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"Nie bójcie się! 

Oto zwiastuję wam radość wielką: 

dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, 

którym jest Mesjasz, Pan". 

(Łk 2,10-11) 

Drodzy Rodzice i Uczniowie,Drodzy Rodzice i Uczniowie,  

Profesorowie i Pracownicy, Profesorowie i Pracownicy,   

Byli Wychowankowie i Sympatycy Byli Wychowankowie i Sympatycy   

Liceum Salezjańskiego Liceum Salezjańskiego   

we Wrocławiu!we Wrocławiu! 

Kiedy nasza wiara i Kościół 

spotykają dzisiaj tylu wrogów i nieprzyjaciół, 

kiedy słabnie w nas jedność i moc ducha, 

a miłość przestaje służyć potrzebującym, 

ponownie rodzi się Jezus. 

Nie bójmy się! 

Przyjmijmy Go całym sercem, 

a łaska Jego niech nas 

odnawia, umacnia i prowadzi 

drogą zbawienia. 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia 

i szczęśliwego Nowego 2014 Roku  

życzy 

 
ks. Jerzy Babiak 

 

Dyrektor szkoły.  

Boże Narodzenie 2013 

RADOŚĆ KONTRA LĘK 

 LĘK.  Kiedy stanął przed pasterzami wysłannik same-

go Boga, anioł, to cóż mogło stać się w ich sercach? Zajęci 

swoim sprawami w jednej chwili znaleźli  się w niewytłuma-

czalnej, irracjonalnej sytuacji. Te trudne emocje spotęgowała 

jeszcze bardziej informacja o narodzinach Mesjasza. Przecież 

Izraelici czekają na Niego już kilka tysięcy lat. Twarde, pa-

sterskie charaktery złamały się.  Pojawiła się  niepewność, 

przerażenie i strach. Dlatego pierwszy komunikat w tych 

okolicznościach ma bardzo przemyślane i  wyjątkowe 

brzmienie: "Nie lękajcie się!".   

 RADOŚĆ. A gdyby przed tobą teraz stanął anioł? Ten 

od Boga. I gdyby powiedział, że zaraz spotkasz Jezusa, to co 

byś zrobił? Czy lęk sparaliżowałby cię całkowicie? Odebrał-

by siłę i władzę nad samym sobą?  Czy może byłoby inaczej?  

Pasterze podjęli decyzję:  "Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, 

co się tam zdarzyło". Nie ulegają  zwątpieniu, ale mimo 

wszystko z głęboką ufnością idą oddać Jezusowi pokłon. Jak 

bardzo współczesny człowiek, a także i my lękamy się spo-

tkania z Bogiem.  Brakuje nam ufności i odwagi. Adorując 

własne lęki i lenistwo, żyjemy, jakbyśmy to my byli bogiem.  

A przecież spotkanie z Jezusem, teraz jak i przyszłości, to 

radość. Pamiętajmy. Anioł powiedział: "Oto zwiastuję wam 

radość wielką.".  Abyśmy z radością zdążali na spotkanie 

Pana. Teraz, jutro i zawsze.  Przecież: "Narodził się wam 

Zbawiciel". Czego nam trzeba więcej? 

ks. Jerzy Babiak, Dyrektor szkoły  
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„SZUKAM, SZUKANIA MI TRZEBA 

DOMU GITARĄ I PIÓREM” 

 W dniu 28.11.2013 w naszej szkole odbył się 

już VIII Wieczór Poezji Śpiewanej. Na scenie wy-

stąpiło wielu wykonawców, a sala wypełniła się go-

śćmi po brzegi. Koncert był dedykowany Lidii Ło-

bodzie, naszej koleżance z Gimnazjum Salezjań-

skiego chorej na białaczkę, przez co stał się je-

dyny w swoim rodzaju.  

 Udział w tym przedsięwzięciu wzięli ucznio-

wie, profesorowie, pracownicy i przyjaciele szkoły. 

W ich wykonaniu mogliśmy usłyszeć m.in.: ,,Ja dla 

pana czasu nie mam” Hanny Banaszak czy ,,Ale 

jestem'' Anny Marii Jopek. Koncert, już tradycyjnie, 

rozpoczął ks. Dyrektor Jerzy Babiak utwo-

rem ,,Zegarmistrz światła'' Tadeusza Woźniaka. Wo-

kaliści stworzyli niesamowitą atmosferę, pełną rado-

ści, a chwilami nostalgii. Część piosenek pomagała 

nam zatrzymać się na moment i spojrzeć na własne 

życie z innej perspektywy. Na zakończenie wszyscy 

uczestnicy wykonali  ,,Świecie nasz'' Marka Grechu-

ty. Z niecierpliwością czekamy na kolejne koncerty w 

Liceum Salezjańskim.  

 

          Justyna Konecka, kl. I  

  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy 

życzyć Dyrekcji, Profesorom, Rodzicom i Uczniom błogosławionych 

Świąt, pełnych radości, rodzinnego ciepła i spokoju. Niech te chwile 

spędzone na biesiadowaniu przy świątecznym stole, dzieleniu się opłat-

kiem  oraz momenty refleksji przy żłóbku  będą okazją do umocnienia 

naszej wiary. Po raz kolejny z radością powitajmy Bożą Dziecinę 

i otwórzmy serca dla bliźnich.  

Samorząd Uczniowski 

 W poniedziałek 9 grudnia br. odbyło się sfi-

nalizowanie akcji „Mikołajkowa Paka dla Dzie-

ciaka”, w której uczestniczyło także nasze liceum. 

Uczniowie wraz z księdzem Dyrektorem Jerzym 

Babiakiem udali się do Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego im. Jana Pawła II, aby zawieźć ze-

brane przez uczniów i profesorów  paczki,  w któ-

rych były przedmioty codziennego użytku: pam-

persy, oliwki i inne środki czystości, a także słody-

cze. 

 W programie uroczystości znalazła się konfe-

rencja prasowa z ambasadorką tego zakładu, Anią 

Wyszkoni, wręczenie dyplomów oraz podziękowań 

osobom i  instytucjom, które przyczyniły się do roz-

woju tego dzieła. Wystąpiła także młoda, utalento-

wana grupa taneczna  ze Strzelińskiego Stowarzysze-

nia Miłośników Tańca, a  po części artystycznej na 

wszystkich gości czekał poczęstunek. 

 Nasza młodzież została zaproszona do po-

mieszczeń w których na co dzień mieszkają, uczą 

się, jedzą, są rehabilitowanie dzieci. Podczas ogląda-

nia pomieszczeń uczniowie mogli skorzystać z roz-

mowy  z pracownikami, z darczyńcami tego ośrodka, 

a także z siostrą Dyrektor Haliną Borowską. Momen-

tem, który zapadł uczestnikom w pamięci, był kon-

takt z podopiecznymi ośrodka, ujrzenie realiów ich 

życia, ujrzenie, jak wygląda i jak mozolna, lecz przy-

nosząca efekty jest  rehabilitacja dzieci. Przedstawi-

ciele szkoły zrozumieli, jak ważna jest pomoc tak 

małym dzieciom bądź zwykła obecność przy nich; 

trzy-manie za rękę, uśmiech, kilka dobrych słów. 

 

Mateusz Studniarek, kl. I  

SALEZOWA PAKA DLA  

DZIECIAKA 
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Piątego grudnia w Sali Wielkiej wrocławskiego Ratusza odbyła się uroczysta gala IX edycji konkursu 

literackiego „My Polacy, my Dolnoślązacy” o laur „Złotego Pióra” organizowanego przez nasze liceum 

oraz Redakcję Wrocławską „Gościa Niedzielnego”. 

Tegoroczni laureaci musieli zmierzyć się z tematami:  

1) „Człowiek musi wierzyć w parę prostych pojęć, jeśli chce żyć przyzwoicie” (Joseph Conrad). Twoja 

recepta na wychowanie młodego pokolenia Polaków. 

2) „Cuda świata można znaleźć we własnym ogrodzie” (Phil Bosmans). Rozważ tę myśl w odniesieniu do 

twojej małej ojczyzny. 

Zmagania młodych literatów wcale nie były łatwe. Jury niejednokrotnie podkreślało, że ogromne bogac-

two prac, myśli oraz refleksji było aż zaskakujące, zwłaszcza, że jest to konkurs adresowany do uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych i klas trzecich gimnazjów. Słysząc fragmenty zwycięskich prac, byłam pod wiel-

kim wrażeniem tego, jak w prostych słowach można zawrzeć tak wiele emocji, piękna, a nawet rad dotyczą-

cych tego, jak żyć. 

Laureatką została Maria Prusa-

kowska z LO XII im. Bolesława 

Chrobrego we Wrocławiu, która 

otrzymała Złote Pióro ufundowane 

przez Prezydenta RP, Bronisława 

Komorowskiego. To właśnie jej 

praca, zawierająca w sobie również 

piękno Wrocławia i ogromny szacu-

nek dla jego historii,  jak i starszych 

mieszkańców, zyskała największe 

uznanie jurorów. Uwieńczeniem tej 

uroczystości był koncert Tomasza 

Krajewskiego, który zaprezentował 

utwory Agnieszki Osieckiej.  

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli m.in. abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, Rafał 

Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia, i Beata Pawłowicz, Dolnośląski Kurator Oświaty. 

 

Aneta Wiśniewska, kl. III B 

ZŁOTE PIÓRO WRĘCZONE 

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI OCALENI OD ZAPOMNIENIA 
 We wtorek 19 listopada 2013 r. w naszym 

liceum gościliśmy dr hab. Krzysztofa Szwagrzyka, 

który jest pełnomocnikiem Prezesa Instytutu Pa-

mięci Narodowej ds. poszukiwań miejsc pochówku 

ofiar terroru komunistycznego w latach 40. i 50. 

XX w. 

 Pan Krzysztof Szwagrzyk opowiedział nam 

krótko, na czym polega jego praca, mianowicie razem 

z  pracownikami instytutu oraz wolontariuszami po-

szukują miejsc, w których mogą znajdować się ofiary 

komunistów. Bardzo często są to miejsca na starych, 

zaniedbanych cmentarzach, pod chodnikami, drogami 

czy pomnikami, w związku z tym muszą bardzo uwa-

żać, aby nie zniszczyć tych wartościowych i pamiąt-

kowych miejsc. Komuniści chowali zmarłych w tak 

zwanych grobach masowych, w których znajdowało 

się ok. 80-100 osób, możemy zauważyć, iż w tych 

warunkach trudno mówić o szacunku dla tych osób. 

Chowali ich także w lasach, ogrodach. Obecnie znale-

ziono pochówki pod koszami na śmieci, schroniskiem 

dla zwierząt i poligonem. Do dziś wielu ludzi nie do-

wiedziało się, gdzie spoczywają ich najbliżsi. Pra-

cownikom instytutu oraz wolontariuszom udało się 

znaleźć ok. 500 ciał, a zidentyfikowali już ok. 20. 

Ułatwia im pracę znalezienie rzeczy szczególnych, 

np. niektórzy chowali medaliki w ustach lub zapisy 

jakichkolwiek danych osobistych, bądź gazety pod 

koszulami i w kieszeniach. 

 

Klaudia Pietrusiak, kl.II 
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CUDOWNE JAJKO NA LIDZE NAUKI 

 Święta dla większości osób to czas radości, 

beztroski, chwil spędzanych z najbliższymi, obda-

rowywania się miłością za pomocą upominków. 

Okres taki przypada tak naprawdę dwa razy do 

roku, lecz Boże Narodzenie wypada w grudniu - 

kiedy pora roku tym bardziej wpływa na nas 

w sposób wzmagający potrzebę bliskości, rodziny 

u boku, "drugiej połówki" czy choćby przyjaciela. 

Szybko robi się ciemno, ponadto cały dzień panuje 

przemożny chłód, przeszywający każdy skrawek 

ciała, a w centrach handlowych oraz na ulicach 

miasta pojawiają się dekoracje kreujące atmos-

ferę. W konsekwencji nieuniknionym staje się za-

pomnienie o tych kilku specyficznych dniach roku.  

 Nie będę poruszać grząskiego gruntu, dotyczą-

cego wszechobecnej komercji, bo na tym koncentrują 

się wszyscy - począwszy od stacji telewizyjnych, 

przez brukowce, a na specjalistach kończąc. Chciała-

bym, choćby na chwilę, zwrócić uwagę na ludzi, o 

których nikt nie pamięta - jednak nie na bezdomnych, 

bo oni nawet otaczani są pewną troską, ale na szarego 

człowieka, którego mijamy na ulicy, w sklepie (a 

może stoi tuż obok Ciebie?), pozostawionego w ten 

czas samemu sobie. 

 Internet przepełniony jest propozycjami, co 

wówczas można robić, np.: wyjechać za granicę, 

spędzić ten czas na forach, pomagać w domach opieki 

bądź wziąć dodatkowe dyżury w pracy. Hm, świetnie, 

ale czy to na pewno rozwiązuje problem? Czy główną 

trudnością jest zapełnienie czasu, a może jednak uc-

zucia, jakie się wtedy pojawiają? Gdy czytam  porady 

i zalecenia, możliwości przebrnięcia przez Boże Na-

rodzenie, pojawia mi się myśl: czy naprawdę nikt już 

nie patrzy na człowieka jako na jednostkę, która kie-

rowana jest przez emocje? Zresztą najsilniej odzy-

wające się właśnie w takich momentach? Zastanów-

my się najprzód nad różnicą: "sam" a "samotny". 

 Samemu można być na zewnątrz, lecz w środ-

ku, gdy w sercu ktoś jest, nie odczuwa się tej perma-

nentnej pustki, zaciskającej się z ogromną siłą wokół 

świadomości. Osamotnienie można odczuwać, prze-

bywając nawet wśród wielkiego grona znajomych, 

lecz gdy dusza płacze, nic nie ma sensu, a okres świą-

teczny staje się przeszkodą tak wielką, że często nie 

do pokonania. Wg statystyk dni 24-26 grudnia win-

niśmy raczej nazywać okresem samobójczym, niźli 

świątecznym. Kto może czuć brak czegoś, jakiegoś 

czynnika, który wszystko rujnuje, bądź też kogoś? 

Samotna matka z dzieckiem, opuszczona przez męża, 

pozostawiona samej sobie, spędzająca te trzy dni roku 

jedynie w towarzystwie potomka, zadręczająca się 

tym, że nie umie stworzyć dziecku świąt idealnych. 

Starszy człowiek, któremu los zesłał takie życie, a nie 

inne - jest zdany sam na siebie, nie ma na kim się 

oprzeć, a rodziny nie ma, gdyż się go wyparła. Takich 

przypadków jest sporo - wezwania pogotowia do lud-

zi w podeszłym wieku nasilają się w dniach 20-23 

grudnia - społeczeństwo w wieku produkcyjnym poz-

bywa się tych, którzy są dla niego swego rodzaju ob-

ciążeniem i umieszczają ich w szpitalach - podstawy 

ku temu są, zwykle starsi chorują przewlekle, więc 

służa zdrowia musi przyjąć ich na oddział. Ponadto 

gdy jeden z członków rodziny zmarł - czy to matka, 

ojciec, babcia, dziadek - każda strata jest silnie odczu-

wana, brak tejże osoby szczególnie wówczas silnie 

oddziaływuje. A co z niespełnioną miłością bądź 

odrzuceniem? Czy puste lub też złamane serce nie 

wprawia w stan depresyjny? Osoby zgromadzone 

przy wspólnym stole oczekują uśmiechu, życzeń, po-

zytywnego nastawienia, lecz ból odczuwany w głębi 

ŚWIĄTECZNY SMUTEK 

"Jajko jako cudowne źródło substancji życia". 

Tak brzmiał temat wykładu, który 12 grudnia w 

Liceum Salezjańskim, wygłosił do uczniów prof. 

dr. hab. Tadeusz Trziszka z Katedry Technologii 

Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością 

Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przy-

rodniczego we Wrocławiu. Prezentacja została 

przedstawiona w ramach szkolnej Ligi Nauki. 

Na początek prowadzący wykład przedstawił proces i 

czas powstawania jajka, następnie opisał jego skład 

chemiczny i wpływ na zdrowie człowieka. Opowia-

dając o pracy i badaniach profesorów oraz studentów 

Uniwersytetu Przyrodniczego zobrazował wszystkim, 

jak na przestrzeni 20 lat wraz z poszerzającą się wie-

dzą na temat jajek, zmieniał się pogląd i stosunek 

człowieka do ich spożywania. Po wykładzie zgodnie 

ze zwyczajem przyszła pora na pytania od uczniów i 

profesorów. Po gromkich brawach i życzeniach zwią-

zanych ze zbliżającymi się świętami Bożego Naro-

dzenia zakończyło się kolejne spotkanie naukowe. 

Dostarczyło nam ono wiele ciekawych i interesują-

cych informacji. Między innymi tą, że każdego dnia 

ze spokojem możemy spożywać, najlepiej na miękko, 

dwa jajka. 

Basia Kozak, kl.II 



Strona 5 

 Jakoś tak się stało, że zostałem redaktorem 

naszej gazetki szkolnej, naprawdę dziękuję za od-

wagę i zaufanie tym osobom, które stwierdziły, że 

będę odpowiednią osobą na to „stanowisko”. A 

teraz do rzeczy, temat bardzo mi bliski, 

a mianowicie czytanie. Czytanie książek, gazet, 

wszelkiej maści artykułów w Internecie. W domu, 

w szkole, w tramwaju, w autobusie, w parku, pod 

sosną, świerkiem, pod parasolem. Jedni mówią, że 

bez tego nie mogą żyć, że czytając karmią swoją 

duszę i wyobraźnię, drudzy z kolei krzyczą, że, po 

co im to, że wymaga to myślenia, że męczy… 

 Naukowcy, eksperci, fachowcy itd. itd. alarmu-

ją; że niemal, co trzeci Polak w ciągu roku nie prze-

czytał ani jednej książki. Badania przeprowadzono na 

kontrolnej grupie liczącej 3000 osób w wieku 15 lat i 

więcej. No właśnie, 3000 osób w kraju liczącym po-

nad 38 mln obywateli nie jest nawet jednym procen-

tem. I to widać. Codziennie rano, czekając na tram-

waj, widzę kilka czytających osób i codziennie te 

osoby się zmieniają, nieważne czy jest ciepło, czy 

zimno, zawsze znajdą się miłośnicy słów na papierze; 

wsiadając do wagonu bez problemu można zauważyć 

kilka kolejnych osób wtulonych w swoje lektury. 

Także krąg moich znajomych jest pełen czytelników, 

jednak to wszystko zależy od środowiska, w jakim się 

obracamy, z jakimi ludźmi mamy kontakt na co dzień 

itd., innymi słowy, wszystko zależy od punktu widze-

nia. Zdania są podzielone, głównie zależy to właśnie 

od miejsca zamieszkania. Użytkownicy portalu  

wykop.pl otwarcie dzielą się swoimi doświadczenia-

mi; w Trójmieście, Poznaniu, czy na Śląsku jest do-

kładnie tak jak opisałem wcześniej tj. tendencja do 

czytania jest bardzo duża, „i często się zdarza w po-

ciągu, że większość osób w przedziale czyta, nawet 

osoby stojące, mimo że nimi miota w różne strony, a 

obok jakaś pani wbija im łokieć w żebra, wyciągają 

jakąś kieszonkową wersję książki czy czytnik i nie 

marnują ani minuty”. Z drugiej strony w mniejszych 

miejscowościach, miasteczkach, wsiach problem jest 

taki, że dostęp do literatury jest po prostu mocno 

ograniczony poprzez brak bibliotek (a jeśli już są ta-

kowe, to często są one słabo wyposażone) czy księ-

garni. Do tego na próżno szukać tutaj akcji promowa-

nia książek, takich jak wrocławska „Wędrująca bi-

blioteka”, czy gdańska biblioteka mobilna. Wszystko 

to powiązane z komunikacją miejską. Jednak póki co 

dzieje się to tylko w większych aglomeracjach. W 

małych miastach z kolei z bibliotek korzystają prze-

ważnie dzieci i to tylko w celu wypożyczenia lektury 

szkolnej, w sumie to i tak lepszy rydz niż nic. Jest to z 

reguły spowodowane stereotypem, polegającym na 

tym, że kupowanie książek jest uznawane za coś na 

pograniczu głupoty i marnowania pieniędzy.  A sami 

czytelnicy określani są mianem snobów inteligencji. 

W każdym razie nie można jednogłośnie stwierdzić, 

że sztywno „maksymalny błąd statystyczny dla tej 

próby wynosi 1,8%” i  odsetek „osób, które można 

uznać za „rzeczywistych” czytelników, wynosi 11%”, 

ponieważ jak wiele ludzi  i miast, w których żyją, tak 

wiele opinii na temat książek.  

 Czemu nie czytamy książek? Przyczyn jest wie-

le, najczęściej podawaną jednak jest brak czasu. Po-

chłonięci przez wir spraw codziennych, zamykamy 

się w sobie na to, co jest na zewnątrz. Smutne jest to, 

że jednocześnie dużo osób neguje tym samym czyta-

nie i samych czytających; jest to spowodowane fru-

stracją związaną z brakiem czasu czy zazdrością, a 

może niezrozumieniem? Nie wiem. Drugą sprawą, 

przyczyniającą się do spadku popularności książek, są 

o ironio, lektury szkolne. Myślę, że większość z nas 

miał do czynienia z wrednym, wymagającym bel-

frem, czy też po prostu z lekturą, do której nawet 

zmusić się było naprawdę bardzo trudno. I właśnie to 

zmuszanie się dzisiaj zniechęca, odpycha, no bo jak 

przyjemność może kojarzyć się z wieloma nieprze-

spanymi nocami nad splotem wielu niezrozumiałych, 

porozrzucanych bez większego sensu słów? Oczywi-

ście, lektury zawsze budziły wiele kontrowersji,  tu 

nie ma najmniejszych wątpliwości. Ja swoje stanowi-

sko ulokuję pośrodku, tzn. moim zdaniem są one po-

trzebne, ale w większości nie w formie, w jakiej są 

przedstawiane dotychczas. Z drugiej jednak strony 

dobranie innej formy, która w jasny i klarowny spo-

sób nakierowywała na ukryte wartości bądź przesła-

nia, jest po prostu trudne i czasochłonne. Wracając do 

NAJWIĘKSZA CZYTELNIA W MIEŚCIE 

paraliżuje tak dobitnie, iż nie umiemy sprostać ocze-

kiwaniom. 

 Nie oceniajmy ludzi pochmurnych, sfrustrowa-

nych czy też odosobnionych w te dni negatywnie - 

nie znamy historii jednostek, a ocena mas nigdy nie 

będzie adekwatna. Dla niektórych 24-26 grudnia to 

czas zadumy, radości, bliskości, miłości, a dla innych 

rozpaczy i przemożnego bólu. Święta to czas dwuz-

naczny i aby dokonać rzetelnej oceny emocjonalnego 

aspektu tych dni, należy wziąć pod uwagę obie strony 

medalu. 

 
Wiktoria Blida, kl. III A 
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pierwszego powodu, brak czasu może wiązać się z 

formą pracy, np. taką, w której przez większość czasu 

siedzimy za kierownicą; rozwiązaniem są audiobooki, 

do których „przyznało” się zaledwie 6% ankietowa-

nych. Dzisiaj jest to też o wiele prostsze i wygodniej-

sze, dzięki czytnikom e-booków nie musimy już tasz-

czyć ze sobą grubych, obszernych ksiąg. Do tego 

dzięki czytnikowi o grubości ołówka możemy bez 

większego problemu pobrać najnowsze wydanie ga-

zety bezpośrednio w drodze do szkoły czy pracy, a 

wszystko to za pośrednictwem sieci bezprzewodowej, 

która coraz śmielej wchodzi w sferę miejskiego życia 

społecznego. Technologia coraz mocniej wiąże się 

z czytelnictwem, jest to na pewno pozytywne zjawi-

sko, no i też przede wszystkim coś nieuniknionego. 

Myślę też, że bezpośrednio urządzenia te przyczynia-

ją się do rozwoju czytelnictwa, sam zresztą czytał-

bym dużo rzadziej i w mniejszych ilościach, ponie-

waż nie zawsze było jak zabrać ze sobą ponad tysiąc-

stronicowy tom powieści Stephena Kinga. Same czyt-

niki stają się tym bardziej popularne, ponieważ z re-

guły ich cena równa się ok. 8 książkom. Często jest 

też tak, że po prostu w domu nie ma czasu przysiąść i 

pochylić się nad literaturą, więc może warto poszukać 

innego miejsca, np. tramwaj by się nadał? U mnie np. 

to tak jak wyżej, głównym powodem jest przede 

wszystkim czas (a raczej jego brak). W domu raczej 

nie ma zbytnio jak poczytać, a bo to odrobić lekcje, a 

to posprzątać itd. I właśnie to tramwaj jest tym bar-

dzo dobrym miejscem, no bo co mam innego do ro-

boty, jak nie właśnie poczytać? Myślę, że bez tego 

ograniczałbym się do oglądania tego nudnego, szare-

go świat za brudną szybą, a tak to „cyk” –  książka i 

jesteśmy gdzieś w słonecznym stanie Maine w USA. 

Często minusem czytania w komunikacji miejskiej 

jest otaczający gwar, tłum ludzi i ogólnie całe zamie-

szanie, mimo wszystko wiele ludzi radzi sobie z tym 

bez większych problemów. Owszem czasem znajdzie 

się stereotypowa, sapiąca babcia i jej siatki, które mu-

szą w stanie natychmiastowym usiąść, ale takie sytu-

acje nie zdarzają się zbyt często. Najłatwiejszym spo-

sobem na utratę kontaktu z rzeczywistością są oczy-

wiście słuchawki i naładowany ipod/telefon/

cokolwiek. Chociaż i bez tego można się obejść, wy-

starczy, że lektura jest w odpowiednim stopniu cieka-

wa i odlatujemy bez względu na to, czy w wagonie 

jesteśmy sami, czy przez panujący wokół nas tłok nie 

musimy się nawet trzymać, bo i tak nawet nie ma jak. 

Są jednak ludzie, którzy do czytania potrzebują cie-

płej herbaty, koca, wygodnego łóżka, klimatu za 

oknem, lekko dzwoniącego w szyby deszczu, prze-

chadzającego się gdzieniegdzie kota; mimo wszystko 

moim zdaniem w tramwaju da się przyjemnie czytać. 

Jak wszystko oczywiście ma swoje wady i zalety, ta-

kie jak z jednej – wspomniana wcześniej ucieczka od 

świata i bardzo szybkie upływanie czasu, z drugiej 

jednak strony, możemy tak się zatracić w książce, że 

wysiądziemy dopiero gdzieś na pętli po drugiej stro-

nie miasta i to dopiero wtedy, gdy z transu wyrwie 

nas motorniczy. Wrocławianie też często stosują się 

do "ustąp miejsca czytającemu”, co świadczy o tym, 

że sami też czytają i wiedzą, że lektura w pozycji lot-

nej (od jednego końca autobusu do drugiego) jest ma-

ło pasjonująca. Niektórzy stwierdzą, że jak to tak, 

dajmy na to, historia narodu żydowskiego, a tu wko-

ło, że tak ujmę, ludzie niepachnący fiołkami, małe, 

krzyczące, irytujące dzieci i kilku dresiarzy z telefo-

nem i wielkim zapotrzebowaniem na słuchawki... 

Fakt faktem, przyjemnie jest poczytać w domowym 

zaciszu, jednak jak wcześniej wspominałem, nie zaw-

sze jest na to czas. Mimo wszystko w tramwaju da się 

przyjemnie, bez utraty wątku czytać i przeczytać na-

prawdę długie tytuły; jest to po prostu najłatwiejsza 

forma obcowania z literaturą. 

 Czytanie nie jest wyrzeczeniem czy ciężką pra-

cą, różnorodność literatury pozwala na to, aby każdy 

wybrał coś dla siebie, a co za tym idzie, obcowanie z 

nią przeradza się w swoistą ucieczkę od codzienności, 

nawet, gdy mówimy tu o literaturze faktu czy histo-

rycznej, to porzucamy jednak to, co nas otacza i za-

głębiamy się w świat zamknięty w papierowej czy 

dzisiaj już – plastikowej obwolucie. Nie bójmy się 

czytać książek, śpieszmy się je kochać, one tak szyb-

ko się kończą. 

 

Juliusz Migdziński, kl. I 

NAJWIĘKSZA CZYTELNIA W MIEŚCIE - CIĄG DALSZY 
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TAJEMNICA SNU 
 Od początku istnienia ludzkości człowiek zasta-

nawia się, czym są sny i marzenia senne. Mimo prowa-

dzonych przez stulecia wnikliwych badań, nikomu nie 

udało się dowiedzieć o nich wszystkiego. Czym więc jest 

sen? Dawniej nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że 

jest on stanem, na który składa się kilka cyklicznie po-

wtarzających się faz. Był on dla ludzi wyłącznie czasem 

odpoczynku i odprężenia. Twierdzono, że podczas snu 

mózg „robi sobie wolne”. Dzięki badaniom wiemy dziś 

o nim znacznie więcej. 

CO WIEMY O ŚNIE? 

 Już w 1937 roku amerykańscy fizjolodzy - Loomis, 

Davis i Hobart - jako pierwsi zastosowali EEG do przepro-

wadzenia obserwacji, co zapoczątkowało okres szybkiego 

rozwoju badań i eksperymentów ze snem. Kolejnych waż-

nych odkryć dokonali w 1953 roku Kleitman, Aserinski i 

Demente. Ich doświadczenie polegało na wybudzaniu pa-

cjentów w różnych odstępach czasowych. Dzięki temu, 

zauważyli, że obudzeni czasami nie pamiętali żadnej czę-

ści snu, a innym razem potrafili go dokładnie opowiedzieć. 

Ciekawym faktem były okresy, w których pacjentowi coś 

się śniło, pojawiały się prawie dokładnie co 90 minut. Tą 

część całego procesu snu nazwali fazą REN. 

FAZY SNU 

 Jak to wygląda? Zacznijmy od początku. Zamyka-

my oczy. Aktywność mózgu spada, umysł uspokaja się. Ta 

faza jest czasami nazywana fazą 0, choć nie jest to jeszcze 

sen. Zaczynamy dopiero zasypiać. Wielu ludziom towa-

rzyszy wtedy uczucie opadania, kołysania, czy wznoszenia 

się. Ten stan może trwać od 10 do 15 minut. 

 Fale mózgowe zwalniają jeszcze bardziej. W na-

szym umyśle zaczynają się pojawiać nielogiczne i oderwa-

ne od siebie obrazy i skojarzenia, tracimy kontakt z rze-

czywistością. Mięśnie rozluźniają się, oczy ustawiają się 

lekko w górę, świadomość zawęża się do niewielkiego 

poziomu. Rozpoczyna się faza 1. Osoba obudzona z tego 

stadium stwierdzi, że wcale nie spała. To często może się 

zdarzyć podczas nudniejszych lekcji w szkole. 

 Fazę 2 cechuje jeszcze większe obniżenie częstotli-

wości fal mózgowych. Przypuszczalnie człowiek spostrze-

ga w tym momencie, że jego świadomość zanika i gwał-

townie "rozbudza" się na moment. Możliwe, że w ten spo-

sób mózg sprawdza, czy już śpi. W fazie 2 następuje stop-

niowe „wyłączanie” świadomości. 

 Fazy 3 i 4 zwane są snem wolnofalowym. Oddech 

staje się regularny i rzadszy, spada ciśnienie tętnicze, usta-

ją ruchy gałek ocznych, napięcie mięśni zanika, spada 

temperatura ciała. Do krwi uwalniany jest hormon wzro-

stu, a więc przyspieszone jest również gojenie się ran. Or-

ganizm regeneruje się. Sen wolnofalowy dominuje przez 

pierwszą część nocy i może trwać nawet do godziny. Póź-

niej stopniowo zmniejsza się jego długość. W tym stanie 

trudno jest obudzić śpiącego, a jeśli się już uda, będzie on 

rozkojarzony, senny. Rano z pewnością nie będzie pamię-

tać, że się go budziło. 

 Po około 70 minutach pierwszego cyklu snu fale 

mózgowe zaczynają przyspieszać. Mózg przechodzi kolej-

no przez stadia od 4 do 1, czyli w odwrotnej kolejności niż 

przy zasypianiu. Po 90 minutach zaczynają się dziać dziw-

ne rzeczy. Przyspiesza oddech i bicie serca, a gałki oczne 

zaczynają się gwałtownie poruszać we wszystkie strony. 

Rozpoczyna się faza REM. Na polisomnografie, czyli za-

pisie EEG, ruchów gałek ocznych, oddechów i napięcia 

mięśni, wygląda to tak, jakby osoba właśnie się obudziła. 

Wiele razy badacze snu zostawali w ten sposób zmyleni, 

dlatego to stadium jest też nazywane snem paradoksalnym. 

 Faza REM jest specjalnym stadium snu. To właśnie 

w tym stanie pojawiają się marzenia senne. Śnimy wtedy 

żywe i kolorowe sny. Umysł jest skierowany na odbieranie 

świata wewnętrznego, wirtualnego. Bodźce z zewnątrz co 

prawda dochodzą, lecz są zazwyczaj ignorowane. Jeśli 

teraz ktoś nas obudzi, na pewno będziemy pamiętali jakiś 

sen. Szybkie ruchy gałek ocznych biorą się stąd, że w tym 

czasie oglądamy nimi senną rzeczywistość.  

 Podczas fazy REM mięśnie szkieletowe są całkowi-

cie sparaliżowane, żeby nasze ciało na łóżku nie odgrywa-

ło ruchów wirtualnego ciała ze snu. Nazywa się to parali-

żem sennym. Czasami zdarza się, że ktoś się obudzi w tej 

fazie, ale mięśnie jeszcze przez chwilę są „wyłączone”.  

Fazy snu powtarzają się cyklicznie w ciągu nocy z bardzo 

dużą dokładnością. Okres jednego cyklu wynosi 90 minut, 

po czym następuje faza REM.  

 Jak można zauważyć na wykresie, faza REM zaczy-

na się równo co 90 minut. Pierwsza faza REM trwa około 

10 minut. Kolejna jest dłuższa, trwa około 20 minut. Nad 

ranem sen się spłyca, a fazy 3 i 4 już praktycznie nie wy-

stępują, dlatego kolejne fazy mogą się przeciągać od 30 

nawet do 50 minut. 

Łukasz Podgórny, kl. I 

http://ldmasta.w.interia.pl/Teoria/Fale.html#EEG
http://ldmasta.w.interia.pl/Teoria/Fale.html#EEG
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Janice Y. K. Lee 

„Nauczycielka muzyki” 

 Poruszająca opowieść 

o wojnie, zdradzie, miłości 

i przebaczeniu, a to wszystko 

na tle Hongkongu w czasie 

drugiej wojny światowej 

i w pierwszych latach  powo-

jennych. 
 Poznajemy tutaj Claire, 

która po wojnie przyjechała 

z mężem, Martinem,  do miasta 

i została nauczycielką muzyki 

młodej dziewczynki w domu 

bogatej rodziny oraz Willa, który 

jest tam szoferem. Ma sporo ta-

jemnic, jest ostrożny, zdystanso-

wany i jak się okazuje, mocno 

napiętnowany przez przeszłość 

i doświadczenia wojny. Ci dwoje 

mają romans, stąd ze wspomnień 

mężczyzny dowiadujemy się 

o przeszłości Hongkongu, o jego 

losach w czasie wojny i wszys-

tkich okropnościach i tragediach 

ludzi tamtego okresu.  

 Nie jest to łatwa książka. 

Nie porusza tematów łatwych 

i przyjemnych, ale zmusza do 

refleksji nad tym, jak nisko może 

upaść człowiek i jak bardzo się 

upodlić, aby tylko przeżyć i ura-

tować ukochaną osobę… Bardzo 

poruszył mnie obraz  wojny. Za-

zwyczaj mało wiemy o wojennej 

codzienności na Dalekim 

Wschodzie, a przecież ci ludzi 

byli upokarzani i cierpieli jak 

Europejczycy. Tam też były obo-

zy, tam też był głód, ubóstwo, 

szpiegostwo, oszustwo. Warto 

o tym pamiętać. 

 

Aneta Wiśniewska, kl. III B 

NA POCZĄTKU BYŁ ŻARZONY  

KAWAŁEK DRUTU 
 W artykule tym chciałbym poruszyć temat źródeł światła, wytwarzanych 

przez człowieka, oczywiście tych sztucznych. Charakteryzują się one większą 

emisją fal  o wyższych częstotliwościach od podczerwieni. Najmniejszą ilość świa-

tła w stosunku do emitowania ciepła (podczerwieni) oddaje źródło, będące zara-

zem najwcześniej odkrytym emiterem. Mowa tu o żarówce, mówiąc dosadniej, o 

żarzonym kawałku drutu.  

 Teoretycznie, mówiąc w ten sposób, właściwie nie do końca sprecyzowany, 

moglibyśmy zasugerować jej odkrycie już w czasach starożytnego Egiptu. Jak wynika 

z odkryć archeologów, Egipcjanie znali prąd, potrafili wytworzyć ogniwo elektroli-

tyczne. Wlewali do naczynia roztwór solanki, do której wkładali metalowy blok, z 

czego naczynie oraz blok stanowiły dwie elektrody o zróżnicowanych potencjałach. 

Prawdopodobnie eksperymentowali oni z opornością drutu, żarząc go wysokim prą-

dem, już przy niskich napięciach, czyli w tym wypadku przy niskich potencjałach po-

między elektrodami ogniwa galwanicznego. Jeżeli zawęzimy pojęcie "żarówka" do 

zwiniętego w kilka zwojów drutu (solenoid), nazywanego dzisiaj  żarnikiem, dojdzie-

my do wniosku, że również niewyobrażalnie wcześnie został odkryty. Z kolei lampa 

żarowa jako żarnik umieszczony w odseparowanej szkłem niskociśnieniowej atmosfe-

rze (próżni technicznej), później domieszkowanej, swój początek miała w 1860. Ża-

rzone w tej lampie było włókno węglowe, a jej twórcą był brytyjski fizyk Joseph 

Swan. W późniejszych latach zamiast włókien węglowych zastosowany został w 1890 

roku przez Aleksandra Łodygina drucik wolframowy, zaś próżnię domieszkowano 

argonem, a później kryptonem.  

 Znając te informacje, możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że  to nie Edi-

son  wynalazł żarówki, on  jedynie opatentował skopiowany projekt Swana w USA 

oraz wdrożył w życie do sieci energetycznej własnej konstrukcji, niestety była to zu-

pełnie niewydajna sieć prądu stałego, związana ze zbyt dużymi stratami energii. 

Wszystkie lampy żarnikowe mają charakter zwarciowy, tzn. cykl zapłonu odbywa się  

w następujących fazach: gdy prąd przepływa przez żarnik, temperatura żarnika rośnie, 

w konsekwencji rezystancja rośnie, po czym prąd przepływu przez zwiększony opór 

maleje, stabilizuje się. Ciśnienie w lampie rośnie, lecz nadal pozostaje niższe od ze-

wnętrznego. 

Przepalone włókno wolframowe. 
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Sarah Addison Allen  

„Słodki zapach brzoskwiń” 

 Eterycznie, pachnąco i smacznie – czyli Sarah 

Addison Allen w najczystszej postaci! Jej książki to 

uczta dla zmysłów! Smaki, zapachy… mmm, bajka! 

Genialnie się to czyta, zwłaszcza pasjonatom kuchni!  
 „Słodki zapach brzoskwiń” to jednak nie powieść 

kulinarna.  To opowieść o wielkich przyjaźniach, odnajdy-

waniu swojego miejsca w świecie oraz łamaniu form, któ-

re ograniczają człowieka dosłownie na każdej płaszczyź-

nie życia.  

 Poznajemy Pax i Willie, dwie całkiem odmienne 

dziewczyny, które łączy tylko to, że kiedyś chodziły do 

jednej szkoły…  

 Pax – perfekcjonistka, z bogatego domu. Prowadzi 

stowarzyszenie dla kobiet, zawsze idealna – sprawia wra-

żenie osoby niedostępnej, choć w głębi jest nieszczęśliwa, 

nie czuje się pewnie i jest zakochana w Sebastianie, które-

go uważa za geja…  

 Willie – buntowniczka z wyboru, teraz spokojna 

i zrównoważona właścicielka kawiarni. Pełna obaw, nie-

wiele osób dopuszcza do swojego grona.  

 Pax i Willie spotykają się w nietypowych okolicz-

nościach – Willie ratuje Pax, od czego zaczyna sie ich 

relacja, kończąca się piękną przyjaźnią na wzór tego, co 

łączyło ich babcie. Później pojawia się Collin (brat Pax 

wracający z Nowego Jorku) i ogólnie rozkręca się akcja 

(czego zdradzać na pewno nie będę)...   

 Warto po to sięgnąć. Dlaczego? Bo warto!  Może 

nie jest to mega oryginalna fabuła, ale Sarah przekazuje 

w prostych słowach tak wiele myśli, które nam umykają 

w codzienności. Dodając do tego piękne krajobrazy, 

wszech-obecne zapachy kawy, ciasteczek i brzoskwiń, jest 

to lektura naprawdę przyjemna i wartościowa! Polecam! 

 Dlaczego warto to przeczytać? Z samej ciekawości 

chociażby. Pokazuje trochę inne spojrzenie na człowieka, 

którego znał cały świat. Co prawda, nie przeczytamy tam 

o żadnych „pikantnych” szczegółach, a chwilami opo-

wieść raczej przypomina  bajkę o Kopciuszku. Mimi napi-

sała tę książkę prostym językiem, czyta się ją z chęcią. 

„Połknęłam” to w jedno popołudnie, zupełnie nie mogłam 

się oderwać. Polecam! 

Aneta Wiśniewska, kl. III B 

Jak to w ogóle świeci? 

 Aby rozwiązać problem świecenia lampy, trzeba sięgnąć 

do fizyki kwantowej. Istota polega na tym, że podczas pod-

grzewania drutu w żarówce prądem, elektrony są wzbudzane i 

przechodzą na wyższe powłoki energetyczne, na których prze-

bywają krótko. Wracając do stanu o najniższej energii,  emitują 

różnicę energii w postaci fotonów o określonej częstotliwości. 

Im wyższe napięcie przyłożymy do żarówki, tym elektrony 

będą wybijane na coraz wyższe poziomy energetyczne  i zdol-

ne do wyemitowania kwantów światła o wyższej częstotliwości 

(rozwijających się w spektrum w kierunku nadfioletu).  

 Kolejnym interesującym źródłem światła jest lampa flu-

orescencyjna, popularnie nazywana świetlówką, ostatnio szero-

ko rozpowszechniona, potocznie znana jako żarówka energo-

oszczędna, choć jest to określenie nieprecyzyjne: może 

i energooszczędna, ale na pewno nie żarówka. Z przykrością 

można stwierdzić, że jej światło jest najbardziej szkodliwe dla 

człowieka spośród wszystkich źródeł światła, jak każda lampa 

wyładowcza powoduje ona efekt stroboskopowy, czyli migota-

nie światłem. Lampa fluorescencyjna posiada liniowe spektrum 

emisyjne, z naciskiem na wyższe częstotliwości dążące do nad-

fioletu. Lampa ta jest najbardziej szkodliwa dla środowiska 

przy niewłaściwej utylizacji bądź w przypadku nagłych uszko-

dzeń czy pęknięć szklanej tuby. Posiada ona opary rtęci szko-

dliwe dla górnych dróg oddechowych. Rtęć potrzebna jest do 

wywołania scyntylacji fal nadfioletu, które następnie przecho-

dzą przez napyloną luminoforem (substancją luminescencyjną) 

tubę, aby wyemitować światło z zakresu fal widzialnych.  

 Ostatnim emiterem będzie źródło najpóźniej wynalezio-

ne,  jest nim dioda elektroluminescencyjna. Aby poznać jej 

historię,  trzeba sięgnąć do początku półprzewodników,  mia-

nowicie w diodzie ostrzowej,  będącej pierwszą diodą,  zaraz 

po detektorze kryształowym,  obserwuje się emitowanie świa-

tła na złączu metal-półprzewodnik. Na tej podstawie została 

zaprojektowana dioda LED,  która jest coraz intensywniej 

wdrażana do użytku codziennego.  Jest to z całą pewnością 

źródło o największej wydajności świetlnej ze wszystkich źró-

deł niezanieczyszczających środowiska.  

 Sądzę, że mimo wieku lamp i wypierania ich przez para-

konwencjonalne źródła światła, takie jak świetlówki, są one 

ludziom ciągle bardzo potrzebne. Ciekawe jest to, że lampa 

wysoko domieszkowana, np. sodowa, posiada znacznie wyższą 

skuteczność nawet od LED-ów. 

 

Łukasz Guziczak, kl. I 
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ŚWIĄTECZNY BOOM KOLORÓW 

Już od listopada obserwujemy  „świąteczny wystrój” 

centrów handlowych. Obok choinek, bombek, świate-

łek i girland nie można przejść całkowicie obojętnie. 

Paleta barw serwowana naszym oczom to nie wynik 

przypadku lub „zwyczaju”. Świąteczny szał pozwala 

nam bez problemu dostrzec coś, czym jesteśmy bom-

bardowani cały rok, lecz z czego nie zdajemy sobie 

sprawy, a mianowicie: „psychologię koloru”. Związki  

barw  z  naszą osobowością, skojarzenia, aspekty kul-

turowe i religijne są wykorzystywane wszędzie – w 

mediach, modzie i centrach handlowych. Wszystko to 

dzieje się dzięki  prostym trickom marketingowym 

bazujących na kolorach. Wpływ koloru na nasze ży-

cie jest jednak bardziej rozległy  – to nie tylko mani-

pulacja przy zakupach, lecz również postrzeganie 

smaku jedzenia, podświadome skojarzenia oraz me-

chanizmy biologiczne mające chronić przed śmiercią.  

NIE TRZEBA NIC MÓWIĆ. KOLOR ZROBI 

TO ZA NAS! 

By zrozumieć marketingowe mechanizmy, musimy 

zacząć od podstaw, czyli znaczenia kolorów. Naj-

pierw należy zrozumieć i poznać klienta. Istnieją 

związki między barwami a osobowością! Innymi sło-

wy kolory, którymi się otaczamy lub, w które się 

chętnie ubieramy mogą zdradzać nasz charakter i na-

stawienie do życia. Większość barw posiada swoje 

pozytywne i negatywne znaczenie oraz rozległy ob-

szar „skojarzeń”, dlatego trudno jednoznacznie okre-

ślić osobę na podstawie jej ulubionego koloru. Nie-

mniej jednak jest to przydatna i wykorzystywana po-

wszechnie wiedza.  

Czerwony 

odwaga, ambicja, miłość, namiętność, agresja, 

krew 

Kolor czerwony jest zauważany przez nasz mózg na-

tychmiastowo. Osoby kochające „kolor krwi” najczę-

ściej uwielbiają skupiać na sobie uwagę, wyróżniać 

się w tłumie. Są zdecydowane, mają zdolności przy-

wódcze. Ubiorem bądź dodatkami w tym kolorze sy-

gnalizuje się swoją dominację w grupie.  Jak wskazu-

ją badania, mężczyźni, wybierając ten kolor, sugerują 

się potrzebą oryginalności. Kobiety rozkochane w tej 

barwie mają również tendencję do reagowania szybko 

i bardzo emocjonalnie. Czerwone ściany idealnie 

sprawdzają się w korytarzach lub na siłowni. Czer-

wień jest oznaką gotowości do walki, zachęca do wy-

siłku (np. fizycznego na siłowni). Dłuższe przebywa-

nie w takich pomieszczeniach może powodować 

agresję i zmęczenie.  

Niebieski 

ład, świeżość, kreatywność, inspiracja, spokój, 

beztroska 

Ów kolor kojarzy się z niebem, wodą, morzem i 

otwartą przestrzenią, dlatego nas uspokaja. Wprowa-

dza harmonię. Co ciekawe, osoby lubiące niebieski 

wykazują większe przywiązanie do tradycji oraz zain-

teresowanie literaturą i sztuką. W hinduskich pismach 

pojawiają się wzmianki o właściwościach koloru nie-

bieskiego. Osobom cierpiącym na gorączkę zalecano 

niegdyś przebywanie w niebieskim (zimnym) po-

mieszczeniu. W starożytnej Grecji barwę tę przypisy-

wano najpotężniejszym bogom – Zeusowi i Jupitero-

wi. Idąc tym „wzniosłym” tropem, na myśl przycho-

dzi nam minerał – lapis lazuli i jego zastosowanie w 

starożytnym Egipcie.  Wykorzystywano go do pro-

dukcji barwników, farbowania tkanin oraz zdobnic-

twa biżuterii. Lapis lazuli, posiadający swe zaszczyt-

ne miejsce w pektorale, zdobił zatem mężną pierś sa-

mego faraona.  W  obecnych czasach w Iranie wyraża 

stan żałoby. 

Zielony 

życie, natura, optymizm, wolność, szczerość, dobry 

los 

ZIELONE ŚWIATŁO DLA WIEDZY!  

PSYCHOLOGIA KOLORÓW - KLUCZ DO GOSPO-

DARCZEGO SUKCESU! 
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Zielony kojarzy nam się z wiosną, naturą, roślinno-

ścią. Wyraża potrzebę uporządkowania i odpoczynku. 

Wpływa kojąco na układ nerwowy oraz zmniejsza 

napięcie. Stosuje się go mniej lub bardziej umiejętnie  

w szkołach i szpitalach, by zredukować negatywne 

emocje. Wprowadza atmosferę szczerości i liczenia 

na „szczęśliwy traf”. Tym oto sposobem stoły bilar-

dowe oraz stoły w kasynach są intensywnie zielone.  

Zamiłowanie do zieleni wyraża fascynację przyrodą i 

ludźmi, dużą liczbę zainteresowań. Podobno w epoce 

średniowiecza zieleń kojarzono ze śmiercią.  

Granatowy 

powaga, dyscyplina, praca, nauka, atrament 

Grantowy to kolor munduru i służby, a co za tym 

idzie, powagi i zdyscyplinowania. Osoby lubujące się 

w tej barwie, są ambitne, mają silne poczucie odpo-

wiedzialności za swoje czyny. Pragną konkretów oraz 

posiadają zdolności przywódcze. Charakteryzuje je 

tendencja do forsowania swojej opinii. Ostatnie sło-

wo musi należeć do nich.  

Żółty 

ciepło, dobroć, optymizm, współczucie, rozsądek, 

twórczość, złość, zazdrość 

Żółty automatycznie kojarzy nam się z wielkim słoń-

cem, którego promienie docierają wszędzie. Stąd cie-

pło i optymistyczne nastawienie. To kolor idealny dla 

„doradców”. Podkreśla ich towarzyskość i otwartość 

na innych. Natomiast osoby kochające kolor słonecz-

nika równocześnie wolą zachować swoje problemy 

tylko dla siebie. Inne „zastosowania”? Żółty przy-

spiesza metabolizm, aktywuje pamięć, stymuluje 

układ nerwowy. Jak pozostałe kolory, pełni funkcję 

komunikatu – podarowanie kobiecie bukietu żółtych 

kwiatów (w szczególności róż) uznaje się za oznakę 

zazdrości. 

Brąz 

równowaga, spokój, bezpieczeństwo, stabilizacja 

Brąz przywołuje obraz ziemi, iglastego lasu. Kojarzy-

my go z równowagą, stabilizacją i  tym co niezmien-

ne. Wielbiciele brązu na ogół obawiają się zmian, są 

konserwatywni. Doceniają ciepło rodzinne. Pragną 

odnaleźć oparcie w naturze, która zawsze towarzyszy 

człowiekowi. Odczuwają potrzebę przynależności i 

kontaktu. 

Pomarańczowy 

spontaniczność, żywiołowość, motywacja do dzia-

łania, optymizm 

Barwie tej przypisujemy wyrazisty smak owocu po-

marańczy. Większości z nas kojarzy się ze słońcem, 

zabawą, upałem. Może oznaczać gotowość do działa-

nia, motywację, spontaniczność. Miłośnicy pomarań-

czowego nie zrażają się porażkami. Chcą brać z życia 

to, co najlepsze. Wykazują tendencję do walki z nało-

gami. 

Różowy 

miłość, wdzięk, słodycz, ciepło, szczerość, sympa-

tia, przyjaźń, tandeta, niedojrzałość 

Różowy to połączenie bieli i czerwieni. Wnosi więc 

w „obszar skojarzeń” miłość, w szczególności mat-

czyną i bezinteresowną. Róż utożsamia się z ubranka-

mi dla małych dziewczynek, jako oznakę łagodności. 

To barwa idealna dla eleganckich pań jednak tylko 

połączeniu z ciemnymi kolorami. Jednolity różowy 

ubiór wysyła jasny przekaz – niedojrzałość, naiw-

ność, tandetę. W relacjach międzyludzkich wyraża 

przyjaźń, sympatię , szczerość, pogodę ducha. Fani 

różu na ogół potrzebują uwagi innych oraz łatwo oka-

zują uczucia. Są skłonni do wzruszeń i doceniają cie-

pło rodzinne.  

Biel 

czystość, szczerość, niewinność, odnowa życia, we-

sele,  egocentryzm  

Bez najmniejszych wątpliwości biel kojarzy nam się 

z suknią panny młodej, welonem, szatą na chrzest 

dziecka. To również znak szczerości. Z drugiej strony 

biel mówi o  dużym zainteresowaniu własną osobą, 

potrzebie docenienia i potrzebie przestrzeni. Biel jest 

barwą uniwersalną, lecz w nadmiarze powoduje bóle 

i zawroty głowy. Wywołuje w nas skojarzenia z lek-

kością. Przed oczami mamy zapewne śnieg i pióra. 

Cenią ją głównie indywidualiści. Natomiast w przy-

padku fartucha lekarskiego biel sygnalizuje nieskazi-

telną czystość, higienę. W Azji jest oficjalnym kolo-

rem żałoby. 

Czarny 

konserwatyzm, powaga, elegancja, dostojeństwo, 

żałoba, rozkład   

W kulturze europejskiej czarny łączymy raczej z ne-

gatywnymi przeżyciami, takimi jak śmierć bliskiej 

osoby, okres żałoby, brak wiary w siebie, depresja. Z 

drugiej strony to oznaka elegancji, dobrego smaku, 

stonowania. Podkreśla tajemniczość. Miłośnicy czer-

ni to osoby niezależne, mocno stąpające po ziemi, 

zdyscyplinowane, pewne siebie. Jako ciekawostkę 

możemy potraktować fakt, że w przyrodzie nie wy-

stępuję stuprocentowy kolor czarny. Czerń to mie-
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szanka wszystkich kolorów.  

REKLAMA PRAWDĘ CI POWIE! 

Może zastanawialiśmy się kiedyś, dlaczego część 

sklepowych sektorów reprezentuje tylko jeden kolor, 

a część emanuje różnorodnym blaskiem? To oczywi-

ście nie przypadek. Jak trafić do klienta? To nietrud-

ne. Przyjdzie sam!  Sieciówka musi zadbać tylko o 

odpowiednie ustawienie towaru. Czarowi reklamy nie 

oprze się przecież nikt! Zapoznaliśmy się  już ze zna-

czeniem kolorów. Wykorzystuje się je namiętnie w 

reklamie, razem z muzyką i tekstem. Reklama to nie 

informacja o produkcie. Jej zadania są znacznie po-

ważniejsze. Reklama dostarcza emocji, wykorzystuje 

i intensyfikuje nasze skojarzenia. Uczy nas, jak dany 

produkt ma wyglądać oraz co sobą reprezentuje. By 

zwrócić uwagę na produkt, potrzeba wyrazistych ko-

lorów. Wchodząc do sklepu, stajemy w osłupieniu i 

patrzymy na różnorodność opakowań (a już zwłasz-

cza świątecznych akcesoriów). Nasze skojarzenia po-

wiązane z kolorami od razu prowadzą nas do właści-

wych alejek.  

WIĘKSZA OSTROŚĆ, WIĘKSZA SPRZEDAŻ 

Czy to się dzieje przez cały rok? Idealnym przykła-

dem z codziennego życia jest taki ot zwykły artykuł 

spożywczy jak masło. Cóż w nim niezwykłego? To, 

że odrobinkę poprawiono mu kolor. Naturalnie wyra-

biane masło ma kolor biały lub lekko kremowy. Nie 

jest na pewno samo z siebie intensywnie żółte. Dla-

czego żółty? Bo przyspiesza metabolizm, stymuluje 

układ nerwowy. To kolor optymizmu i ciepła. Swoją 

„oficjalną” barwę masło zawdzięcza karotenom – 

barwnikom.  

RZEŹNIK I JUBILER 

BARWY UZUPEŁNIAJĄCE SIĘ? 

Drobna poprawka koloru to nie wszystko. Podobną 

technikę stosuję się w sprzedaży mięsa. Polega ona na 

doborze „uzupełniających się kolorów”. Przystrojenie 

liśćmi sałaty wprowadza kontrast -  zielona sałata i 

czerwone mięso. Zadaniem zielonych elementów  jest 

uwydatnienie krwistości mięsa, która kojarzy nam  

się z jego świeżością. Można wznieść się jednak na 

wyżyny i poszukać bardziej ekskluzywnych przykła-

dów eksponowania kolorów. Podczas wizyty u jubile-

ra biżuterię ze złota, np. kolczyki lub obrączki po wy-

ciągnięciu z witryny, pokazuje się klientowi na nie-

bieskiej podkładce. Złoty i niebieski są kolorami uzu-

pełniającymi się. Pozostając jednak w klimatach 

świątecznych, należy zwrócić uwagę na kolory towa-

rzyszące danym sezonom. W lecie centra handlowe 

preferują kolor czerwony, natomiast w zimie dołącza 

do niego zieleń, której podczas śnieżyc nam brakuje. 

Taka namiastka wiosny w zimie… A wszystko to nie-

postrzeżenie!  

PROBLEMY ETYCZNE 

Kolorem, na który człowiek jest najbardziej wyczulo-

ny, jest czerwony. On jeden nie może pozostać nie-

zauważony. To właśnie czerwone tabliczki informują 

nas o „super ofertach” i wyprzedażach. Informacja  to 

dopiero początek.  Najbardziej rozpoznawalnym  ze-

stawem barw jest połączenie czerwieni i żółci wyko-

rzystywane przez McDonald’s. Te kolory łączą w so-

bie to, co najlepsze i najbardziej „żywe”. Wykorzy-

stanie czerwieni to nie tylko domena  koncernu zało-

żonego w 1940 roku w Kalifornii. Kolor krwi wyko-

rzystuje również KFC i Burger King. W dużym 

uproszczeniu to barwa popularna w biznesie gastro-

nomicznym. Oddziaływanie kolorami chwilami odby-

wa się na granicy wiedzy, manipulacji, a wręcz prze-

kazu podprogowego. Z problemem natury etycznej 

zetknęła się firma Play, której grożono procesem są-

dowym za wykorzystanie we własnym logo i rekla-

mach połączenia fioletu i bieli. Działanie koncernów 

nie przechodzą bez echa. Oddziaływanie na klientów 

jest podporządkowane gigantycznej puli reguł. 

WIELKOŚĆ, KSZTAŁT I WAGA KOLORU 

Jak zdefiniować kolor? To przecież nawet nie przed-

miot. Jak się okazuje, w branży marketingowej moż-

na go określać  kształtem, wagą i wielkością. Przed-

mioty zielone i niebieskie wydają nam się większe niż 

np. obiekty czerwone lub żółte. Możliwe, że skojarze-

nie jakie mamy z zielonym i niebieskim (a więc drze-

wa, woda  - natura)  automatycznie budzą w nas po-

czucie ogromu. Jednak ważne są też różnice w długo-

ści fal. Światło czerwone i żółte ma znacznie większą 

długość fali niż niebieskie i fioletowe, dlatego przed-

mioty te wydają nam się bardziej wypukłe. Natomiast 

waga koloru jest wykorzystywana w szczególności 

przy sprzedaży produktów „light”. Opakowania arty-

kułów niskotłuszczowych mają  zwykle białe lub bar-

dzo jasne, pastelowe kolory. Jasne odcienie kojarzą 

nam się z lekkością, puchem, płatkami śniegu. Kolory 

ciemne sprawiają wrażenie ciężkich. Przywołują ob-

razy np. ołowiu czy węgla. Jak sami rozumiemy, 

„ciężki” produkt dietetyczny by się nie sprzedał. 

 

 

PSYCHOLOGIA KOLORÓW - CIĄG DALSZY 
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ILE JEST PRAWDY W TYM, CO WIEMY  

O PŁACZU I ŁZACH? 

„Nie, Stasiu... ja nie chcę płakać... tylko mi się tak... 

oczy pocą.” 

                   (H. Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy”) 

 

 Płacz towarzyszy ludzkość od zarania dzie-

jów. Jakie są więc nasze pierwsze skojarzenia z 

tym wyrazem? Słowo „płacz” wprawia w drganie 

strunę ukrytą gdzieś tam daleko w naszym wnę-

trzu. Burzy harmonię i spokój. Pierwsze skojarze-

nia to ból, strach, złamane serce, cierpienie, sła-

bość. Od razu chcemy powiedzieć, że to oczywiste. 

Przecież szczęście jako przyczyna płaczu zajmuje 

ostatnie miejsce na liście skojarzeń. Czy możemy 

wskazać spośród naszych znajomych osobę, która 

nigdy nie płakała?  Natychmiast  nasuwa nam się 

odpowiedź „raczej nie”. Ku zdziwieniu większości 

z nas są na świecie ludzie, którzy nie potrafią pła-

BARWA WAŻNIEJSZA NIŻ SMAK! 

ŚWIAT KOCHA TRUSKAWKI 

Kolory odgrywają ważna rolę w postrzeganiu smaku. 

To, czy uważamy coś za smaczne, jest ściśle związa-

ne z barwą produktu. Badania wykazały, że duża 

część ludzkiej populacji lubi truskawki. Są one naj-

bardziej rozpoznawalne i są pierwszym skojarzeniem 

„żywnościowym” z kolorem czerwonym. Wydawało-

by się, że skoro truskawki, poziomki i maliny cieszą 

się takim uznaniem, to jeżyny nie muszą być wcale 

gorsze. Okazuje się jednak, że nie są powszechnie 

lubiane. Ich intensywny czarny kolor kojarzy nam się 

podświadomie z rozkładem ciała i trucizną. Walor 

smakowy ma małe znaczenie. Kolejne eksperymenty 

potwierdziły tylko niebagatelne  znaczenie barw. 

Osobom pokazywano zdjęcia produktów – owoców i 

warzyw, ale o pozmienianych kolorach, np. ziemniak 

był czerwony. Na widok czerwonego obiektu mózg 

pracował intensywniej, a osoby deklarowały chęć za-

kupu  i spróbowania takiego produktu. Dlaczego 

część owoców i warzyw nas odpycha? Jest to przy-

stosowanie pierwotnego człowieka. Skoro czerń po-

strzegamy jako zagrożenie, śmierć i truciznę, to na 

wszelki wypadek wolimy nie jeść owoców lub mięsa 

w takim kolorze.  

 

MARKETINGOWY PRZYPADEK? 

Wszystko, co nas otacza, ma swoje szczególne wła-

ściwości. Nic nie jest dziełem przypadku. Wydawało-

by się, że kolory nie mają aż takiego znaczenia. A 

jednak! Jesteśmy ciągle poddawani sugestiom re-

klam.  Walka o klienta trwa. Rozwój nauki, studiowa-

nie „wnętrza” człowieka oraz szybkość przepływu 

informacji wpływają na zaawansowanie tego 

„oddziaływania”.  Bodziec powoduje reakcję i to nie-

ustannie badają rynki. Nasz świat jest pełen „naj”. 

Wykorzystuje się najbardziej pierwotne i naturalne 

mechanizmy kierujące człowiekiem w sposób rów-

nież najbardziej efektywny. W szaleństwie świątecz-

nych zakupów warto zwrócić uwagę na działające 

chwyty i być ich świadomym. Kolor ma wielką moc 

oddziaływania. Mimo nieznacznych różnic wynikają-

cych  z aspektów kulturowych,  tak samo w Europie, 

jak i w Azji wpływa na zdrowie, samopoczucie, in-

formuje o naszych upodobaniach i uczuciach oraz 

pełni funkcję ochronną.  A co dla naszej gospodarki 

najważniejsze – zachęca do kupowania ciągle więcej 

i więcej… 

Zuzanna Oszust, kl. III B 

kać… W tym numerze „Kontaktu” porzucimy po-

wierzchowne skojarzenia i postaramy się zgłębić 

tajniki łez, funkcje płaczu oraz zaburzenia sygna-

lizowane płaczem. Zapraszam wytrwałych Czytel-

ników do lektury! 

CZY TYLKO LUDZIE PŁACZĄ? 

 Czym jest płacz? Według definicji jest to odpo-

wiedź na stan emocjonalny, reakcja na ból, smutek, 

cierpienie, stres lub szczęście i zachwyt. Dowodem 

na słuszność tych ostatnich jest płacz spowodowany 

pięknymi widokami lub podniosłą muzyką.  Jako lu-

dzie ciekawi świata na miarę XXI wieku, nie może-

my poprzestać na tym stwierdzeniu! Zawsze pytajmy: 

dlaczego tak jest? Otóż istnieje połączenie między 

kanalikami łzowymi a częściami naszego mózgu od-

powiadającymi za poszczególne emocje. Na tym eta-

pie jesteśmy już w stanie zadawać wiele bardziej inte-

resujących pytań, np. pytania o zwierzęta. Są one po-
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wodem sporów wielu naukowców. Mimo wszystko 

jak na razie uważa się, że tylko ludzie są w stanie pła-

kać z emocji, m.in. żalu. To jeszcze nie wszystko! 

RÓŻNE ŁZY - RÓŻNY SKŁAD 

 W zależności od tego, jaki jest powód płaczu, 

inny jest skład chemiczny łez. Chemicy wyodrębnili 

we łzach substancję, która działa jak morfina, czyli 

znieczula nas na ból. Łzy pojawiające się na przykład 

pod wpływem smutku, różnią się składem od tych, 

których pojawienie się wywołuje zapach cebuli czy 

chrzanu. W skład chemiczny łez emocjonalnych 

wchodzą tlen, sód, potas, wapń, magnez, żelazo, 

miedź, cynk, chlor, fosfor, azot, witaminy C i B. 

Płacz w przypadkach strachu, który powoduje stres 

jest sposobem organizmu na pozbycie się z jego wnę-

trza szkodliwych substancji związanych ze stresem. 

Dowód? We łzach tych występuje np. prolaktyna, 

czyli hormon wydzielany na skutek stresu. Między 

innymi dlatego, gdy się wypłaczemy, czujemy się le-

piej i spokojniej. Opuszcza nas nadmiar „napięcia”. 

Czasem jest to bardziej skomplikowany proces, o któ-

rym pokrótce opowiem w dalszej części artykułu.   

PO CO NAM PŁACZ? 

 Co oprócz nawilżania oka i zabijania zarazków 

mogą zaoferować nam łzy? Otóż płacz jest po części 

traktowany również jako reakcja obronna człowieka. 

Wydzielanie łez ma spowodować w naszym przeciw-

niku litość, okazanie „słabości” i pierwotnie pomóc 

ocalić życie. W naszych czasach jak i tysiące lat temu 

płacz był niezawodnym sposobem zwrócenia na sie-

bie uwagi innych osobników i drogą uzyskania pomo-

cy.  

GDY JUŻ BOLĄ OCZY… 

 Jak widać, łzy to bardzo przydatne narzędzie. 

Zatem o swoje, kolokwialnie mówiąc „patrzałki”, 

trzeba dbać. Akurat na ten temat krąży wiele mitów 

nie tylko w Internecie. Co jesteśmy w stanie zrobić?  

W razie pieczenia oczu, które może być objawem su-

chości oczu, należy niezwłocznie udać się do okulisty 

po krople nawilżające lub skierowanie na specjali-

styczne badania. Fanom gier komputerowych i kolo-

rowych punktów powinno spodobać się badanie dna 

oka. Pamiętajmy, że dla naszych oczu szkodliwe są 

dość popularne lampy jarzeniowe, więc kontakt z ni-

mi ograniczmy do minimum.  

  

BODYGUARDZI WZROKU: 

JEDZIENIE I DOBRE OKULARY 

 By naturalnie wzmacniać oczka, powinniśmy 

zastosować dietę, w której uwzględnimy bogate w 

witaminę A produkty, takie jak masło, marchew, bro-

kuły, szpinak. Niedobór tej witaminy może spowodo-

wać „kurzą ślepotę”, czyli ślepotę zmierzchową. Już 

sama nazwa powinna dostarczyć nam bodźców do 

refleksji nad naszym sposobem odżywiania. Możemy 

spytać – a co z okularami? Popularny błąd to stwier-

dzenia typu „okulary powinny być słabsze niż wykry-

ta wada wzroku po to, by oczy ćwiczyły i defekt się 

już nie pogłębiał”. Jest to kompletna bzdura! W ta-

kich przypadkach, a sama jestem posiadaczką okula-

rów „do czytania i komputera”, polecam stosowanie 

się jednak do zaleceń okulisty, a nie domorosłych 

znachorów. Po krótkim relaksie z higieną narządu 

wzroku powróćmy jednak do  kontynuowania rozwa-

żań stricte o płaczu. 

ZESPÓŁ KOCIEGO KRZYKU 

 Płacz, a zwłaszcza ciągły, „przejmujący” płacz 

kojarzy się z małymi dziećmi. Dla maluszków, które 

jeszcze nie potrafią mówić, jest on sposobem na ko-

munikację z rodzicami i może być, dla utrudnienia 

sprawy rodzicom, wieloznaczny. Sygnalizuje głód, 

strach, niedogodną temperaturę otoczenia, potrzebę 

zmiany środowiska (znudzenie pomieszczeniem), 

kolkę, ból brzucha, zmęczenie zabawą. Podsumowu-

jąc, może znaczyć dosłownie wszystko. Czasami jed-

nak płacz sygnalizuje bardzo poważną chorobę gene-

tyczną. Jest nią cri du chat – zespół kociego krzyku. 

To choroba genetyczna spowodowana nieprawidłową 

budową 5. chromosomu. Cierpi na nią średnio 1 na 15

-50 tys. osób. Płacz, jak sama nazwa wskazuje, brzmi 

jak kocie miauczenie. Dzieci cierpiące na tą chorobę 

posiadają zwykle szeroko rozstawione oczy i nisko 

osadzone uszy. Inżynierowie, psychiatrzy i pediatrzy 

pracowali blisko dwa lata nad skonstruowaniem urzą-

dzenia diagnostycznego, pomagającego wykryć nie-

prawidłowości w odgłosach wydawanych przez dzie-

ci jeszcze przed tym, nim zaczną mówić. Badanie jest 

nieinwazyjne i stwarza szanse na zdiagnozowanie 

choroby we wczesnym stadium rozwoju maluchów. 
Program komputerowy dzieli nagranie płaczu na kró-

ciutkie, 12,5-milisekundowe sekwencje. Potem anali-

zuje je, uwzględniając blisko 80 różnych parametrów 

– od częstotliwości po natężenie dźwięku. Prace nad 

ulepszaniem narzędzia i jego popularyzacją poza 

USA trwają. Daje to szansę na szybszą rehabilitację 

dzieci. Młodzi rodzice muszą być zatem czujni i nig-

dy nie lekceważyć płaczu dziecka.  
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WIĘŹ DZIECKO-RODZIC 

Poprzez płacz i reakcje rodziców na owe dźwięki ma-

luszek buduje relacje ze swoimi opiekunami. Brak 

reakcji na płacz – tzn. pozostawienie dziecka samemu 

sobie kilka razu pod rząd zaowocuje tym, że dziecko 

nie będzie już dla kaprysu płakać. Nie będzie już tak 

inne dzieci sprawdzać, czy rodzice do niego przyjdą, 

bo nauczy się, że nie przyjdą. To, że nie przyjdą, 

oznacza, że dziecko nie może na nich liczyć. Wyda-

wać by się mogło, że niemowlakowi nic się nie sta-

nie, jednak zaufanie zostało wystawione na próbę, 

którą rodzice dla własnego wygodnictwa zlekceważy-

li. To w większości podświadomie powoduje potem 

problem w relacjach tych dzieci z ich rodzicami. 

Mózg nigdy nie śpi! W mózgu zapisuje się wszystko. 

To, że my nie pamiętamy zdarzeń z własnego okresu 

niemowlęcego i średnio do 3 roku życia, nie znaczy, 

że nie pamięta ich nasz mózg.  Każda informacja za-

pisana w mózgu i każde zdarzenie rzutuje na nasze 

postępowanie.   

CHORZY NA ALEKSYTYMIĘ: BEZ EMOCJI I 

BEZ PŁACZU 

 Jak się okazuje, żyją na świecie ludzie cierpiący 

na aleksytymię. To choroba opisana w 1973 roku, 

polegająca na tym, że człowiek w określonych sytu-

acjach odczuwa pobudzenie, ale nie wie, że jest to 

spowodowane emocjami. Takie słowo nie ma dla nie-

go znaczenia. Nie wie, co to są emocje i jak się je od-

czuwa. Nie potrafi tego pojąć. Szuka przyczyn swoje-

go pobudzenia, napięcia, np.  w temperaturze po-

mieszczenia, przeciągach. Czasami z tego powodu 

przesadnie dba o zdrowie. Nie potrafi określić, co ta-

kiego się stało, że czuje napięcie ani w jaki sposób je 

„odczuwa”. Przez to, że nie potrafi określić stanów, 

w jakich się znajduje, nie wyraża „emocji” , bo ich po 

prostu nie identyfikuje. Nie wyraża ich więc na ze-

wnątrz poprzez charakterystyczne zachowania,  takie 

jak drżące ręce, płacz, kłopotliwe „przewracanie 

oczami”. Pozostaje niewzruszony. Jedyne, co rozpo-

znaje, to stan napięcia, pobudzenia, nad którym nie 

panuje. Ten „analfabetyzm emocjonalny” może wy-

dawać się nam śmieszny, ale w rzeczywistości to bar-

dzo poważny problem w wymiarze społecznym. Oso-

ba chora jest na starcie pozbawiona większej części 

„wewnętrznego świata” i możliwości przeżywania. 

„Świat wewnętrzny” nie stanie się  już jej tematem 

rozmów z resztą ludzi obecnych w jej życiu. Jak 

określi swoje relacje z tymi ludźmi? Jest pozbawiona 

„języka” działania reszty społeczeństwa i pozbawiona 

znajomości pobudek, którymi inni się kierują. Nie ma 

możliwości zrozumienia stanów emocjonalnych, w 

jakich znajduje się reszta rodziny czy współpracowni-

ków.  

PSCYHOPATĄ BYĆ… 

Czy można poznać, że ktoś ma predyspozycje psy-

chopatyczne? Oczywiście, że tak! Po zachowaniu! 

Ludzie o takich skłonnościach nie przejawiają empa-

tii – nie potrafią wczuć się w sytuację, jaką przeżywa 

inna osoba. Do tego nie wyciągają wniosków z wła-

snych błędów czy odbytych kar. Snują długotrwałe 

plany na przyszłość, lecz nie mogą ich zrealizować. 

Koncentrują się na celu i nic poza tym się nie liczy. 

Traktują ludzi instrumentalnie. Bycie psychopatą to 

nie tylko kwestia „osobowości”, ale budowy mózgu. 

Za takie skłonności odpowiada płat czołowy, kora 

podstawy oraz zakręt obręczy. Ten ostatni obszar od-

powiada np. za umiejętność postrzegania własnych 

błędów, pomiar bólu oraz dopasowanie mimiki twa-

rzy do ukrytych uczuć. Osoby, które mają uszkodzo-

ny zakręt obręczy, nie są w stanie dobrze rozpozna-

wać emocji innych osób i mają mniejszą skłonność 

do unikania zagrożenia. Wolniej reagują w nagłych 

sytuacjach – np. podczas wypadku samochodowego. 

Zauważono również, że psychopaci gorzej przyswaja-

ją słowa nacechowane emocjami. Maja problem z 

przypisywaniem dźwięków do emocji – np. płaczu 

i krzyku. Gdy przytoczymy im historię pewnej zbrod-

ni, nie są w stanie dostrzec dylematów moralnych 

„bohaterów” ani wskazać osoby winnej. Czym przy 

takim niebezpiecznym „postrzeganiu świata” wydaje 

się nam płacz? Otóż ta „kropla w morzu” może zasu-

gerować „nieprawidłowości” w zachowaniu innych w 

naszym otoczeniu. Co ciekawe, psychopaci są wśród 

nas! Stanowią około 1% naszego społeczeństwa, 15 

do 20 % rezydentów więzień i ośrodków uzależnień. 

SOMATYZACJA: GDY PSYCHIKA POWODU-

JE FIZYCZNY BÓL… 

 Część ludzi ma problem z mówieniem o swoich 

problemach i emocjach. Powody są różne, poczynając 

od zwykłej nieśmiałości, kończąc na braku zaufania 

do otoczenia, strachu przed odrzuceniem i niezrozu-

mieniem. Jednak u pewnych osób zwykłe ludzkie 

opory urastają do rangi poważnego problemu. Ciągłe 

gromadzenie w sobie stresu, złości, emocji i lęku 

przed okazaniem ich prowadzi nie tylko do przewraż-

liwienia i obłędu na tym punkcie, lecz zaburzenia 

zwanego „somatyzacją”. Polega ona na tym, że osoba 

cierpi na konkretne dolegliwości np. mdłości, biegun-

ki, duszności, kłucie serca, przewlekły ból zatok, gar-

dła czy brzucha. Po zrobieniu badań okazuje się przy-

czyną nie jest np. choroba serca lub rak żołądka. Nie 

można znaleźć przyczyny bólu ale ból jest. Stosowa-

nie leków nie przynosi efektów. Okazuje się, że zabu-

rzenie to zostało wywołane przez tłumienie w sobie 



16 Strona 

Redaktor naczelny: Juliusz Migdziński  

Opiekun: Janusz Kaczorowski 

Korekta: Janusz Kaczorowski 

Oprawa i opracowanie graficzne: Jakub Kossek  
Pomoc przy opracowaniu i oprawie : Anna Bukiewicz–Szul  

Autorzy: ks. Dyrektor Jerzy Babiak, Wiktoria Blida, Łukasz Guziczak, Justyna Konecka, Basia Kozak,  

Juliusz Migdziński,  Zuzanna Oszust, Klaudia Pietrusiak, Łukasz Podgórny, Mateusz Studniarek, Aneta Wiśniewska  

...O PŁACZU I ŁZACH? - CIĄG DALSZY 
emocji, nieokazywanie ich w sposób naturalny, np. 

poprzez płacz. Dochodzi się do takiego stanu, w któ-

rym zaczynamy odczuwać ból, który identyfikujemy 

z innymi „cielesnymi” chorobami. Nie zdajemy sobie 

sprawy, że wywołała go nasza kondycja  psychiczna. 

Somatyzacja jest trudna do odwrócenia i wiąże się z 

intensywną psychoterapią. Po raz kolejny możemy 

zauważyć, jak ważną rolę dla naszego zdrowia psy-

chicznego i fizycznego ma płacz oraz umiejętność 

mówienia o sferze uczuć.    

PŁACZ TERAPEUTYCZNY 

 Na początku artykułu wspomniałam o tym, że 

po wypłakaniu się ludzie czują ulgę i spokój. W przy-

padkach bardziej skomplikowanych u osób przecho-

dzących np. terapię ten płacz określa się mianem 

„płaczu terapeutycznego”. Jest on wciąż obiektem 

dyskusji i dociekań psychoterapeutów. Postaram się 

przybliżyć go w sposób zrozumiały, więc amatorski i 

w wielkim skrócie. Nie stosuje się go raczej w  trud-

niejszych przypadkach. Jego podstawą jest pełna zro-

zumienia relacja pacjent- psychoterapeuta albo pa-

cjent-inna osoba. Na pacjenta nie należy naciskać. 

Każdy musi znaleźć swoje tempo „pracy”. By okre-

ślić problem, który zwykle jest dość złożony, liczy się 

każda, nawet z pozoru nie na temat,  rozmowa z pa-

cjentem. Pokazuje ona schemat myślenia, stosunek do 

osób, przedmiotów i sytuacji. W dogodnych dla pa-

cjenta warunkach następuje przełamanie się. Zwykle 

ludzie starają się tłumić w sobie negatywne przeżycia 

i emocje. Próbują wmówić sobie, że już dawno się z 

nimi uporali i zamykają je gdzieś daleko we własnym 

wnętrzu. Boją się o nich mówić, bo boją się bólu, a 

zarazem płaczu. Metoda terapeutycznego płaczu ba-

zuje na tym, że poprzez  nagły wybuch płaczu, które-

go natężenie stopniowo maleje, pacjent na nowo do-

ciera w swoim wnętrzu do „tej” problematycznej dla 

niego sytuacji. Sekret tkwi w tym, że w momencie 

płaczu przeżywa ją jeszcze raz. Nie mówi już tak jak 

na pierwszych rozmowach o tej sytuacji z dystansem, 

opisując chłodno i „naokoło” wydarzenia jedno po 

drugi. Teraz na nowo musi zmierzyć się z proble-

mem. Następuje przełamanie. Osoba czuje jednak 

wsparcie z zewnątrz. Nie jest sama. Gdy płacz ustaje, 

ku zdziwieniu płaczących czują oni ulgę, bo pokonali 

na nowo nie tylko tę sytuację, lecz własny strach 

przed powrotem do niej – strach przed bólem. Płacz 

pozwolił im usunąć z siebie część napięcia i spojrzeć 

na problem w innym kontekście.  Nasze rozważania 

dobiegają końca, zatem warto jeszcze raz uporządko-

wać wiedzę. Podsumowując, płacz towarzyszy czło-

wiekowi, odkąd ma oczy, czyli od zawsze. Jest reak-

cją obronną – budzi litość pozostałych osobników i 

może ocalić życie. Powoduje zainteresowanie innych 

ludzi. Łzy chronią nasze oczy przed wysychaniem i 

zarazkami. Ich skład różni się w zależności od tego, 

czy płaczemy z emocji, czy płacz jest reakcją na wiatr 

lub opary, pochodzące z cebuli. Płacz jest podstawo-

wym sposobem komunikacji maleńkich dzieci. Nie 

można go lekceważyć, bo może być oznaką chorób, 

w tym zaburzeń genetycznych. Bez względu na wiek, 

płacz uspokaja osobniki naszego gatunku. Ludzkie 

ciało kryje w sobie wiele tajemnic. Warto jednak do-

ciekać i zrobić maleńki kroczek w stronę wiedzy.  

 

Zuzanna Oszust, kl. III B 


