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Zespół redakcyjny 
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Drodzy Absolwenci naszego liceum! 

Pragniemy życzyć Wam powodzenia na kolejnym  

etapie Waszego dorosłego życia na który właśnie 

wkroczyliście. Niech wspomnienia ze  szkolnych  

ławek dają Wam radość i pozostaną w waszej  

pamięci na zawsze.  

Maturzyści! Mamy nadzieję, że wynik egzaminu doj-

rzałości pozwoli Wam dostać się na wymarzone  

studia. Spełniajcie swoje marzenia! 

 

Uczniowie LO w Markach  
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Zdjęcia wykonane przez nauczycieli 
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Jakie jest Pani naj-

bardziej zapamiętane 

wspomnienie ze szko-

ły? 

Jako humanistka miałam perma-

nentne problemy z przedmiotami 

ścisłymi, najgorzej wspominam 

fizykę – wieczne pasmo porażek. 

Nauczycielka fizyki była bardzo 

wymagająca i bezwzględna. Z po-

zytywnych rzeczy miło wspomi-

nam życia towarzyskie, rajdy i 

wycieczki.  

Jaka była Pani naj-

ciekawsza podróż? 

Kiedyś wracając z jakiegoś rajdu 

ze względu na brak komunikacji 

szliśmy torami kolejowymi, zoba-

czyliśmy jadący pociąg  stwierdzi-

liśmy, że sprawdzimy czy się za-

trzyma i nas podwiezie. Zatrzy-

mał się! W lokomotywie dojecha-

liśmy do celu. Panowie nawet nas 

dalej dowieźli do przejazdu kole-

jowego za stacją - stamtąd było 

bliżej do szkoły. Pamiętam, że 

kontrola ze stacji ich wzywała i 

się tłumaczyli, a to był pociąg to-

warowy... 

KWESTIONARIUSZ WYWIADU  

Z Panią Martą Sikorską —  

nauczycielem historii  

i podstaw przedsiębiorczości 
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Najmilsza rzecz jaką 

zrobił dla Pani 

uczeń? 

Na zakończenie roku szkolne-

go  od sympatycznych uczniów 

otrzymałam listy zawierające wy-

razy podziękowania, trzymam je 

do dziś. 

 Jakie marzenie zrea-

lizowałaby Pani gdyby 

nie praca w szkole? 

Praca w szkole jest spełnieniem 

marzeń. Uwielbiam podróże i 

praca w szkole mi ich nie utrud-

nia. Nie muszą być dalekie, 

uwielbiam zwiedzanie, poznawa-

nie nowych kultur i ludzi, lokal-

nych potraw.  

Jaki jest Pani  

ulubiony cytat? Skąd 

pochodzi? 

 

Wspaniała myśl Cypriana Kamila 

Norwida, „Aby mierzyć drogę 

przyszłą trzeba wiedzieć skąd się 

wyszło” - zawiera to co najważ-

niejsze w życiu, kapitał emocjo-

nalny i socjalizacyjny jaki dostaje-

my w rodzinnych domach, to 

czego uczymy się w szkole by bu-

dować własną przyszłość i brać 

za nią odpowiedzialność.  
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KOMUNIKACJA NIEWERBALNA – mowa ciała.  
 

Do mowy niewerbalnej zaliczamy pozycję tułowia, pozycję głowy oraz gesty-
kulację dłoni, ruchy nóg. Ustawienie ciała zależy od sytuacji w jakiej się znaj-
dujemy – ustawienie ciała podczas oficjalnych sytuacji różni się od tego gdy 
czujemy się swobodnie.   

Twarz człowieka składa się z około dziewięćdziesięciu mięśni, z czego trzydzie-
ści z nich służy wyłącznie do wyrażania emocji. Większość ludzi nie jest jednak 
w stanie zapanować na mimiką swoich twarzy. Mimika obejmuje całą gamę 
wyrazów twarzy, od wyraźnych, do subtelnych. Wytwarzane są przez wspo-
mniane wyżej liczne mięśnie twarzy w czasie interakcji, włącznie z tak zwa-
nym wyrazem „beznamiętnym”, kiedy to twarz pozostaje całkiem nierucho-
ma. Twarz jest bezcennym źródłem informacji o emocjach i postawach czło-
wieka oraz skutecznym narzędziem komunikowania się z innymi ludźmi.  

Zostało wyróżnionych 6 emocji, które rysują się na twarzy człowieka:  

- radość  

- smutek  

- wstręt  

- strach  

- zaskoczenie  

- złość  

Kontakt wzrokowy  

Sposób patrzenia na drugiego człowieka ma znaczenie na przebieg rozmowy. 
Utrzymany wzrok z rozmówcą świadczy o zaangażowaniu, chęci rozmowy oraz 
skupieniu. Wzbudza to zaufanie i pozytywne emocje u odbiorcy.   

„Oczy są zwierciadłem duszy”  

 

Głowa lekko przechylona w jedną stronę jest oznaką sympatii do rozmówcy  

Głowa pochylona do dołu  może oznaczać, że rozmówca coś ukrywa. Osoba, 
która pochyla głowę do dołu w czasie rozmowy, pokazuje również swoją nie-
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śmiałość i chęć zachowania dystansu.  

Wymachiwanie, szybkie poruszanie stopą to sygnał, że mózg stara się uciec 
od tego, czego w danej chwili doświadczamy.  

Czubki stóp zwrócone ku rozmówcy  oznacza to przystępność i otwartość.  

Ręce wkładanie rąk do kieszeni z wystawionymi kciukami to pewność siebie 
i przekonanie o swojej racji, natomiast ręce ze schowanymi kciukami w kie-
szeniach sygnalizują brak pewności siebie, skrępowanie i niezręczność.  

Dłonie otwarte dłonie, skierowane do góry tzw. gest otwarcia – kiedy nie 
jest stosowany celowo, jest sygnałem szczerości.  

  

Reakcje naszego ciała na poszczególne informacje  

Podczas trudnych sytuacji nasze ciało mimowolnie chcąc poradzić sobie z 
nimi uzewnętrznia szereg nieświadomych gestów.  

Skubanie paznokci, obrywanie skórek, przygryzanie palców – radzenie sobie 
z negatywnymi emocjami, brak pewności.  

Stukanie palcami, zabawa długopisem, poruszanie obrączką – zniecierpli-
wienie, znudzenie.  

Dotykanie twarzy, brody – wątpliwości, redukowanie niepewności.   

Strzepywanie czegoś z ubrania, szukanie nitek – gasnąca uwaga, dezaproba-
ta.  

 

Inteligencja Emocjonalna 

Czym jest emocja?  

Nad precyzyjnym znaczeniem emocji psycholodzy i filozofowie zastanawiają 
się od ponad stu lat. W najbardziej dosłownym sensie można ją definiować 
jako “Każde poruszenie czy zakłócenie umysłu, każdy stan wzburzenia psy-
chicznego.” Emocja odnosi się do uczucia i związanych z nim myśli stanów 
psychicznych i biologicznych oraz zakresu skłonności do działania. Istnieje 
setki emocji ich odmiany, barwy oraz rodzaje.  

 



 

Niektórzy teoretycy grupują emocje w podstawowe rodziny :  

Złość - furia, wściekłość, uraza, gniew, irytacja, oburzenie, wrogość, szał.  

Smutek - żal, przykrość, boleść, melancholia, zniechęcenie, przygnębienie.  

Strach - niepokój, obawa, nerwowość, zatroskanie, strachliwość, fobie i ataki 
lękowe.  

Zadowolenie - szczęście, przyjemność, ulga, radość, uciecha, rozrywka, satys-
fakcja, euforia.  

Miłość - akceptacja, życzliwość, ufność, poczucie bliskości, oddanie, uwielbie-
nie.  

Wstręt - pogarda lekceważenie, nieprzychylność, obrzydzenie, odraza, nie-
smak, awersja.  

W centrum każdej takiej rodziny znajduje się “jądro” emocjonalne, z którego 
rozchodzą się w niezliczonych mutacjach koncentryczne fale spokrewnionych 
z nim emocji.   

 

Przygotowanie ciała przez poszczególne emocje do odmiennych reakcji  

 

W złości krew napływa do rąk. Wzmaga się rytm uderzeń serca, a zwiększone 
wydzielanie się takich hormonów jak adrenalina powoduje przypływ energii.  

W strachu krew napływa do dużych mięśni szkieletowych takich jak mięśnie 
nóg, dzięki czemu łatwiej jest rzucić się do ucieczki, Powoduje to odpływ 
krwi z twarzy przez co staje się ona blada. Jednocześnie ciało zastyga, choćby 
tylko na moment po to, byśmy mieli czas ocenić czy lepszą reakcją nie byłoby 
ukrycie się. Połączenia w sterujących emocjami ośrodkach mózgowych uru-
chamiają napływ fali hormonów, które zmuszają ciało do czujności.   

Uniesienie brwi w chwili zaskoczenia pozwala na szersze ogarnięcie spojrze-
niem przedpola, a jednocześnie zwiększa dopływ światła do siatkówki. Dzięki 
czemu dociera do nas więcej informacji wizualnej o niespodziewanym wyda-
rzeniu.   
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Nasze dwa umysły  

 

Mamy dwa umysły - jeden myśli drugi czuje. Jeden z nich umysł racjonalny jest 
ośrodkiem rozumowania bardziej świadomym, rozważnym. Równolegle do 
niego istnieje inny system poznawania - impulsywny i potężny, czasem działa-
jący nielogicznie- umysł emocjonalny. Podział na racjonalne i emocjonalne od-
powiada podziałowi na odruchy serca i rozumu. Wzajemny stosunek racji i 
emocji w naszym umyśle wyznacza stały gradient: im bardziej intensywne jest 
uczucie, tym większe panowanie nad naszym umysłem zdobywają emocje i 
tym mniej skutecznie oddziaływają racje  (Goleman, Inteligencja emocjonalna, 
Media Rodzina, Poznań 1997, s. 31.)  

Ten układ jest wynikiem ewolucji naszego gatunku - kiedy życie znajdowało się 
w niebezpieczeństwie korzystniej było poddać się emocjom i intuicji niż zasta-
nawiać się co należy zrobić. Zazwyczaj między umysłem emocjonalnym a racjo-
nalnym pozostaje równowaga, emocje dostarczają informacji umysłowi racjo-
nalnemu, który je analizuje i czasem odrzuca. W większości sytuacji oba umy-
sły są świetnie skoordynowane, uczucia są ważne dla myśli, a myśli dla uczuć. 
Jednak kiedy ogarnia nas fala namiętności, równowaga przestaje istnieć, prze-
wagę zdobywa umysł emocjonalny, przytłaczając umysł racjonalny.   

 

 
Maja Barszczewska kl. 1c 
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Uczucia na ulicy  

Radość, smutek, złość, szczęście to jedne z wielu uczuć obecnych w naszym ży-

ciu, czy pokazujemy to co naprawdę czujemy i jak to jest odbierane  

przez innych?   

Komplementy amerykanów  
 

Od długiego czasu uważa się iż w Stanach Zjednoczonych ludzie są nie-

zwykli – mili, sympatyczni, życzliwi wobec siebie. Uśmiech nie znika z ich 

twarzy, uwielbiają wyrażać swoje emocje. Kiedy na ulicy widzą, że ktoś 

ma ładne ciuchy nie boją się tego powiedzieć i skomplementować tej oso-

by, na co ona zawsze odpowiada z wielką radością. Gdy podobają się im 

czyjeś włosy, albo oczy mówią to. Są otwarci na innych. Posiadają jedno 

oblicze – w stosunku do każdego zachowują się tak samo. Nie są wstydli-

wi i wiedzą, że ich uznanie może poprawić komuś dzień.   

 

Kompleksy Europejczyków 

 

Na starym kontynencie sprawy mają się zupełnie inaczej. Dla przykładu w 

Polsce nie ma takiej otwartości i życzliwości. Ludzie są bardzo anonimowi, 

boją się okazywać swoje odczucia wobec innych, a także swoje własne 

przeżycia. Nie komplementujemy innych, bo boimy się ich reakcji. W wielu 

przypadkach, kiedy próbujemy przełamać tę barierę jesteśmy uznawani 
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za „dziwnych”. Mamy dwie osobowości. Pierwsza to ta, którą widzą nasi znajo-

mi – kiedy jesteśmy sobą i robimy to co kochamy, zachowujemy się naturalnie. 

Nie ukrywamy wtedy naszych pragnień, odczuć i doświadczeń. Jesteśmy wtedy 

w gronie zaufanych osób i nie boimy się krytyki z ich ust. Drugie „Ja” pokazuje-

my w momencie wyjścia poza strefę swoich bliskich, wyjścia na ulicę. Wśród 

nieznajomych ukrywamy to co czujemy, mamy kamienną twarz – która jest 

symbolem naszej ograniczonej otwartości na drugiego człowieka – nie pokazu-

jemy w jakim jesteśmy nastroju, co nas cieszy ani co nas trapi.   

 

Anonimowość  

 

Jest niewątpliwie związana z XXI w. kiedy ludzie coraz bardziej zamykają się na 

innych. Z opowieści rodziców, dziadków obecne czasy pod tym względem dia-

metralnie się różnią od ich młodości. Teraz nie znamy własnych sąsiadów, któ-

rzy mieszkają na tej samej ulicy, w tym samym budynku, obok nas. Nie spoty-

kamy się z nimi, nie wiemy jak mają na imię, gdzie pracują, co ich interesuje. 

Nasze relacje kończą się na – dzień dobry. Starsze pokolenia pamiętają chwile, 

w których takie zachowania były nierealne. Kiedyś na jednym osiedlu każdy 

znał każdego. Odwiedzano się, razem spacerowano i rozmawiano w drodze do 

pracy. Pomagało się starszym osobom, które same nie mogły sobie poradzić. 

Wszyscy dzielili się swoim życiem, a teraz wszyscy są zabiegani, zapracowani – 

nie mają czasu na takie „zbędne” znajomości, ale czy czasem nie warto przy-

stopować i spróbować poznać osobę, którą codziennie widzimy? Dowiedzieć 



STR. 18    Ludzie Oksford 

się o niej czegoś więcej, a kto wie może powstaną nowe znajomości, przyjaź-

nie, miłości? Nie powinniśmy spędzać całego naszego życia w Internecie i w  

biegu.  

Cieszenie się życiem  

Wstaję rano, witam się z rodziną, jem śniadanie i wychodzę z domu, zamie-

niam parę słów z moim ulubionym sąsiadem, pomagam wnieść starszej Pani 

koszyk z zakupami, w drodze do pracy komplementuję piękne, czarne szorty 

przechodzącego mężczyzny, wchodząc do autobusu mówię kobiecie, którą mi-

jam że ma piękne włosy. Tak wygląda poranek osoby otwartej, tolerancyjnej, 

optymistycznej,  nie bojącej się wyrażań siebie i swojej opinii. Z każdą chwilą 

jej życie jest piękniejsze, nabiera barw. Dzieli się ona swoimi doznaniami z in-

nymi, nie jest zamknięta w sobie, czuje się pewnie. Wie, że ma wsparcie w in-

nych i nikt jej nie odtrąci. Żyje swoim najlepszym życiem, czy nie wydaje się to 

bajeczne i cudowne?  

   
Tomasz Nieborek  
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Dlaczego pomagamy? 
 

 Pomaganie to nie tylko jak wynika z definicji działanie, w które 

zaangażowane są co najmniej dwie osoby: człowiek oferujący po-

moc, ludzie, którzy otrzymują tę pomoc, czy wspólna praca na rzecz 

poszukiwania rozwiązań.  

 

Dla osób zaangażowanych w proces pomagania to coś więcej. Jest to czynie-

nie dobra, okazywanie swoich emocji, wrażliwości, sposób wyrażenia siebie, 

próba nawiązania kontaktu. Efektem pomocy jest zaspokojenie potrzeb osoby 

wymagającej pomocy. Ale czy to jest jedyny efekt, który możemy zauważyć? 

Czy rzeczywiście ta relacja jak mówi literatura nie zawsze jest symetryczna?  

 

Nasi uczniowie wzięli udział w anonimowych ankietach. Zobaczmy co dla nich 

znaczy pomoc, pomaganie innym.  

 

 „Pomaganie to wsparcie kogoś, życzliwość wobec osoby potrzebującej”. 

„Dla mnie pomaganie jest dzieleniem się swoim szczęściem z ludźmi którym 

go brakuje”. 

„Pomaganie to wsparcie osoby w trudnej dla niej sytuacji” 

„Pomaganie to wykorzystywanie swoich możliwości, które się posiada, oso-

bom, które są w potrzebie”.  

„Wsparcie finansowe, duchowe oraz wsparcie materialne”. 
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To tylko niektóre odpowiedzi uczniów. W ich opinii pomaganie jest wykorzy-

staniem naszych zasobów i możliwości na rzecz osoby w potrzebie.  

Czy  młodzież w wieku licealnym również pomaga? Jeśli tak to czy ma to dla 

nich jakieś znaczenie. Kolejne pytanie na które odpowiedzieli  brzmiało 

Jakie wartości niesie za sobą pomaganie innym? 

„Szczerość, dobroć, empatia, wspieranie”. 

„Satysfakcja z tego, że komuś się pomogło i ich wdzięczność za to jest najlep-

szym uczuciem jakie niesie za sobą pomaganie innym”. 

„Według mnie powinniśmy zrozumieć takie osoby, jestem pewna, że nikt nie  

chciałby znaleźć się w trudnej sytuacji”.  

„Warto pomagać, ponieważ (w zależności od sytuacji) dużo nas to nie kosztu-

je, a komuś może poprawić sytuację/dzień/humor”.  

„Można odpokutować w jakiś sposób rzeczy, jakie się zrobio w życiu jak i dać 

szczęście osobie, której pomożemy”.  

„Pomaganie może nas wzbogacać o nowe doświadczenia z którymi my sami 

się nie zmieniamy a możemy  pomóc w rozwiązaniu problemu innym”.  

„Pomaganie sprawia, że czujemy się lepiej i uczymy się słuchać innych”.  

 

Nasi uczniowie chętnie biorą udział we wszystkich akcjach wolontariatu szkol-

nego. W ostatnich miesiącach licznie pomagali przy organizacji zbiórki na 

rzecz pomocy Ukrainie. Włączają się również w akcje dla domów dziecka, do-
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mów samotnej matki, schronisk, dołączają do organizacji prowadzących dzia-

łalność charytatywną. 

100% pytanych uczniów wyraża  ponowną chęć pomocy innym, udziału  w ja-

kieś akcji pomocy humanitarnej  lub wolontariacie.  

Pomoc a człowieczeństwo  

Nawet jeśli sami przechodzimy trudny czas w życiu, dotykają nas różne proble-

my, kryzysy z którymi się mierzymy, to pomaganie może sprawić, że poczujemy 

się lepsi. Pomoc i wsparcie to najlepszy sposób, aby być życzliwym oraz czuć się 

potrzebnym. Dzięki temu możemy dowiedzieć się o sobie czegoś więcej. 

 

Pomagać możesz wszędzie: w domu, szkole, pracy, na ulicy czy w innych miej-

scach i na różne sposoby, w zwykłych i niezwykłych sytuacjach, które spotykają 

cię na co dzień. 

Można też po prostu pomóc komuś przez wsparcie słowem czy uśmiechem i 

przyjazną rozmową. Może ktoś z Twojego otoczenia ma gorszy dzień i potrzebu-

je życzliwej rozmowy? Być może ma jakiś problem, w którym mógłbyś pomóc i 

coś doradzić? Życzliwe słowo nic nie kosztuje, a czasem może zdziałać dużo do-

brego. 

 

 

Zespół Redakcyjny 



Uwikłani w sieci 

 W marcu 2020 roku świat stanął – niemal dosłownie. Mnóstwo osób 
musiało przeorganizować swoje dotychczasowe życie. Duża część codzien-
nej aktywności przeniosła się do świata wirtualnego. Po tych dwóch latach 
coraz silniej doświadczamy, że Internet, choć jest pomocnym wynalazkiem, 
niesie ze sobą także zagrożenia, o których należy pamiętać. 

Obecność nowoczesnych mediów elektronicznych w życiu jest w dzisiejszych 
czasach czymś tak naturalnym, że nie dostrzegamy, jaki wywierają na nas 
wpływ. Posiadanie telefonu komórkowego, komputera, powszechny dostęp 
do Internetu to już codzienność. Dzięki tej technologii różne czynności stają 
się dla nas prostsze: przez Internet dokonamy przelewu bankowego i zrobimy 
zakupy, które zostaną nam dowiezione pod drzwi, możemy obejrzeć film onli-
ne bądź porozmawiać ze znajomymi na Messengerze, i tak dalej… 

Internet na naszych oczach rozrasta się w dynamicznym tempie. Widać, 
jak dzięki niemu znacząco zmienia się świat, a on sam pełni coraz ważniejszą 
rolę w życiu społecznym.  

Internet otwiera przed użytkownikami ogromne możliwości, ale także równo-
legle niesie ze sobą poważne zagrożenia. Narażeni na nie są wszyscy jego 
użytkownicy. Oprócz niebezpieczeństwa związanego z cyberprzemocą, nęka-
niem, nieodpowiednimi treściami, niewłaściwymi znajomościami czy łama-
niem prawa autorskiego coraz częściej jesteśmy narażeni na brzemienne w 
skutkach cyberuzależnienie – poprzez stałe użytkowanie komputera, telefonu 
i samego Internetu. 

Jak do tego doszło? 

Niektórzy mogliby powiedzieć, że problem pojawił się z dnia na dzień. To jed-
nak nieprawda. Wszystko zaczęło się w 2007 roku. To właśnie wtedy, wraz z 
nadejściem iPhone’a, zapanowała moda na smartfony. Od tego momentu co-
raz więcej ludzi w coraz swobodniejszy sposób zaczęło korzystać z Internetu. 

STR.22 Ludzie Oksford 
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O ile jednak komputer mógł należeć do kilku osób jednocześnie, o tyle tele-
fon komórkowy zawsze uważany był za przedmiot osobisty. Oznaczało to, że 
można trzymać go przy sobie zawsze i wszędzie, przy czym absolutnie nikt 
nie ma prawa przeglądać jego zawartości bez zgody właściciela. Ta niepisana 
zasada, można powiedzieć „święte prawo”, dotyczyło zarówno esemesów, 
muzyki, jak i historii odwiedzanych stron. 

Po roku 2008 coraz więcej osób porzuciło komputery stacjonarne na rzecz 
tabletów i smartfonów. W tym czasie powstały aplikacja Facebook oraz po-
wiązany z nią Messenger, które umożliwiły użytkownikom jeszcze bardziej 
przystępne, nieograniczone korzystanie z portalu oraz komunikatora. […] 

Polski internauta 

Centrum Badania Opinii Społecznej podaje, że „przynajmniej raz w tygodniu 
online jest niemal trzy czwarte dorosłych (73%). […] Obecnie niemal wszyscy 
użytkownicy Internetu (97%, tj. 71% ogółu dorosłych) korzystają z sieci bez-
przewodowo, poprzez takie urządzenia, jak smartfon, tablet czy laptop. […] 
Więcej niż co drugi badany korzystający z Internetu (52%) uruchamia aplika-
cje internetowe tylko wtedy, gdy chce coś zrobić, np. coś sprawdzić lub skon-
taktować się z kimś, a nieco mniej osób (49%) deklaruje stałą obecność onli-
ne, polegającą na tym, że na bieżąco otrzymują informacje i mogą na nie re-
agować. Styl korzystania z internatu zależy głównie od wieku. Badani poniżej 
35 roku życia, zwłaszcza mający od 18 do 24 lat, na ogół deklarują stałą 
obecność online, natomiast wśród starszych, szczególnie najstarszych inter-
nautów przeważa »wchodzenie« do internetu w konkretnym ce-
lu” (Korzystanie z internetu [w:] cbos.pl). 

A co ze smartfonami, które się upowszechniły wśród Polaków? Za CBOS-em 
możemy stwierdzić, że korzystający z nich Polacy są w ciągłym kontakcie, ale 
także nieustannie online. Wszechobecność smartfonów sprawiła, że wpisały 
się one w nasze życie codzienne jako jego stały element, zmieniając naszą 
społeczną rzeczywistość (por. Telefony komórkowe czy smartfo-
ny? [w:] cbos.pl). 
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Jak widać z powyższych statystyk, technologia stała się nieodłączną częścią 
naszego życia i tak powinniśmy ją traktować. Kluczem do tego, by wieść 
zdrowe życie, jest zaufanie, optymizm, wspieranie innych ludzi oraz zbilan-
sowana „dieta technologiczna”, czyli zrównoważona obecność w świecie 
online i offline. 

Chciałbym zwrócić uwagę, że w przypadku technologii nic nie jest proste ani 
czarno-białe. Pozostaje kierować się intuicją i obserwować wpływ Internetu 
oraz nowych mediów na nas samych. 

Jak zrównoważyć świat online i offline? 

Może nie musimy tego robić? Jeśli życie offline jest dla nas bardziej satysfak-
cjonujące, naturalnie więcej czasu będziemy spędzać czas poza siecią. Jeśli 
natomiast życie online pozwala nam się rozwijać i utrzymywać kontakty, na 
których nam zależy, to właśnie do tego świata będziemy wracać częściej. Ani 
pierwsze, ani drugie rozwiązanie nie jest najlepszym wyjściem. Po co te świa-
ty równoważyć? Równie dobrze aktywności w świecie online mogą prowadzić 
do aktywności w świecie offline i odwrotnie. Co ciekawe, niektórzy badacze 
stwierdzili, że nasz dobrostan wiąże się z odpowiednią dawką czasu spędzo-
nego w kontakcie z nowymi technologiami. Pomijam fakt, że pisząc ten arty-
kuł, kilka godzin korzystałem z technologii i czułem się nieźle. Jaki z tego 
wniosek? Nie ma idealnego rozwiązania. 

To kiedy zaczyna się uzależnienie? 

Choroba ma zawsze swój początek. Daje też objawy, których nie powinniśmy 
bagatelizować, ażeby uniknąć większych problemów. W końcu lepiej zapobie-
gać niż leczyć. 

Kiedy telefon staje się ważniejszy od czegokolwiek, a rozstanie z nim choćby 
na pięć minut wywołuje u nas atak paniki, wtedy śmiało możemy powie-
dzieć, że mamy problem. 

Jeżeli kiedy kładziemy się spać, nastawiamy budzik, ale przeglądamy jeszcze 
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TikToka, Facebooka, Snapchata, Instagrama, YouTube’a, choć wiemy, że po-
winniśmy już zasnąć, a następnego dnia będziemy niewyspani; jeśli nawet 
czując, że bolą nas oczy od białego światła telefonu, korzystamy z niego jesz-
cze kilka minut dłużej – to możemy uznać to za jeden z pierwszych sygnałów 
uzależnienia. 

Czy telefon zaczyna znajdować się na szczycie naszej piramidy obowiązków i 
potrzeb? Czy sprawdzenie nowych postów staje się ważniejsze od zjedzenia 
ciepłego posiłku, skorzystania z łazienki lub rozmowy z przyjacielem? 

Jak zwalczyć uzależnienie? 

Kiedy zdamy sobie sprawę z problemu i jego konsekwencji, warto się zasta-
nowić, jak temu zaradzić, choć najlepszej recepty na wyjście z uzależnienia 
sam nie znam. 

Telefon i dostępny w nim Internet nie są konieczne do życia, ale do normal-
nego funkcjonowania we współczesnym świecie już tak. Dlatego też wyjście 
z uzależnienia będzie naprawdę długą drogą. Na pewno od samego począt-
ku trzeba być absolutnie pewnym, że chce się ograniczyć czas spędzony z te-
lefonem w dłoni. 

Możemy to sobie zapisać na kartce, powiedzieć sobie przed lustrem, a najle-
piej zakomunikować komuś bliskiemu, że zaczynamy pracować nad sobą. 
Ważne, żeby podejść do tego poważnie. 

Savoir-vivre 

W korzystaniu z telefonu komórkowego, podobnie jak w wielu sferach życia, 
istnieją podstawowe zasady zachowań. 

Po pierwsze, gdy jesteśmy w towarzystwie, nie sięgamy po telefon. Nie 
sprawdzajmy poczty, kont na portalach społecznościowych i nieprzeczyta-
nych wiadomości. Jak poczuje się nasz rozmówca, jeśli w połowie jego wy-
powiedzi nagle wyjmiemy telefon, który akurat zawibrował nam w kieszeni? 
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Oczywisty wydaje się również zakaz korzystania z telefonu w trakcie posiłku. 
To jak trzymanie jednej ręki pod stołem. Większość nie zareaguje, ale i tak 
będzie to źle postrzegane. 

Nie powinniśmy też wyciągać telefonu w tak zwanych przybytkach kultury, 
czyli m.in. w muzeum, teatrze czy operze. Tak samo jak w obiektach sakral-
nych czy miejscach pamięci. Robienie zdjęć czy kręcenie filmików w takich 
miejscach również jest niestosowne, zwłaszcza że najczęściej nie uwiecznia-
my atmosfery czy wydarzenia, ale samych siebie. 

Jeżeli nie chcemy spędzać całego czasu przed telefonem, przeglądając kolej-
ne zdjęcia przyjaciółek na „insta” czy kolejne posty na Facebooku, warto 
rozwijać swoje pasje. Wtedy kiedy rozwijamy swoje hobby, widzimy, jak z 
każdą godziną nasze życie nabiera lepszej jakości. Nawet jeśli z dziesięciu 
pasji po miesiącu zostanie jedna, nie ma to znaczenia. 

Pasje są tym, co wprowadza do naszego życia kolory. To identyfikacja nas sa-
mych – kim faktycznie jesteśmy, co sprawia nam radość, jakie jest nasze miej-
sce na tym świecie i co po nas pozostanie. 

Jest to metoda, pod którą podpisuję się obiema rękami. 

To jaki ten Internet jest? 

Dla mnie samego, jako nauczyciela informatyki, Internet jest niezwykłym 

miejscem stwarzającym niemal nieograniczone możliwości, również te po-

zytywne. Od nas samych jednak zależy, jaki ten świat cyfrowy będziemy 

budować, jak będziemy go pokazywać i jaki zostawimy następnemu poko-

leniu. Każdy z nas ma wybór. Mam nadzieję, że wybierzemy właściwie. 

Pan Dawid Pindel  

Miesięcznik Adeste, Kwiecień 2022 

Źródło: https://adeste.org/uwiklani-w-sieci/ 
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MURALE- wielkoformatowa sztuka.    
 

HISTORIA I ICH ZNACZENIE  

Pierwsze murale pojawiały w krajach Ameryki Łacińskiej na początku XX wieku. Ob-

razy malowane były na ścianach budynków użyteczności publicznej. Przedstawiały 

one bieżące wydarzenia oraz upamiętniały dzieje z prekolumbijskiej historii. Murale 

opisywały m.in. zwyczaje, tradycje, rytuały a nawet mity. Najsłynniejszymi pracami z 

tej dziedziny były meksykańskie murale. Powstawały one z ludzkiej potrzeby odnale-

zienia siebie.  

 

 
CO ONE WŁAŚCIWIE DAJĄ?  

Murale jako sposób wyrażania siebie.  

Poprzez dzieła artyści wyrażają siebie oraz 

przekazują obserwatorom wartości, miano-

wicie każda sztuka ma ukrytą wagę, którą 

ludzie pragną odkryć. Zrozumienie historii 

dzieła pozwala uchwycić sens i potrzebę 

jego tworzenia. Ukazują one emocje, tożsa-

mość, sposób bycia artysty. Murale dają 

możliwość nawiązywania dialogów pomię-

dzy ludźmi oraz także z samym sobą. Na-

kłaniają do refleksji, głębszych przemyśleń 

odnośnie sztuki oraz tego co jest przez nią 

promowane.    

zdj. Maja Barszczewska, Warszawa 



 

MURALE A WSPÓŁCZESNOŚĆ  

Murale wzbogacają miasta o koloryt i optymizm. Każdy z nich buduje własną hi-

storię, wzbogaca miasto estetycznie oraz kulturowo. Pojawia się coraz więcej mu-

rali opisujących wydarzenia współczesnego świata. Dotykają każdych tematów, są 

różnorodne każdy z nich opisuje odmienne zjawiska. Nowopowstałym muralem 

odnoszącym się do obecnej sytuacji na Ukrainie jest “Panna Wolna” - mural znaj-

dujący się w Warszawie.  

 

 

 

 

 

 

 

“Bardzo się cieszę, że w końcu i w Polsce sztuka ulicy zaczęła być zauważana i trak-

towana jako jeszcze jedna forma wypowiedzi artystycznej. Akceptujemy wreszcie 

jej obecność, co jest o tyle istotne, że murale mocno ingerują w przestrzeń publicz-

ną. W krajach Europy Zachodniej i w USA ten nurt ma dłuższą tradycję, a ostatnio 

dynamicznie się rozwija” ( Komercja 24) – komentuje Ewa Mierzejewska, uznana 

historyk sztuki i współorganizatorka Targów Sztuki Dostępnej.  
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zdj. Maja Barszczewska, Łódź 
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Osobiście bardzo podziwiam autorów, tego rodzaju sztuki. Stworzenie takiego  

muralu jest wymagające i pracochłonne.  Pomimo istnienia pokaźnej liczby murali  

każdy ma własną niepowtarzalną historię. Jest to niesamowite, że twórcy mają tak 

bogatą wyobraźnię, a murale nieustannie zachwycają.  

 

Patrząc przez obiektyw na murale mogę tworzyć sztukę z użyciem sztuki, brzmi to 

irracjonalnie jednak tak to wygląda. Fotografia również jest sztuką, którą może 

stworzyć każdy z nas. Odkrywajmy siebie, nasze wewnętrzne predyspozycje i zmy-

sły, bo nawet nie wiemy kiedy i w jaki sposób mogą zaistnieć w naszym życiu. Mo-

gą odegrać znaczną role dla nas, ale również dla innych. Kto wie, czy gdy będziemy 

podziwiać murale, nieświadomie, coś w nas znajdzie swój początek i stworzy nową 

drogę, którą będziemy chcieli podążać, a o której nawet nigdy nie myśleliśmy?  

  

 

zdj. Maja Barszczewska, Warszawa 

Uważam, że czasem bywają zbyt mało doceniane, 

a przecież są tworzone dla nas, odbiorców. Sztuka 

będzie zanikała, jeśli nie będziemy chcieli jej oglą-

dać, a także rozumieć. Murale przekazują historię 

od tak długiego czasu, a dziedzina tej sztuki nieu-

stannie się rozwija, dotyka różnych tematów, nie 

jest ograniczona, co jest godne podziwu.  

Podoba mi się ta dowolność i sposób wyrażania 

siebie poprzez sztukę. Możliwe, że wykorzystując 

coś swojego, dając innym coś od siebie, nawet 

niebanalnego znajdziemy odbiór u drugiej osoby.  

Maja Barszczewska kl. 1c 



Przewodnik 

KULINARNY 
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Szparagi —  

to z pewnością  hit sezony 
maj-czerwiec. Przedstawia-
my Wam zatem jak w prosty, 
a zarazem pyszny sposób je 
przygotować.   

 

Szparagi zapiekane w szynce 
parmeńskiej  

Składniki: 

1 pęczek szparagów 

100 g szynki suszonej np. parmeń-

skiej, serrano lub cieniutkiego boczku 

200 g tartego sera (np. mozzarella) 

tymianek 

oliwa extra vergine, masło, sól, pieprz 

Wykonanie: 

Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. 

Szparagi umyć, odłamać twarde i 

zdrewniałe końce (same złamią się w 

odpowiednim miejscu).  

Pośrodku plasterków szynki kłaść po 

ok. 5 szparagów, posypać tartym se-

rem (na szparagi i szynkę, pośrodku), 

zawinąć szynkę w pęczek i owinąć 

jeszcze jednym plasterkiem szynki. 

Naczynie do zapiekania posmarować 

oliwą, ułożyć roladki, skropić oliwą, 

wystające spod szynki szparagi do-

prawić delikatnie solą i pieprzem. 

Na wierzchu każdej roladki położyć 

po łyżeczce masła, posypać listkami 

świeżego tymianku lub tymiankiem 

suszonym. Wstawić do piekarnika i 

piec przez ok. 12 minut. 
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Szparagi pod beszamelem 

Składniki: 

szparagi (białe, zielone lub mieszane) 

– 2 pęczki 

sól – do smaku 

pieprz czarny, mielony – do smaku 

oliwa z oliwek 

Sos beszamelowy 

masło – 2 czubate łyżki 

mąka pszenna – 2 czubate łyżki 

mleko – 500 ml 

sól – do smaku 

gałka muszkatołowa – ¼ łyżeczki 

twardy ser (np. rubin, parmezan) – 

160 g 

Wykonanie: 

Szparagi myjemy i osuszamy. Twarde, 

zdrewniałe końce odłamujemy.  

Szparagi układamy w naczyniu żarood-

pornym, skrapiamy oliwą, oprószamy 

solą i pieprzem. Mieszamy, by rozpro-

wadzić oliwę i przyprawy. Pieczemy 

ok. 10 minut w piekarniku rozgrzanym 

do temperatury 180°C.  

W rondelku z grubym dnem rozpusz-

czamy masło. Dodajemy mąkę i mie-

szamy, aż składniki się połączą. Powoli 

dolewamy mleko, cały czas mieszając 

(najlepiej tzw. rózgą), aż powstanie 

gładki, gęsty sos. Doprawiamy solą, 

pieprzem i gałką muszkatołową. 

Pod koniec dodajemy połową sera 

startego na tarce o drobnych oczkach i 

mieszamy, aż się rozpuści. 

Upieczone szparagi polewamy sosem 

beszamelowym i posypujemy drugą 

połową sera startego na tarce o drob-

nych oczkach. Zapiekamy ok. 20 minut 

w piekarniku rozgrzanym do tempera-

tury 180°C.  

Źródło: https://www.kwestiasmaku.com/przepis/

szparagi-zapiekane-z-szynka-parmenska-i-serem 

Źródło: https://kuchnialidla.pl/ 
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CZERWIEC - Cytat dnia 

01 „Cierpliwość jest codzienną formą miłości.” -  Benedykt XVI  

02 „Tracić siebie dla drugich to jest właśnie odnajdywać siebie.” -  Maria Dąbrowska  

03 „Na życie trzeba patrzeć z dys-tansem, niczemu się nie dziwiąc, niczego nie potępiając. I cie-

szyć się każdym drobiazgiem: że zakwitły kwiaty i że ład-nie się wygląda w nowej sukience” -

  Anna Dymna  

04 „Kto kocha, przyjmuje to, co dostaje, i daje, nie żądając wdzięczności. Miłość nie rachuje.” -

  Jan Twardowski  

05 „Dano ci życie, które jest tylko opowieścią. Ale to już twoja sprawa, jak ty ją opowiesz i czy 

umrzesz pełen dni.” -  Marek Hłasko  

06 „Nie zamiar podług sił!…” -  Adam Mickiewicz  

07 „Nie po to się żyje razem, żeby się sprawdzić, tylko żeby się wspomagać i chronić nawzajem 

swoje bolesne miejsca.” -  Katarzyna Grochola  

08 „Stojąc w miejscu też można zabłądzić” -  Edward Stachura  

09 „Najważniejsze nie są pieniądze, największym darem jest uwaga i czas.” -  Szymon Hołownia  

10 „Próba robienia nowych rzeczy bez przekonania, że są dobre jest tak skuteczna, jak sadzenie 

nowych nasion i podlewanie ich benzyną.” -  Piotr Kochanek  

11 „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy.” -  Marek Grechuta  

12 „By zbliżyć się do drugiego człowieka trzeba oderwać się od siebie.” -  Stefan Garczyński  

13 „Można dać bardzo dużo i serce zranić, a można bardzo malutko i serce rozradować, jakby 

skrzydła komuś do ramion przypiąć.” -  Stefan Wyszyński  

14 „Warto robić to, co uważa się za słuszne, zmieniać się i iść do przodu nawet wbrew tym, któ-

rzy mówią, co jest kultowe, a co nie.” -  Agnieszka Chylińska  

15 „Uśmiech i humor to znak zwycięskiego górowania nad losem.” -  Stefan Garczyński  

16 „Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na 

świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno… Pewnie nie na darmo…” -  Mar-

tyna Wojciechowska  

17 „Należy odróżniać ludzi zdolnych od ludzi zdol-nych do wszystkiego.” -  Tadeusz Gicgier  

18 „Aby zmienić świat, trzeba czynić dobro temu, który nie jest w stanie odwzajemnić się” -

  Papież Franciszek  
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19 „Uśmiech bywa aktem męstwa, smutek to słabość i postawa zbyt wygodna. Być radosnym i 

dobrym, kiedy świat jest smutny i zły, to mi dopiero odwaga.” -  Małgorzata Musierowicz  

20 „Inteligencja jest tą przyprawą, która z najpospolitszych rzeczy robi cuda.” -  Maria Dąbrow-

ska  

21 „Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili.” -  Jan Twardow-

ski  

22 „Kiedy myślę i nic nie wymyślę, to sobie myślę, po co ja tyle myślałem, żeby nic nie wymyślić. 

Przecież mogłem nic nie myśleć i tyle samo bym wymyślił.” -  Jan Twardowski  

23 „Czucie i wiara silniej mówi do mnie, niż mędrca szkiełko i oko.” -  Adam Mickiewicz  

24 „Łatwo się skaleczyć każdym z nas, jak kawałkiem stłuczonego szkła.” -  Maria Pawlikowska-

Jasnorzewska  

25 „Nie ma większej radości dla głupiego, jak znaleźć głupszego od siebie.” -  Aleksander Fredro  

26 „Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko jedno - miłować.” -  św. Jan Paweł II  

27 „Jeśli jest noc, musi być dzień, jeśli łza – uśmiech.” -  Jan Twardowski  

28 „Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą.” -  Adam 

Asnyk  

29 „Najpodlejszym złodziejem jest ten, kto okrada siebie z marzeń.” -  Ewa Nowak  

30 „Jedyna różnica między ludźmi, którzy realizują swoje marzenia, a całą resztą świata jest to, 

że ci pierwsi pewnego dnia podnieśli wzrok znad książki, wstali z fotela i ruszyli na spotkanie 

swoich marzeń.” -  Wojciech Cejrowski  
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