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coś , co go nieco poru-

szy, wzruszy, zainspi-

ruje. Jeśli uda nam się 

chociaż małą część  

Waszej uwagi  przy-

kuć  , poczytamy ten 

fakt za sukces.  

 

  

 Za kilka tygodni ko-

niec pierwszego pół-

rocza i koniec roku 

kalendarzowego . 

Wszyscy z pewnością 

myślą o balach  i 

wspaniałych  impre-

zach sylwestrowych.  

W takich okoliczno-

ściach, gdy święta za 

pasem i  perspektywa 

wspaniałej zabawy 

trudno skupić się na 

nauce i obowiązkach 

szkolnych. Mimo 

wszystko w tym nu-

merze sporo informa-

cji przydatnych do 

egzaminu maturalne-

go  z języka polskie-

go i angielskiego, do-

niesienia z Forum Li-

cealisty i  informacje 

o tym , co ciekawego 

w naszej budzie sły-

chać .  

 

Warto czytać, rozglą-

dać się wokół i do-

strzec to, co ważne ... 

Nie można pomijać 

milczeniem tego, co 

ludzi zbliża i , nieste-

ty, oddala. Zaprasza-

my na łamy naszej 

gazety. Liczymy, że 

każdy znajdzie tu 
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   Have you ever thought about your future job? Are you sure that the one 

you have chosen is the path you should follow? Lots of young people face ques-

tions concerning their future career and - unfortunately - don’t know what to 

do. Even though they have the whole Internet at their disposal. Luckily, this 

problem can be solved by attending workshops with a careers adviser.  

   There are a lot of students who don’t know what to do with 

their future life or feel that their decisions are not necessarily the correct 

ones. Unfortunately, they often can’t talk to anyone about their doubts or get 

advice from. This choice has a crucial impact on every person’s life, that is why 

it cannot be decided without thinking it over and getting help from another 

person – the one who is objective and specialises in the area of the job market. 

Luckily, on the 8th November, classes 3c, 3e, and some pupils from 3a and 

3d from our school took part in the workshops that were organised and held 

at PWSW in Przemyśl. The aim of them was to get to know more about the 

features that determine if a certain job is suitable for a particular person or 

not. To get to know something more about, FORUM LICEALISTY set off 

early in the morning, by train, in order to arrive at Przemyśl right before the 

workshops and to find that out there are certain psychological tests that en-

able people to make sure if they should choose the university course or 

do A vocational course instead and start their own business. we had an oppor-

tunity to understand the role of personality on the examples provided by scien-

tific research. Surprising? not really, but seeing Winnie the Pooh, Tigger, Ee-

yore and the Piglet was a nice surprise!  

   The outcome was surprising for some students because it turned out that 

what they HAD thought is not the thing they should do in their life. Perhaps 

it made them consider that matter again and will influence their choice in the 

future? Who knows? Nevertheless, it proves that we shouldn’t stick to only 

one option and – instead – we ought to take into account 

that professionalists suggest. All in all, some advice  from another per-

son may help us realise that certain aspects of a job can be difficult to accept 

for people with personality not meeting certain  requirements. From my point 

of view, such workshops are the source of necessary knowledge and the oppor-

tunity to learn something about yourself, so they should be organised 

and attended whenever it is possible.   

Oprac. Katarzyna Wilk , 3els 



 

 

Is it bad to say no?  

Assertiveness is the ability to say no when you feel something is not 

for you and at the same time it is the capacity not to offend any person. 

Unfortunately not everybody can do it. That is why, perhaps it is worth 

taking part in the workshops that can teach you how to be more asser-

tive?   

Students from class 3 attended workshops 

at PSW in Przemyśl on 17.11.2021. The main 

topic of that train- ing was to find out 

how assertive students are and what to do to 

be more self-assured. It consisted of a lecture 

by the psychologist that was followed by a 

short role play. In the end students took a 

test which proved their level of asser-

tiveness and they were given some useful tips 

that they can use in eve- ryday life.   

The biggest ad- vantage was that the 

workshops confirmed that the problem with a lack of assertiveness is a 

common matter that many people suffer from. They feel obliged to do 

something even though they act against their own thoughts. The conse-

quences can be very harmful such as social problems or absence of ac-

ceptance. Therefore, it was an opportunity to realise that they are not the 

only ones who struggle with that difficulty. Many students claimed that 

the meeting helped them to understand how their life and self-confidence 

can be improved thanks to being assertive. What is more, it must be point-

ed out that young people do not have many chances to take part in the 

workshops that can help them to learn practical skills, so it was an excellent 

occasion to enhance their confidence.   

Taking everything into consideration it must be concluded that such 

workshops are greatly evaluated by majority. To my mind they are a really 

useful tool in nowadays world that is very demanding and wants to exploit 

us, it is necessary to know how to say no. Following Janna Cachola  “It's not 

harsh to be assertive, its harsher when people take advantage of you”.  

 

Autor: Emilia Lisowska , 3els 



Michal Jackowski, Narcyz, carrar marble  

Powieść francuskiego powieściopisarza jest uznawana za arcydzieło gatunku – powieści psycholo-
gicznej. 

Opowieść o kobiecie napisana przez mężczyznę. Czy może 
być prawdziwa? Czy zawiera prawdziwy portret kobiety?   

Losy Emmy równie dobrze uważać za ciąg zda-
rzeń kreowanych przez nią samą, jak i za egze-
kucję wyroków  przeznaczenia, pozostającego 
poza wpływem bohaterki. 

Dlaczego wyszła za mąż? 

Spełniła oczekiwania 
ojca, przyszłego męża i 
miała nadzieję, że mał-
żeństwo pozwoli jej 
być równie szczęśliwą 
jak bohaterki senty-
mentalnych roman-
sów.   

Doktora Bovary posta-
nowił poślubić Emmę 
bo żył samotnie po 
śmierci pierwszej, star-
szej od siebie, żony, 
pragnął życiowej  sta-
bilizacji, a młoda Em-
ma oczarowała go i do-
brze zaznajomił się z 
jej ojcem.  Bohater, wiążąc się z Emmą, oczeki-
wał prawdziwie szczęśliwego, wypełnionego 
miłością życia.  

Ojciec bohaterki nie tylko wspierał małżeńskie 
plany Karola, lecz także sam je zainicjował – w 
jego kalkulacjach przeważały względy finanso-
we. Nie znamy jednak treści i przebiegu roz-
mowy, którą ojciec przeprowadził z córką,  
anonsując jej matrymonialną ofertę Karola.  

Emma co prawda zgodziła się wyjść za mąż za 

doktora, ale wkrótce po ślubie spostrzegła, że 

„upragnione szczęście nie nadeszło”. Karol do-

kładał wszelkich starań, aby jego małżeństwo z 

Emmą było zgodne i szczęśliwe –  był bowiem 

szczerze zakochany w żonie i gotowy do wielu 

poświęceń. Niestety, charakter i  oczekiwania 

kobiety nie dawały wielkich nadziei na pomyśl-

ność i szczęście w ich związku. Różnice charak-

terów Emmy i Karola, a także odmienne pra-

gnienia i wizje życia okazały się  

zbyt dużą przeszkodą, aby związek 

dwojga bohaterów mógł być udany. 

Emma przebywała w  świecie fikcji 

literackiej, która pobudzała jej wy-

obraźnię, Karol natomiast był czło-

wiekiem rzeczowym, realistą. Em-

ma żyła marzeniami, Karol – co-

dziennością. Bohaterka w istocie 

nie  kochała swego męża, lecz wy-

obrażenie o mężczyźnie swojego 

życia, któremu Karol nie sprostał. 

Dlaczego Emma tak się zachowy-
wała?  

Od dzieciństwa była samotna. Mia-
ła dom , ojca, ale nie miała obok 

siebie matki ( wcześnie zmarła) ani przyjaciół-
ki , która stanowiłaby dla niej wzorzec. Jej wy-
obrażenia o świecie ukształtowały książki. Nie-
wątpliwie na to, jak Emma postępowała w ży-
ciu dorosłym, miały wpływ naiwność i uległość 
wobec oczekiwań innych osób, które pojawia-
ły się w jej życiu i robiły na niej wrażenie.   

„Czytała „Pawła i Wirginię” i marzyła o bam-
busowej chatce, Murzynku Domingo, psie, a 
przede wszystkim o przyjaźni jakiegoś dobrego 
braciszka, który zbierałby  czerwone owoce na 
drzewach wysokich jak dzwonnice lub biegnąc 
boso po piasku przynosiłby gniazdko ptasie. 
Czytała Balzaka i George Sand, bo szukała w 
nich złudnego zaspokojenia własnych pra-



Emma starała się wprowadzić w życie wyczy-
tane historie. Uwielbiała głównie sentymen-
talne, miłosne opowieści o zdarzeniach i lu-
dziach „nieprzeciętnych”. Uważała takich bo-
haterów za postacie stanowiące  niejako 
wzór postępowania. Czytała książki jak dziec-
ko, całkowicie ufała w świat, który przedsta-
wiały, chciała przenieść historie książkowe do 
rzeczywistości . Nie czytała krytycznie litera-
tury, nie oceniała ukazywanych postaci i 
światów. Książki nie skłaniały ją do refleksji. 
Czytała je z naiwnością dziecka , wierząc , że 
prezentują świat idealny, modelowy.  

Gdy była nastoletnią panienką , znalazła się 
na pensji prowadzonej przez siostry zakonne 
i pochłaniała sentymentalne powieści, które  
jedna z pracownic pensji po kryjomu czytała i 
pożyczała pensjonarkom.  Te romanse 
ukształtowały wyobraźnię Emmy i jej ideał 
szczęśliwego życia.  

Emma jako osoba dorosła nie zmieniła sto-
sunku do postaci książkowych – nadal poszu-
kiwała ich odpowiedników w realnym świe-
cie, a rzeczywistym osobom nadawała cechy 
bohaterów literackich. W prawdziwym życiu 
pragnęła odnaleźć odwzorowanie literackie-
go świata. Jako dorosła kobieta pozostała 
wrażliwą i obdarzoną bujną wyobraźnią, ale 
jednocześnie nieco bezrefleksyjną i egocen-
tryczną. Po ślubie stwierdziwszy, że nie kocha 
Karola i że się właściwie pomyliła, Emma bez 
trudu i bez zastanowienia nastawiła się na 
poszukiwanie innej, tym razem prawdziwie  
romantycznej, namiętnej miłości. 

Książkowe historie były dla Emmy swoistym 
poradnikiem życiowym. Bohaterka pragnęła 
przeżywać takie same przygody i uniesienia 
jak postaci z romantycznych opowieści, po-
strzegała światy przedstawione jako rzeczy-
wiste, ten zaś, w którym żyła, starała się upo-
dobnić do realiów powieściowych. Emma 
traktowała literaturę jako dosłowny przepis 
na życie, nie zaś jako refleksyjne spotkanie z 

pewną wizją egzystencji, różnymi postawami, 
pragnieniami, poglądami. Chciała żyć w świe-
cie takim jak literacki i spotykać literackich 
bohaterów. Emma była czytelnikiem  naiw-
nym, wierzącym w literackie światy i traktu-
jącym literaturę jedynie jako ucieczkę od 
prawdziwego życia. 

Sentymentalno-romansowy stosunek do ży-
cia Emma miała  
już w młodości – po lekturze każdej powieści 
oczekiwała podobnych zdarzeń i przygód w  
realnym życiu. Chciała być jak postacie książ-
kowe, przeżywać romanse i wielkie namięt-
ności. 

Stawiała sobie za wzór osoby niewierne, to 
znaczy, że nie dokonywała w trakcie lektury 
ocen moralnych, nie potrafiła spojrzeć kry-
tycznie na bohaterki z punktu widzenia ta-
kich wartości jak małżeństwo czy wierność. 

Inni mężczyźni w życiu Emmy 

Podobny do Emmy stosunek do literatury 
ujawnia w powieści Leon Dupuis, pisarz no-
tarialny z miejscowości Yonville. Łączą go tak-
że inne pokrewieństwa duchowe z bohaterką 
– podobnie jak ona uwielbia morze i muzykę.  

Emmy i  przeżyć z nią romantyczną przygodę. 



Leon ujawnia przed Emmą swoje upodo-
banie do utożsamiania się z bohaterami 
powieści, do poddawania się wizji wyob-
raźni inspirowanej lekturą. Tylko takie dzie-
ła reprezentują według niego prawdziwą 
sztukę. 
Emma i Leon czytają wybrane książki , bo 
chcą doznawać 
wzruszeń  oraz utożsamić się z bohaterami 
i przeżywać ich przygody. Taki sposób od-
bioru lektury sprzyjał popadaniu przez ob-
oje w marzycielstwo. Leon, podobnie jak 
Emma Bovary, był osobą sentymentalną, 
spragnioną wielkich przeżyć i zarazem znu-
dzoną rzeczywistym światem. Chciał po-
znać kogoś ciekawego, i gotów był w tym 
celu przedłużać swoje wizyty w gospodzie 
„Pod Złotym Lwem”. Prawdopodobnie 
chciał zdobyć uczucia Emmy i  przeżyć z nią 
romantyczną przygodę. 

Leon ujawnia przed Emmą swoje upodo-
banie do utożsamiania się z bohaterami 
powieści, do poddawania się wizji wyob-
raźni inspirowanej lekturą. Tylko takie dzie-
ła reprezentują według niego prawdziwą 
sztukę. 
Emma i Leon czytają wybrane książki , bo 
chcą doznawać 
wzruszeń  oraz utożsamić się z bohaterami 
i przeżywać ich przygody. Taki sposób od-
bioru lektury sprzyjał popadaniu przez ob-
oje w marzycielstwo. Leon, podobnie jak 
Emma Bovary, był osobą sentymentalną, 
spragnioną wielkich przeżyć i zarazem znu-
dzoną rzeczywistym światem. Chciał po-
znać kogoś ciekawego, i gotów był w tym 
celu przedłużać swoje wizyty w gospodzie 
„Pod Złotym Lwem”. Prawdopodobnie 
chciał zdobyć uczucia Emmy i  przeżyć z nią 
romantyczną przygodę. 



Ludzi współcześnie żyjących na Ziemi można podzielić 
na realistów i marzycieli.  Ci pierwsi twardo stąpają po 
ziemi i uważają na każdym kroku , aby nie dać się  po-
nieść marzeniom. Tych drugich jest mniej, bo współ-
czesny świat wymusza na człowieku materializm , kon-
sumpcjonizm i realizm.    Między obu grupami istnieje 
ogromna przepaść , która prowadzi często do niezro-
zumienia , ale sprawia też , że dzięki dostrzeżeniu jej i 
chwili refleksji nad życiem ktoś ulega   przemianie 
wewnętrznej, na nowo określa priorytety w życiu , 
porządkuje swój świat .  

 
O  marzycielach słów kilka.   
                               Każdy słyszał chyba o jakimś dziwa-
ku, który żył lub żyje  inaczej niż wszyscy. W literatu-
rze takim dziwakiem jest Don Kichot z La Manchy , 
tytułowy bohater z powieści Miguela de Cervantesa. 
Był rycerzem, który na oczach czytelnika przeobraził 
się z  pospolitego szlachcica, prowadzącego mono-
tonny tryb życia, w człowieka czynu, pragnące-
go zgodnie ze średniowiecznym kodeksem ry-
cerskim walczyć  z niesprawiedliwością i 
krzywdą ludzką. Jego bujna wyobraźnia spra-
wiała , że często był niezrozumiały dla przeby-
wających z nim ludzi. Nie rozumieli go Sancho 
Pansa, wieśniacy ani też ukochana Dulcynea z 
Toboso. Nikt nie chciał go zrozumieć. Ludzie 
drwili z niego , a giermek z pobłażliwością patrzył 
na szaleństwa swego pana. Pomagał mu wykurować 
się po kolejnych niebezpiecznych przygodach i ru-
szał z nim w dalszą wędrówkę, chociaż już nie wie-
rzył , że powróci do domu z bogactwem, które obie-
cał mu Don Kichot.  

Marzycielstwo było dla tego bohatera przekleń-
stwem i błogosławieństwem. Przekleństwem, bo 
często narażał się innym, a błogosławieństwo, bo 
swojego obłędu nie dostrzegał. Poza tym jako ideali-
sta zmieniał świat na lepsze . Zdarzało  mu się popeł-
niać błędy, ale popełniają je też racjonaliści.  Jedną z 
jego   niedoskonałości w oczach rozsądnych by-
ło działanie na pograniczu iluzji i megalomanii. Don 
Kichot  lubił się przechwalać i wyolbrzymiał swoje 
czyny. Był również człowiekiem przesądnym, wie-
rzącym w zabobony i świat magii.  

Człowiekiem idealnym nie był, ale nawet dzisiaj im-
ponuje swoimi czynami i idealizmem wielu ludziom. 
Bezinteresownie pomagał słabszym i czynił to  z na-
leżytą radością i bez zastanowie-
nia. Zadziwiał  swoją mądrością i rozwagą. Udzie-
la także dzisiaj praktycznych rad tym , którzy nie 

potrafią pogodzić się z istnieniem zła . Don Kichot 
pozostaje dla nich wyrazicielem ideałów humani-
stycznych. Jednak pragnienie sławy i ślepa wiara w 
średniowieczne ideały rycerskie czyniły go niezrozu-
miałym w oczach krytyków i sprawiały , że był nieu-
stannie skłócony ze światem, w którym jego czyny 
okazywały  się zbędne i przynosiły  więcej szkód niż 
pożytku.  

Mimo upływu czasu Don Kichot z La Manczy jest sym-
bolem idealizmu, oderwania od rzeczywistości i sza-
leństwa. Znajduje wciąż naśladowców, którzy wnoszą 
do świata nutę szaleństwa i optymizmu.  
  

   Oprac. Amelia Peszko, 3els 



Rozważ współistnienie obrazów miłości i śmierci w wybranych tekstach literackich róż-

Motywy miłości i śmierci to jedne z naj-
dawniejszych toposów literatury. Ich postrze-
ganie z czasem ewoluowało . Oto dowód. Pod 
koniec XVI wieku , kiedy nastała  epo-
ka baroku, ludzie  zainteresowali się proble-
matyką egzystencjalną , tj. przemijania i 
śmierci. Problemy kruchości życia ludzkiego i 
upływu czasu zdominowały tematykę  utwo-
rów literackich. Natomiast sercami romanty-
ków w I połowie XIX wieku niepodzielnie rzą-
dziła miłość.       

Oba tematy są obecne także  w życiu 
współczesnego człowieka . Nic w tym  dziwne-
go, bo dotyczą każdego i  to bez względu 
na płeć, status społeczny czy wiek.  

 Warto jednak  cofnąć się do począt-
ków twórczego działania człowieka i przyjrzeć, 
się jaki ludzie mieli kiedyś stosunek do tych 
tematów,  jak na nie spoglądali i 
czy dostrzegamy po setkach lat coś więcej?  
  Antyk  zostawił po sobie wiele cieka-
wych nieraz poruszających i dających do my-
ślenia historii. Można je przede wszystkim od-
naleźć w mitologii . Jedną z nich jest opo-

wieść o uczuciu Orfeusza i Eurydyki, dowo-
dząca  istnienia miłości silniejszej od śmierci. 

To z tęsknoty za ukochaną król tracki zszedł do 
otchłani Hadesu i naraził się na śmiertelne 
niebezpieczeństwo. Bez swej małżonki nie wy-
obrażał sobie życia po powrocie z krainy zmar-
łych.  Nie wolno nam również  pominąć histo-
rii Antygony, która gotowa była do najwięk-
szych poświęceń z miłości do najbliższych. 
Zbuntowała się przeciw prawu ludzkiemu sta-
nowionemu przez Kreona, władcę Teb. Skaza-
na na karę śmierci swojej nie odwołała i nicze-
go nie żałowała. 
 

O tym , jak miłość i śmierć są ze sobą nieroze-
rwalnie powiązane świadczy barokowy sonet 
Jana Andrzeja Morsztyna pt.  „Do trupa”. Za-
skakujący tytuł sugeruje, że cały utwór będzie 
dotyczył śmierci, przemijalności , może utraty 
kogoś bliskiego. W rzeczywistości utwór uka-
zuje nieszczęśliwą miłość. Podmiot liryczny 
chce pokazać, że jest w gorszej sytuacji niż 
trup, ponieważ trup nic nie czuje, a on tak. 
Uważa, że lepiej nie żyć niż być nieszczęśliwie 
zakochanym.   

Podsumowując,  miłość oraz śmierć są 
nieodłączną częścią ludzkiego istnienia. Były i 
będą obecne zawsze, mogą dotyczyć każdego i 

Oprac. Kacper Tekiela , 3els 

Kadr z filmu F.F. Coppoli Bram Stoker`s Dracula  



Miej oczy szeroko otwarte ! 

Graffiti, szablony, naklejki  to techniki, które 
łączy ze sobą.Organizuje happeningi . Tworzy 
dzieła o charakterze alterglobalistycznym,  
antykonsumpcjonistyczny, pacyfistycznym. 
Ma poczucie humoru, a jego dzieła możesz 
spotkać w miejscach nieoczywistych. Chce 
pozostać anonimowy, ale ludzie chcieliby 
wiedzieć , im jest. Krytycy sztuki i media, a 
przede wszystkim odbiorcy widzą w nim 
wielkiego współczesnego artystę, który nie 
pozostaje obojętny na dramaty  człowieka.  

"Często wierzymy, że imigracja nadszarpuje 
ekonomię kraju przyjmującego. Pamiętajmy 
jednak, że Steve Jobs był synem syryjskiego 
imigranta. Apple to jedna z najbardziej do-
chodowych firm na świecie: rocznie płaci po-
datki o wysokości ponad 7 miliardów dola-
rów. Istnieje jedynie dlatego, że ktoś kiedyś 
postanowił przepuścić przez granicę młode-
go człowieka z Homs". Te słowa Banksy`ego 

świadczą, że los imigrantów nie jest mu obo-
jętny.  

W centrum Calais namalował imural: reinter-
pretację romantycznego obrazu Theodore'a 
Gericaulta "Tratwa Meduzy". W wersji Bank-
sy'ego na tratwie siedzą uchodźcy i despe-
racko machają w stronę luksusowego promu 
daleko na horyzoncie.  

Jak pisze BBC, najnowsze graffiti to niejedyna 
praca Banksy'ego nawiązująca do kryzysu 
związanego z uchodźcami. W otwartym la-
tem 2015 roku Dismalandzie, zwanej prze-
wrotnie parkiem antyrozrywki, znalazła się 
instalacja zbudowana z wypełnionych ciała-
mi łodzi. Materiały pozyskane z rozbiórki 
obiektu, który zamknięto we wrześniu, po-
stanowił przeznaczyć na zbudowa-
nie tymczasowych domów dla imigrantów z 
Syrii, Erytrei i Afganistanu.  

Źródło : Internet  

Autor : Banksy  



How to find a good job abroad in your country? - 
that's what our workshop was about !  
     A month ago, instead of two 

lessons in our 
school, amazing workshops 
were held. The workshops they 
were conducted by means 
of MsTeams platform and we 
had an opportunity to partici-
pate in them thanks to our 
partnership with PWSW, which 
is a local university, having its 
headquarters in Przemyśl. I re-
ally enjoyed this work-
shops and learned a lot.  

      At first, we got to know var-
ious job brokers. The 
first institution was MBP OHP 
in Przemyśl, which is a local 
office helping to find a job, 
while  the second one -
 the Eures network is a Europe-
an network that can 
be useful for anyone living in a 
country which belongs to the 
European Union. One of the 
most interesting parts was the 
presentation 
of professions which are most 
in short supply in Germany, Ita-
ly, Norway and Ireland. It 
turned out that the most 
scarce profession in all the 
countries mentioned is IT spe-
cialist. A very useful piece of 
information for future deci-
sions.    

   Should we be given more opportunities to take part 
in such events? The answer is ‘yes’. I have definite-
ly found this workshop very useful and I am very glad 
that I was able to participate in it. A lot of valuable in-
formation was presented during these work-
shops, and – what is definitely a big plus - they 
were  free of charge, which is not a common phe-
nomenon, especially nowadays.   
  All things considered, I have come to the conclusion 
that we can easily find a job abroad after having par-
ticipated in such a workshop. So, dear readers: What 
do you think? Shouldn't you choose to attend such a 
workshop?  

Oprac . Michał Koszela , 3els 



Przedsmak studiów  

Fot. Anna Ciechanowska i uczniowie klasy 



A LETTER ABOUT OUR WORKSHOPS – BE ASSERTIVE, NOT AGGRESSIVE! 

 

Hi everyone, 

 

It is great to hear that you are all ok. At least, I hope so. As you know, I 

was at the workshops at the university in Przemyśl, Sub-Carpathian re-

gion, near Rzeszow.  

At these workshops we have learnt how to be assertive! That was abso-

lutely amazing! You may wonder where the idea came from for such work-

shops. So, my form teacher Mrs. Anna Ciechanowska, with the help of Mrs. 

Jolanta Stefańska – Wacław have selected  a group of people who are most 

involved in school affairs, and called it FORUM LICEALISTY. Imagine my 

joy when I got to know that I would also participate in it!  

I'm very excited about this workshop and I will try to tell you what I 

have learned.  

To start with, assertiveness is the ability to express your own opinions, 

feelings, attitudes openly, within the limits of the rights and mental abili-

ties of both yourself and others. It's a skill of unaggressive behaviour, 

with respect to yourself and others. The answer to the question: "how to 

be assertive?" for some, might be banal, for others - difficult to under-

stand, and even more difficult to implement. It is important to realize 

that being assertive is not being aggressive. It only seems to be so easy! 

Both assertiveness in personal life and assertiveness in the workplace are 

based on a basic message: "I am okay, you are okay too." 

There are also some techniques helping you develop assertiveness, e.g., 

plate event technique and Fujitsu! 

Hope you find our FORUM a good idea. I will share more about it soon. Re-

member! Be assertive, not aggressive! 

 

 

Love, 

Karolina Bieniasz 3els 



    W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy 

psychiatrzy odnotowali częstsze występowa-

nie depresji, stanów lękowych, zaburzeń 

nerwicowych, problemów ze snem i apety-

tem, a także zespołu stresu pourazowego 

(PTSD) wśród dzieci i młodzieży. W związku 

z tym, specjaliści apelują do rodziców, opie-

kunów i pedagogów o wzmożoną czujność i 

podpowiadają, jak wspierać dzieci i mło-

dzież w nowej, postpandemicznej rzeczywi-

stości. 

     Niespodziewane, głębokie zmiany w do-

tychczasowym sposobie funkcjonowania, 

długotrwała izolacja, nauka zdalna, związa-

ne z tym ograniczenie kontaktów z kolegami 

i koleżankami, a także obawy o zdrowie 

swoje i bliskich czy też żałoba po ich stracie 

– m.in. z takimi stresorami musiały zmagać 

się w trakcie pandemii dzieci i młodzież, co 

negatywnie wpłynęło na stan psychiki wielu 

z nich. Świadczą o tym wyniki licznych ba-

dań oraz statystyki z wielu krajów świata, w 

tym także z Polski .Między innymi w 2020 r. 

życie odebrało sobie w Polsce ,aż 107 dzieci 

i nastolatków, gdy tylko 98 było rok wcze-

śniej. Ze statystyk policyjnych wynika, że 

problem ten dotyczy przede wszystkim osób 

w grupie wiekowej 13-18 lat. 

       Oczywiście wpływ pandemii na psychikę 

dzieci i młodzieży nie zawsze przejawia się 

aż tak drastycznie. W praktyce może on 

przybierać bardzo różne formy - począwszy 

od utrzymującego się przez dłuższy czas 

gorszego samopoczucia, poprzez mniejsze 

lub większe problemy w relacjach z innymi 

lub nauką, aż po wystąpienie (lub nasilenie) 

objawów lęku uogólnionego depresji czy też 

innego rodzaju zaburzeń psychicznych. 

     Od dawna wiadomo, że na nas jako ludzi 

dobrze wpływa przebywanie wśród zwierząt. 

      W formie animaloterapii czyli terapii z 

użyciem zwierząt to nie zwierzę ma leczyć, 

ale profesjonalny terapeuta ,zaś obecność 

zwierzęcia ma tylko wspomóc proces, po-

móc w zmotywowaniu pacjenta do podjęcia 

wysiłku i realizacji ćwiczeń. Dlatego raczej 

powinno się mówić o terapii wspomaganej 

obecnością zwierzęcia. 

     Naukowcy z Centrum Relacji Między 

Ludźmi i Zwierzętami Uniwersytetu w Misou-

rii  przeprowadzili projekt o nazwie Koci 

Przyjaciele.  Celem tego badania było bada-

nie wpływu przygarniania bezdomnych ko-

tów do domów, w których wychowuje się 

osoba z autyzmem. Dzieci, które wychowują 

się ze zwierzętami posiadają lepsze umie-

jętności socjalno-społeczne niż te, które wy-

chowują się bez nich. 

 

 

Dlaczego więc kot?       

       Większość osób z autyzmem ma zabu-

rzenia integracji sensorycznej. Stąd bardzo 

często dla dzieci z autyzmem przebywanie z 

psami jest zbyt trudne. Koty nie narzucają 

się, są mniejsze, mniej kontaktowe i cich-

sze. Opieka nad nimi pozwala dziecku rozwi-

nąć wrażliwość, odpowiedzialność i pozytyw-

nie wpływa na integrację sensoryczną. Dzie-

ci te, w których domu przebywa zwierzę, le-

piej sobie radzą z kontaktami społecznymi, 

niż w przypadku dzieci z rodzin niemających 

zwierząt. 

 

Jak jest z tym kotem?    

      Mniej popularne w terapii są koty – mi-

mo tego, że mają mniejsze od psów wyma-

gania, nie narzucają się, a kontakty są 

mniej wymuszone. Kocia sierść, delikatniej-

sza niż u psa, daje pozytywne odczucia pod-

czas głaskania, a mruczenie odpręża i relak-

suje każdego pacjenta. 



       Formy  felinoterapii - bo tak nazy-

wa się terapia z kotem.  

     Dzieli się ona na felinoterapię stacjonar-

ną (kot jest rezydentem placówki i już po-

przez sam fakt swojej obecności ma wpływ 

na ludzi) oraz terapię z kotami wizytujący-

mi. W obu przypadkach koty nie budzą w 

dzieciach lęku, ponieważ są małe. Dzięki 

figlarnemu charakterowi, czworonogi w 

krótkim czasie i bez większego problemu 

stają się doskonałymi partnerami do za-

baw. Podczas rehabilitacji z udziałem ko-

tów jednym z ważniejszych elementów pra-

cy z dziećmi autystycznymi i nie tylko 

jest stymulacja poprzez dotyk (np. gła-

skanie, czesanie, drapanie za uchem 

kota). Dotyk kota bowiem wycisza po-

budzone dzieci, a te zbyt wyciszone 

pobudza do działania. To wszystko 

dzieje się dzięki cierpliwości, intuicji i 

sile spokoju zwierząt. Koci terapeuci 

„uczą” dzieci szacunku, przyjaźni, cierpli-

wości oraz ułatwiają im naukę. 

 Paradoksalnie dobrym terapeutą może 

okazać się nawet najzwyklejszy 

„dachowiec”, wszystko bowiem zależy od 

predyspozycji psychicznych kota i jego 

wczesnych doświadczeń z człowiekiem. Ko-

ty integrują środowisko zarówno społecz-

ne, jak i rodzinne, są neutralnym tematem 

rozmów, doskonałymi katalizatorami uczuć 

i łącznikiem człowieka ze światem ze-

wnętrznym. Ponadto zwierzęta te uczą 

dzieci odpowiedzialności, wrażliwości i uf-

ności, a przede wszystkim delikatności. 

Dlatego koty świetnie sprawdzają się u ro-

dzin z dziećmi autystycznymi, dziećmi z za-

burzoną kontrolą emocjonalną  oraz w ta-

kiej nowej sytuacji społecznie -

psychologicznej jak obecna pandemia. Po-

wrót do równowagi jest bardzo  ważny. 

 

     Zalety płynące z kontaktu z małym 

przyjacielem . 

Kontakt z kotem działa uspokajająco i 

zmniejsza stres. Głaskanie zwierzęcia, jego 

głębokie mruczenie wpływają kojąco na 

osoby nerwowe. Wpływa to na obniżenie 

ciśnienia, cholesterolu i trójglicerydów we 

krwi, a co za tym idzie – redukuje ryzyko 

chorób układu krwionośnego. 

Koty mogą pomóc w uśmierza-

niu bólu, gdyż wyczuwają bole-

sne miejsca na ciele i układają 

się na nich. Ma to związek z 

tym, że sierść kota jest najonizo-

wana ujemnie, a chore miejsca 

dodatnio. Kładąc się na bolących miej-

scach, kot neutralizuje szkodliwe jony. 

         Na koniec należałoby jeszcze wspo-

mnieć, że kot „działa” również poza tera-

pią. Dane wskazują na to, że fizyczny kon-

takt z kotem ( głaskanie, drapanie, przytu-

lanie ) stymuluje organizm człowieka do 

wytwarzania endorfin. Dla niewtajemniczo-

nych- endorfiny to tzw. hormony szczęścia, 

wywołują one doskonałe samopoczucie, 

stany zadowolenia ,tłumią też odczuwanie 

bólu. Tak więc kontakt z kotem po pierw-

sze odpręża, po drugie pobudza nasz 

układ odpornościowy. Myślę ,że przyjaźń 

człowieka  małego czy dużego z kotem to 

super sprawa ,a w dobie pandemii towar 

deficytowy.  

 Pies potrzebuje człowieka a człowiek kota … 

Oprac. Anna Strutyńska , 3dli 



Szanowna Koleżanko,  

obawiam się, że inwencja naszych 

uczniów jest na wyczerpaniu. Nie pod-

słuchała Koleżanka nic nowego na 

angielskim i nie tylko ?  

                                              Polonistka  

 
PS. Proponuję wiersz bardzo na 
czasie ... 

„Funkcja Poezji” 
Poezja nie może być oderwana od 

życia 
Poezja ma służyć życiu 

Gospodyni domowa powinna: 
wytrzeć kurze 

wynieść śmieci 
wymieść spod łóżka 

wytrzepać dywan 
nakarmić dziecko 
pójść po zakupy 
podlać kwiatki 
napalić w piecu 

przyrządzić obiad 
wymyć rondle 

wypłukać szklanki 
wyprać pieluchy 
zaszyć spodnie 
przyszyć guzik 

zacerować skarpetki 
zapisać wydatki 

i jeszcze 
zrobić 

tysiąceinnychrzeczyok- 
tórychniemamypojęcia 

a potem lektura wielkich romantyków 
i lu-lu… 

 
Autor: Andrzej Bursa  

Humor z zeszytów szkolnych. Biedny 
ten Wokulski… 
* Miłość do szlachcianki doprowadziła in-
teres Wokulskiego do ruiny. 
* Po powrocie do domu Wokulski zamknął 
się w sobie i nikogo nie wpuszczał. 
* Jednym z nich jest postać Izabeli Łęc-
kiej, która jak porcelanowa lalka ze sklepu 
Wokulskiego przebywała wraz z ojcem na 
salonach. 
* Lalka nie była lalką, tylko w „Lalce” 

* Ponieważ pan Wokulski miał kło-
poty z własnym interesem, zaczął od-
wiedzać pannę Izabelę Łęcką. 
* Wokulski wrócił z wojny z podnie-
sionym interesem, a mimo to panna 
Izabela go nie chciała 
* Wokulski pragnął od Izabeli tylko 
uśmiechu i uścisku ręki, dlatego ona 
wolała innych mężczyzn. 
* Izabela była kobietą płaską. 
* Gardziła nim za jego czerwone i 
odmrożone od mrozu ręce. 
* Dość szybko można się zoriento-
wać, że Izabela nie nadaje się do in-
teresu, który ma Wokulski. 
* Jej miłość i fałszywy towar były 
jedyną rzeczą, dzięki której mogła 
sobie zapewnić byt materialny... 

Oprac. J. Stefańska 



 

 

„OD SŁOWA do SŁOWA”GAZETKA SZKOLNA XII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RZESZOWIE to pismo dla li-
cealistów i o licealistach. Powstało z inicjatywy Samorządu 
Szkolnego LO XII w Rzeszowie . To przestrzeń dla wszystkich, 
którzy chcą coś ciekawego napisać, opowiedzieć o sobie i zapre-
zentować swoje pasje. Mamy nadzieję , że pojawią się na ła-
mach OSoS-u Wasze teksty dowody dla niedowiarków, że mło-
dzi ludzie, kiedy tylko chcą potrafią robić ciekawe projekty. 
Wszystkich chętnych zapraszamy do współredagowania .  

NASZA DEWIZA :   

NIE MA LUDZI IDEALNYCH , ALE DĄŻYMY DO IDEAŁU. 

 

NIE ŁAM SIĘ !  
TRZYMAJ FASON !  

Redakcja „OD SŁOWA do SŁOWA” 

Gazetka LO XII w Rzeszowie  

Adres : ZSO nr 4 w Rzeszowie  

ul. Rejtana 30  

E-mail:  
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