera. Widząc młodzież 
i nauczycieli, można było sądzid, że świetnie się bawili. Nasza 
szkoła w tym dniu miała inny wymiar. Ten dzieo potrafił 
zaskoczyd oraz potwierdził, że jesteśmy kreatywnymi, 
otwartymi oraz radosnymi uczniami. 

 
Daria 
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Trasy turystyczne w naszej okolicy 
 

Zbliża się wiosna, co oznacza, że wkrótce pojawi się więcej 
możliwości spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. 
Dlatego miłośnicy aktywnego wypoczynku (ale nie tylko) na 
łonie natury powinni rozejrzed się za miejscami temu 
sprzyjającymi. 

 
Warto wspomnied o dwóch ścieżkach turystycznych 

w naszej okolicy: „Do Bobra” oraz „Ostrowy”. 
Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Do Bobra” pozwala na 

poznanie ciekawych zakątków lasów leśnictwa Cyranka. 
Powstała w 2004 r. m.in. z inicjatywy Nadleśnictwa Mielec. 
Długośd tej malowniczej trasy to ok. 3,5 km. Przemierzając ją, 
dowiemy się więcej o życiu bobrów, ich przystosowaniu 
i wpływie na środowisko. Ścieżka prowadzi przez gęsty 
podmokły las z oczkami wodnymi. Gdzieniegdzie widad 
powalone drzewa, co jest dowodem na to, że mieszkają tam 
właśnie bobry. Jest ona łatwa do pokonania, dzięki czemu 
mogą z niej korzystad wszyscy, którzy tylko chcą oderwad się 
chod na chwilę od miejskiego zgiełku i nacieszyd otaczającą nas 
naturą. 

Ścieżka „Ostrowy” również jest warta uwagi. Znajduje się na 
terenie leśnictwa Ostrowy, przy miejscowości Ostrowy 
Baranowskie. Żyją tam na przykład jelenie, sarny i lisy. Na 
licznych odcinkach tej drogi rozpościerają się przepiękne 
bukowe i dębowe krajobrazy. Przy ścieżce mieści się rezerwat 
„Jaźwiana Góra” z lasami bukowo-jodłowymi i żyjącymi na jego 
terenie borsukami jaźwcami, od których pochodzi nazwa tego 
miejsca. Głównym celem rezerwatu jest zachowanie 
naturalnego drzewostanu jodłowo-bukowego.  
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Ostatni przystanek ścieżki „Ostrowy” jest poświęcony 
modrzewiom, których w kompleksach leśnych jest przecież tak 
niewiele.  

Jak widad, warto szukad w pobliżu miejsc mało znanych, 
a byd może jeszcze nieodkrytych, aby poznawad świat natury, 
bo często kryje on przed nami wiele skarbów i osobliwości. 

 

 

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/30017,mielec-

sciezka-przyrodniczo-edukacyjna-do-bobra.html 

 

https://grmaziarskifotografia.blogspot.com/2015/12/rezerwat-

jazwiana-gora-bor-mieszany.html  

Joanna 

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/30017,mielec-sciezka-przyrodniczo-edukacyjna-do-bobra.html
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/30017,mielec-sciezka-przyrodniczo-edukacyjna-do-bobra.html
https://grmaziarskifotografia.blogspot.com/2015/12/rezerwat-jazwiana-gora-bor-mieszany.html
https://grmaziarskifotografia.blogspot.com/2015/12/rezerwat-jazwiana-gora-bor-mieszany.html
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Naszym zdaniem… 

Zapytaliśmy uczniów klasy trzeciej szkoły branżowej, co 
sądzą na temat roli smartfonów i nowych technologii 
komunikacyjnych w życiu ludzi. Poniżej kilka ich opinii. 
 
Smartfon w życiu człowieka pełni wiele funkcji. Telefony służą 
nam jako sposób komunikacji z drugim człowiekiem, dzięki 
nim mamy dostęp do wiedzy z całego świata, pełnią też 
funkcję czasopochłaniacza. Utrudniają poznawanie nowych 
ludzi w realnym świecie, ponieważ każdy woli trzymad nos 
w smartfonie niż zobaczyd, co kryje świat wokół niego. Nowa 
technologia jest człowiekowi potrzebna, ponieważ dzięki niej 
mamy łatwiejszy sposób dowiedzenia się, co na przykład 
dolega danemu pacjentowi. Do nowych technologii możemy 
zaliczyd elektryczne samochody, które zatruwają powietrze 
mniej niż auta spalinowe. Jednakże nie można całkowicie 
uzależnid się od nowej technologii, ponieważ wtedy wpłynie to 
źle na nasze samopoczucie i ciało, dlatego że staniemy się 
leniwi i nie będziemy mied chęci spotkad lub poznad nowych 
ludzi. 

Kacper 
 

Smartfony i nowe technologie komunikacyjne stały się bardzo 
popularne w ostatnich latach. Często są pomocne w życiu 
człowieka, a czasem mogą utrudnid pewne rzeczy. Smartfony 
w znacznym stopniu pomagają w komunikacji z ludźmi. Dzięki 
nim można dzwonid, pisad, używad wielu przydatnych aplikacji 
lub grad w gry. Nowe technologie bywają jednak szkodliwe. 
Czasami ludzie zbyt często używają smartfonów lub 
komputerów, co może prowadzid między innymi do 
pogorszenia wzroku.  
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Moim zdaniem nowe technologie potrafią byd pomocne oraz 
dostarczyd rozrywki, jednak trzeba korzystad z nich z umiarem. 

Piotr 

 
Uważam, że smartfony bardzo ułatwiają komunikację. Dzięki 
nim można się komunikowad na duże odległości. Możemy 
również byd na bieżąco ze światem, dowiadywad się, co 
w danej chwili się dzieje w każdym miejscu globu. Pozwalają 
pokonad barierę językową poprzez tłumaczenie tekstów, co 
jest ważne dla tych, którzy nie znają obcego języka. 
Technologie komunikacyjne ułatwiają kontrolę oraz 
przesyłanie informacji zdalnie oraz na ogromne odległości. 
Dzięki smartfonom możliwe jest robienie zakupów przez 
internet i wymiana walut. Wykorzystywane są też do gier czy 
oglądania filmów. Zasługą telefonów jest też oszczędzanie 
papieru, gdyż nie trzeba pisad listów czy wypełniad druków 
rachunków, bo większośd, jak nie wszystko, przychodzi na e-
mail. Rozwinięcie technologii komunikacyjnej bardzo dobrze 
wpłynęło na świat i ogromnie go zmieniło. 

Dominik 
 

Dzisiejsze technologie pozwalają ludziom na bardzo wiele, 
jednakże mają dobre i złe strony. Czasami ułatwiają życie, 
a czasami utrudniają. Dzięki dzisiejszej technologii możemy 
w każdej chwili z kimś się komunikowad, nie zważając na 
barierę odległości, która nas dzieli. Praktycznie z każdego 
miejsca możemy rozmawiad z osobą, która jest na koocu 
świata. Smartfony bardzo ułatwiają także wyszukiwanie 
informacji. W internecie znajdziemy praktycznie wszystko, co 
tylko chcemy. Możemy wysyład swoim znajomym zdjęcia, 
filmiki, dzielid się przeżyciami bez wychodzenia z domu.  
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Dzisiejsza technologia nie zna granic, czasami zastępuje świat 
rzeczywisty, co niekoniecznie jest dobre.  
Komunikatory internetowe ograniczają kontakt z innymi 
ludźmi, uzależniają, prowadza do różnego rodzaju 
niezdrowych nawyków. Niektóre osoby używają 
komunikatorów w niewłaściwy sposób, zastraszają innych lub 
wyłudzają pieniądze różnymi sposobami. Bardzo utrudniają 
funkcjonowanie w realnym świecie. 

Kacper 
 

„Zawsze marzyłam, aby grad w drużynie 
piłkarskiej…” 

 
Oprócz lekcji wychowania 

fizycznego w szkole, uczęszczam 
na treningi piłki nożnej w 
Kolbuszowej. Obecnie jestem 
zawodniczką klubu MUKS Sokół 
Kolbuszowa Dolna (drużyna 
kobieca) w 2 lidze  - grupa 
południowa.  

Moją przygodę z piłką nożną 
zaczynałam od najmłodszych lat. 
W każdej wolnej chwili szłam na boisko i grałam. Oczywiście 
nadal tak jest i każdą wolną chwilę poświęcam na treningi 
i aktywnośd fizyczną. Od zawsze marzyłam, aby grad 
w drużynie piłkarskiej. Krótko mówiąc, marzenia trzeba 
spełniad. Minęło trochę czasu, od kiedy chciałam grad 
w drużynie i udało się. Od 28 sierpnia 2021 roku rozpoczęłam 
grę w drużynie MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna. 27 listopada 
w Dębicy zdobyłam z moją drużyną podkarpacki Puchar Polski 
w futsalu.  
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Było to moje pierwsze zwycięstwo z drużyną. Aktualnie 
rozpoczęliśmy rundę wiosenną. Mecze mamy  co tydzieo na 
weekendach, na zmianę  - raz gramy u siebie, raz na wyjeździe. 
Moim marzeniem jest dostanie się do Reprezentacji Polski 
kobiet.  Oprócz piłki nożnej lubię też uprawiad inne sporty: 
koszykówka, siatkówka, piłka ręczna itp.  

Moim zdaniem warto uprawiad sporty. Piłka nożna jest 
świetną formą aktywności, ponieważ wzmacnia serce, płuca 
i mięśnie, poprawia zwinnośd, zwiększa ruchomośd stawów 
oraz hartuje organizm. Przynosi także korzyści pozazdrowotne  
- boisko uczy zasad fair play, obowiązkowości oraz współpracy, 
poprawia koncentrację, daje możliwośd nawiązywania nowych 
relacji, a nawet przyjaźni na długie lata.  

Zuzanna Kseo   

 
Wywiad z uczennicą Emilią Augustyn 

 
3 kwietnia miałam przyjemnośd przeprowadzenia wywiadu z jedną 
z zawodniczek żeoskiej drużyny unihokeja. Ta osoba to Emilia 
Augustyn z klasy 1cT. 

 

Milena: Cześd, Emilia. 

Emilia: Cześd, Milena. 

M: Na początek chciałam podziękowad, że zgodziłaś się wziąd 

udział w wywiadzie. 

E: Przyjemnośd po mojej stronie. 

M: Chciałabym zapytad o liczbę drużyn uczestniczących 

w zwodach. 

E: Drużyn było sześd. 
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M: Mogłabyś opisad, jak wyglądały zawody. 
E: Zawody przebiegały w dośd szybkim tempie, mecze trwały 
10 min: 2x5min. 
 
M: Rozumiem. A czy bardzo obawiałyście się gry innych 
drużyn? 
 
E: Nie, raczej wyszłyśmy na boisko bardzo zdeterminowane 
i gotowe do walki o zwycięstwo. 
 
M: A czy dobrze ci się grało z dziewczynami, czy były trudności 
w porozumieniu się na boisku? Bo wiadomo, pierwszy raz 
grasz z nowymi dziewczynami w drużynie. 
 

E: Grało mi się bardzo dobrze. Nie było żadnych trudności 
w porozumieniu się. Z Zuzią Kseo miałam super zgranie 
i razem budowałyśmy akcje w meczach. 
 

M: Z tego co zdążyłam się dowiedzied, to przeszłyście do 
następnego etapu. Czy to prawda? 
 

E: Tak, to prawda i bardzo się z tego cieszę. 
 
M: Wiadomo już, kiedy i gdzie odbędą się kolejne zawody? 
 

E: Wiemy tylko, że w Dębicy, ale nie wiadomo kiedy. 
 

M: Dziękuję, że zgodziłaś się odpowiedzied na moje pytania. 
Cała szkoła również wam gratuluje i życzy dalszych sukcesów 
na zawodach. Mamy nadzieję na kolejną wygraną. 
 
E: Ja również dziękuję za rozmowę. 

Milena 


