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Motto na luty 

Prawdziwa miłość zaczyna się,  

gdy nie oczekujesz niczego w zamian. 
 

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 
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 Łukasz Lewandowski 
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„Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, 

że niewystarczająco to rozumiesz...” 
~ Albert Einstein 

 

 
Cześć, jak Ci minęły ferie? Mam nadzieję, że dobrze. Jeśli jednak 

przytłoczył Cię w ostatnich dniach natłok obowiązków związanych 

z powrotem do szkoły, to mam dla Ciebie kilka sposobów, które będziesz 

mógł wykorzystać, aby efektywniej spędzić czas przeznaczony na naukę. Jak 

wszyscy wiemy, doba jest ograniczona, a za tym idzie także trudność 

w zagospodarowaniu wystarczającej ilości chwil. Dodatkowo, jak już na 

pewno wiesz, nasza energia w ciągu dnia też miewa swoje wzloty i upadki, co 

trzeba koniecznie wziąć pod lupę, planując sesję edukacyjną.  

Maraton przed sprawdzianem, czy to nie brzmi znajomo? Wydawałoby 

się, że to najlepsza opcja.  

W końcu za kilka dni 

mogę wszystko zapomnieć, 

więc dlaczego ryzykować 

utratą cennego czasu. Myślę 

jednak, że dobrą opcją są 

krótkie, lecz częste powtórki, 

które będą wydobywać 

Twoją wiedzę, zmuszając do 

większego zaangażowania. Pomyśl, dlaczego nauczyciele pamiętają tak 

dobrze zagadnienie, o którym opowiadają Ci na lekcji? Poprzez lata 

powtarzają je kilkudziesięciu klasom, co sprawia, że dane informacje są 

utrwalone w ich pamięci długotrwałej.  

Podczas nauki wykorzystuj również metody czynne, zmuszające Cię, tak 

jak zaznaczyłam wcześniej, do działania.  

Często o nich zapominamy i skupiamy się na biernym czytaniu materiału, 

słuchaniu filmiku na YT, czy przepisywaniu kropka w kropkę, tworząc notatki. 

Nie zrozum mnie tutaj źle.  

 

Zdjęcie 2, https://www.google.pl/ 
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Notatki są bardzo dobre, jeśli przygotowujemy je umyślnie, 

przekształcając nasze zagadnienie w coś prostego, łatwiejszego do 

zapamiętania dla nas – parafrazujemy - robiąc, coś bardziej „naszego”. 

Monotonne przepisywanie często nie wnosi wiele, a może nawet z czasem 

robimy to automatycznie, nie zważając na tekst. Wówczas marnotrawimy 

czas, w którym można nauczyć się opisanej rzeczy. Filmiki na YT to również 

bardzo dobra forma uczenia się, jeśli po takim filmiku zaczniemy opowiadać 

o tym, co usłyszeliśmy. Dopiero połączenie obu metod sprawia, że nasze 

działanie jest efektywniejsze. Osobiście zawsze korzystam z metody 

zadawania pytań i odpowiedzi (nauczyciel i uczeń), chociaż na swoje potrzeby 

przekształciłam ją niejako na monolog. Po przeczytaniu danego zagadnienia 

staram się w pełni go opowiedzieć własnymi słowami. Nie pomijam 

szczegółów - to bardzo istotne, gdyż to one mogą się pojawić na teście. Gdy 

skończę, otwieram książkę i przeglądam fragmenty, w których wiem, że moja 

wiedza nie jest wystarczająca, po czym powracam do punktu wyjścia. 

Wszystko to powtarzam do momentu opanowania. 

Co jednak z przedmiotami ścisłymi, np. z matematyką? Tutaj warto skupić 

się na rozwiązywaniu zadań. Praktyka pozwala wyrobić sobie mechanizm 

rozwiązywania odpowiednich problemów. Warto skupić się na zadaniach, 

z jakimi często można spotkać się na potencjalnych testach, egzaminach. One 

na przestrzeni lat mają bardzo podobne schematy, więc należy to 

wykorzystać. 

Co jeśli mimo to efekty nie są zadowalające? Spróbuj skojarzeń! 

O tworzeniu historyjek pewnie już nie raz słyszałeś, lecz jeśli Twoje podejście 

do nich nadal jest chłodne, polecę Ci tworzenie z pierwszych liter określonego 

zagadnienia, reguły skrótów.  

Dzięki temu łatwiej będzie Ci przypomnieć sobie od czego zacząć. 

Dodatkowo przekierowuje to Twoją uwagę na komponowanie schematów - 

prostych rysunków, kojarzących Ci się z odpowiednim tekstem, łatwo 

obrazujących dane zagadnienie, oraz na ustalanie określonego czasu na 

naukę. Mając świadomość, że minuty przeznaczone na daną czynność 

upływają na Twoich oczach, będziesz mógł uzyskać większą mobilizację. Poza 

tym odłóż telefon. Możesz go włączyć do ładowania, to spowoduje, iż łatwiej 

wytłumaczysz sobie jego brak podczas chęci sięgnięcia. 
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Zapamiętaj! Jeśli wyłączyłeś Twoje zaniedbanie, a proces nauki nie 

przynosi takich efektów jak powinien, skorzystaj z regularnych badań, aby 

wykluczyć wystąpienie potencjalnych chorób. 

 

Marta 

Źródła:  
Pomocą w tworzeniu tekstu oraz inspiracją stał się filmik Michała Kuryłka widniejący 
na jego kanale na platformie YT, gdzie z przyjemnością odsyłam Cię po więcej 
informacji w tym temacie.  
https://www.youtube.com/@zainspirowany420  

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 
 
Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony 7 lutego to dzień, w którym 

warto przypomnieć o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci oraz o tym, 

jak ważne są odpowiednie zabezpieczenia w  wirtualnym świecie. 

 

 

 

 

Internetu używa średnio co drugi człowiek na Ziemi – to ponad 4 miliardy 

ludzi. Każdy z nich spędza w sieci około 2,5 godzin dziennie. 

W obecnych czasach bezpieczeństwo w Internecie jest głównym 

problemem zarówno dla firm, jak i osób prywatnych.  

Zdjęcie 3, https://pixabay.com/pl 

https://www.youtube.com/@zainspirowany420
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Wraz z rosnącym wykorzystaniem Internetu do komunikacji, zakupów, 

bankowości i innych dziedzin, ważne jest, aby chronić swoje dane przed 

komputerowymi wirusami oraz cyberatakami. Oszustwa związane ze 

złośliwym oprogramowaniem i naruszeniem danych to tylko niektóre 

z potencjalnych zagrożeń, które możemy napotkać. 

Przede wszystkim ważne jest, aby zakładać silne hasła. Według serwisu 

Breach Alarm każdego tygodnia wykradanych jest ponad milion haseł, 

a średni koszt naruszeń bezpieczeństwa danych wyceniony jest na około 1,3 

miliona dolarów. Hasła powinny być długie i zawierać kombinację liter, cyfr 

jak i symboli oraz nigdy nie powinny być nikomu udostępniane.  

Ważne jest również, aby na komputerze lub na innych urządzeniach 

zainstalować oprogramowanie antywirusowe, które skutecznie ochroni nas 

przed złośliwym oprogramowaniem.  

Należy również pamiętać o zasadach bezpiecznego przeglądania sieci. 

Upewnij się, że odwiedzasz tylko zaufane strony internetowe i unikaj klikania 

podejrzanych linków lub pobierania nieznanych plików. Ponadto aktualizuj 

oprogramowanie, w tym system operacyjny i przeglądarkę internetową. 

Zdjęcie 4, https://pl.dreamstime.com/ 
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Wiele aktualizacji zabezpieczeń ma na celu łatanie luk w oprogramowaniu 

i ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami. 

Ważne jest również korzystanie z bezpiecznej przeglądarki internetowej, 

takiej jak Chrome lub Firefox, która zaszyfruje Twoje dane i ochroni je przed 

ingerencją. 

Wykonując te czynności, możemy pomóc chronić siebie i swoje dane 

podczas korzystania z sieci. Pomoże to zapewnić bezpieczne korzystanie 

z Internetu. 

 
Kuba 

 
 

Uzależnienia od Internetu 
 
Nasza szkoła od kilkunastu lat uczestniczy w akcji Dzień 

Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji redaktorzy szkolnej gazetki po raz 

kolejny przeprowadzili ankietę dotyczącą uzależnień od Internetu.  

 

Wzięło w niej udział 81 uczniów technikum i szkoły branżowej z klas  

1-3 (w wieku 15-18 lat). Poniżej przedstawiamy wyniki. 
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Okazuje się, że uczniowie spędzają przed komputerem/smartfonem 

nawet ponad 8 dziennie. 

 

 
 

Najwięcej ankietowanych korzysta z komputera w celu odczytywania 

wiadomości, niewiele mniej aby zdobyć wiedzę, dla przyjemności, 

sporo ogląda seriale oraz sprawdza różne komunikatory i pocztę 

elektroniczną. Dużo osób lubi grać w gry. 
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Z odpowiedzi wynika, że 16 osób padło ofiarą cyberprzemocy, w tym 

4 osoby wiele razy. Są to głównie osoby najmłodsze, w wieku 15 lat. 

Wygląda na to, że korzystanie z Internetu nie jest w pełni bezpieczne, 

szczególnie w dzisiejszych czasach. 

 

 
Nawiązując do poprzedniego pytania, zapytaliśmy, jakich przejawów 

cyberprzemocy doświadczyli ankietowani. Odpowiedzi były różne: 

włamania/kradzież kont, wulgaryzmy, ośmieszanie, rozsyłanie prywatnych 

treści. 
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Okazuje się, że prawie każdy zna zasady bezpieczeństwa w Internecie. 

 

 
 

Prawie 63% uczniów uważa, że nie jest uzależniona od Internetu. Niestety 

prawie 38% uczniów zauważa u siebie symptomy uzależnienia. 

 

Pamiętajmy, że Internet to nie tylko wspaniałe możliwości,  

ale i zagrożenia. Korzystajmy z niego mądrze i bezpiecznie. 

 
Ewelina i Dominika 
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Skąd się wzięły walentynki? 
 
Jak wszyscy dobrze wiemy, w lutym obchodzimy święto zakochanych. 

Wprawdzie ten dzień już za nami, ale warto krótko przybliżyć genezę tego 

święta.  

Historia walentynek sięga starożytności. Według legendy, święty Walenty 

był kapłanem w Rzymie za czasów panowania cesarza Klaudiusza II. W tym 

czasie cesarz zakazał zawierania małżeństw, ponieważ uważał, że kawalerzy 

są lepszymi żołnierzami niż ci, którzy mają rodziny. Święty Walenty jednak 

nadal udzielał ślubów w ukryciu i pomagał parom w miłości. Gdy jego 

działalność została odkryta, został aresztowany i skazany na śmierć. Podczas 

swojego pobytu w więzieniu Walenty zaprzyjaźnił się z córką swojego 

strażnika, do której pisał listy, w których wyrażał swoje uczucia.  

Te listy są uważane za pierwsze kartki walentynkowe. Po śmierci świętego 

Walentego, 14 lutego, dzień ten zaczął być obchodzony jako dzień miłości 

i uczuć. W średniowieczu w Europie zaczęto wysyłać kartki i prezenty 

miłosne, co stało się tradycją do dziś.  

Obecnie walentynki są obchodzone na całym świecie jako święto 

zakochanych i są okazją do wyrażenia uczuć do ukochanej osoby. Ludzie 

wysyłają sobie nawzajem kartki, kwiaty, prezenty i organizują romantyczne 

kolacje, aby celebrować swoją miłość. 

 

Krzysiek i Julka 

 

Kochaj nie tylko na walentynki! 

 
 
14 lutego przypadał Dzień Zakochanych. W tym 

szczególnym dniu staraliśmy się o jakiś choćby drobny gest potwierdzający, że 

pamiętamy o danej osobie. Mówiliśmy miłe słowa, przytulaliśmy, 

kupowaliśmy prezenty, spędzaliśmy razem czas. Ludzie są nieodłącznym 

elementem naszego życia, a nawet jego sensem.  
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Trzeba więc dziękować tym najważniejszym dla nas za to, że pomimo 

wszystko przy nas są. Starajmy się to doceniać każdego dnia, nie tylko od 

święta!  

Pamiętajmy też o sobie i budujmy dobre relacje z samym sobą. Kochajmy 

siebie, bo taka miłość wzmacnia nas od środka, ma wpływ na to, w jaki 

sposób odbieramy świat, sprawia, że bardziej cieszymy się życiem. Od czasu 

do czasu zróbmy sobie jakąś przyjemność, spędźmy czas tylko ze sobą w taki 

sposób, jaki lubimy najbardziej. Oto kilka propozycji. 

Obejrzyj ulubiony film/serial! – polecam: „Zanim się pojawiłeś”, „Ponad 

wszystko”, „Trzy kroki od siebie” lub serial „Dash&Lily”. 

Przeczytaj książkę! – zwracam uwagę na pozycje: „Opowiem o tobie 

gwiazdom”, „Trzy kroki od siebie”, „Światło” czy „Gwiazd naszych wina”. 

Upiecz coś! 

Rób to, na co masz ochotę! 

Idź na zakupy! 

Weź gorącą kąpiel. 

Idź na wieczorny spacer. 

Posłuchaj muzyki. 

Daria 

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
 

„Chodzi mi o to, aby język giętki, powiedział wszystko,  

co pomyśli głowa…” 

Juliusz Słowacki 

 
21 lutego obchodziliśmy w szkole Międzynarodowy Dzień Języka 

Ojczystego. Sprawdzaliśmy swoją znajomość języka polskiego w IV Szkolnym 

Quizie Językowym, wysłuchaliśmy audycji tematycznej przez szkolny 

radiowęzeł, wczytywaliśmy się w słowa naszych poetów i pisarzy 

akcentujących rolę i piękno polszczyzny (wybrane cytaty zawisły na 

ustawionej na korytarzu szkolnym tablicy). 
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Warto przypomnieć, że to coroczne święto zostało ustanowione przez 

UNESCO w dniu 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia 

w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace 

zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi 

bengalskiemu statusu języka urzędowego. 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma uświadomić, jak wielka jest 

wartość języków ojczystych: regionalnych, narodowych, oficjalnych 

i nieoficjalnych, a także dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako 

dziedzictwa kulturowego. 

Obecnie na świecie funkcjonuje ponad 7 tysięcy uznanych języków, jednak 

prawie połowa z nich jest zagrożona wyginięciem. Najwięcej ludzi – ponad 

miliard 700 milionów – posługuje się językiem angielskim. Drugie miejsce 

zajmuje chiński, którego obecnie używa około miliard 400 milionów ludzi. 

W pierwszej dziesiątce znalazły się również: hindi, arabski, hiszpański, 

francuski, rosyjski, portugalski, bengalski i japoński. 

 
Oto kilka ciekawostek dotyczących języka polskiego. 

 

Polszczyzną posługuje się od  40 do 50 milionów (źródła podają różne liczby) 

ludzi w Polsce i poza jej granicami. 

 
Przeciętnie nie używamy więcej niż kilkanaście tysięcy polskich słów, choć 

rozumiemy około trzydziestu tysięcy, a niektórzy nawet sto tysięcy!  

 
Język polski jest uważany za jeden z najtrudniejszych na świecie. 
 
Pierwsze polskie zdanie zapisane w XIII wieku w „Księdze henrykowskiej” 

brzmi: „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”. Współcześnie moglibyśmy 

przetłumaczyć je jako: „Daj, niech ja pomielę, a ty odpoczywaj”. 

 

Pierwsze zachowane druki w języku polskim pochodzą z XV wieku. 

 

„Zażółć gęślą jaźń” to żartobliwe, najkrótsze zdanie zawierające wszystkie 

znaki diakrytyczne języka polskiego. 
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Pamiętajmy, że język jest ważną częścią każdego narodu i świadectwem 

jego istnienia, dlatego powinniśmy go używać poprawnie, dbać o niego, 

a także cieszyć jego pięknem. 

 
Redakcja 

 

 

„Stres jest jak kajdanki, tyle że noszone 

w sercu.” 
Helmut Qualtinger 

Można powiedzieć, że stres jest nieodłącznym elementem naszego życia. 

Czymś, co spędza nam sen z powiek już od najmłodszych lat. Tempo życia, 

jakim żyjemy, i multum coraz to nowych wyzwań, które są przed nami 

postawione, sprawiają, że z dnia na dzień napięcie rośnie, a obawy o kolejny 

zapomniany termin powodują, iż stajemy się poddenerwowani. Niekiedy 

nawet błaha niedogodność wywołuje w nas złość, którą może i zdarza nam 

się emanować na najbliższe otoczenie. Aby jednak ograniczyć nieprzyjemne 

sytuacje, koniecznie trzeba nauczyć się panować nad naszymi emocjami, co 

wiąże się z próbą poszukania źródła danego zjawiska. 

 

 

 

Zdjęcie 5, https://asystentbhp.pl/ 

https://asystentbhp.pl/
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Stres, jak pewnie wielu z nas wie, jest reakcją organizmu w postaci 

mobilizacji energii potrzebnej do pokonywania różnorodnych przeszkód bez 

względu na to, czy towarzyszą jej przyjemne czy przykre odczucia. Wydaje się 

więc, że jest to coś pozytywnego.   

Ten pozór ma w sobie ziarenko prawdy, gdyż jest jeszcze jedno oblicze 

stresu, o którym rzadziej się mówi. Eustres - bo tak właśnie się nazywa, jest 

jego rodzajem i ma za zadanie motywować do działania. Można powiedzieć, 

że jest wręcz niezbędny, abyśmy pracowali efektywnie. Dzięki temu, iż 

mobilizuje nas do działania i poprawia wydajność, przyczyna się do znacznie 

szybszych owoców naszych działań i pomaga radzić sobie z codziennym 

życiem. Warto jednak zwrócić uwagę, że zwykle używając słowa „stres”, 

mamy na myśli negatywne napięcie, czyli tzw. dystres (negatywna reakcja 

organizmu na stres, kiedy dochodzi do wyczerpania możliwości 

adaptacyjnych człowieka doświadczającego stresu i stałego przeciążenia 

organizmu). To właśnie nim chciałabym się dziś bliżej zająć. 

 

 
Zdjęcie 6, https://asystentbhp.pl/ 

Negatywny stres pojawia się, gdy dochodzi do nadmiernego obciążenia, 

a ciągłe i długotrwałe napięcie nie zostaje rozładowane. Jak wiadomo, nie 

każdy będzie radził sobie z nim w ten sam sposób. Te różnice 

w osobowościach sprawiły, że psychologowie zaczęli wyróżniać trzy ich typy: 

https://asystentbhp.pl/
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 osobowości typu A - osoby niecierpliwe, szybko tracą zainteresowanie, dążą 

do perfekcji, są skłonne do rywalizacji i agresji, są najmniej odporne na 

stres, 

 osobowości typu B - osoby cierpliwe, nie działają w pośpiechu, realistycznie 

i wytrwale podchodzą od zadań, mają mniejsze ambicje, są odporniejsze na 

stres niż osobowości typu A, 

 osobowości typu C - osoby powściągliwe, ustępliwe, unikające wyrażania 

emocji, bierne w obliczu stresu, są podatne na stres. 

Skoro już wiemy, jak wygląda podział specjalistyczny, warto zapoznać się 

z objawami tejże niedogodności oraz z jej negatywnymi skutkami. 

 

Objawy stresu: Skutki dystresu: 

przyspieszone tętno, zaburzenia lękowe, 

wzmożone pocenie się, zespół wyczerpania, 

suchość w jamie ustnej, wypalenie, 

kołatanie serca, załamanie nerwowe, 

poczucie napięcia, choroba wieńcowa, 

rozdrażnienie, choroba wrzodowa, 

nerwowość, choroby skóry 

zaburzenia koncentracji uwagi, nadciśnienie tętnicze, 

nadpobudliwość ruchowa, astma oskrzelowa, 

chaotyczne wypowiadanie się, cukrzyca. 

tiki nerwowe, itd. depresja 

 
Jak więc radzić sobie z stresem? 

Spróbuj wyobrazić sobie coś miłego, co kojarzy Ci się z pozytywnymi 

wspomnieniami. 

1. Zacznij przygodę z aktywnością fizyczną, która pozwala wyzbyć się 

emocji. 

2. Zadbaj o regularną ilość snu. 

3. Zwróć uwagę na to, co jesz. 

4. Daj sobie czas na wypoczynek. 

5. Sprawiaj sobie małe przyjemności każdego dnia. 

6. Poszukaj specjalisty. 
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„Zapewniam Cię, nic nie jest tak chaotyczne jak się wydaje. Nic nie jest warte 

tego, abyś rujnował sobie zdrowie. Nic nie jest warte zatruwania siebie 

stresem, lękiem czy strachem...” 

Steve Maraboli 

 
Marta 

Źródła: 
https://portal.abczdrowie.pl/stres  
https://stylzycia.polki.pl/psychologia,czym-jest-dystres,10372078,artykul.html  
https://www.medicover.pl/zdrowie/psychiczne/stres/#sposoby  
https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/Fides2013-2.pdf  

 

Na stażu w Maladze 
 

Kilka miesięcy temu wzięłam udział w stażu zagranicznym w Maladze. 

Odbywał się on od 13 listopada do 5 grudnia 2023 roku. Bardzo miło 

wspominam ten czas, dlatego że zobaczyłam wiele pięknych miejsc, 

poznałam nową kulturę, język oraz zdobyłam doświadczenie w moim 

zawodzie.  

  
 

Zdjęcie 7, Marek Dziedzicki 

 

https://portal.abczdrowie.pl/stres
https://stylzycia.polki.pl/psychologia,czym-jest-dystres,10372078,artykul.html
https://www.medicover.pl/zdrowie/psychiczne/stres/#sposoby
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 Staż odbywałam w bibliotece, w przyjaznej atmosferze, dzięki której nie 

odczułam bariery językowej. Zajmowałam się tam inwentaryzacją 

i przygotowaniem książek do zwrotu, jednocześnie ucząc się obsługi 

programu „Geslip plus”. Elastyczne godziny pracy oraz lekkość 

wykonywanych czynności sprawiły, że czas w bibliotece płynął bardzo szybko. 

Po stażu mieliśmy czas dla siebie. Mogliśmy podziwiać ciekawą architekturę, 

kupić pamiątki i spacerować po plaży Malagueta. 

 

Mieszkaliśmy w malowniczej okolicy, blisko której znajdował się plac z rzeźbą 

żyjącego tam kiedyś Pabla Picassa. Po kilku minutach drogi pieszo mogliśmy 

podziwiać Morze Śródziemne. Mieliśmy również okazję być świadkami 

iluminacji świątecznej, czyli uroczystego zapalenia światełek 

rozpoczynających czas Bożego Narodzenia. Z naszymi opiekunami 

zwiedziliśmy takie miejsca, jak np. Balkony Europy i Muzeum Picassa. 

Chętnie zostałabym tam dłużej. 

Uczestniczka stażu 

Zdjęcie 8, Marek Dziedzicki 
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Toksyczni ludzie wokół nas 
 
Już kolejny tydzień nowego roku minął, a wraz z nim ferie zimowe. Czas 

ten wręcz przypominał o tym, jak ważne jest dbanie o siebie. Często w swoim 

życiu spotykamy jednak osoby, które w jakiś sposób nas ranią, odbierając tym 

samym satysfakcję z pasji, radość z życia, a nawet obrzydzają nam samych 

siebie. Czy da się uniknąć wchodzenia w relacje z takimi osobami? A może po 

prostu powinniśmy się nauczyć je rozpoznawać i radzić sobie z ich wpływem 

na nas?  

Spustoszenie w życiu nie jest pożądanym zjawiskiem. Przez nie czujemy się 

wybici z rytmu dnia codziennego. Zatem warto zagłębić się w typy 

i psychologię ludzi, których działanie może nie wpłynąć na nas pozytywnie. 

Dzięki temu dowiemy się, co jest kluczowe w ich zachowaniu i po czym ich 

rozpoznać.  

Wyróżniamy 9 typów toksycznych ludzi, a są to m.in. agresor i władca, 

manipulator, narcyz, zazdrośnik, pesymista, socjopata, „umniejszacz”, 

fałszywiec i plotkarz. Dziś zajmiemy się tylko sześcioma z nich. Na wstępie 

należy zaznaczyć, że poniższa notatka służy ogólnemu zaznajomieniu się 

z typami charakterów, nie jest zatem pełną analizą. 

Agresor i władca to człowiek, który nie panuje nad swoimi emocjami. 

Może być zatem dla nas bardzo niebezpieczny, gdyż jego agresja nie jest 

zamknięta tylko w słowach, mimice. Chce przejąć kontrolę nad każdą 

sytuacją, przez co często szybko wpada we wściekłość, uciekając się do 

wulgarnych słów. Wymaga od otoczenia, aby bezwzględnie przestrzegało 

jego zdania, a każdy sprzeciw stara się odeprzeć stanowczością. Tacy ludzie 

różnią się między sobą wielkością wyrażonego nacisku, lecz jego efekty 

możemy zauważyć na każdej płaszczyźnie życia. W takiej sytuacji ucieczka 

wydaje się najlepszą opcją, gdyż pozostanie wiąże się z ciągłą walką o siebie. 

Bowiem trzeba będzie nabyć mnóstwo energii, cierpliwości i spokoju, aby nie 

dać się w żaden sposób wyprowadzić z równowagi. Konieczna jest także 

stanowczość z naszej strony, tak by niemożliwe było szybkie wykorzystanie 

naszej osoby.  
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Manipulator charakteryzuje się zmiennością, trudnością zdemaskowania, 

bowiem zachowuje się jak kameleon. Manipuluje, naginając rzeczywistość 

w sposób niezauważalny, chcąc mieć przy tym kontrolę nad naszym 

zachowaniem. Pod pretekstem stara się przejąć nad nami władzę, bo jej brak 

skutkuje złością wobec nas, pogorszeniem relacji, cichymi dniami, bez uczuć. 

Budząc w nas niepokój, sprawia, że zaczynamy go przepraszać. To wszystko 

z czasem może wywołać w nas zachowania lękowe, nacechowane obawą 

o stabilność relacji. Mając przy sobie taką osobę, koniecznie trzeba 

uświadomić jej, że zna się zachowania, jakie przejawia, i nie ulegać 

manipulacji, którą będzie próbowała się bronić. Może tym wywołać w nas 

poczucie winy i zmianę stanowiska. Osoba ta może nie zdawać sobie sprawy, 

iż jej działania to podstawa manipulacji, dlatego dodatkowo trzeba ją o tym 

uświadomić. Poddanie się w takiej sytuacji nie zmieni nic w naszym życiu, 

a proces zmian na lepsze będzie długi i niełatwy. 

Narcyz. O takiej osobie pewnie już każdy słyszał, gdyż podkreśla ona 

wyższość nad innymi jednostkami, przesadnie dbając o siebie, nie zważając na 

skutki, jakie to niesie dla otoczenia. Ludzie tego typu potrafią nawet tworzyć 

swoją rzeczywistość, a wraz z nią sytuacje z sobą w głównej roli. Do takich 

osób też trzeba podejść z wyrozumiałością. Pokazać im ich pozytywne cechy 

oraz nakreślić zachowania negatywne. Trzeba je uświadomić, że mają też 

wady, a osoby z otoczenia nie muszą uważać ich za kogoś wspaniałego.  

Zazdrośnik to człowiek wykazujący się nadmierną zazdrością, powodującą 

już zawiść. Najbardziej jest to widoczne w sytuacji, kiedy druga osoba kupi 

sobie coś, odniesie sukces i jest z tego zadowolona. Zazdrośnik bowiem tylko 

czeka, aby komuś powinęła się noga, gdyż to wywołuje u niego ogromną 

radość. W tej sytuacji bardzo trudno sobie poradzić, gdyż zachowanie to 

może wynikać już samej niechęci zazdrośnika. Można próbować wskazywać 

mu osoby, które nie mają rzeczy, jakie on ma, spróbować wywołać w nim 

uczucie chęci do pracy. Niestety, jeśli ta próba się nie powiedzie, powinniśmy 

uciekać od tej osoby.  

Pesymista jest osobą narzekającą, nacechowaną negatywnym 

postrzeganiem świata, które niekiedy bywa zaraźliwe. Nie docenia on tego, co 

faktycznie jest dobre. Zaślepia go widok złych zjawisk, niepowodzeń, czasami 

wręcz absurdalnych sytuacji.  
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Mając do czynienia z taką osobą, trzeba starać się nakłonić ją do głębokiej 

analizy dobrych i negatywnych skutków jej działań. Musi ona zauważyć, że nie 

wszystko wygląda tak fatalnie.  

Socjopata to bardzo trudny przeciwnik, gdyż nikt nie interesuje go, dopóki 

nie ma w kimś korzyści. Dąży do celu, nie zważając na nikogo, chociaż 

przykrywa się maską sympatycznej osoby. Potrafi on zbierać informacje 

przeciwko nam, aby kiedyś je wykorzystać. W dodatku nie potrafi przepraszać 

i nie czuje po swojej stronie winy. W kontaktach należy zatem być uważnym 

i zbyt pochopnie nie otwierać się przed kimś, kogo nie znamy. Jeśli widzimy, 

że ktoś nas wykorzystuje, należy odciąć ową osobę od informacji, aby nie 

działała w naszym życiu zbyt długo.  

To już wszystkie osoby, jakie chciałam przedstawić. Mam nadzieję, że ta 

krótka charakterystyka podniosła Twój poziom wiedzy w tym temacie, a może 

nawet Cię zainteresowała.  

Na zakończenie zostawiam Cię ze słowami Mateusza Kobusa zawartymi 

w książce „To (nie) miłość. O trudnych związkach, bolesnych rozstaniach 

i składaniu złamanego serca”:  

„Co jeszcze musi się stać, jak bardzo można Cię jeszcze zniszczyć, zdeptać 

i upokorzyć, abyś w końcu wstała z kolan i powiedziała stanowcze dość!? Nie 

miej nadziei i nie łudź się w miejscach, w których przeszło się już przez setki 

czerwonych świateł. Zostałaś poturbowana, przetrącona i nawet nikt nie 

zapytał, jak się czujesz. Są rzeczy, których nigdy w życiu nie będzie się dało już 

naprawić, zapomnieć o tym, co się stało...”  

 
Marta 

 
Źródło: 
Książka pt. „Powiedz stop depresji, lękom i toksycznym ludziom” 
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Z Panią Jolantą Witek, nauczycielką religii 

w naszej szkole, rozmawia Marta Kilian 
 

 
Jak długo pracuje Pani w naszej szkole? 

 
Drugi rok. Wcześniej w latach 2018/2019 i aktualnie od września 2022r. 

Od ponad 30 lat pracuję w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu 

(V LO i SP 8 z oddziałami integracyjnymi). 

 
Jakie studia Pani ukończyła i co przyczyniło się do wybrania akurat tych 
kierunków? 

 
Ukończyłam informację naukową i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie 

Pedagogicznym w Krakowie, katechetykę i teologię w Tarnowie i Krakowie, 

polonistykę podyplomową na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 

a potem studia doktorskie z nauk humanistycznych w zakresie 

literaturoznawstwa - z historii literatury polskiej na Uniwersytecie 

Rzeszowskim. Ponadto organizację i zarządzanie oświatą w Mielcu, 

oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Łódzkim oraz filozofię i etykę na 

Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Tak więc Kraków, Rzeszów 

i Tarnów są mi szczególnie bliskie.  

Dlaczego akurat te kierunki? Zawsze interesowały mnie tematy religijne, 

humanistyka, filozofia i poszukiwania sensu ludzkiej egzystencji. A wiara była 

i jest dla mnie fundamentem wszystkiego. 

 
Czy praca w szkole była Pani celem od najmłodszych lat, czy może miała 
Pani inne marzenia jako dziecko? 

 
U nas to już była tradycja rodzinna. Tato pracował na uczelni i jego dwaj starsi 

bracia również byli związani z uczelnią. Bracia mamy i taty byli kapłanami – 

ks. prof. Stanisław Witek pracował jako wykładowca na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim i napisał wiele książek z zakresu teologii moralnej 

szczegółowej, zaś brat mamy – ks. Stanisław Głodzik - był kanonikiem kapituły 

koszalińsko - kołobrzeskiej i proboszczem jednej z nadmorskich parafii. 
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Również rodzice chrzestni mamy to pedagodzy. A ks. Bolesław Gwoździowski, 

który przez wiele lat pełnił posługę duszpasterską w naszej Kaplicy św. 

Stanisława Kostki, był wujkiem mojej mamy. 

Tak więc jestem kontynuatorką wielopokoleniowej tradycji. Nauki 

humanistyczne i teologiczne, pogłębione filozofią i sztuką były i są mi 

szczególnie bliskie. 

 
Jakie były Pani jako uczennicy ulubione przedmioty szkolne? 

 
Na pewno religia, język polski, historia, biologia, geografia i zdecydowanie 

przedmioty artystyczne, czyli plastyka i muzyka. I wszystko związane z historią 

sztuki, teatrem, filmem oraz turystyką. Ze ścisłych przedmiotów szczególne 

miejsce w obszarze moich zainteresowań zajmowała chemia. Zaś na studiach 

do listy tych „ulubionych” z całą pewnością dochodziły jeszcze: teologia, 

biblistyka, filozofia i psychologia. 

 
Co uważa Pani za swój największy dotąd sukces zawodowy? 
Św. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała, że „Bóg nie żąda, byśmy odnieśli 

sukces. Ważna jest tylko wierność”. I ja tego się trzymam, nie wyliczam 

nagród, medali, wyróżnień, choć jest ich troszkę; na pewno dają satysfakcję 

i poczucie dobrze spełnionego obowiązku, ale też zobowiązują i mobilizują do 

dalszej pracy. A nade wszystko wierna służba drugiemu człowiekowi, 

a zwłaszcza wszystkim, których Opatrzność stawia na mojej drodze, jest 

czymś najpiękniejszym. A największym sukcesem uśmiech dziecka, entuzjazm 

młodych i autentyczne zaangażowanie w wiele pięknych działań, radość 

w oczach osób chorych, starszych, bo także z nimi pracuję. Katecheza nie 

ogranicza się tylko do szkoły ale obejmuje szereg różnorodnych zadań 

i obszarów w parafii i Kościele. Z powołania Ks. biskupa ordynariusza 

uczestniczę także w pracach V Synodu, w komisji katechetycznej w Tarnowie. 

Prowadzę Wolontariat młodych w parafii, a także od ponad 20 lat Apostolat 

Maryjny dorosłych. I u nas w ZSE Apostolat Młodych, który skupia wielu 

radosnych, zaangażowanych młodych ludzi, z pasją rozwijających swe talenty 

w służbie drugiemu człowiekowi. 
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Co Pani najbardziej lubi w swojej pracy? 

 
Stwórcę, świat i ludzi, zwłaszcza Was, młodych, dzieci, z którymi pracuję, 

i dorosłych, z którymi się spotykam. Wasz entuzjazm, radość, pogodę ducha 

i te trudniejsze chwile, kiedy trzeba stawić czoła różnym przeciwnościom. 

I kiedy udaje się rozwiązać jakiś problem i widać te powroty na dobrą drogę, 

nieraz po latach… I cieszę się, że mogę przekazywać Boże prawdy, być 

narzędziem w Bożych rękach bo powołanie to taki dar i tajemnica… 

Czy łatwo pracuje się z dzisiejszą młodzieżą? Ma Pani jakieś swoje sposoby 
na ujarzmienie niesfornych uczniów, bo przecież takich na pewno nie 
brakuje? 

 
Staram się wykonywać swoją pracę a raczej realizować powołanie – bo tak 

należy katechezę określić – najlepiej jak potrafię, na miarę sił i możliwości. 

Bywają z pewnością trudniejsze momenty.  

Zdjęcie 9, galeria zse 
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Ale kto powiedział, że ma być łatwo? Zawsze modlę się za tych, których Pan 

Bóg postawił na mojej drodze, których spotkałam i spotkam. Za wszystkich. 

Więc działanie łaski jest przeogromne. Staram się szukać u każdego tych 

dobrych stron, odkrywać talenty, inspirować do pracy, do rozwoju pasji, 

a nade wszystko do stawania się dobrym, życzliwym człowiekiem. Wiara 

umacnia się, gdy jest przekazywana. A dzisiejszy świat potrzebuje bardziej 

świadków niż nauczycieli. 

 
Czy to, co Pani obecnie robi w życiu, powoduje, że jest Pani szczęśliwa? 
Jak rozumie Pani pojęcie szczęścia? 
 

 
Zdjęcie 10, galeria zse 

Wiara daje takie poczucie siły, szczęścia, radości, wewnętrznego pokoju. 

Inspiruje do działania, do dzielenia się szczęściem z innymi. Radość, uśmiech, 

pogoda ducha i wewnętrzny spokój z całą pewnością są drogą i kluczem do 

drugiego człowieka. A jeśli przyjdzie cierpienie, to można je ofiarować 

w różnych intencjach, i to oczywiste, że jest ono potrzebne. 
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W życiu są góry i doliny. Z perspektywy szczytów rozpościerają się 

najpiękniejsze widoki, ale trzeba się nieźle natrudzić, aby zdobyć szczyt. 

Po burzy zwykle następuje słońce. Tak jest i w życiu. A wiara jest takim 

fundamentem, skałą, opoką, której nic i nikt nie zdoła zniszczyć, największym 

bogactwem. Człowiek potrzebuje takiej przestrzeni sacrum, zarezerwowanej 

dla Boga, który jest. 

 

 
Zdjęcie 11, galeria zse 

Co według Pani jest najważniejsze w życiu człowieka? Może jest jakaś 
maksyma życiowa szczególnie Pani bliska? 

 
Wiara, która jest fundamentem, nadzieja i miłość. „Człowiek jest wielki nie 

przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, 

czym dzieli się z innymi”– powiedział św. Jan Paweł II. A dając, stokroć więcej 

otrzymujemy… I jeszcze niezwykle istotne są: dobroć, miłość, radość, pokój, 

cierpliwość, łaskawość, uprzejmość, skromność, wstrzemięźliwość, cichość, 

czystość, wierność, czyli owoce łaski Ducha Świętego.  
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Także mądrość życiowa, pokora i troska o drugiego, ludzka dobroć i pogoda 

ducha, które sprawiają, że świat staje się piękniejszy, lepszy. 

 
Jak lubi Pani spędzać czas wolny od obowiązków zawodowych? 
Uwielbiam czytać książki, kocham poezję, malarstwo, teatr, film, muzykę, 

dobrą kuchnię. I kwiaty, całą przyrodę, bo ona jest odbiciem Stwórcy. 

Podróże, turystyka pielgrzymkowa, wyprawy górskie były i są mi nadal bardzo 

bliskie. Udało mi się spełnić marzenia i odwiedzić Ziemię Święta, Jordanię 

i wędrować szlakiem maryjnych objawień po Europie, czyli to były Włochy, 

Francja, Niemcy, Szwajcaria, Hiszpania i Portugalia. Od wielu lat organizuję 

w naszej parafii wakacyjne pielgrzymki dla dorosłych do rodzimych 

sanktuariów na polskiej ziemi, która jest najpiękniejsza, bo ojczysta, jedyna… 

Na tym szlaku pielgrzymim zawsze, każdego roku, musi być duchowa stolica 

narodu, czyli Częstochowa, oraz królewski Kraków i szereg różnych pięknych 

polskich miast i miasteczek. Jest czas na formację duchową i intelektualną 

oraz dobry odpoczynek. A mój zachwyt wciąż budzi przyroda w całej swej 

krasie i już nie mogę doczekać się wiosny, kwiatów, tych cudnych, polnych 

i tych z ogrodu. Bo pracę w ogródku przy domu też bardzo lubię. Jeszcze 

wymienię wyprawy rowerowe po okolicy, która jest dla mnie niezwykła, bo 

rodzinna. A największym bogactwem są ludzie, których spotykam, z którymi 

wspólnie spędzamy czas. I takie chwile przeżywane w gronie rodziny 

i przyjaciół są bezcenne. 

Dziękuję za rozmowę. 

 

Opowiem o tobie gwiazdom… 
Edyta Prusinowska 

 

„Opowiem o tobie gwiazdom” to książka, którą jako pierwszą udało mi się 

przeczytać w nowym 2023 roku na obecnych feriach zimowych.  

Ta niezwykła książka jest czymś więcej niż tylko historią Astrid i Plutona. 

Podczas jej czytania oraz po przeczytaniu czułam radość, ból. Tak naprawdę 

uczucia, które mi wtedy towarzyszyły, trudno ubrać w słowa.  
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Dlatego gorąco zachęcam Was do sięgnięcia po tę pozycję, a sami 

zrozumiecie te uczucia. Pokochałam dosłownie wszystko, co się w tej książce 

znajduje!  

Autorka nie dość że napisała fantastyczną historię, to także zwróciła 

uwagę na tematy, które powinny być poruszane, są ważne w życiu. Zwraca 

uwagę m.in. na to, jak ważne jest zdrowie psychiczne, posiadanie nadziei 

i szczęście – bo przecież każdy z nas pragnie być szczęśliwy! Tego również 

szukają bohaterowie powieści. Bestseller mówi też o nieprzewidywalności 

oraz krótkim czasie ziemskiego życia.  

Na pewno pokochacie tę książkę tak bardzo jak ja! To pozycja, która 

zmieni Wasz tok myślenia! Miłego czytania! 

 

Najpiękniejsze cytaty: 
 
„Fata viam invenient – pomyślała Astrid. – Przeznaczenie znajdzie drogę.”  
 
„Poza tym związki codziennie się rozpadają, a przyjaźnie trwają całe życie, 

a ja nie wiem, czy byłbym w stanie zaryzykować możliwość utraty kogoś 

takiego jak ty.” 

 
„To wymaga odwagi. Płakać w samotności to nic trudnego, ale przy kimś to 

już inna bajka. Chyba rozumiesz o co mi chodzi.” 

 

„Może na świecie były jeszcze momenty, dla których warto było żyć. Może nie 

chodziło o życie, a o te momenty.” 

 
Daria 

 

 


