
 

 

 

  Wrzesień-Październik 2022r 

W tym numerze: 

 Wspomnienie lata. P. Joanna Chęć na BALTIC TRIP  
 Wałęsizmy lub wałęsaliki  
 P. Renata Stelmachowicz-Pacholec mówi „Jak to jest z tą 

ekonomią” 
 P. Maciej Fabijański zapewnia  „Praktyka czyni mistrza” 
 P. Iwona Majewska zadaje pytanie „Informatyk czy 

programista?” 
 Kącik piguły: „Jak chronić siebie i innych przed 

zanieczyszczonym powietrzem”   
 P. Blanka Zientek daje „Wielką ściągę”  - pytania i odpowiedzi na 

test z wiedzy o mediacji i nie tylko 

 Ks. Dominik Augustyniak odpowiada na pytanie dlaczego 
wspominamy Matkę Bożą Różańcową w październiku? 
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BALTIC TRIP 2022 – 

WYBRZEŻE BAŁTYKU 

NA ROWERZE - R10 

W wakacje postanowiłam spełnić 
jedno z wielu marzeń rowerowych, 
które nie dawało mi żyć: wyprawa 
trasą rowerową wzdłuż polskiego wybrzeża – znana jako 
Międzynarodowa Trasa Rowerowa R10/Eurovelo. Było to nie lada 
wyzwanie dla mnie jako osoby, która nie miała za dużego sakwiarskiego 
doświadczenia, ale CHĘĆ przeżycia przygody była dużo większa.  

Przygotowania 

Wraz z współtowarzyszami wyprawy, decyzję podjęliśmy dość 
spontanicznie, ale trzeba było się do niej dobrze przygotować. Czasowo 
nie zajęło nam to dużo, ale w mojej naturze leży sprawdzenie 
wszystkiego od A do Z. 

W związku z dostępnością miejsc noclegowych, podział szlaku na 
następujące etapy był taki: 

Etap 01 | Świnoujście – Rewal | 99 km 
Etap 02 | Rewal – Ustronie Morskie| 63 km 
Etap 03 | Ustronie Morskie – Darłowo | 66 km 
Etap 04 | Darłowo – Łeba | 140 km 
Etap 05 | Łeba – Jastrzębia Góra | 72 km 
Etap 06 | Jastrzębia Góra – Gdynia | 64 km 
 

Ale zaraz, zaraz, wszystko od początku… 
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Coś tam pokręciliśmy przed wyjazdem, a że forma jest cały rok, to 
spoko, nie będzie problemu, na miękko to ogarniemy:) Najpierw pociąg i 
zaskoczenie, bo do Świnoujścia z Milanówka z rowerem bilet dostać nie 
jest wcale łatwo. Podróż trwa aż 8 godzin (6h do Szczecina i 2 h ze 

Szczecina do Świnoujścia). PKP da się lubić, Polregio też…   

Etap 01 | Świnoujście – Rewal | 99 km  

W Świnoujściu od razu wita nas 
„piękna słoneczna pogoda”… 
(pierwszy i ostatni deszcz na całej 
trasie) 

Widać, że Świnoujście finansowo nie 
narzeka – ścieżki są wręcz 
dopieszczone, gładkie jak niemieckie 
autostrady.  

No to dawaj najpierw na granicę, 
zobaczyć Niemca:) Aby tam dotrzeć, 
trzeba się przeprawić promem – fajna 
atrakcja.  

Droga do Międzyzdrojów, mimo że 
wiedzie przez las, jest utwardzona i nie 
spotykamy tam żadnych przykrych 
niespodzianek, mimo że według mapy 
powinny nas czekać „piaski”.  A już las 
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liściasty na skraju morza, przed samymi Międzyzdrojami jest istną PE-
TAR-DĄ!!! Pozycja obowiązkowa. W dodatku za chwilę, nad samym 
morzem robi się naprawdę super rowerowo – klimacik że hej! 

Przebitka przez centrum, w samym 
środku sezonu, to ciągłe machanie 
kierownicą i balansowanie pomiędzy 
turystami – ja tam lubię się przeciskać 
na rowerze i dziękować na prawo i 
lewo każdemu wyrozumiałemu 
pieszemu. 

Przejeżdżamy przez Woliński Park 
Narodowy w stronę Międzywodzia 
i Dziwnowa. Następnie przez kolejne 

nadmorskie letniska do unikatowego miejsca na całej trasie – 
słynnych ruin kościółka w Trzęsaczu, aż w końcu dojeżdżamy do 
miejscowości Rewal, gdzie kończymy pierwszy etap. 

Etap 02 | Rewal – Ustronie Morskie| 63 km 

Pogoda tego dnia dopisuje, 
jest cieplutko, na trasie nie 
jesteśmy sami, bo tego dnia 
mijamy całkiem sporo osób 
przemierzających R10 i to 
często w pojedynkę. 
Wyłaniają się z zza 
zakrętów jak grzyby po 
deszczu. Piąteczka w locie i 
dalej w pedał!  

Cały czas jedziemy przez las i droga wydaje się być przejezdna dla 
każdego typu jednośladów, choć szosy byłoby szkoda. W pewnym 

https://triverna.pl/szukaj-hoteli?miasto=dziwnow&cena-od=0&cena-do=1000
https://triverna.pl/szukaj-hoteli?miasto=trzesacz&cena-od=0&cena-do=1000
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momencie zauważamy, że czeka nas dłuuugi odcinek jeszcze zapewne 
poniemieckiego bruku, czyli telepawka, ale jednak organizacja R10 w 
Zachodniopomorskim to pełna profeska i te małe smaczki są super 
przyjazne rowerzystom – za to należą się duże brawa! 

W stronę Kołobrzegu, praktycznie cały 
odcinek to asfaltowa ścieżka, a słońce nadal 
nad nami czuwa. Dobijamy w końcu do 
Kołobrzegu na małą czarną w super cenie 
15PLN (sic!) i myślimy, że w sumie to dobrze 
nam idzie i na mięciutko zrobimy cały 
dystans…  

Przejazd z Kołobrzegu do Ustronia 
Morskiego to jeden z najpiękniejszych 

odcinków całego szlaku. Ustronie Morskie znajduje się niespełna 15 km 
na wschód od Kołobrzegu i jest bardziej kameralne. 

Etap 03 | Ustronie Morskie – Darłowo | 66 km 

A propos cen nad 
morzem: wydawało 
nam się, że im dalej na 
wschód, a od 
Kołobrzegu to już w 
ogóle, ceny zaczynają 
przybierać kształt 
zdroworozsądkowy, co 
oczywiście nie znaczy, 
że jest to jakikolwiek 

constans bo sezon przecież jest krótki i wszyscy chcą zarobić… 

W Ustroniu Morskim siadamy znowu na nasze maszyny i kierujemy się 

w stronę niegdysiejszej Mekki nadmorskiego lansu, do Mielna   To, co 

https://triverna.pl/szukaj-hoteli?miasto=ustronie-morskie&cena-od=0&cena-do=1000
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nas czeka za chwilę, zwyczajnie wyrywa z siedzeń, spadają kapcie, 
kopara opada, zapiera dech w piersiach: istny rowerowy SZTOS nad 
samiuteńkim brzegiem morza!!! Widoki przepiękne. 

Docieramy do Mielna, a 
w powietrzu unosi się 
bryza lansu, brejkdensu, 
czuć powiew luksusu, 
imprezowego sznytu w 
najlepszym wydaniu z 
lat 90-tych: Mielno 
wlecome to, więc 
kręcimy ile sił w nogach, 
tym bardziej, że w 
planie mamy obiad i 
plażowanko na koniec dnia. Tuż przed Darłowem, na odcinku R10, 
odkryliśmy wspaniałą, szeroką i bezparawanową plażę. Jest ona 
dostępna w sumie tylko i wyłącznie dla rowerzystów, co nam 
zdecydowanie odpowiadało: mało ludzi, cisza, święty spokój, czysta 
plaża – dla nas to raj na ziemi. 

Etap 04 | Darłowo – Łeba | 140 km 

Dalej pedałujemy 
i znowu cofamy 
się w stronę lądu 
i w takich 

okolicznościach 
przyrody pęka 
nam akurat 
równe 140 km 
tego dnia…  
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Na wstępie warto zaznaczyć, że był to nasz najbardziej wyczerpujący i 
zarazem ekscytujący dzień wyprawy i zdecydowanie nic nie zapowiadało 
finału jak z Champions League.  

Pedałujemy, znowu odjeżdżając od morza w stronę lądu. Mamy do 
przekręcenia jakieś 50 km do Ustki, gdzie zamierzamy wciągnąć 
regeneracyjny lunch. Jechaliśmy w naprawdę różnorodnym terenie: od 
szutrów, po piachy, błota i wreszcie piękne asfaltowe ścieżki – cały czas 
wzdłuż szlaku R10. Gdyby nie ta różnorodność, zapewne umarlibyśmy z 
nudów, a tak przynajmniej coś się działo, non stop, coś.  

W Ustce oznaczenie R10 ginie 
w miejskim gąszczu. 
Zachodniopomorskie wypada 
pod tym względem wręcz 
wzorowo, a Pomorskie? No 
cóż, można lepiej i nie za 
bardzo kumam, w czym tkwi 
problem, że gdzieś się da, a 
gdzieś już jednak nie do końca. 
Sam wyjazd z Ustki początkowo 
wygląda iście imponująco, tym 
bardziej, że w lesie wiatru niet. 
Taki ścieg kończy się jednak po 
kilkuset metrach i wjeżdżamy 
znowu w leśne dukty, a potem 
w ten cholerny otwarty teren, gdzie w dodatku szuter zamienił się w 
niezłe błoto.  

Jeśli jest ciężko, to miej zawsze na uwadze, że może być jeszcze ciężej. 
Jedziemy już N-ty kilometr w otwartym terenie, wśród pól, łąk i żeby 
tego było mało, przed samymi Rowami do sił natury dołącza również 
potęga ludzkiego umysłu: betonowe, dziurawe płyty, w wielu miejscach 
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po(nie)układane. Przypuszczam, że okoliczni rolnicy mogą być 
ukontentowani i dla nich jest to zbawienie. Dla nas zdecydowanie nie. 

Słowiński Park Narodowy 
omijamy szerokim łukiem i 
kierujemy się na asfaltową 
drogę główną, przed nami 
60 km do Łeby… 

Dojeżdżając ok 21.00 do 
Łeby jesteśmy już 
naprawdę potężnie 
zmęczeni. W każdym razie, 
na zamknięcie wieczoru 
skoczyliśmy na kolację do centrum miasta, aby świętować kolejny udany 
dzień tripu, przejechanie finalnie 140 km i grzecznie udajemy się w 
zasłużony sen.  

Etap 05 | Łeba – Jastrzębia Góra | 72 km 

Wiedzieliśmy, że dzień nr 5 będzie wyjątkowy. W Łebie 
zregenerowaliśmy się, bo po wyjeździe z miasta czeka swoiste 
wyzwanie. Odcinek szlaku R10 wzdłuż jeziora Sarbsko jest piaszczysty i 
przez to bardziej wymagający dla rowerzystów.  
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Atrakcją drogi w pierwszej części dnia jest 
malownicza latarnia morska Stilo – najbardziej 
charakterystyczna nad Bałtykiem. Latarnia oddalona 
jest od plaży o około kilometr. Trasa z Lubiatowa do 
Białogóry ponownie wiedzie dalej od morza. Dalej 
lecimy w stronę Jastrzębskiego Klifu będącego 
najwyższym 33-metrowym klifem w Polsce.  

 

Etap 06 | Władysławowo – Gdynia | 64 km 

Ostatni dzień to już pewnego 
rodzaju epilog i dojazd na 
pociąg. Końcówka trasy 
stwarza rowerzystom różne 
możliwości.  Można rowerem 
przejechać Mierzeję Helską i 
dotrzeć do samego Helu.  

 

 

My jednak z Władysławowa odbijamy na 
południe, przez Puck do Gdyni, gdyż na 
półwyspie helskim byliśmy z rowerami w tym 

roku aż dwa razy  

Wjeżdżamy do Gdyni od strony portu. 
Zdecydowanie wysoka piątka za ścieżki 
rowerowe w tym rejonie. Dzięki czemu nie trzeba się tarabanić pełnymi 
aut ulicami. Gdyński port i jego industrialna część robi wrażenie.  

https://triverna.pl/szukaj-hoteli?miasto=wladyslawowo&cena-od=0&cena-do=1000
https://triverna.pl/szukaj-hoteli?miasto=gdynia&cena-od=0&cena-do=1000
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Na zwiedzanie miasta nie mamy zbyt wiele czasu, więc zahaczamy 
o fajną knajpkę z zamiarem wciągnięcia zasłużonego obiadu na Skwerze 
Kościuszki. Przy pomocy TripAdvisor znajdujemy dobrą szamę i ostatnie 
słoneczne chwile na wybrzeżu spędzamy na peronie :)   

Zdaję sobie sprawę, że koniec 
polskiego Wybrzeża jest gdzieś 
indziej, bo właściwie w Piaskach 
k. Krynicy Morskiej, pod rosyjską 
granicą, mimo to z uśmiechem 
na twarzy szczęśliwie wracamy 
do domu a w głowie już tkwią 
plany na kolejne wyprawy 

rowerowe   

To były bardzo  dobrze spędzone 
sześć dni. Szczerze polecam R10. 

Trasa daje niezapomniane wrażenia, szczególnie bikepackerom 
i pozwala poczuć się jak prawdziwy, nadmorski turysta. Wyprawa 
rowerowa brzegiem Bałtyku to fantastyczne wyzwanie, które można 
zrealizować w kilka dni albo wydłużyć do kilku tygodni, delektując się 
odkrywanymi zakątkami. Trasa wiedzie zarówno przez znane 
nadmorskie miejscowości, jak i leśne pustkowia – każdy znajdzie coś dla 
siebie. Wystarczy wsiąść na rower i pojechać przed siebie z szumem 
morza w uszach.  

Pozdrawiam 

Joanna Chęć   

       Wideorelacja z trasy na YouTube 
Just Scan this code 
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Wałęsizmy lub wałęsaliki– specyficzne powiedzenia 

i zwroty językowe pochodzące z publicznych wypowiedzi Lecha Wałęsy 
lub jemu przypisywane. Wiele z nich przeniknęło na dłużej do języka 
polskiego i współczesnej polskiej kultury.  

Wałęsizmy zazwyczaj zapadają 
w pamięć przez formę zbliżoną 
do gier słownych – często 
mają charakter oksymoronów 
(wyrażeń wewnętrznie 
sprzecznych), bądź nawiązują 
do innych form językowych 
(np. przysłów). Profesor Jerzy 
Bralczyk, odnosząc się do słów 
Lecha Wałęsy, określił ten 
sposób ekspresji słownej 
następująco:  

Jest językowym optymistą, 
wierzy, że słowa będą znaczyły to, co on chce. Jego specjalność to 
antonimy […] początkowo było to bardzo ożywcze, wyzwalało z 
nowomowy politycznej. Ale potem się przejadło].  

Profesor Bralczyk mówił także:  

Najczęściej zarzuca się Wałęsie niejasność wynikającą z niekonsekwencji 
i sprzeczności. Jest ich w istocie sporo, choć czasami mają charakter 
zamierzonych paradoksów – typowo konwersacyjnych, takich jak „tak, 
to znaczy nie”, „słuchałem i nie słuchałem” lub retorycznych, jak „zrobię 
porządek, czyli burzę” 

Drugą przyczyną ich popularności jest niewątpliwie fakt, iż Lech Wałęsa 
jest postacią publiczną, która odegrała istotną rolę w czasie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Wa%C5%82%C4%99sa
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gra_s%C5%82owna&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oksymoron
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przys%C5%82owie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Bralczyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Bralczyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antonim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowomowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82%C4%99sizm#cite_note-Kto_rządził_Polską?:_nowy_poczet_władców_od_początków_do_XXI_wieku-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks
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przełomowym dla państwa i narodu polskiego. Stąd z jego osobą i 
czynami wiąże się dla Polaków duży ładunek emocjonalny. Nadmierne 
stosowanie tego typu sposobu wysławiania się, bywa wymieniane jako 
jedna z przyczyn nieomal całkowitej klęski wyborczej Lecha Wałęsy w 
wyborach prezydenckich z 2000– wynikało to nie tyle ze znużenia i 
niechęci społeczeństwa (były prezydent mówił tak zasadniczo od 
początku swojej kariery politycznej), ale z faktu iż metafory, porównania 
i słowne żarty zastępowały w coraz większym stopniu istotne treści lub 
argumenty, których w jego publicznych wystąpieniach zaczynało 
brakować[4].  

Niektóre wypowiedzi Lecha Wałęsy zajmowały kilkukrotnie miejsca w 
plebiscycie „Srebrne Usta” organizowanym od 1992 przez Program 
Trzeci Polskiego Radia. W 1992 zajęły I miejsce, w 1993 – III miejsce, a w 
1996 – II miejsce.  

Znane wałęsizmy 

 Jestem za, a nawet przeciw 
 Odpowiem wymijająco wprost 
 Zdrowie wasze w gardła nasze – wypowiedziany w czasie 

transmisji telewizyjnej ze sztabu wyborczego, po uzyskaniu 
informacji, że według prognoz Lech Wałęsa wygrał wybory 
prezydenckie w 1990 roku. Trawestacja popularnego polskiego 
toastu: „Zdrowie twoje w gardło moje!”; za ten cytat Lech 
Wałęsa otrzymał w 1992 roku Srebrne Usta 

 Nie chcem, ale muszem – za ten cytat Lech Wałęsa otrzymał w 
1992 roku Srebrne Usta 

 Dodatnie i ujemne plusy 
 Moja ilość trochę psuje moją jakość 
 Ja już nie szukam pieniędzy za książki, bo te całkowicie 

udupiłem w sprawach społecznych… – przejęzyczenie; zamiast: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_prezydenckie_w_Polsce_w_2000_roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82%C4%99sizm#cite_note-Kto_rządził_Polską?:_nowy_poczet_władców_od_początków_do_XXI_wieku-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Srebrne_Usta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Radio_Program_III
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Radio_Program_III
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toast
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utopiłem; dzięki temu cytatowi Lech Wałęsa zajął w 1996 roku 2. 
miejsce w plebiscycie Srebrne Usta 

 Nie można mieć pretensji do Słońca, że kręci się wokół Ziemi– 
między innymi dzięki temu cytatowi Lech Wałęsa zajął w 1993 
roku zajął 2. miejsce w 
plebiscycie Srebrne Usta 
(Wałęsa nagrodę otrzymał Za 
całokształt, w tym: „Nie można 
mieć pretensji do Słońca, że się 
kręci wokół Ziemi.”) 

 To pan w niedzielę wszedł tu jak 
do obory i ani be, ani me, ani 
kukuryku] – wypowiedziany w 
czasie drugiej telewizyjnej 
debaty prezydenckiej z 1995 pod 
adresem kontrkandydata 
Aleksandra Kwaśniewskiego, 
krytykujący jego zachowanie w studio przed debatą 

 Tonący brzytwy, chwyta się byle czego! 
 Dokonałem zwrotu o 360 stopni 
 Miała być demokracja, a tu każdy wygaduje, co chce! 
 Będę jeździł z siekierą po kraju i ciął złodziei 

Użycie wałęsizmów 

Wiele wałęsizmów przeniknęło na stałe do języka polskiego i polskiej 
kultury[5]. Wiele wypowiedzi Lecha Wałęsy stało się tytułami filmów, 
audycji lub piosenek; Plusy dodatnie, plusy ujemne to tytuł filmu 
dokumentalnego Grzegorza Brauna, programu publicystycznego 
nadawanego na kanale Tele5 i audycji radiowej Rafała Ziemkiewicza; Za, 
a nawet przeciw to tytuł audycji w radiowej Trójce, którą od 2002 do 
2020 prowadził Kuba Strzyczkowski zaś Ani be, ani me, ani kukuryku to 
tytuł piosenki Bohdana Smolenia. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82%C4%99sizm  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82%C4%99sizm#cite_note-Wałęsa_podaje_nogę,_czyli_krótka_historia_debat_politycznych-7
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Kwa%C5%9Bniewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82%C4%99sizm#cite_note-:2-5
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plusy_dodatnie,_plusy_ujemne_(film)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plusy_dodatnie,_plusy_ujemne_(film)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Braun
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plusy_dodatnie,_plusy_ujemne_(program_publicystyczny)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tele_5
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plusy_dodatnie,_plusy_ujemne_(audycja_radiowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rafa%C5%82_Ziemkiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Radio_Program_III
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Strzyczkowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bohdan_Smole%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82%C4%99sizm


       
 Gazetka Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica. 

   
 

 14   
 

Jak chronić siebie i innych przed 

zanieczyszczonym powietrzem? 

Zbliża się sezon grzewczy, a wraz z nim wzrost niebezpiecznego dla 

zdrowia zanieczyszczenia powietrza. Jakość powietrza w Polsce jest jednym  

z najgorszych w Europie. 

 Początek sezonu grzewczego oznacza pogorszenie jakości powietrza, zwłaszcza 

tam, gdzie mieszkańcy sami ogrzewają swoje mieszkania i domy paląc węglem 

lub drewnem. W takich miejscowościach, przy niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych, stężenie zanieczyszczeń może przekraczać normy nawet 

o kilkaset procent.  

W tym okresie jesteśmy bardziej narażeni na choroby układu oddechowego, 

odpornościowego, krwionośnego i nerwowego. 

Oto 10 porad, jak chronić siebie i innych przed zanieczyszczonym powietrzem  

1. Sprawdzaj jakość powietrza . 

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska codziennie na swoich stronach 

internetowych,    np. :  www. powietrze.gios.gov.pl , podają informacje o stanie 

zanieczyszczenia powietrza w poszczególnych miastach. 

2. Oddychaj przez nos. 

To naturalny filtr powietrza, który zatrzymuje zanieczyszczenia. 

3. Pij dużo wody .  

Dzięki nawilżeniu śluzówki gardła,  część zanieczyszczeń zamiast trafić do płuc, 

przyklei się do ścian gardła i kaszląc usuniesz je z organizmu. 
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4. W dni , gdy stężenie zanieczyszczeń powietrza jest wysokie, jeśli możesz 

zostań w domu. 

Wyjścia na zewnątrz ogranicz do koniecznego minimum, a jeśli już musisz wyjść 

zawsze możesz zakryć usta i nos maseczką. 

5. Jak najczęściej wyjeżdżaj poza miasto. 

Staraj się wyjeżdżać do lasu, na wieś gdzie zanieczyszczenie jest dużo mniejsze 

niż w miastach . Nawet krótka przerwa od wdychania zanieczyszczonego 

powietrza ma pozytywny wpływ na zdrowie.  

6. Unikaj podróżowania w godzinach szczytu. 

Jadąc samochodem wybieraj mniej zatłoczone trasy. Zamknij okna w 

samochodzie , a wentylacje nastaw na obieg zamknięty. 

7. Spacerując lub jeżdżąc na rowerze unikaj ruchliwych ulic. 

Poruszaj się jak najdalej od krawężnika . Największe stężenie zanieczyszczeń 

jest bezpośrednio w pobliżu jezdni. Staraj się wybierać takie trasy, gdzie jest jak 

najmniej  samochodów i domów. 

8. Zamykaj okna w domu. 

Jeśli okna Twojego mieszkania wychodzą na ulice, w godzinach szczytu staraj 

się nie wietrzyć pokoi . Zrób to w godzinach wieczornych lub ranem , gdy ruch 

drogowy jest znacznie mniejszy . 

9. Odpowiednia lokalizacja pokoju  dziecka. 

Jeżeli to możliwe, zaplanuj pokój dziecka w pomieszczeniu, którego okna nie 

wychodzą na ruchliwą ulicę. 
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10. Zadbaj o odpowiednia dietę. 

Pożywienie powinno być bogate w witaminy: A, C i E , oraz Selen , pomagające 

organizmowi neutralizować nadmiar wolnych rodników. Wolne rodniki 

powstają w wyniku m.in. :oddychania zanieczyszczonym  powietrzem 

i przyczyniają się do rozwoju astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej 

choroby płuc (POChP). 

                           Na koniec warto przypomnieć jeszcze KILKA, 

bezwzględnych zasad :  

!!! NIE PAL TYTONIU W POMIESZCZENIU, W KTÓRYM PRZEBYWAJA DZIECI !!! 

!!! NIE ZABIERAJ DZIECKA DO MIEJSCA, GDZIE PALI SIĘ TYTOŃ !!! 

!!! DOM TYTONIOWY , TO RÓWNIEŻ MIEJSCE Z ZANIECZYSZCZONYM 

POWIETRZEM !! 
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 Jak to jest z tą ekonomią i jak z nią było? 

Szanowna Redakcjo i Szanowni Czytelnicy! 

Sezon na dojazdy do pracy rozpoczęty. Jak zwykle nie marnuję 

czasu ale czytam to i owo. Czasem natrafię na ciekawy artykuł lub 

wywiad. I tak było też pewnego wrześniowego poranka na trasie 

Warszawa-Pruszków. Zainteresował mnie artykuł „Historia ekonomii w 

pigułce” z dnia 30-04-2004 r. zamieszczony na stronie Narodowego 

Banku Polskiego – autor Marcin Szaleniec. 

Wszystko na tym świecie ma gdzieś swój początek. I tak też jest 

z ekonomią. W czasach prehistorycznych nie funkcjonowała nauka 

ekonomia ale zagadnienia ekonomiczne z pewnością występowały. Być 

może ludzie nie zdawali sobie z tego sprawy. Ludzie pierwotni nie mieli 

łatwego życia. Jedzenia nie kupowali w supermarkecie. Na jedzenie 

trzeba było zapracować. Można było polować - zajęcie niebezpieczne ale 

przynoszące produkty żywnościowe pożywniejsze niż te zbierane z pół, 

lub zajmować się zbieractwem. Dylemat co się bardziej opłaca 

ryzykować życie i zdobyć pożywienie wysokokaloryczne czy nie 

ryzykować i zbierać dostępne płody ziemi. Nic tylko ekonomia. 

Mechanizmami działania gospodarki zajęli się na poważnie greccy 

filozofowie i pisarze. Pewien historyk- Ksenofont napisał dzieło pt. 

Oikonomikos,   jak tłumaczy autor artykułu -Gospodarz. Stąd pochodzi 

słowo „ekonomista”. Ksenofont stworzył coś co można nazwać 

podręcznikiem zarządzania gospodarstwem domowym lub państwem. 

Jest w nim zawarta treść dotycząca dysponowania majątkiem oraz 

przemyślenia ekonomiczne. Zarządzanie jest rzemiosłem. Arystoteles w 

Etyce Bikomachejskiej również podjął tematykę ekonomiczną szczególnie 
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omawiając handel, który zaspokaja potrzeby dwóch stron transakcji. Był 

zwolennikiem własności prywatnej i oprocentowanych pożyczek.  

Wiele się działo i Cesarstwie Rzymskim i w Grecji ale dopiero rozwój 

gospodarczy w XV i XV w., wzrost znaczenia kupców, bankierów 

i właścicieli manufaktur oraz wysoko rozwijający się handel zagraniczny 

stworzyły potrzebę opisania teorii gospodarczej. Pierwsi Merkantyliści 

stwierdzili, że państwa są bogate jeśli mają kruszec a najlepiej złoto. 

Sformułowali oni wiele zaleceń ale szukaniem praw i zależności, które 

rządzą gospodarką zajęli się na poważnie fizjokraci. Jeden z nich 

opracował tzw. Tablicę Ekonomiczną zwaną pierwszym modelem 

ekonomicznym całej gospodarki. Pierwsza wersja Tablicy ukazała się 

w 1758r. w której to podzielono społeczeństwo na cztery klasy- 

właścicieli ziemskich, produkcyjną (chłopi i dzierżawcy ziemi), klasę 

jałową (rzemieślnicy, kupcy, przemysłowcy, robotnicy najemni) oraz 

ostatnią biedotę. 

Zgodnie z tą koncepcją 

klasa biedoty choć 

najliczniejsza nie miała 

wpływu na gospodarkę 

i jej los zależny był od 

trzech pozostałych 

które to brały udział w 

obiegu dóbr.  

Ojcem nowoczesnej ekonomii był Adam Smith. Autor artykułu 

wspomina, iż naukę o ekonomii można podzielić na dwa okresy- „przed” 

i „po” Smithie. Jako pierwszy rozważał kwestie podziału pracy, stopy 
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procentowej, wynagrodzenia czynników produkcji (ziemi, pracy 

i kapitału). Smith był ekonomistą osiemnastego wieku.  

Po Smithie byli jeszcze między innymi Alfred Marschall, który zasłynął 

dziełem Zasady ekonomii politycznej (1890r) i teorią prawo popytu 

i podaży oraz John Maynard Keynes ze swoim dziełem Ogólna teoria 

zatrudnienia, procentu i pieniądza (1936 r.). spowodowała przewrót 

w klasycznej ekonomii. Jego zdaniem państwo powinno aktywnie 

uczestniczyć w procesach gospodarczych. Odrzucił prymat wolnej 

konkurencji. Większość ekonomistów w owym czasie stało się 

zwolennikami interwencjonizmu państwowego.  

Czyż to nie jest ciekawe? I niestety nie wyczerpałam tematu. Ale 

kto wie? Może jeszcze ktoś pokusi się o kolejny i rozwinie temat. 

I jeszcze jedno. Może od nowego naboru zrobić kierunek 

o nazwie- TECHNIK OIKONOMIKOS? Fajnie brzmi.   

Renata Stelmachowicz-Pacholec 

Wrzesień 2022 r. 

https://web.archive.org/web/20150620004122/https://www.nbportal.p

l/wiedza/artykuly/historia-mysli-

ekonomicznej/historia_ekonomii_w_pigulce 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tablica_ekonomiczna 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith 

https://web.archive.org/web/20150620004122/https:/www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/historia-mysli-ekonomicznej/historia_ekonomii_w_pigulce
https://web.archive.org/web/20150620004122/https:/www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/historia-mysli-ekonomicznej/historia_ekonomii_w_pigulce
https://web.archive.org/web/20150620004122/https:/www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/historia-mysli-ekonomicznej/historia_ekonomii_w_pigulce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tablica_ekonomiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
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GRAFIKI DO wykorzystania 

 

Tablica Ekonomiczna – źródło wikipedia 
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Praktyka czyni mistrza 
cz.1  

Zajęcia praktyczne są 

nieodzowną częścią procesu 

kształcenia. Szczególnego znaczenia 

ten rodzaj nauki nabiera w 

szkolnictwie zawodowym, a branża 

motoryzacyjna jest tego najlepszym 

przykładem. Uczniowie pierwszej klasy technikum naszej szkoły o profilu 

samochodowym rozpoczęli zajęcia praktyczne w oddanej do użytku w zeszłym 

roku nowej hali. To pierwszy rocznik, który  będzie zgłębiał tajniki praktycznej 

nauki zawodu na miejscu, oczywiście nie licząc obowiązkowych zewnętrznych 

praktyk. Hala jest wyposażona we wszelki niezbędny sprzęt do prowadzenia 

określonych programem nauczania zajęć. Zanim jednak nasi pierwszoklasiści, 

przebrani w wymagane, odpowiednie stroje 

robocze, mogli przystąpić do wykonywania 

pierwszych czynności musieli przejść szkolenia z 

zakresu BHP i p.poż. . Zapoznali się również z 

urządzeniami i narzędziami. W klasie pierwszej 

zajęcia praktyczne obejmują wybrane zagadnienia 

realizowane na tzw. działach tematycznych. Są to 

Połączenia, Maszynowa obróbka skrawaniem, 

Rysunek techniczny, Podstawy budowy pojazdów 

samochodowych, Obróbka ręczna oraz Pomiary. 

Oprócz zajęć praktycznych uczniowie rozpoczęli 

także naukę przedmiotów teoretycznych.  

Maciej Fabijański  
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Praktyka czyni mistrza  cz.2 

W dniu 07.10.2022 

uczniowie klasy IID w ramach 

zajęć z przedmiotów 

Wykonywanie Robót 

Betoniarskich i Wykonywanie 

Robót Betoniarskich udali się 

wraz z opiekunem Panią 

Katarzyną Gudaszewską do 

zakładu prefabrykacji 

betonowej PEKABEX w 

Mszczonowie. Opiekę 

sprawował nad nimi kierownik laboratorium Pan Michał Musiał. Uczniowie 

zapoznali się z funkcjonowaniem fabryki w szczególności z zasadami BHP, 

działem przygotowania produkcji - pracą zbrojarni i węzła betoniarskiego. 

Zwiedzali dział formowania i betonowania, laboratorium zakładowe, kontrolę 

jakości. Uczestniczyli w warsztacie, podczas którego wykonali własnoręcznie 

proste prefabrykaty 

betonowe, z których 

został złożona makieta 

domku 

jednorodzinnego. 

Zajęcia wzbudziły 

ogromne emocje. 

Pomysłodawcą 

i organizatorem 

wycieczki była ucząca w 

naszej szkole Pani dr 

Gabriela Rutkowska – pracownik SGGW. 
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Informatyk czy programista?  

O to jest pytanie. 

Jeśli zastanawiasz się nad pracą w branży IT, być może dręczy Cię 

ten częsty dylemat. Co lepsze: informatyk czy programista? Czym różnią 

się te dwie ścieżki kariery i którą z nich wybrać. 

Niektórzy porównują informatykę do medycyny, a programowanie 

do specjalizacji lekarskich: nie każdy lekarz jest okulistą, ale każdy 

okulista jest lekarzem. No właśnie. Nie każdy informatyk jest 

programistą, ale każdy programista… Programista może być 

informatykiem, ale wcale nie musi. 

Technik informatyk 

Dlaczego warto wybrać zawód technika informatyka?  

To atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy (w tym europejskim) 

zawód. Ogromny rozwój technik komputerowych jaki nastąpił w 

ostatnich latach powoduje, iż zawód informatyka jest aktualnie jednym z 

najpopularniejszych i poszukiwanych zawodów w Polsce na Świecie.  

Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we 

wszystkich firmach, w których są komputery. Informatyków potrzebują 

firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, 

media, sklepy, agencje reklamowe, telekomunikacja, nauka, firmy 

specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Dzięki bardzo 

dobremu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu są cenieni i 

poszukiwani na rynku pracy.  



       
 Gazetka Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica. 

   
 

 25   
 

Specjaliści z branży technologii informatycznych są i będą 

poszukiwani w wielu krajach Unii Europejskiej Według Ministerstwa 

Pracy zawód technika informatyka znajduje się na drugim miejscu wśród 

zawodów o najwyższej dynamice wzrostu zapotrzebowania.  

 Uzyskana wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą nie 

tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować 

kształcenie na uczelniach wyższych.  

Osoba, która skończyła ten kierunek, może dokonać bardziej 

świadomego wyboru, co do tego, gdzie w branży IT jest jej miejsce. 

Technik programista to węższa specjalizacja, w której jednak ciągle 

jeszcze trzeba będzie podejmować wiele ważnych decyzji. 

Co robi programista 

Programista to człowiek, który posiada zestaw narzędzi potrzebnych 

do komunikowania się z komputerem w określonej sprawie. Chodzi 

głównie o pisanie programów i aplikacji, w takiej formie, aby zrozumiały 

je konkretne systemy operacyjne. Programistów można podzielić 

na takich, którzy zajmują się back-endem (zapleczem strony 

internetowej), front-endem (tym wszystkim, co jest widoczne dla 

użytkownika) oraz takich, którzy zajmują się tym i tym. Podstawowe 

narzędzia programisty to języki programowania. 

Czy programista to trudny zawód? 

No cóż, trudno odpowiedzieć inaczej niż “to zależy dla kogo”. Aby 

nauczyć się programowania trzeba praktykować i rozwijać logiczne 

myślenie, przy okazji jednak zachowując dużą dozę kreatywności. 
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W pewnym sensie każde zadanie programistyczne jest inne, niektóre 

są intrygujące i ciekawe, a niektóre nudne i żmudne. Może się zdarzyć, 

że w kilometrach niezbyt eleganckiego kodu trzeba będzie jak 

najszybciej znaleźć jeden, drobny błąd. Może zdarzyć się też tak, 

że spotykasz klienta, który co chwila zmienia zdanie, ale nie zmienia 

deadline’u. Trudno jednak o pracę, która nie ma wad. W przypadku 

programowania wszelki trud rekompensuje jednak pensja adekwatna 

do wiedzy i zaangażowania, szerokie możliwości rozwoju i liczne oferty 

pracy. 

Podsumowanie  

Jak wygląda różnica między zawodem technika informatyka i technika 

programisty? Ten pierwszy ma szerszą wiedzę z dziedziny informatyki 

i bardziej różnorodne możliwości rozwoju. Zajmuje się nowymi 

technologiami, przekazywaniem, gromadzeniem i przetwarzaniem 

informacji. Potrafi nie tylko kodować (choć na poziomie podstawowym), 

ale także zarządzać bazami danych, szyfrować, administrować 

systemami komputerowymi. 

Zmodyfikowane przez p.Iwonę Majewską 

 

Źródło: https://sdacademy.pl/informatyk-czy-programista-czyli-ktoredy-do-

swiata-it/ 

Źródło: https://www.zspryglice.pl/pliki/ulotka_informatyk.pdf 
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WIELKA ŚCIĄGA z MEDIACJI 

Zaznacz prawidłową odpowiedz: 

Co można zyskać dzięki mediacjom: 

A) Zadbanie o dobre relacje poprzez wyjaśnienie sytuacji z drugą 

stroną konfliktu 

B) Poznanie i zrozumienie punktu widzenia drugiej strony 

C) Mieć wpływ na warunki spisanego porozumienia 

satysfakcjonującego dla obydwóch stron. 

D) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

Mediacja ma na celu: 

A) Wymierzenie kary adekwatne do czynu, którego dopuścił się 

sprawca. 

B) Koncentracje na czynie przestępczym i sprawcy, a nie na 

krzywdzie, której doznał pokrzywdzony. 

C) Naprawienie i/lub zadośćuczynienie szkodzie/krzywdzie, która 

została dokonana na danej osobie przez sprawcę czynu. 

D) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

W czasie mediacji wszelkie działania skupione są z jednej strony na 

wspieraniu osoby pokrzywdzonej w poszukiwaniu najlepszego dla niej 

rozwiązania danego konfliktu, z drugiej strony na wspieraniu sprawcy w 

zrozumieniu krzywdy jaką wyrządził drugiej stronie i możliwości 

zadośćuczynienia zgodnego z oczekiwaniami ofiary. 

A) Tak 

B) Nie 
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Mediacja sprzyja okazji do wyrażenia emocji, wypowiedzenia się na 

temat skutków przestępstwa oraz oczekiwań wobec 

podejrzanego/oskarżonego.  

A) Tak 

B) Nie 

Mediacja stwarza szansę na szybsze uzyskanie odszkodowania (lub 

naprawienie szkody), zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin. 

A) Tak 

B) Nie 

Mediacja daje możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do 

sposobu i terminu naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną 

krzywdę oraz przeproszenia.  

A) Tak 

B) Nie 

Mediacja stwarza szansę na łagodniejsze potraktowanie oskarżonego 

przez sąd. 

A) Tak 

B) Nie 

W sprawie z oskarżenia prywatnego zawarcie ugody w postępowaniu 

mediacyjnym skutkuje umorzeniem postępowania karnego. 

A) Tak 

B) Nie 
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Strony konfliktu nie mają prawa do rezygnacji z mediacji na żadnym z 

etapów, gdy raz podjęły taką decyzje.  

A) Tak 

B) Nie 

Strony zobowiązują się do przystąpienia do mediacji w dobrej wierze, w 

celu poszukiwania wspólnych rozwiązań, które by były do przyjęcia przez 

strony konfliktu. 

A) Tak 

B) Nie 

Sprawa może zostać skierowana do mediacji: 

A) z inicjatywy pokrzywdzonego  

B) z inicjatywy podejrzanego, 

C) na wniosek prokuratora lub innego organu prowadzącego to 

postępowanie) lub po wniesieniu sprawy do sądu 

D) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

Koszt mediacji karnej ponosi  

A) Strony po połowie 

B) Skarb Państwa 

Koszt mediacji cywilnej, rodzinnej ponoszą: 

A) Strony po połowie 

B) Skarb Państwa 
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15. Katalog przestępstw, za które odpowiadać może nieletni po 

ukończeniu 15 roku życia jest katalogiem 

 

1. zamkniętym 

2. otwartym 

Odp. Zamkniętym za żadne inne przestępstwa odpowiedzialność nie 

może być przypisana. Nieletni, który popełnił czyn zabroniony po 

ukończeniu 15 roku życia (a przed ukończeniem 17 roku życia) 

odpowiada tylko wtedy, jeżeli dopuści się jednego z czynów ściśle 

określonych w ustawie. Są to poważne, ciężkie gatunkowo 

przestępstwa. 

 

16. W przypadku wysokiej demoralizacji sprawcy, i popełnienia przez 

niego poważnego czynu, 

 

1. Sąd może wymierzyć karę pozbawienia wolności i to nawet w 

długoletnim wymiarze tj. 10 czy 15 lat 

2. Nie może wymierzyć kary w długoletnim wymiarze 

Odp 1 Są takie przypadki o czym wskazuje orzecznictwo kiedy w 

stosunku do nieletniego sprawcy orzeczono karę 15 czy 25 lat 

pozbawienia wolności. 

 

17.Nieletni to ten, który w czasie popełnienia czynu miał ukończony 

1. 13 lat 

2. 15 -17 lat 

Odp. Ukończył piętnasty rok życia, a nie miał ukończonego 17 roku życia 
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18. Mediacja jest: 

 

1. Dobrowolna 

2. Może być nakazana przez sąd. 

 

19. W sprawach karnych za mediacje płacą: 

 

1. strony 

2 Skarb Państwa 

3. Pełnomocnicy stron 

 

20. Kto może zostać mediatorem: 

 

1.osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

korzystająca w pełni z praw publicznych. 

2. sędzia na codzień orzekajacy w sprawach sądowych 

3. osoba fizyczna majaca ograniczone zdolności do czynności prawnych. 

korzystająca w pełni z praw publicznych. 

 

21. W postępowaniu mediacyjnym obowiązują następujące zasady: 

 

1. dobrowolność, jawność, faworyzowanie np.; pokrzywdzonego, 

akceptowalność. 

2. przymus, jawność,  bezstronność, neutralność, akceptowalność 

3. dobrowolność, poufność, neutralność, bezstronność, 

akceptowalność. 
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Konflikt  

jest zjawiskiem powszechnym i nieuchronnie związanym z naszym 

życiem.  W fachowej literaturze można znaleźć wiele jego definicji.  

Jednak ogólnie rzecz ujmując, konflikt jest rozbieżnością interesów lub 

przekonań stron, myśleniem, że ich potrzeby nie mogą być zrealizowane 

równocześnie.  Sytuacje konfliktowe mogą się zdarzyć zarówno w życiu 

prywatnym, jak i zawodowym. Konflikt może występować na 3 

poziomach: konflikt potencjalny, konflikt jawny i konflikt ukryty. 

Mediacja 

polega na rozmowie stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania 

konfliktu i znalezienia skutecznego rozwiązania.. Porozumienie 

mediacyjne wypracowane przez strony w obecności mediatora jest 

akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu. 

Polskie Centrum Mediacji, ośrodek z którego zasobów korzystamy 

przy organizacji Dnia Mediacji, opiera swoje działania na zasadach 

Kodeksu Etyki Mediatora, według którego mediator przede wszystkim 

zważa na dobro stron, kierując się zasadami dobrowolności, 

bezstronności, neutralności, poufności, akceptowalności, 

bezinteresowności, profesjonalizmu i szacunku. 
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Rodzaje mediacji: szkolne, karne, cywilne, rodzinne 

i pracownicze. 

Mediacje szkolne  

Prowadzone są one przez osobę dorosłą, nauczyciela-mediatora lub 

mediatora rówieśniczego, ucznia cieszącego się szacunkiem wśród 

rówieśników i nauczycieli.  

Cechy 

Do mediacji są kierowane konflikty pomiędzy uczniami, sporadycznie 

zdarzają się konflikty pomiędzy uczniami a nauczycielami, nauczycielami 

a rodzicami lub uczniami i ich rodzicami.  

Sprawy dotyczące uczniów, które mediuje nauczyciel mediator 

na terenie szkoły to:  konflikty wartości. Najczęstszy konflikt tego typu, 

który spotykamy w szkole wynika z przynależności ucznia do grupy 

nieformalnej, w której obowiązują zasady sprzeczne z ogólnie przyjętymi 

zasadami współżycia społecznego. Zasady te mogą też być przyczyną 

konfliktu relacji pomiędzy uczniem, a nauczycielem.  

W przypadku gdy doszło pomiędzy uczniami do pojedynczych, 

drobnych incydentów związanych  

z przemocą fizyczną lub psychiczną, sprawę mediują psycholodzy lub 

pedagog szkolny. Osoby te przeszły szkolenia i mają gruntowne 

przygotowanie zgodnie z zasadą profesjonalizmu, gdzie mediator 

powinien ukończyć specjalistyczne szkolenie oraz stale poszerzać swoją 

wiedzę i umiejętności, kierując się  dobrem  

i interesem stron.  
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Do mediacji rówieśniczych trafiają: konflikty pomiędzy uczniami 

np. może to być konflikt wynikający z rozpuszczania plotek, wywyższania 

się jednych uczniów nad innymi, gnębienia słabszych.  

Do mediacji szkolnej nie kierujemy: 

Konfliktów i sporów, w których doszło do popełnienia 

przestępstwa. Spraw związanych z przemocą fizyczną lub seksualną, a 

także spraw mających związek z alkoholem lub narkotykami.  
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 W myśl ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, każdy kto 

stwierdzi popełnienie przez nieletniego czynu karalnego lub zauważy 

okoliczności świadczących o demoralizacji, ma obowiązek 

powiadomienia o tym Sądu Rodzinnego lub Policji.  

W takiej sytuacji do mediacji może skierować tylko Sąd Rodzinny, 

do którego wpłynęła sprawa. Wtedy mediacja odbywa się w jednym 

z ośrodków mediacyjnych i jest prowadzona przez mediatora będącego 

na liście sądu.  

✔ Korzyści 

1. Rozwiązanie konfliktu, a nie jego rozstrzygnięcie. 

2. Poznanie i zrozumienie racji drugiej strony. 

3. Utrzymanie, naprawienie lub zbudowanie dobrej komunikacji i 

satysfakcjonujących relacji pomiędzy stronami.  

4. Wypracowanie przez strony przy pomocy mediatora 

satysfakcjonującej dla stron ugody.  

5. Naprawienie szkody doznanej przez pokrzywdzonego. 

6. Zadośćuczynienie pokrzywdzonemu zgodnie z jego 

potrzebami, w sposób zaakceptowany przez sprawcę.  

7. Budowanie u stron podczas mediacji, poczucia 

odpowiedzialności za swoje decyzje, czyny i potrzeby. 

8. Dawanie stronom możliwości współdecydowania we własnej 

sprawie.  

9. Pokazywanie sposobów przeciwdziałania agresji i przemocy. 

10. Nauka postrzegania konfliktów jako procesu, który wymaga 

rozwiązania problemu i zadośćuczynienia za wyrządzone 

szkody. 

11. Nauka budowania poprawnych relacji międzyludzkich, 

wzmacnianie zachowań, które uczą tolerancji, akceptacji 
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drugiego człowieka, rozumienia jego potrzeb, inności 

kulturowych, religijnych i społecznych.  

12.  Budowanie  poczucia bezpieczeństwa.  

 

✔ Konsekwencje spisania ugody przez strony 

1. Dokument ugody dokładnie oddaje intencje stron. Ugoda 

wyczerpuje wszystkie roszczenia związane  

z daną sprawą. 

2. Spisanie ugody szkolnej, podobnie jak w przypadku ugody w 

czasie postępowania sądowego może sprawcę uchronić od kary. 

Jednak ostateczną decyzję podejmuje „sędzia szkolny” czyli Pani 

Dyrektor.  

3. Mediator czuwa nad tym, aby ugoda spełniała wymogi formalne. 

Zawarte ustalenia muszą być wymierne, aktualne, konkretne, 

realistyczne. 

4. W przypadku gdy strony nie dojdą do ugody, sprawa wraca do 

dyrektora, który  podejmuje dalsze decyzje. 

Mediacja z nieletnim sprawcą czynu karalnego. 

 

Na podstawie Ustawa z dnia 26 października 1982 r. 

o postępowaniu w sprawach nieletnich. Aby zapobiegać i zwalczać 

demoralizacje w stosunku do osób, które nie ukończyły 18 lat sędziowie 

z wydziału Rodzinnego  i Nieletnich, prowadzą postępowania 

w sprawach o czyny karalne w stosunku do osób, które dopuściły się 

takiego czynu po ukończeniu 13 lat, a nie ukończyły lat 17.  Wykonują 

ośrodki wychowawcze lub poprawcze w stosunku do osób, względem 

których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

przez te osoby 21 lat.   
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Jeżeli sędzia prowadzący sprawę, widzi szansę na porozumienie 

się stron,  przyspiesza zakończenie sprawy, wierząc w wychowawcze 

oddziaływanie mediacji, mając na uwadze dobro stron odsyła sprawę do 

mediacji.  

Zgodnie z Art.3.§1. W sprawie nieletniego należy kierować się 

przede wszystkim jego dobrem, dążąc do osiągnięcia korzystnych zmian 

w osobowości i zachowaniu się nieletniego oraz zmierzając w miarę 

potrzeby do prawidłowego spełniania przez rodziców lub opiekuna ich 

obowiązków wobec nieletniego, uwzględniając przy tym interes 

społeczny. 

§2.W postępowaniu z nieletnim bierze się pod uwagę osobowość 

nieletniego, a w szczególności wiek, stan zdrowia, stopień rozwoju 

psychicznego i fizycznego, cechy charakteru, a także zachowanie się oraz 

przyczyny i stopień demoralizacji, charakter środowiska oraz warunki 

wychowania nieletniego. 

Art.3a.§1.W każdym stadium postępowania sąd rodzinny może, z 

inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i nieletniego, skierować sprawę 

do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia 

postępowania mediacyjnego.§2.Instytucja lub osoba godna zaufania 

sporządza, po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, 

sprawozdanie z jego przebiegu i wyników, które sąd rodzinny bierze pod 

uwagę, orzekając w sprawie nieletniego. 

✔ korzyści 

1. Uświadomienie nieletniemu i zrozumienie przez niego wagi 

popełnionych czynów, czy wyrządzonej krzywdy.  
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2. Możliwość nakłonienia nieletniego do zmiany swojego 

postępowania i unikania podobnego nagannego zachowania w 

przyszłości. 

3. Możliwość zadośćuczynienia poprzez nieletniego 

pokrzywdzonemu wyrządzonej krzywdy, np.; przeproszenie, 

wyrażenie skruchy, naprawienie szkody, wykonanie określonych 

świadczeń. 

4. Szansa na łagodniejsze potraktowanie nieletniego przez sąd 

rodzinny w przypadku wykonania przez niego płynących z ugody 

zobowiązań. 

5. Mediacja jest dla stron bezpłatna. Koszty postępowania w 

sprawach nieletnich ponosi Skarb Państwa. 

6. Udział w postępowaniu przed sądem, przed prokuratorem czy 

inną instytucją może powodować u dzieci lęk i niezrozumienie.  

7. Zmniejszenie skutków wiktymizacji pierwotnej i wtórnej. 

Wiktymizacja pierwotna to proces stawania się ofiarą w wyniku 

popełnienia przestępstwa, czego  konsekwencją jest wyrządzenie 

przez sprawcę szkody ofierze. Wiktymizacja wtórna, kiedy ofiara 

przestępstwa ponownie doznaje krzywdy i cierpienia wskutek 

niewłaściwych procedur procesowych. 

 

✔ konsekwencje spisania ugody przez strony 

1. Odstąpienie pokrzywdzonego od złożenia wniosku o ściganie 

sprawcy, gdy sprawa jest w fazie przed wszczęciem 

postępowania wyjaśniającego. Wycofanie oskarżenia, gdy czyn 

jest ścigany z oskarżenia prywatnego. 

2. Możliwe jest zastosowanie przez sąd łagodniejszego trybu 

postępowania (np.skierowanie sprawy do postępowania 

opiekuńczo-wychowawczego zamiast do postępowania 
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poprawczego), gdy sprawa jest w fazie postępowania 

wyjaśniającego. 

3. Zastosowanie wobec nieletniego łagodniejszych środków 

wychowawczych, jak też warunkowe zawieszenie umieszczenia 

nieletniego w zakładzie poprawczym. Takie rozwiązanie jest 

możliwe,  gdy  jest w fazie stosowania środków. 

 

Mediacja karna 

Podobnie jak w pozostałych przypadkach mediacja karna jest próbą 

dojścia do porozumienia. Doprowadzenia do ugodowego, 

satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego na 

drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej 

osoby, neutralnej wobec stron i konfliktu, czyli mediatora, który wspiera 

przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie 

narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu porozumienia 

" (prof. dr hab. Ewa Bieńkowska). 

W każdym wypadku mediacja jest dobrowolna,  mediator jest 

bezstronny, bezinteresowny i neutralny.  Musi być, podobnie jak i 

zasady mediacji, zaakceptowany przez strony. Cały proces jest poufny. 

Mediator nie ujawnia tego, co usłyszał osobom prywatnym ani 

instytucjom. 

Poza tym, aby być profesjonalistą i działać zgodnie z zasadami, 

mediator powinien stale poszerzać swoją wiedzę i umiejętności by 

posługiwać się nią zgodnie z dobrem i interesem stron.  Mediator 

szanuje godność stron i dba, żeby strony odnosiły się do siebie z 

szacunkiem. W trakcie mediacji rozmawia o zachowaniu  

i decyzjach ludzi, ale ich nie ocenia.  

Po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, mediator 

sporządza sprawozdanie z jego wyników. Sprawozdanie wraz z 
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ewentualną zawartą przez strony ugodą przedstawia organowi, który 

skierował sprawę do postępowania mediacyjnego. Sprawozdanie nie 

zawiera treści wypowiadanych przez strony podczas postępowania 

mediacyjnego, a jedynie: 

1) sygnaturę sprawy; 

2) imię i nazwisko mediatora lub nazwę instytucji powołanej do 

przeprowadzenia postępowania mediacyjnego; 

3) informację o wynikach postępowania mediacyjnego (czy zawarto 

ugodę, czy też do zawarcia ugody nie doszło); 

4) podpis mediatora 

Nie w każdym przypadku posiedzenie wspólne,  jest zakończone 

zapisaniem ugody. Nawet, gdy strony wykazują chęć dojścia do 

porozumienia ugoda może nie zostać spisana.  

✔ Korzyści dla pokrzywdzonego:   

1. Wpływa na sposób rozwiązania problemu wynikającego z 

przestępstwa na zaproponowanych przez siebie warunkach.  

2. Może wyrazić emocje i wypowiedzieć się na temat skutków 

przestępstwa oraz oczekiwań wobec podejrzanego lub 

oskarżonego. 

3. Ma szansę na szybsze naprawienie szkody lub zadośćuczynienie 

za doznaną krzywdę.  

 

✔ korzyści dla podejrzanego lub oskarżonego 

1. Możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym,  co do sposobu i 

terminu naprawienia szkody. Zadośćuczynienie za uczynione 

krzywdy. 

2. Szybsze zakończenie postępowania karnego. 

3. Zmniejszenie kosztów postępowania karnego. 
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4. Szansa na łagodniejsze potraktowanie przez sąd.  

 

✔ konsekwencje spisania ugody przez strony: 

1. Ugoda zawarta w wyniku mediacji, nie kończy postępowania 

karnego. 

2. Prokurator, podejmując decyzje o skierowaniu sprawy do 

sądu, jak również sąd, powinien  

w wyroku uwzględniać treść ugody mediacyjnej.  

3. Mediacja zapewnia wyższą skuteczność realizowania 

porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, 

czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie. 

 

„O mediacjach cywilnych, rodzinnych i pracowniczych powiem przy innej 

okazji. „  

Blanka Zientek  

(psycholog szkolny, mediator sądowy) 
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Dlaczego wspominamy Matkę Bożą Różańcową 

w październiku? 

 

Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej zostało 

ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty 

chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, 

odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką 

Koryncką) 7 października 1571 r. Sułtan 

turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i 

zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. 

Ówczesny papież - św. Pius V, dominikanin, 

gorący czciciel Matki Bożej - usłyszawszy o 

zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach 

zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, 

powierzając Jej swą troskę podczas 

odmawiania różańca. Nagle doznał wizji: 

zdawało mu się, że znalazł się na miejscu 

bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, 

przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na 

niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru 

uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. 

Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę. 

Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech godzinach walki 

zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto połowę okrętów tureckich, 

uwolniono dwanaście tysięcy chrześcijańskich galerników; śmierć 

poniosło 27 tys. Turków, kolejne 5 tys. dostało się do niewoli. Pius V, 
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świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 

października świętem Matki Bożej Różańcowej i zezwolił na jego 

obchodzenie w tych kościołach, w których istniały Bractwa Różańcowe. 

Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad Turkami odniesione 

pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół. W roku 

1883 Leon XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie "Królowo 

Różańca świętego - módl się za nami", a w dwa lata później zalecił, by 

w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik. 

 

Czy wiesz że…. 

W naszej szkole zbieramy: 

! puszki po napojach w ramach akcji „Piłki za puszki”– zgniatamy 

i wrzucamy do zielonych pojemników  

! korki plastikowe – oddajemy do p. 

Iwony Gwiazdowskiej (s.215) 

! Talenciaki – kupony Lidla umieszczamy w żółtym pojemniku 

w szatni 

! zużyte baterie – można umieszczać 

w plastikowym pojemniku w sali 

214 
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14.X. 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

 

Naszemu Gronu Pedagogicznemu  

i wszystkim pracownikom oświaty 

życzymy 

wiele radości, cierpliwości, serca do pracy  

i  

satysfakcji z jej wykonywania 

a także docenienia przez cały rok  

- nie tylko w tym świątecznym dniu :) 

  

Uczniowie ZS1  

 


