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  Numer 80maj/czerwiec 2021—— 
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Nareszcie wracamy!!! Jednak powrót do szkoły budzi w nas mieszane uczucia. Nie-

którzy mogą czuć stres, inni radość. Znaleźliśmy się w zupełnie nowej dla nas sytuacji, ponieważ 

przez kilka miesięcy nie widzieliśmy się ze szkolnymi kolegami i nauczycielami. Dziś, część 

uczniów może być podekscytowana powrotem, nie tylko do szkoły, ale również do normalności. 

Zdalne lekcje były zupełnie inną rzeczywistością niż zajęcia w szkolnych ławkach.  To był trudny 

czas dla większości z nas, dlatego teraz towarzyszy nam niepokój i stres, ale jest on normalnym 

zjawiskiem i musimy  go przejść, aby móc w pełni powrócić do czasów, jakie  znaliśmy wcześniej.   

 Wierzymy, że powrót do szkoły nie będzie się wiązał ze złymi emocjami, a ten miesiąc 

nauki, który jeszcze pozostał, spędzimy w pozy-

tywnej atmosferze.  

Anielka Czaja IIap 

 
Dzień Ziemi  

w II LO  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Nasze obawy 
 po pandemii 

Wyniki  
Konkursu „Stop 

Smog” 

Ogrodoterapia 

Fobia społeczna 

 

Polecamy książkę 
„Wysoko wrażliwi” 

 

Bieżący numer naszej gazetki poświęcamy 
długo wyczekiwanemu powrotowi do 
szkoły  - mamy nadzieję, że Was trochę 
uspokoimy i ośmielimy:) oraz innej naszej 
ważnej trosce — trosce ekologicznej — 
zapraszamy do czytania!!!! 
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  W naszej szkole na zajęciach biologii, chemii, geo-
grafii i przyrody odbyły się specjalne lekcje poświę-
cone temu ważnemu tematowi. Na lekcjach wykorzy-
stano prezentacje przygotowane przez uczniów oraz 
wybrane materiały edukacyjne zamieszczone na stro-
nie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod hasłem 
"lekcja z klimatem" - klimat, środowisko, energia. 

Dzień Ziemi to święto 
obchodzone na ca-

łym świecie 22 kwiet-
nia. 

W 1990 roku uznano Dzień Ziemi za święto o zasię-
gu globalnym, 200 milionów ludzi z 141 państw 
zmobilizowało się i doprowadziło do Szczytu Ziemi 
ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro. 

Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło 
„Przywróć naszą Ziemię”. 

Światowy Dzień Ziemi jest bardzo dobrą okazją do 
promowania ekologicznych postaw oraz uświa-
damiania w kwestii ważnych problemów ekologicz-
nych np. dotyczących zmian klimatycznych na Ziemi. 

 

 

Dzień Ziemi 2021 

 Przygotowaniem i przeprowadzenie Dnia 
Ziemii w II LO corocznie zajmuje się Pani profesor 
Małgorzata Purgał—Szczepanik. 22 kwietnia o go-
dzinie 12.00 uczestniczyliśmy w webinarium ,  pod-

czas którego braliśmy udział w wykładach i warsztatach: 

 „System klimatyczny Ziemi, co to cykl węglowy oraz 
jak działa efekt cieplarniany?” – wykład dr Aleksandry 
Kardaś (UW) 

 „Co mogę zrobić dla klimatu?” – wykład dr Magdale-
ny Budziszewskiej (UW) 

Warsztaty praktyczne: 

- Warsztat 
kulinarny z 
Jagną Nie-
dzielską – 
zwracający 
uwagę na pro-
blem marno-
wania żywno-
ści; 

Warsztat 
„ubraniowy” 
z Katarzyną 
Wolszczak –  
podkreślający 
kwestie odpo-
wiedzialnej 
zrównoważo-
nej mody. 
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„STOP SMOG” 
 
 W związku z obchodami Dnia Ziemi, w na-
szej szkole chętni uczniowie mogli wziąć udział w 
konkursie plastyczno - chemicznym „STOP 
SMOG”, którego organizatorami byli: Pani Aneta 
Łągwa i Pani Małgorzata Purgał-Szczepanik.  
Konkurs adresowany był do uczniów kl. 1 i 2  II Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej –
Curie w Piotrkowie. Celem tego konkursu było, 
przede wszystkim, motywowanie młodzieży do po-
szerzania swoich wiadomości na tak ważny w dzi-
siejszych czasach temat „smogu”. Laureatów wyło-
niło jury konkursu kierując się oceną merytoryczną i plastycz-
ną prac, w szczególności oryginalnością i sugestywnością 
przedstawienia konkursowego tematu oraz nieszablonowością 
techniki wykonania pracy. Zwycięzcami konkursu  plastyczno-
chemicznego ,,STOP SMOG” zostali:  Maria Skupień z kl.1a i ex 
aequo Ida Dzienniak z kl.2dg i Damian Franczak z kl.2ap. Orga-
nizatorzy przygotowali cenne nagrody, których wręczenie odbędzie 
się w czerwcu.  

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy:) 

Opr. Justyna Magacz IIap 

 

II miejsce  -  Damian 
Franczak IIap 

II miejsce  -  Ida Dzienniak IIdg 

Powyżej: zwycięska praca — 
autorka: Marysia Skupień Ia 

Zacznij od siebie!!!  

Odpowiedz na podstawowe pytania: 

Czy ja mogę coś zrobić dla Ziemi?  

Czy mój mały wkład ma znaczenie?  

TAK! Jeśli każdy z nas robiłby dla planety jedną małą rzecz dziennie, byłoby to odczuwalne na ca-
łej Ziemi, czego przykładem jest  np. rezygnacja z butelek plastikowych czy z torebek foliowych.  
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Odpocznijmy  

w ogrodzie… 
 

Ogrody i ich  piękno są opiewane przez poetów, mala-

rzy, autorów tekstów piosenek  - nie bez powodu. Za-

chwycając się naszym szkolnym ogrodem chcemy 

przybliżyć Wam przyczyny obecnej mody na ogrody, 

która odżyła szczególnie w  czasie pandemii.  Poniżej 

przedstawiamy zalety ogrodów i zachęcamy do ich 

praktycznej kontempla-

cji:):) 

 

Hortiterapia, czyli tera-

pia związana z przebywa-
niem w ogrodzie pomaga nie 
tylko w leczeniu chorób o 
podłożu psychicznym, ale 
także przy wielu innych dole-
gliwościach. Są dowody 
naukowe na to, że praca w 
ogrodzie uszczęśliwia! 
Hortiterapia ma swe po-
czątki w starożytnym Egipcie, gdzie kapłani i lekarze zalecali 
spacery po ogrodach jako środek na choroby. Sam Hipokrates 
twierdził, że "przyroda jest lekarstwem w każdej chorobie". 
 
Przebywanie w ogrodzie wpływa na odczuwanie szczęścia: 
 

- zieleń uspokaja i działa 
pozytywnie na organizm, 
- człowiek na etapie ewolu-
cji został genetycznie uwa-
runkowany tak, aby pozy-
tywnie reagować na środo-
wisko naturalne (w tym na 
parki i ogrody), 
- natura, tak jak i wszelkie 
tereny zielone, daje poczu-
cie bezpieczeństwa i spoko-
ju, co ułatwia odzyskiwanie 
sił i zdrowia, 
- rośliny wpływają na zacho-

wanie równowagi wewnętrznej 
i obniżanie pobudzenia spo-

wodowanego czynnikami współczesnej cywilizacji – hałasem, natło-
kiem informacji i obrazów, 
- otaczająca nas zieleń, kwiaty i natura stymulują wszystkie zmysły, 
- naukowcy udowodnili ponadto, że bakterie znajdujące się w glebie  

 

pobudzają wydzielanie się w organizmie człowieka serotoniny, 
nazywanej hormonem szczęścia. Serotonina wpływa również na 
procesy trawienne i sen. Można wiec stwierdzić, ze praca w 
ogrodzie daje szczęście! 

 

Dlatego  -   
przebywajmy w ogrodzie!!! 
 
W szkolnym ogro-
dzie II LO jest wiele 
pięknych roślin, oto 
przykłady tych, któ-
re zwróciły naszą 
szczególna uwagę:   
 
- Róża – rodzaj krzewów nale-
żących do rodziny różowatych. 
Znanych jest 150–200 gatun-
ków występujących na półkuli 
północnej, czasem podaje się 
nawet dwukrotnie większą liczbę. 
-Tawuła jest dalekowschodnim krzewem ozdobnym, któ-
rego orientalne piękno podziwiają wszyscy, nie tylko zapaleni 
ogrodnicy. Posiada niesamowicie gęsty pokrój, a jej jasnozie-
lone, drobne listki nadają wyrazistego piękna każdej prze-
strzeni, w której się znajdują.  
 
-Irga to krzew bardzo chętnie sadzony w ogrodach. Za po-
pularnością irgi przemawia łatwa uprawa oraz liczne walory 
dekoracyjne, u niektórych gatunków irgi widoczne także w 
okresie zimowym. Irga może być rośliną okrywową, żywo-
płotową, sadzoną na rabatach oraz w ogródkach skalnych.  
 
-lawenda to zimozielona krzewinka o wąskich ozdobnych 
srebrzystych listkach i kwiatach zebranych w kłosy. Lawenda 
w ogrodzie wygląda bardzo dekoracyjnie, a jej pielęgnacja nie 
jest trudna.  

 
-liliowiec swoją 
popularność za-
wdzięczają pięk-
nym kwiatom, 
niewielkim wyma-
ganiom uprawo-
wym oraz imponu-
jącej długowiecz-
ności. 
  

 
 

Opracowała: Marceli-
na Olejnik Id,   
-na zdjęciach w  

szkolnym ogrodzie — 
barwinek pospolity, 

bez, niekwitnąca jeszcze lawenda i  różowa bergenia. 



 Nadal badamy nasze nastroje  - tym razem 
emocjonalne. Pośród uczniów naszej szkoły prze-

prowadzona została ankieta na temat emocjonalne-
go stosunku do szkoły, również pod kątem trwające-

go jeszcze zdalnego nauczania oraz występowania 
przed innymi ludźmi  np. na forum klasy.  
  

 Na pytanie o to, jak uczniowie czują się w szkole — oko-
ło 80%, odpowiedziała, że dobrze lub swobodnie. Tutaj 
pojawia się atuty nauczania zdalnego  -  większy komfort 
pracy, braku dojazdów do szkoły, indywidualne planowa-
nie nauki.  

 

 prawie 30% odpowiadających stwierdziła, że zdalne nau-
czanie jest dla nich trudne, woleliby już wrócić do szkoły 
lub nie dają sobie rady. Zdalne nauczanie na 
pewno nie jest komfortowe dla wszystkich, 
szczególnie dla tych, którzy dopiero szkołę 
zaczęli i nie mieli możliwości dobrze poznać 
osób ze swoich klas.  

 

 60% ankietowanych przyznała, że zdalne nau-
czanie nie pozwala im na poznanie większej 
ilości osób, a  

 20% ma kontakt i kolegami i koleżankami z 
klasy tylko przez komunikatory interneto-
we. Zazwyczaj są to po prostu osoby, z któ-
rymi zdążyli nawiązać jakikolwiek kontakt na 
początku roku i później kontynuowali znajo-
mość przez Internet — ludzie są istotami spo-
łecznymi, którym kontakt wirtualnym nie wystarcza przy 
budowaniu i zacieśnianiu relacji, a wielu uczniów znala-
zło się w sytuacji, w której jest to jedyny sposób na 
utrzymanie kontaktu z kimkolwiek. 

 

 Około 30% osób nie radzi sobie z samodzielną pracą i  
rozproszeniem uwagi. Będąc w domu, sami organizuje-
my sobie czas i nie mamy osoby, 
która narzucałaby nam koncentra-
cję, nie pomaga również stałe śle-
dzenie informacji o koronawiru-
sie, media społecznościowe, które 
mamy cały czas na wyciągnięcie 
ręki, czy obowiązki domowe i 
sytuacje, które mogą się przyda-
rzyć w ciągu dnia. Sprawia to, że 
obowiązki  szkolne wykonujemy 
zdecydowanie dłużej. 

 
- Wystąpienia publiczne na forum kla-
sy —  dla zdecydowanej większości nie 
jest to sytuacja obojętna: dla 50%  trochę 
stresująca, 40%  odpowiada: „jestem 
zupełnie przerażony lub paraliżuje 
mnie strach”, a około 7% będąc zmu-
szonymi do odpowiedzi przeżywa taką 
sytuację do końca dnia. 
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W zderzeniu ze szkołą... 

 Jak więc widać jest to sytuacja dla większości  z nas bar-
dzo problematyczna. Watro więc pochylić się na możli-
wymi rozwiązaniami ułatwiającymi nam takie sytuacje. 
Pierwszym krokiem jest znalezienie źródła problemu—
oto on:  
 

 Czego boimy się występując publicznie?  - dla 
100% ankietowanych  był  to strach przed pomył-
ką, 50%  zaznaczyła, że boją się uwagi skierowa-
nej na swoją osobę, a ponad 40%  wyśmiania 
przez rówieśników. Niestety, to się zdarza i nie  
mamy na to zbyt dużego wpływu. W takich sytua-
cjach najlepszym rozwiązaniem jest zrozumienie.  

 

 Czego pragniemy wypowiadając się 
przed klasą? -60% chciałoby  zrozumienia i 
wyrozumiałości. Akceptacja ze strony 
grupy rówieśniczej jest bardzo istotna, a 
podejście mniej krytyczne może pomóc 
przemawiającemu w poradzeniu sobie emo-
cjonalnie w razie nieprzewidzianych sytua-
cji. Strach przed komentarzem na forum 
klasy okazuje się nie mieć wielkiego po-
krycia w rzeczywistych reakcjach słuchaczy 
na wystąpienie.  
 

 Prawie 70% ankietowanych przyzna-
je, że komentuje innych uczniów jedynie do 

zaufanych im osób, a 20% nigdy tego nie robi. 
Pomimo, że jest to wynik nie do końca pokrywają-
cy się z obawami uczniów, wciąż warto pracować 
nad tym, aby komentarze zachowywać dla siebie. 
Spróbójmy postawić się na miejscu osoby wystę-
pującej. Pamiętajmy, że nie każdy tak jak my radzi 
sobie w stresujących sytuacjach. Dobrze jest więc 

czasami wziąć poprawkę 
na to, że nasza ekspresja 
emocjonalna nie odpo-
wiada ekspresji innych 
osób i dla kogoś innego 
poradzenie sobie z trud-
nymi emocjami może 
być dużo cięższym zada-
niem. 

 

 

   
Badanie  przeprowadziła 

wśród uczniów klas  
pierwszych i drugich oraz 

opracowała jego wyniki  
Zosia Sierant IIap 
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Być człowiekiem wysoko wrażliwym - co to oznacza? 
 
 Osoby wysoko wrażliwe silniej przeżywają róż-
ne emocje, przede wszystkim stres. Mają one też większą 
skłonności do wchłaniania nastrojów ludzi, którymi się 
otaczają. Odbierają  wiele bodźców, na które inni nie 
zwracają uwagi. Badają dobrze otoczenie i ludzi, zwra-
cają uwagę na wszystkie szczegóły, są drobiazgowi. 
Większość z nich często ma potrzebę spędzenia czasu w 
samotności, mogą odczuwać zmęczenie po dniu spędzo-
nym np. w głośnym, zatłoczonym miejscu. Posiadają też 
bardzo bogatą wyobraźnię. Są empatyczni, zwłaszcza w 
stosunku do bliskich. Zależy im na unikaniu pomyłek, 
dbają o to, aby o niczym nie zapomnieć. Starają się uło-
żyć sobie życie w taki sposób, aby nie spotykać na swo-
jej drodze denerwujących i stresujących sytuacji. Często 
wyobrażają sobie różne scenariusze, żyją ze świadomo-
ścią tego, co stało się w ich życiu w przeszłości i tego, co 
może stać się w przyszłości. 
 
Dlaczego można być z tego dumnym? 
 
 Ludzie wysoko wrażliwi mają większą zdolność 
do wykonywania zadań, które wymagają 
precyzji, czujności, prędkości. Bardzo czę-
sto rozważają swój sposób myślenia. Potra-
fią szybciej zapamiętywać więcej niż inni. 
Dostrzegają błędy, co pozwala im unikać 
stresujących, niezręcznych sytuacji, które 
źle na nich wypływają. Mają także zdol-
ność do przetwarzania materiału na głęb-
szym poziomie.  
 
Jakie rady można przekazać takim oso-
bom?  
-Jeśli nadal martwisz się swoją wrażliwo-
ścią, kiedy nie jesteś w stanie uniknąć luź-
nej rozmowy towarzyskiej możesz zastano-
wić się, czy wolisz mówić czy słuchać. 
Jeżeli wolisz mówić— to sam możesz na-
rzucić temat, który Cię interesuje, aby zapobiec nudzie i 
stresującej sytuacji. Jeśli nie chcesz mówić, możesz być 
słuchaczem, w takiej sytuacji podczas rozmowy możesz 
zadać parę konkretnych pytań lub spytać o coś ogólnie. 
-  Koniecznie zwracaj się z prośbą. Wyrażaj swoje proś-
by od razu, gdy uświadomisz sobie ich potrzebę.  
 

 

W przypadku jeszcze poważnych problemów można 
przygotować sobie listę rzeczy, które chce się rozwią-
zać. To sprawi, że zadanie stanie się dużo łatwiejsze i 
mniej stresujące. 
 
 
-Wystąpienia publiczne —  osoby wysoko wrażliwe 
często maja poczucie, że mają do przekazania więcej 
informacji niż inni, coś ważnego, o czym nikt nie po-
wiedział. Tacy ludzie bardzo szczegółowo przygoto-
wują się do wystąpień. Myślą na przykład o tym, czy 
wychodząc z domu na pewno wyłączyli żelazko. Czę-
sto wracają, aby to sprawdzić, w ten są w stanie unik-
nąć niepożądanych sytuacji. To sprawia, że są spokoj-
niejsi. Ich kluczem do sukcesu jest przygotowanie na 
każdej płaszczyźnie. Z czasem można przygotowywać 
sobie także notatki, aby wziąć pod uwagę wiele aspek-
tów różnych spraw. Jeżeli dobrze się przygotujecie, 
wystąpienie powinno być dużo mniej stresujące i prze-
de wszystkim łatwiejsze. 
 

 Podsumowując, bycie człowiekiem wysoko 
wrażliwym nie jest niczym złym, wręcz 
przeciwnie — można znaleźć w tym wiele 
pozytywów. Należy jednak poznać siebie i 
swoje nawyki, aby móc sobie ze wszyst-
kim dobrze radzić.  
 

 Informacje do artykułu zaczerpnę-
łam z książki   
„Wysoko wrażliwi” Elaine N. Aron. Za-
praszam serdecznie do jej przeczytania:) 
 

Wiktoria Katner IIap 

 
 

Jak rodzić sobie ze swoimi emocjami?  
- ćwiczenie nr 1 

 
 

Wypisz ważne wydarzenia z Twojego życia — dobre i złe,  
Obok nich dopisz, czego się z nich nauczyłeś o sobie samym, co 

z nich wyniosłeś? 
Czy wzmocniły Cię  i w jakiej obszarze? 

Wysoko wrażliwi 
 

 Zgodnie z zapowiedziami przedstawiamy bestselerową już książkę „Wysoko wrażliwi”. Ludzie 
wysoko wrażliwi stanowią 27 procent  społeczeństwa, dlatego co trzeci z nas może się wśród nich znaj-
dować.  Poniższa książka przekona Was, że szczególna wrażliwość jest waszą zaletą, a nie wadą. 
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Czym jest fobia społeczna i jak przezwyciężyć lęk przed ode-
zwaniem się na lekcji? 
 

 Fobia społeczna, inaczej lęk społeczny jest jednym z 
zaburzeń, gdy człowiek unika sytuacji, które wymagają kon-

taktów społecznych.  
Osoby te obawiają się oceny innych, wyśmianiem lub odrzu-

ceniem. W obecnej sytuacji, czasie pandemii kiedy to często 
musimy radzić sobie z odosobnieniem z powodu izolacji. 

Wtedy osoby posiadające fobię społeczną, mogą poczuć się 
bezpieczniej, funkcjonować bez obciążenia, którym jest dla 

nich potrzeba przebywania w miejscach publicznych.  
 

SYTUACJE, W KTÓRYCH MOŻNA ODCZUWAĆ LĘK 

SPOŁECZNY 

 
- Odpowiadanie przy tablicy 

- Zadanie nauczycielowi pytania 

- Odbieranie i rozmowa przez telefon 
- Zaproszenie kogoś na spotkanie 

- Udział w imprezach, spotkaniach ze znajomymi 
- Wejście do pokoju, w którym są inni ludzie 

- Poproszenie kogoś o pomoc 
- Spożywanie posiłku w towarzystwie innych osób 

- Czytanie swojej pracy domowej przy klasie 
- Ćwiczenie na WF-ie 

- Rozwiązywanie zadań przy tablicy 
- Pozowanie do zdjęć  

Fobia społeczna — 
jak oswoić? 

Wracamy do szkoły…. 

Wiele osób odczuwa dyskomfort w wymienionych 
sytuacjach. Takie uczucie może pojawiać się spora-

dycznie lub regularnie. To normalne, że żyjąc w 
społeczeństwie czasami boimy się oceny, obawiamy 

się, co ktoś o nas pomyśli. 
 
Aby przezwyciężyć lęk przed odezwaniem się na lekcji 
należy pamiętać, że: 
 

- Dopóki nie spróbujemy to nie dowiemy się, czy 
nasza odpowiedź jest poprawna, 

- Nie możemy przejmować się opinią innych, 

- Dzięki zabieraniu głosu na lekcji, zwiększamy 

swoją pewność siebie, szczególnie w czasach 
pandemii, 

- Odzywając się, więcej zapamiętamy z lekcji. Cd.  
 
 
 

Rola zwierząt w życiu człowieka 
 

Zwierzęta w życiu człowieka odgrywają bardzo dużą i ważną rolę, nie każdy jed- nak 
zdaje sobie z tego sprawę. Przeważnie ich funkcja jest  niedoceniana lub czasem zupeł- nie lek-
ceważona. A przecież, od wieków mówi się, że są najwierniejszymi przyjaciółmi, dający- mi swo-
ją bezinteresowną wielką miłość. Potrafią kochać oraz okazywać wierność, nie pragnąc niczego 
w zamian. Właściciele psów, kotów, czy innych zwierząt doskonale zdają sobie z tego sprawę ,ile wnoszą w ich życie. 

Nieraz zwierzęta po prostu sprawiają nam przyjemność swoim towarzystwem i dostarczają rozrywki. Zwierzęta mają 
także swój udział w leczeniu ludzi, czego dowodem jest zooterapia. Jest to metoda leczenia drogą oddziaływania na pacjenta 
poprzez obecność zwierząt.  Taki kontakt dla pacjenta ma olbrzymie znaczenie w procesie leczenia. Zwierzęta mają rozluźniają-
cy i uspokajający wpływ na ludzi, potrafią dawać radość i łagodzą objawy wielu schorzeń. Współcześni lekarze są zgodni co do 
tego, iż obecność zwierząt w życiu człowieka, a także podczas terapii zarówno małych, jak i dużych pacjentów przyśpiesza ich 
powrót do zdrowia. W wielu przypadkach zamiast leków na receptę zalecają kontakt ze zwierzętami. Obecność zwierząt ułatwia 
nie tylko leczenie dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, ale i również z porażeniem mózgowym czy chorobą Downa. 

Zwierzęta potrafią obrócić nasze życie do góry nogami. Każdy, kto pragnie je mieć, musi być jednak świadomy wiążących 
się z tym obowiązków. Zwierzę jest to nowy członek rodziny, który zawsze stara się nas wspierać i kocha nas pomimo wszyst-
ko. Jego rola jest nieoceniona. 

Opr. Wiktoria Gałązka IIap 
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Lęk społeczny cd.   
 

 

  
Jak sobie radzić z krytyką innych? 
 
 
Krytyce jesteśmy poddawani w wielu codziennych sytua-
cjach, począwszy od pierwszych dni w przedszkolu, po-
przez cały okres szkolny, a później pracę zawodową. Aby 
lepiej radzić sobie z krytyką  

- należy wierzyć w siebie i dobrze o sobie myśleć, 
- musimy nauczyć się być asertywni, ponieważ nikt nie 

ma prawa oceniać tego, co naszym zdaniem jest 
dobre, 

- należy przejmować się tylko krytyką osób, z których 
bierzemy przykład i które są dla nas autorytetem, 

- musimy pamiętać o tym, że osoba krytykująca często 
chce zakryć swoje wady i odwrócić uwagę innych 
od siebie samej,  

- nie możemy brać słów krytyki do siebie, ponieważ 
często oceniają nas osoby, który nic o nas nie wiedzą, 
-  też, że krytyka nie dotyczy nas, jako osoby, tylko 
naszego zachowania, a to zawsze możemy zmienić. 

 

Zastanówmy się więc, co czujemy, gdy słyszymy krytykę, a 
później nad tym pracujmy — na przykład budując poczucie 
własnej wartości.  
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Ania wraz 
z siostrą i 
mitycz- nym 

JAK SOBIE RADZIĆ Z LĘKIEM SPOŁECZNYM? 

 

Możesz radzić sobie z lękiem społecznym unika-
jąc okoliczności, które sprawiają, że czujesz 

się niekomfortowo. Możesz też próbować stawić 

im czoła, powoli, małymi kroczkami.  

Ale jeśli stajesz na głowie, by ich uniknąć, może 
to sprawiać Ci cierpienie i utrudniać funkcjono-

wanie. Wtedy warto zgłosić się po pomoc do psy-

chologa lub psychoterapeuty albo skorzystać z 

kursów, podręczników do pracy właśnie z fobią 

społeczną.  
 

Opracowały: 

Ola i Natalka Kulbat IIap i 
Zuzia Grzejdziak Ic 

Jak radzić sobie z niską samooceną? 
ćwiczenie nr 2 

 
Na kartce wypisz wszystkie swoje zachowania, za które się 
lubisz? Wypisz, w czym jesteś dobra/dobry? 
 
Złóż kartkę  i noś zawsze przy sobie — np. W notesie, ple-
caku, portfelu. Pamiętaj o niej w trudnych chwilach. 

 

Pamiętaj!!! 
 

- nie porównuj się do innych,  
- porównuj się do siebie samego, np. z wcześniej-

szych lat, a wtedy okaże się, czy robisz postęp. 

 
Przekazujemy Wam numery telefonów, pod które możecie 
się zgłaszać w przypadku nieradzenia sobie z problemami 
emocjonalnymi: 
 

 Antydepresyjny Telefon Zaufania (22) 484 88 01 

 Antydepresyjny Telefon Forum Przeciwko Depresji 
(22) 594 91 00 

 Telefon Zaufania dla Dzieci 116 111 

 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 800 080 222 

 Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie bez-
pieczeństwa Dzieci 800 100 100 
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Dlaczego ważne są nasze  
kontakty z innymi? 

 
Czym jest życie nastolatka bez życia towarzy-

skiego? Niestety, w dzisiejszych czasach,  szarą rze-
czywistością. Sytuacja epidemiologiczna i wprowadza-
ne restrykcje nie sprzyjają utrzymywaniu kontaktów ze 
znajomymi. Jak więc radzimy sobie z tymi trudnościa-
mi? 

Od najmłodszych lat naszym najczęstszym 
miejscem spotkań była szkoła. To tam nawiązywały 
się nasze przyjaźnie i to tam uczyliśmy się funkcjono-
wania w społeczeństwie. Każdy z Was ma pewnie wie-
le wspomnień związanych z tym miejscem, które czę-
sto wspominacie w swoim pokoju, uczestnicząc w lek-
cjach zdalnych.  

W dzisiejszych czasach nadal możemy się wi-
dywać. Z pewnością nie w tak wielkim gronie jak wcze-
śniej. O ile zachowamy dystans i będziemy przestrze-
gać zasad (nie gromadzić się, mieć założoną masecz-
kę) możemy bez narażania siebie i innych wybrać się 
na spacer, porozmawiać twarzą w twarz. Wtedy wycho-
dzimy do ludzi i nie odizolowujemy się od wszystkich w 
domowym zaciszu. 
- Nie z każdym znajomym jesteśmy oddzieleni 
barierą kilometrów oraz brakiem możliwości do-
jazdu. Może mamy kogoś z kolegów i koleżanek 
w swojej najbliższej okolicy, z którymi w wolnej 
chwili możemy się zobaczyć. 
- Jeśli jednak boimy się wychodzić, to dobrą al-

ternatywą są komunikatory, tj. Skype, 
Messenger, Discord, Teams i wiele in-
nych. Są one łatwo dostępne i każdy ma 
do nich dostęp. Otaczająca nas techno-
logia, może pomóc nam znieść samot-
ność w izolacji. 

- Gdy wszystko inne zawodzi, pozostają przy-
padkowe spotkania. Może, krótka poga-
wędka w sklepie lub w ko-
munikacji miejskiej. Zawsze 
miło przynajmniej przez 
chwilę ujrzeć kogoś, kogo 
dawno się nie widziało i do-
wiedzieć się co u niego. 

Choć mogłoby się wydawać, że nie 
mamy życia towarzyskiego, w rze-
czywistości nadal utrzymujemy kon-
takt z przyjaciółmi. 
 
— Rozłąka i ograniczone możliwości 
spotkania mogą nauczyć nas doce-
niać naszych przyjaciół, kolegów oraz koleżanki z 
klasy, których tak długo nam brakowało.  
 

Jak  odnaleźć  siebie?     
- czyli moje miejsce w grupie 

Przygotowaliśmy się do powrotu do  szkoły - na zajęciach 

wychowawczych staraliśmy się określić nasze miejsce w 

grupie, jaką jest klasa. Oto nasze rysunki  :):) -  na nich 

relacje społeczne w klasie IIap (z przymrużeniem oka:) 

Cieszymy się,, że ten trudny etap przejściowy i próba 
dla naszych relacji już się zakończył.  Mimo przeciw-
ności przecież pamiętamy o ważnych dla nas osobach 
i znajdujemy sposoby, by być z nimi w tych trudnych 
czasach. 
 

„Czasem w życiu napotykamy przeszkody, 
których nie możemy uniknąć. 
Jednak pojawiają się one nie bez przyczyny. 
Zrozumiemy je dopiero wtedy, 
gdy je pokonamy.” 

   -Paulo Coelho, Piąta góra 

 

Opracowała: Zuzia Rakowiecka Ib 
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Kwarc  
różowy 
 

 Nazywany kamieniem miło-
ści, aczkolwiek w tym przypadku owa 
miłość odnosi się nie tylko do drugiej 
osoby lecz również do nas samych. Kamień pomaga również w na-

wiązywaniu harmonijnych i pełnych relacji z innymi ludźmi i natu-
rą. Dzięki jego energii dostrzegamy prawdziwe intencje naszych 
znajomych i przyjaciół wliczając w to osoby nieznajome. Stajemy się 

wtedy bardziej empatyczni i doceniamy piękno najmniejszych rze-
czy. Ponadto potrafimy bezbłędnie odczytać własne uczucia oraz 
stany emocjonalne. Różowa barwa kwarcu wytwarza bardzo eks-
pansywne pole energetyczne oddziałujące na współczucie, bezintere-

sowność i gotowość do dawania bezwarunkowej miłości. Kamień 
pomaga osobom mającym trudności z zaufaniem innym lub noszą-
cym w sobie urazę, winę lub strach w wyniku dotychczasowych do-
świadczeń. Kamień może łagodzić  niepokój wewnętrzny  stres i 

nerwowość. Dlatego właśnie  -  noście przy sobie różowy kwarc:) 
 Należy pamiętać, że każdy kamień ma swoje granice wy-

trzymałości, dlatego trzeba je regularnie oczyszczać. Aby oczyścić 

kamień, należy przelać go  zimną, bieżącą wodą Proces oczyszczania 

powinno się wspierać poprzez wypowiadanie w myślach zdań ukie-

runkowanych na ten proces. Cały zabieg powinien trwać od 1 do 5 

minut w zależności od poziomu zanieczyszczenia kryształu. 

Tomek Pabisiak IIap 

 Najważniejsze wartości 

 
Pozostajemy w tematyce patriotycznej. Polecamy kolejne 
dzieło, tym razem filmowe, poświęcone upamiętnieniu mar-
tyrologii narodu polskiego i żydowskiego podczas II wojny 
światowej oraz tym, którzy przeciwstawiali się temu okru-
cieństwu.  
Poleca  jak zwykle - Daria Małgorzaciak:) 
 
 Film pt.” Lista Schindlera” przedstawia losy niemieckiego przed-
siębiorcy. Oskar Schindler chciał się wzbogacić dzięki wojnie. Otwiera 
fabrykę naczyń emaliowanych i wyrobów blaszanych, w której zatrudnia 
wielu Żydów. Daje im także możliwość wyjścia z getta. Schindler miał 
obok siebie Żyda Itzhaka Sterna, który pomagał  Schindlerowi prowadzić 
fabrykę oraz był jego księgowym. To on delegował Żydów, aby pracowali 
w fabryce, Schindler podpisywał wszystkie zatrudnienia. Wraz z Sternem 
Schindler wyzwolił z obozu w Płaszowie 1100 ludzi. Udało mu się nawet uwolnić wagon kobiet z obozu w Auschwitz, który za-
błądził w transporcie do jego fabryki. Schindler otworzył dwie fabryki, w obu pracowali Żydzi.  
Schindler był bardzo bogatym człowiekiem, który cały swój majątek przeznaczył dla ratowania życia innych ludzi. „Ten kto ra-
tuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat” - to chyba najważniejsze przesłanie filmu.  
Ciekawe w ekranizacji  filmu jest to, że cały film jest czarno-biały i tylko płomień świecy i czerwony płaszczyk dziewczynki jest 
kolorowy (jest to nawiązanie do historii Romy Ligockiej opisanej w książce „Dziewczynka w czerwonym płaszczyku”). Kolory są 
więc  symbolem  początku i końca tej historii  -  marnego i krótkiego życie zakończonego tragicznie. 
 

 Daria Małgorzaciak IIap 

Co nas inspiruje? 

Przypominamy!!! 

 
Przeżywamy trudny powrót 

do szkoły  -  jeśli potrzebuje-
cie pomocy, wsparcia zgła-

szajcie się do wychowawców 
oraz do Pani Pedagog Iwony 

Stefaniuk, która czeka na 
Was codziennie ( we wtorki 

aż do godziny 18.00).  
 

Nie jesteście sami:):):) 
:):):):):):) 



Wpływ grupy na człowieka jest ogromny – pod na-
porem emocji związanych ze szczęściem przebywania z 
innymi ludźmi i chęci zaimponowania im, aby otrzymać 
stałe miejsce w hierarchii, jesteśmy bardziej skłonni po-
dejmować irracjonalne lub ryzykowne decyzje oraz wyka-
zywać zachowania, o które nigdy byśmy siebie nie podej-
rzewali. To właśnie konformizm.  

 
 
 
Jest to związane z konformizmem – zjawiskiem, 

którego wypieramy się, ponieważ uważamy się za autono-
micznych i zdających sobie sprawę ze wszystkich naszych 
poczynań. Przyznanie się do faktu, że dopasowujemy się 
do społeczeństwa, jest ciosem w naszą samoocenę jako 
cywilizowanej jednostki.   

 Człowiek z natury ma potrzebę poczucia, że jest 
wyjątkowy i aktywnie przyczynia się do rozwoju społe-
czeństwa. Równie potężne jest pragnienie akceptacji. Z 
tych dwóch silnych i esencjonalnych potrzeb natury 
społecznej powstał konformizm, który aktualnie utożsa-
miamy z negatywną postawą  -  brak własnej osobowo-
ści czy zdania; „podlizywanie się”; brak samodzielnego 
myślenia. W rzeczywistości nasi przodkowie wypraco-
wali dostosowywanie się do grupy jako mechanizm 
obronny – na ich czasy wyjątkowo skuteczny; dzięki 
niemu byli w stanie przetrwać. W sytuacji zagrożenia 
czas jest na wagę złota, im szybciej grupa dojdzie do 
rozwiązania, tym ma większą szanse na przetrwanie. 
Grupa o takich samych poglądach nie będzie marnować 
czasu na debaty. Jeśli pojawi się nonkonformista, czyli 
człowiek, który nie ulega innym i broni własnych poglą-
dów  -  może on zostać zepchnięty na margines, ponie-
waż zagraża spoistości grupy.  

 W świecie współczesnym, dostosowywanie się 
do innych, jest wynikiem strachu przed odrzuceniem, 
czyli skutkiem nonkonformizmu. Obserwujemy to na co 
dzień we wszystkich płaszczyznach naszego życia – w 
szkole, pracy, relacjach rodzinnych/romantycznych/
przyjacielskich. Dołączając do grupy jako ktoś nowy, 
jesteśmy uznawani za osobę obcą – pragnąc integracji z 
tą społecznością, zaczynamy pod-
świadomie nabierać coraz więcej 
cech charakterystycznych dla reszty 
jej członków, podzielać ich idee i 
wartości.  
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Przybliżamy ważne dla nas pojęcia 

Konformizm 
— podporządkować się czy przeciwstawić? 

Konformizm to również naśladowanie zacho-
wań zaobserwowanych u innych ludzi, kiedy sami nie 
wiemy jak się zachować.  Wyobraźmy sobie, że po 
raz pierwszy bierzemy udział w obrzędzie religijnym 
w pewnej świątyni – niezaznajomieni z przebiegiem 
rytuału, będziemy rozglądać się i naśladować resztę 
ludzi. Ciekawą, choć tragiczną w skutkach, manife-
stacją tego zjawiska jest rozproszenie odpowiedzial-
ność – im więcej jest świadków zdarzenia, tym 
mniejsze prawdopodobieństwo, że ktokolwiek zarea-
guje. Widząc leżącego nieruchomo człowieka i ob-
serwując, że wszyscy przechodzą obok niego obojęt-
nie, bardzo możliwe, iż pomyślimy: „Czy ta osoba po-
trzebuje pomocy? Raczej nie, przecież nikt nie rea-
guje” i znajdziemy usprawiedliwienie dla sytuacji , np. 
„pewnie ta osoba jest pijana”.   
  Czy możemy uniknąć negatywnych 
skutków konformizmu? Może byłoby to możliwe, jed-
nak oznacza to, że musielibyśmy zaakceptować sam 
fakt, że każdy z nas ulega w pewien sposób konfor-
mizmowi. Mimo powszechnej krytyki dostosowywa-
nia się do grupy, na co dzień preferujemy konformi-
stów, którzy nie kwestionują, a akceptują, co im się 
narzuci – jesteśmy uczeni  w szkołach asertywności 
w stosunku do naszych rówieśników (np. odmawia-
nie używek), ale jednocześnie, cytując dr hab. Piotra 
Lasowskiego: Od narodzin w XIX w. szkoła – czy ra-
czej system szkolny, bo istnieją przecież fantastycz-
ne szkoły, świetne nauczycielki i znakomici nauczy-
ciele – pełni przede wszystkim funkcję konformizu-
jącą. Jej najważniejszy przekaz wychowawczy brzmi: 
podporządkuj się, nie podskakuj, spełniaj wymogi. 
Konformizm umacnia posłuszeństwo autorytetom, 
ponieważ powierzając ekspertom lub liderom podję-
cie decyzji, łatwo odszukać winnego w razie niepo-
wodzenia i zdjąć z siebie samego brzemię ponosze-
nia konsekwencji, co jest wyjątkowo wygodne, ale 
sprzyja to negatywnym nawykom: braku samodziel-
nego, krytycznego myślenia oraz szukaniu we 
wszystkich dookoła siebie winy zamiast ponieść od-
powiedzialność za swoje czyny.    

  Konformizm nie jest pozy-
tywny ani negatywny – to element naszej 
natury, która jest w nas głęboko zakorze-
niona od tysięcy lat i związana z faktem, że 
jesteśmy istotami społecznymi.  
 

Opracowała: Julka Dyoniziak IIbp  



Pamiętamy o najważniejszym… 

czyli  

nasze plany wakacyjne 

 

Str. 12 

Jesteś  u Siebie 

 
 
Specjalnie dla Was, nasi reporterzy z Id -  
Jędrzej i Oskar:) dowiadywali się, jak pla-
nujemy spędzić tegoroczne wakacje. Wasze 
odpowiedzi to niezwykle ciekawa lektura  -  
zapraszamy do czytania!!! 
 
Miłosz w tym roku w wakacje zamierza z rodzi-
cami zwiedzić Turcję i przeżyć niezwykle chwile. 
Chce uczestniczyć w podróży balonem. Resztę wa-
kacji zamierza spędzić na wsi u dalekiej rodziny, 
gdzie planuje codziennie chodzić na spacery by od-
krywać nowe tereny i w wolnym czasie planuje po-
magać babci na farmie. 
 
Natalia tuż po zakończeniu roku szkolnego ma 
zamiar ze znajomymi pojechać na kolonie za granicę 
na dwa tygodnie do Włoch . Po powrocie będzie 
remontować stary domek na działce jej babci i 
urządzić sobie tam miejsce ,,spotkań’’. Wybierze się 
też nad Zalew Ceszanowicki rowerami. Całe waka-
cje chce robić grille i tym podobne rzeczy. 
 
Na początku wakacji Ewa zamierza pojechać do 
cioci na dwa tygodnie. Następnie od 10lipca  poje-
dzie na kolonie nad morze na 3 tygodnie, jeśli pan-
demia na to pozwoli. Następnie z rodzicami poleci 
na Malediwy. Na koniec wakacji pójdzie na pieszą 
pielgrzymkę na Jasną Górę (już 8 raz). 
 
Marcin planuje zacząć wakacje wyjazdem nad 
mozrze ze znajomymi, po powrocie chce codziennie 
wychodzić na dwór i oglądać seriale. Później planu-
je jechać do Energy landu oraz do Hiszpanii na kolo-
nie. Marcin liczy, że pozna w wakacje dużo nowych 
pozytywnych osób oraz chce zacząć robić swoj „six 
pack”, by ładnie wyglądać na basenie. 

 
 

 
Marek na początku wakacji planuje robić formę, by 
później wraz ze znajomymi i rodzicami jechać na dwa 
tygodnie na Zanzibar. Po powrocie chce codziennie wy-
chodzić na dwór ze znajomymi . Kuba chce jechać tez pod 
namioty oraz w ostatni dzień wakacji pójść na kajaki. Cd 
na str. 13 
 



Pamiętamy o najważniejszym... 

 
 

 

 

Str. 13 
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( Z góry informuje my, że poniższy  plan wakacji nie jest przeznaczony dla 
osób poniżej 18 roku życia): 
 
 
 
Ola na początku wakacji  wraz z przyjaciółką zamierza wyjechać na dwa 
tygodnie do Zanzibaru, gdzie chce miło spędzić czas leżakując i pijąc drinki. 
Po powrocie do Piotrkowa zamierza zaspokoić  swoje inne potrzeby oraz 
spędzić jak najwiecej chwil z przyjaciółmi i rodziną.  
Po jakimś czasie wyjeżdża nad morze z Julką w odwiedziny do dziadka 
przyjaciółki(a tak naprawdę to wymówka i jadą tam, by spotkać się z kolegą, który jej się podoba) i zamierzają tam pobyć z tydzień,  

zrobić kilka live’ów na ig. Po powrocie do Piotrkowa, 
chce wykupić wszystkie kartony lodów ekipy, by nikt 
ich nie mógł zjeść. Ola zamierza tez oddać swojemu 
najlepszemu przyjacielowi karton lodów ekipy oraz 
zanieść mu na śniadanie makaron cheetos (termin 
niestety nieznany) by odwdzięczyć się mu za pomoc 
na lekcjach zdalnych. Ola od czasu do czasu chce z 
Julką i swoim chłopakiem  robić rowerowe tripy na 
Barkowice . Chce też nagrywać dużo  vlogów na sna-
pie oraz napisać swoją pierwsza własna książkę. Raz 
w tygodniu planuje organizować „melanż” i spać cały 
dzień, a później robić tripa samochodowego z Julką 
po całym Piotrkowie, by zwiększyć szanse na kolizję .  
 
Kasia chce w wakacje zacząć chodzić na siłownię oraz 
pobiec na swoim pierwszym maratonie. Dwa tygo-
dnie przed powrotem do szkoły zamierza zacząć 
odnawiać kontakt z klasą oraz  zacząć się uczyć i po-
wtarzać sobie materiał z poprzedniej klasy, by moc 
się zgłaszać na lekcjach i dobrze zacząć nowy rok 
szkolny (: W ostatni dzień wakacji Kasia  zamierza pić 
dużo napojów gazowanych… aż będzie całkowicie 
wyczerpana. 
 
Powyższe sposoby  wakacji nie są godne polecenia i 
każdy ma prawo do spędzania czasu tak,  jak chce i 
nam jako członkom  gazetki  szkolnej nic do tego 
(chociaż każdy powinien wiedzieć,  że nauka w waka-
cje to głupota) 

 
Jędrzej Skalik i Oskar Lachowski Id 
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Krzyżówka szkolna 

 Chętnych do  współpracy z gazetką szkolną zapraszamy do zgłoszenia się  do p. Cieślak. 

Z cyklu…. 
ciekawe przepisy 
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