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Miłość to piękne uczucie i metafizyczność, jaka mu towarzyszy dla 

wielu osób jest tematem tak samo fascynującym, jak samo czucie się 
zakochanym. Nauka jest jednak w stanie bezlitośnie sprowadzić miłość do 
szeregu reakcji biochemicznych w mózgu. 

Hormony miłości - główni  sprawcy  miłości. 
 

Fenyloetyloamina 
Mocna sztuka, bo jej strukturą przypomina kilka mocnych narkotyków, 

w tym amfetaminę. Wpływa na wyrzut i zachowanie kilku innych 
neuroprzekaźników, a nam daje poczucie euforii i wywołuje efekty obwodowe. 
Przez nią przyspiesza nam serce na widok ukochanej osoby, a na myśl o niej 
czujemy motylki w brzuchu. Za sprawą fenetyloaminy intensywne zakochanie 
przypomina stan narkotycznego odurzenia. Enetylamina jest a
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która występuje naturalnie w mózgu i odgrywa pewną rolę w regulowaniu 
odczucia szczęścia i miłości. Wytwarzana jest z aminokwasu fenyloalaniny w 
procesie dekarboksylacji. 

 
2 fenyloetloamina 
Dopamina 

Neuroprzekaźnik  motywuje nas do dążenia do przyjemności, co ma 
miejsce tak samo w przypadku jedzenia smakołyków, uzależnień od substancji 
psychoaktywnych, jak i w gorącej, romantycznej miłości. Wszędzie tam, gdzie 
motywacja, żądza i przyjemność, tam i dopamina. 

Dopamina to katecholamina, jeden z hormonów szczęścia. Wytwarzana 
jest w układzie nerwowym, gdzie odgrywa rolę neuroprzekaźnika, a także w 
układzie pokarmowym, w którym jest neuromodulatorem. Odpowiada m.in. za 
motywację, koncentrację, odczuwanie satysfakcji i poczucie nagrody. 
Odpowiada też za wiele objawów początkowych faz zakochania. Powstaje 
przez przekształcenie aminokwasu L-tyrozyny w L-DOPĘ, z której następnie 
powstaje dopamina. Dopamina jest prekursorem w syntezie adrenaliny i 
noradrenaliny, a wszystkie te 3 neuroprzekaźniki tworzą grupę katecholamid
4-(2 aminoetylo)benzeno 1.2 diol 

 
Noradrenalina 
neuroprzekaźnik, szalejemy z niepokoju, gdy ukochana osoba się spóźnia, 
jesteśmy zazdrośni. Potem zaczyna się wydzielać noradrenalina 
miłości. Na widok ukochanej osoby rośnie ciśnienie, przyśpiesza bicie serca, 
rośnie poziom glukozy we krwi i zmniejsza się apetyt. 
4(2 -amino1 hydroksyetylo) benzeno-1,2-diol 
 
Oksytocyna 
Oksytocyna zaczyna dominować trochę później. Odpowiada za przywiązanie, 
opiekuńczość, po prostu stabilną miłość i to nie tylko tą romantyczną do 
partnera. Oksytocyna towarzyszy przywiązaniu i poczuciu więzi, niezależnie czy 
mowa o partnerze, dziecku. 
 
Wazopresyna 
Neuropeptyd bliski oksytocynie, jednak w miłości ważniejszy jest dla mężczyzn. 
U nich odpowiada za uczucie opiekuńczości i trzymanie rywali na dystans. 
Wyzwala instynkt ojcowski. Biochemicznie współgra z oksytocyną. Możliwe, że 
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wazopresyna nawet bardziej niż oksytocyna kreuje rozwój romantycznej miłości 
opartej na przywiązaniu. 

 P. Małgorzata Okurowska 
 

 
 

KĄCIK PIGUŁY – WARTO  PRZECZYTAĆ 
                                                                               

HIGIENA OSOBISTA W OKRESIE DOJRZEWANIA
 

Okres dojrzewania to czas kiedy stajemy się powoli dorośli. W Twoim 
ciele zachodzą wielkie zmiany. Burza hormonów daje się we znaki, co widać 
gołym okiem na twarzy, włosach i miejscach intymnych. Zaczynają się problemy 
z cerą, nadmierna potliwość i towarzyszący temu specyficzny zapach. Zmiany 
te są naturalne i trzeba je zaakceptować. Ważne, by w czasie dojrzewania 
zadbać o prawidłową higienę osobistą i intymną. Dzięki temu zniwelujesz 
problemy z cerą czy przykrym zapachem potu. Warto wypracować nawyki, 
które ułatwią regularną i prawidłową pielęgnację. 
                                                                    
 
 

1 im. Stanisława Staszica. 

  

wazopresyna nawet bardziej niż oksytocyna kreuje rozwój romantycznej miłości 

P. Małgorzata Okurowska  

 

ZEWANIA 

powoli dorośli. W Twoim 
ciele zachodzą wielkie zmiany. Burza hormonów daje się we znaki, co widać 
gołym okiem na twarzy, włosach i miejscach intymnych. Zaczynają się problemy 
z cerą, nadmierna potliwość i towarzyszący temu specyficzny zapach. Zmiany 

naturalne i trzeba je zaakceptować. Ważne, by w czasie dojrzewania 
zadbać o prawidłową higienę osobistą i intymną. Dzięki temu zniwelujesz 
problemy z cerą czy przykrym zapachem potu. Warto wypracować nawyki, 



       
 Gazetka Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica.

   
 

 5  
 

ZASADY HIGIENY OSOBISTEJ                 
Higiena osobista to dbanie o czystość i właściwa pielęgnacja skóry. Polega na 
usuwaniu zanieczyszczeń z powierzchni ciała. Dzięki temu ładnie wyg
pachniemy i minimalizujemy ryzyko różnych chorób. Dbanie o siebie ma 
szczególne znaczenie w okresie dojrzewania. Zapobiega namnażaniu się 
bakterii i pomaga pozbyć się problemów z tłustą skórą oraz poceniem się i 
nieprzyjemnym zapachem. Warto nauczyć się właściwego dbania o zmieniające 
się ciało. To naprawdę może być łatwe i przyjemne. Odpowiednia troska o 
skórę i włosy pomoże pozbyć się trądziku oraz 
problemu przetłuszczania. Także na 
nadpotliwość i nieprzyjemny zapach są sposoby. 
Bardzo ważna jest również higiena intymna. 
Dzięki starannej pielęgnacji pozbędziesz się 
kłopotliwych dolegliwości związanych z okresem 
dojrzewania. 
 
ZAPOBIEGANIE ZAPACHOWI POTU       
W okresie dojrzewania gruczoły potowe pracują 
intensywniej. W tym czasie zauważysz, że 
zapach potu się zmienił na niezbyt przyjemny. 
Również stopy i okolice intymne pachną inaczej. 
Jest to zwykle stan przejściowy. Niemniej jednak 
bywa to uciążliwym problemem. Ratunkiem jest 
właściwa higiena i używanie odpowiednich kosmetyków. Najlepszym sposobem 
jest codzienne mycie się, ponieważ usuwane są wówczas bakterie 
odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach. Po kąpieli można sięgnąć po 
dezodorant lub antyperspirant. 
 
- DEZODORANT maskuje zapach. Aktywne składniki dezodorantu 
przeciwdziałają namnażaniu się bakterii, które rozkładając pot wywołują jego 
przykry zapach, oraz go neutralizują. Dezodorant taki nie ma żadnego wpływu 
na ilość wydzielanego potu. 
 
- ANTYPERSPIRANT pomaga zmniejszyć ilość wydzielanego
zamyka czasowo ujścia gruczołów potowych. 
Dezodoranty i dezodoranty antyperspiracyjne najlepiej jest stosować zaraz po 
umyciu się. Produkty te dostępne są w wielu formach: w sztyfcie, aerozolu i w 
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kremie. Dezodoranty w sztyfcie charakteryzują się najskuteczniejszym 
działaniem. Dobór jest sprawą czysto indywidualną. Bardzo ważne jest również, 
aby pamiętać o codziennej zmianie bielizny i zakładaniu świeżych ubrań.
 
PIELĘGNACJA WŁOSÓW 
Skóra głowy pokryta jest gruczołami łojowymi, dzięki czemu wł
błyszczące i odporne na wilgoć. Jednak w okresie dojrzewania nadmierna 
produkcja łoju prowadzi do szybkiego ich przetłuszczania. Można temu 
zapobiec częstym myciem szamponem (czasem nawet codziennie). Najlepiej 
sprawdzą się łagodne kosmetyki dla włosów przetłuszczających się, ponieważ 
nie wysuszają skóry. Pamiętaj, by nie używać dużej liczby preparatów ponieważ 
mogą dodatkowo obciążać włosy. Warto też wiedzieć, że kosmetyki do stylizacji 
( np. żele) mogą je natłuszczać.  
Częstym problemem jest również łupież, wywoływany zwykle przez 
drobnoustroje. Można mu zapobiec stosując kosmetyczny szampon 
przeciwłupieżowy. W przypadku cięższych objawów łupieżu należy udać się do 
lekarza dermatologa. 
 Pielęgnacja włosów będzie pochłaniała trochę więcej czasu niż d
warto jest jednak poświęcić ten czas, ponieważ zadbane włosy będą wyglądać 
pięknie pod warunkiem, że będą czyste i zdrowe. 
 
HIGIENA INTYMNA W OKRESIE DOJRZEWANIA 
Zmieniają się także Twoje okolice intymne. Pojawia się inny niż do tej pory 
zapach, ale jest to zupełnie naturalne. Warto zadbać o właściwą higienę, by 
uniknąć infekcji dróg moczowo-
płciowych. Narządy płciowe należy myć 
przynajmniej raz dziennie ciepłą wodą i 
płynem do higieny intymnej. Ważne jest 
także, by nie naruszać naturalnej flory 
bakteryjnej, która chroni przed 
infekcjami. Ponadto warto nosić przewiewną i wygodną bieliznę. Jeżeli chcesz, 
do higieny intymnej możesz używać specjalnych żeli, które są łagodne i nie 
wysuszają błony śluzowej. 
 
PIELĘGNACJA SKÓRY- TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY 
Hormony powodują powiększenie się gruczołów łojowych i nadmierną 
produkcję łoju, który jest doskonałą pożywką dla bakterii. Ich namnażanie 

Chłopaki zmieniajcie 
gacie, bo godziny 

nie znacie
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prowadzi do pojawienia się trądziku młodzieńczego. Dlatego Twoja cera staje 
się przetłuszczona, błyszcząca i pojawiają się wypryski. Dla większości 
nastolatków trądzik młodzieńczy będzie znany pod postacią łagodną, ale 15% 
nastolatków odczuje cięższe objawy tej choroby. W takich przypadkach trzeba 
koniecznie zgłosić się do dermatologa.  
Regularne przemywanie i oczyszczanie skóry pomaga zapobiec występowaniu 
pryszczy. Tak jak mycie zębów, które zapobiega próchnicy
oczyszczenie skóry powinno stać się przyzwyczajeniem. Lepiej zapobiegać niż 
leczyć. Wystarczy codzienne mycie twarzy, stosowanie żeli do twarzy, które
oczyszczają skórę i zapobiegają nadmiernemu wysuszaniu naskórka, 
stosowanie odpowiedniego do problemów skórnych kremu. Ważne jest, by 
kosmetyki nie wysuszały cery, ponieważ może przynieść to odwrotny skutek. 
Istotne by nie zatykać porów. Obecnie na rynku jest dużo kosmetyków dla 
nastolatków, trzeba tylko wybrać najodpowiedniejszy dla swojej cery.

 
 

 
ELEMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA 

HIGIENĘ OSOBISTĄ
 
- częste mycie rąk pod bieżącą wodą z 
mydłem 
- mycie zębów dwa razy dziennie
- codzienna kąpiel lub prysznic
- dbanie o higienę intymną
- specjalna pielęgnacja twarzy i stóp
- regularna zmiana odzieży
- codzienna zmiana bielizny
- dbanie o paznokcie 
- dbanie o włosy 
- częste pranie ubrań w odpowiednich 
detergentach 
- częsta wymiana ręczników i pościeli
- wietrzenie mieszkania. 

 
                                                            Pielęgniarka
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CZY DIETA MA SERCE? oraz o tym  
JAK WPŁYWA NA NIĄ MIŁOŚĆ? 

      Zakochanie odbija się na naszych hormonach, a co za tym idzie także na 
naszej diecie. W pierwszej fazie zakochania jesteśmy bowiem bardzo 
szczęśliwi, pobudzenia, rozpiera nas energia i euforia. Wiąże się to z 
podniesionymi endorfinami, adrenaliną, czy kortyzolem, na co wskazuje, 
chociażby nadmierna potliwość, czy trzęsące się ręce. To wszystko powoduje, 
że nie odczuwamy szczególnego apetytu. Oczywiście z upływem czasu te fazy 
ulegają zmianie. Gdy jesteśmy w długim związku – zupełnie inne hormony 
przejmują nad nami kontrolę i najczęściej jemy coraz więcej. Dlaczego?

Ponieważ biochemia naszego mózgu, ma duże znaczenie w kwestii 
naszego apetytu. I na odwrót – my naszym pożywieniem wpływamy na to, co 
się w naszym mózgu dzieje. Gdy np. dieta będzie wysoko przetworzona, tzw. 
prozapalna, czyli oparta na produktach, które zawierają dużo cukrów, kwasów 
tłuszczowych trans itd. – to mózg pracuje gorzej. W związku, z czym my 
częściej możemy sięgać po produkty słodkie i tłuste. Gdy z kolei jesteśmy z 
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osobą już trochę dłużej to tych hormonów, zaczyna nam brakować. Pojawia się 
z kolei, chociażby oksytocyna, która jest hormonem przywiązania i z naszego 
mózgu zaczynają znikać te wysokie stężenia. W związku, z czym rzeczywiście 
zaczyna nam tego brakować i organizm może się ich domagać, przez to 
sięgamy po m.in. właśnie czekoladę. Z kolei owoce: takie jak: truskawki, czy 
borówki mają wysokie źródła antyoksydantów i witamin, co dobrze wpływa na 
hormony płciowe i neuroprzekaźniki, warto więc włączyć je do diety.

Jaka dieta sprzyja w miłości? Mamy, chociażby afrodyzjaki 
ze względu na m.in. zawarte w nich selen i cynk. Szczególnie gdy występują 
niedobory. 

Żeby nie ulec pokusom hormonów, warto odżywiać się 
zdroworozsądkowo, wybierać produkty niskoprzetworzone (kasza,
owoce morza, jajka, orzechy nasiona, ), A także dbać o to, by dieta była 
różnorodna i kolorowa, (aby pojawiały się np. zarówno truskawki, borówki czy 
szparagi) oraz co ważne nie przejadać się. 

P .Radosław Bartoszewicz.

Rysunek  https://www.ezaf.pl/wpisy/czy-aktywnosc-fizyczna-wplywa-na-nasz

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA… JAKI MA WPŁYW NA MIŁOŚĆ…

Jednym z aspektów, które mogą pozytywnie wpłynąć na naszą 
sprawność seksualną, jest aktywność fizyczna. W jaki sposób sport może 
wpływać na seks? Do udanego seksu prowadzi wiele czynników, a 
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satysfakcjonujące życie seksualne może mieć zarówno para z długoletnim 
stażem, jak i początkujące małżeństwo, świeżo zawiązany związek, a także 
single. Każdy z nas ma swoje własne potrzeby, dlatego nie ma jednej recepty i 
sprawdzającego się zawsze i w każdej sytuacji przepisu na idealne ws
Nie oznacza to jednak, że nie dysponujemy uniwersalnymi wskazówkami, które 
mogą znacząco podnieść jakość seksu. Jedną z nich jest postawić na 
aktywność fizyczną i regularne uprawianie sportu, za czym przemawia 
przynajmniej kilka przesłanek. 

 

Więcej sportu, to mniej stresu 

A mniej stresu, to często większa ochota na zbliżenia. Jak to działa? Jeśli 
jesteśmy pod wpływem silnego napięcia, możemy być rozdrażnieni, 
poddenerwowani, a nawet odczuwać bóle brzucha czy głowy. Zazwyczaj w 
takim nastroju nie mamy ochoty na inicjowanie kontaktu. Stres oczywiście 
wpływa negatywnie na cały nasz organizm, dlatego warto nauczyć się go 
redukować. Jednym ze sposobów jest właśnie aktywność fizyczna. Organizm 
podczas biegania, ćwiczeń aerobowych czy jazdy na rowerze wytw
hormony odpowiedzialne za nasz nastrój. Po udanym treningu wzrasta więc 
poziom endorfin, dopaminy czy serotoniny, które mają związek z odczuwaniem 
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przyjemności i szczęścia. Dodatkowym atutem jest właśnie redukcja napięć. 
Warto także zaznaczyć, że według ostatnich zaleceń WHO, powinniśmy być 
aktywni przez 350 minut tygodniowo, czyli około 50 minut dziennie. Ruch jest 
jednym z fundamentalnych aspektów dbania o nasze zdrowie, a kiedy czujemy 
się dobrze, mamy też więcej energii, którą z pewnością chętniej 
na „sprawy łóżkowe”. 

Dobra kondycja przydatna podczas miłosnych uniesień 

Dla osób unikających wysiłku fizycznego, seks może być po prostu… męczący. 
Jeśli jednak istnieje sposób, by nie złapać tak szybko zadyszki, to warto z niego 
skorzystać. Regularnie uprawiana aktywność fizyczna sprawia, że wzrasta 
nasza wydolność krążeniowo-oddechowa, co w prostym przełożeniu sprawi, że 
nie poczujemy tak szybko zmęczenia. Warto nadmienić również, że dzięki 
ćwiczeniom nasze ciało staje się bardziej gibkie, elastyczne, a skóra napięta. 
Osobom rozciągniętym z pewnością łatwiej będzie wypróbować nowe pozycje 
seksualne, dzięki czemu podniesie się jakość intymnych uniesień.

Sport z korzyścią także dla figury 

Dzięki aktywności możemy oczywiście także gubić kalorie, 
nadprogramowe kilogramy, które szczególnie w czasie trwającej pandemii 
mogły się nam w niektórych miejscach nagromadzić. Oczywiście należy jasno 
podkreślić, że wygląd naszego ciała naprawdę ma drugorzędne znaczenie. 
Jeśli partnerzy kochają się, szanują, to z pewnością akceptują także swoje 
ciała, jednak może się zdarzyć, że my sami nakładamy na siebie pewne 
ograniczenia, mamy kompleksy, przez które zupełnie nie mamy ochoty na 
rozebranie się przed partnerem. Jeśli się wstydzimy, jesteśmy też bard
spięci, a przez to trudno o czerpanie prawdziwej przyjemności ze zbliżenia. W 
takim wypadku, zdecydowanie warto włączyć codzienną aktywność fizyczną do 
naszego życia. Mniej centymetrów w pasie, bardziej napięta i elastyczna skóra 
z pewnością przełoży się także na wzrost pewności siebie. Czując się bardziej 
atrakcyjnie, będziemy też chętniej i odważniej postępować w sypialni.

Bieg po… wyższe libido? 

To wcale nie przesada. Podczas uprawiania sportu, np. biegania, dotleniamy 
nasz organizm, a także poprawiamy ukrwienie naczyń i mięśni 
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narządów płciowych. Im lepszy przepływ krwi, tym lepsze mogą być nasze 
doznania seksualne. Szczególnie u kobiet może to skutkować silniejszym 
nawilżeniem i wrażliwością pochwy, tym samym podnosząc też libido. Pon
aktywność fizyczna jest też skuteczną drogą do podniesienia poziomu 
testosteronu. Świetnie działają także treningi w parze, dzięki którym spędzamy 
więcej czasu z partnerem, a potreningowy wyrzut endorfin może przełożyć się 
także na kontynuację wspólnych ćwiczeń w sypialni. 

p. Radosław Bartoszewicz

  

PRECENZJA ARTYKUŁU „Robot, algorytm i lekcje”

 W piśmie „Wysokie obcasy. Praca” zamieszczony jest artykuł „Robot, 
algorytm i lekcje” napisany przez Jowitę Michalską. Założycielkę i prezeskę 
fundacji Digital University. 
 Niedawne wydarzenia związane z pojawieniem się na całym świecie 
koronawirusa zmusiły system edukacyjny do wielu zmian i wyzwań jakie 
czekały nie tylko na uczniów, ale także i na nauczycieli. Wprowadzenie zajęć 
online uświadomiło wielu 
ludziom, jak ważne są 
technologie informacyjno-
komunikacyjne w życiu 
człowieka. Choroba ta 
uwidoczniła fakt, iż nie każde 
dziecko ma dostęp do 
komputera czy Internetu. 
Problem ten został także 
zauważony przez 
najwybitniejsze postacie 
związane z IT, jak choćby przez 
Marka Zuckerberga czy Jacka 
Dortseya, którzy postanowili 
wesprzeć edukację poprzez 
sfinansowanie rozwoju 
projektów edukacyjnych i 
zakupu sprzętu 
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informatycznego dla uczniów. Niektórzy posunęli się jeszcze dalej i stworzyli 
własne szkoły, w których młodzież nie uczy się zwykłych przedmiotów takich jak 
muzyka czy języki obce. Szkoła jaką założył Elon Musk nastawiona jest na 
kształtowanie umiejętności rozwiązywania złożonych problemów, co moim 
zdaniem jest niezwykle ważne we współczesnym świecie. Moją ciekawość 
wzbudziła informacja, iż szkoła przyszłości jaką stworzył założyciel Tesli 
nastawiona jest na takie niespotykane przedmioty jak bioetyka, budowa rakiet 
czy rozwiązywanie dylematów dotyczących naszego zachowania i stosunku do 
sztucznej inteligencji. Współczesna szkoła musi moim zdaniem sięgać w 
procesie kształcenia uczniów po 
narzędzia związane z technologią 
informacyjno-komunikacyjną. Młody 
człowiek opuszczając szkołę 
powinien być wyposażony w wiedzę 
i umiejętności pozwalające mu 
swobodnie poruszać się  
w społeczeństwie informatycznym. 
Zadanie to jest dla współczesnych 
placówek oświatowych i pedagogów ogromnym wyzwaniem, w przeciwieństwie 
do chińskiego systemu edukacyjnego, w którym to dzieci uczą się już od 
wczesnych lat swego życia podstaw programowania. Inspirującym przykładem 
jest firma Squirrel, która  wykorzystuje sztuczną inteligencję do
personalizowania nauczania. Technologie informacyjno
wzbudzają zaciekawienie uczniów i podsycają ich motywację. Oszczędzają 
także czas pracy nauczyciela, który nie musi poświęcać wielu godzin na 
sprawdzanie wypracowań czy innych prac uczniów- robi to za niego odpowiedni 
program komputerowy. 
 Artykuł zwraca uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, a 
mianowicie na konieczność kształtowania u uczniów umiejętności korzystania z 
technologii IT. Posiadanie tej wiedzy pozwoli im na rozwiązywanie problemów z 
różnych dziedzin życia. Niezbędne jest jednak do tego rozwijanie u dzieci takich 
umiejętności jak: kreatywność, komunikacja, kooperacja oraz krytyczne 
myślenie. Należy się jednak  moim zdaniem zastanowić czy szkoła przyszłości 
nastawiona  tylko na pogłębianie wiedzy z dziedzin IT jest w stanie zastąpić 
interpersonalne kontakty międzyludzkie pozwalające na budowanie więzi 
społecznych.  
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a  tylko na pogłębianie wiedzy z dziedzin IT jest w stanie zastąpić 
interpersonalne kontakty międzyludzkie pozwalające na budowanie więzi 
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 Gorąco zachęcam wszystkich do przeczytania tego niezwykle 
ciekawego i inspirującego artykułu i wyrobienia sobie własnej opinii odnośnie 
zmian jakie niewątpliwie czekają nas w szkole przyszłości. 
 

Zuzanna Tomasik- klasa 1E (technikum)
 
 

 
 

1 im. Stanisława Staszica. 
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Zadbaj o siebie z …RESQL 

  RESQL to innowacyjny system wspierający szkoły 
w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej stworzony przy 
pełnym uczestnictwie społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, 
dyrektorów i rodziców) w oparciu o przeprowadzone badania, warsztaty 
z nauczycielami i uczniami oraz pilotaż działania systemu. 
Umożliwia przekazanie, w sposób bezpieczny i anonimowy
nauczycielowi informacji o przemocy, wskazanie typu przemocy oraz 
informacji o miejscu, czasie i osobach. Składa się aplikacji
oraz panelu interwenta. 

 
Czy wiesz… 

Ważne definicje 

agresja – to zachowanie, którego celem jest zadanie cierpienia innej 
osobie, która stara się go uniknąć,  
przemoc – to zachowanie, w którym strona agresywna wykorzystuje 
swoją przewagę nad ofiarą,  
dręczenie szkolne (ang. bullying) – to typ zachowań agresywnych, 
z którym mamy do czynienia, gdy jeden uczeń lub grupa uczniów 
wielokrotnie atakuje (niekoniecznie relatywnie słabszą
upokarza ją lub wyklucza z grupy 
 

Co zgłaszać w systemie? 

Tak naprawdę każdą sytuację, która Cię niepokoi (może ona dotyczyć 
Ciebie bezpośrednio lub możesz być jej świadkiem) Zgłosze
być anonimowe. To Ty decydujesz czy i w jakim zakresie ujawni
dane o sobie (np. imię, klasa do której chodzisz).Poniż
klasyfikacje przemocy z przykładami.  

1 im. Stanisława Staszica. 
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1 im. Stanisława Staszica. 

  
 



       
 Gazetka Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica.

   
 

 17  
 

1 im. Stanisława Staszica. 
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Żródło: https://pl.dreamstime.com/obrazy-stock-mi%C5%82o%C5%9B%C4%87

samochodzie

 

KOŁOWI POMOCNICY WALENTEGO.

Zwykle najpierw jest to kolega lub koleżanka, ale w pewnym momencie 
coś się  zaczyna dziać i chciałoby się spędzać razem coraz więcej czasu. 
Wspólna droga do i ze szkoły to pewnie jeden z pierwszych pomysłów na taki 
stan ducha.  

Niestety nie zawsze jest to przysłowiowy strzał w dziesiątkę, choćby z 
powodu pogody, bo nawet jeśli jedno jest gotowe  wtedy na całkowite 
przemoknięcie lub  nabawienie się odmrożeń, to drugie niekoniecznie. Nie 
zawsze też da się sensownie i bez podejrzeń drugiej strony wytłumaczyć 
nadkładanie sporego kawałka drogi, chyba że jest już na to przyzwolenie. 
Niemałym problem jest wtedy zwykle częsta obecność innych kolegów i 
koleżanek, szczególnie podczas podróży autobusem czy pociągiem. W takich 
sytuacjach nici z pragnienia bycia sam na sam z obiektem naszych westchnień  

1 im. Stanisława Staszica. 
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a i przy okazji można się narazić na różne uszczypliwe komentarze. Jeśli tylko 
w formie ustnej to jeszcze pół biedy, ale jak pójdzie to do sieci. Pusty autobus 
czy przedział pociągu to marzenia ściętej głowy, chyba że to ostatni nocny kurs
ale na to na razie nie ma co liczyć.  
 
Szczęściu warto i należy pomóc. Przydaje się do tego zalaminowany kartonik 
uprawniający do jeżdżenia na dwóch lub czterech kółkach. Motoryzacja już 
dawno pokazała, że w sprawach sercowych potrafi stać się wyjątkowym 
sprzymierzeńcem. Sporo o tym już napisano książek i nakręcono filmów. 

 
Zapytajcie zresztą swoich rodziców  czy dziadków, a usłyszycie na 

pewno niejedną opowieść o pierwszych randkach z samochodem czy moto
w tle. Nic tak nie zapewnia intymnej atmosfery jak właśnie jazda we dwoje , 
niekoniecznie własnym pojazdem i na pewno część z was już tego 
doświadczyła.  

 

KĄCIK PIGUŁY - WARTO PRZECZYTAĆ
 

CZY DIETA MA WPŁYW NA ZDROWIE SEKSUALNE?
 

Profilaktyka wielu chorób ma na celu troskę o dobrą jakość życia ludzi. 
Trzeba wiedzieć, że zdrowie seksualne bardzo mocno wpływa na to, jak się 
czujemy. Z badań wynika, że zaburzenia funkcji seksualnych nie są rzadkim 
problemem i dotyczą one zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Nie jest to dobra 
wiadomość, ponieważ udane życie intymne to jedna z podstaw udanego 
związku dla większości par. Na zdrowie seksualne wpływ ma wiele czynników, 
w tym odpowiednie odżywianie. 
 

JAKIE PROBLEMY ZE ZDROWIEM SEKSUALNYM SPOTYKAJĄ 
NAJCZĘŚCIEJ KOBIRTY I MĘŻCZYZN?  

 
Zdrowie seksualne według WHO to zespół biologicznych, 

intelektualnych, a także społecznych aspektów życia seksualnego, które są 
konieczne do prawidłowego rozwoju osobowości, komunikacji oraz miłości 
człowieka. 

1 im. Stanisława Staszica. 
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Satysfakcja wynikająca z udanego życia intymnego warunkuje zarówno 

dobrostan fizyczny, jak i psychiczny oraz społeczny. 
Niestety problemy ze zdrowiem seksualnym często znacznie obniżają naszą 
jakość życia i zaburzają codzienne funkcjonowanie.  
 

CO MOŻE SIĘ PRZYCZYNIĆ DO WYSTĘPOWANIA ZABURZEŃ 
SEKSUALNYCH? 

 
Jak można wywnioskować ze statystyk, zaburzenia funkcji 

seksualnych u mężczyzn i kobiet występują stosunkowo często. Na 
pogorszenie zdrowia seksualnego wpływa nadwaga, otyłość, cukrzyca, choroby 
sercowo-naczyniowe, coraz częstsze występowanie zespołu metabolicznego, 
przewlekłej choroby nerek oraz chorób nowotworowych. Niektóre z tych 
schorzeń mogą powstać w wyniku złego stylu życia oraz nieprawidłowej diety.
Ponadto palenie tytoniu wpływa bardzo niekorzystnie na funkcje seksualn
 

1 im. Stanisława Staszica. 
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W JAKI SPOSÓB DIETA WPŁYWA NA ZDROWIE SEKSUALNE?
 

Wiele z wymienionych wcześniej chorób, które mogą negatywnie 
wpływać na zdrowie seksualne, zalicza się do dietozależnych. Tak więc jedną z 
głównych przyczyn ich występowania jest niewłaściwy sposób odży
Niestety podczas ich przebiegu może dojść do zwężenia lub nawet uszkodzenia 
naczyń krwionośnych, co z kolei powoduje utrudniony transport krwi do i z 
narządów płciowych.  
Nieprawidłowa dieta, stres czy brak aktywności fizycznej może znacznie 
zaburzyć działanie ośrodkowego układu nerwowego, a co za tym idzie
upośledzić wytwarzanie hormonów i neuroprzekaźników mających wpływ na 
sprawność seksualną. 

 
WPŁYW OTYŁOŚCI NA ZDROWIE SEKSUALNE

 
Otyłości często towarzyszą zaburzenia gospodarki lipidowej i 

węglowodanowej, a także nadciśnienie tętnicze i problemy hormonalne, które 
mogą być przyczyną problemów ze zdrowiem seksualnym zarówno u kobiet, jak 
i u mężczyzn. Ponadto nadmiar kilogramów nierzadko powoduje u niektórych 
osób niską samoocenę, która wynika z poczucia braku atrakcyjności własnego 
ciała. 
Często zdarza się również, że ludzie otyli odczuwają lęk przed krytyką ich 
wyglądu przez partnera. Może to wywołać niechęć do podejmowania 
aktywności seksualnej, co bardzo niekorzystnie wpływa na jakość życia ora
relację związkową. 

 
W JAKI SPOSÓB SIĘ ODŻYWIAĆ, ABY ZADBAĆ O ZDROWIE 

SEKSUALNE? 
 
Żywienie to bardzo ważny element ludzkiego życia, o ogromnym znaczeniu dla 
naszego zdrowia. Trzeba mieć świadomość, że również chodzi tu także o to 
seksualne. 
Właśnie dlatego lekarze oraz dietetycy zalecają dbanie o swój codzienny 
jadłospis i zachęcają do nauki prawidłowych nawyków żywieniowych. Dieta 
każdego człowieka powinna być indywidualna, dostosowana odpowiednio do 
płci, wieku, aktywności fizycznej oraz chorób, na które cierpi. 

1 im. Stanisława Staszica. 
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Warto pamiętać, że najprostszym i bardzo skrótowym sposobem 
przedstawienia zasad prawidłowego żywienia jest "Piramida Zdrowego 
Żywienia i Aktywności Fizycznej". Należy jednak mieć na uwadze fakt, że jest 
ona przeznaczona dla zdrowych osób dorosłych. Jeżeli natomiast dana osoba 
cierpi na jakąś chorobę, powinna zgłosić się do dietetyka, który dobierze 
odpowiednio sposób żywienia. 
 

STOSOWANIE DIETY ŚRÓDZIMNOMORSKIEJ MOŻE WSPOMÓC 
ZDROWIE SEKSUALNE! 

 
Wdrożenie tego rodzaju diety jest dość proste. Opiera się ona głównie na 
zwiększonym spożywaniu warzyw i owoców (najlepiej w każdym posiłku), 
orzechów, zastąpieniem białego pieczywa ciemnym, a ziemniaków i białego 
ryż- kaszami. Ponadto ryby morskie należy zjadać 3 razy w tygodniu.
 

AFRODYZJAKI, CZYLI CO ZJEŚĆ NA WALENTYNKOWĄ KOLACJĘ
 

14 lutego obchodzimy Święto Zakochanych. Niestety w dzisiejszych czasach 
trudno o różne atrakcje, które mogłyby umilić ten cudowny dzień.
Można jednak wykazać się kreatywnością i przygotować kolację dla swojego 
partnera! W takiej sytuacji koniecznie trzeba pamiętać o afrodyzjakach, które 
pobudzają zmysły, pożądanie, a także zwiększają przyjemność czerpaną z 
seksu. Ich głównym zadaniem jest poprawa nastroju, redukcja stresu oraz 
zwiększenie libido. 
W przeszłości w celu wzbudzenia pożądania stosowane były substancje 
pochodzenia roślinnego. Obecnie bardzo popularnym afrodyzjakiem są 
natomiast ostrygi. Podobne właściwości mają także inne owoce morza, takie jak 
małże, krewetki czy kawior. Ponadto za naturalny afrodyzjak uważane są 
truskawki. Do przygotowywanych dań na walentynkową kolację warto też dodać 
odpowiednie zioła lub przyprawy, które rozbudzą zmysły i podniosą libido. 
Zalicza się do nich pieprz kajeński, świeży korzeń imbiru, kardamon, anyż czy 
szafran.  
Dbanie o zdrowie seksualne jest niezwykle istotne. Pamiętajmy, że ogromny 
wpływ na ten obszar naszego życia ma właśnie stosowanie odpowiedniej 
diety.   

Życzę zatem smacznych Walentynek!
Barbara Kapusta pielęgniarka szkolna

1 im. Stanisława Staszica. 
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MIASTA ZAKOCHANYCH 

Jakie miasta najbardziej kojarzą się z dniem zakochanych?
Poznajmy najbardziej popularny cel walentynkowych wypadów dla par.

Praga 

W tym roku to właśnie Praga stała się 
ulubioną przystanią dla zakochanych par. To 
właśnie stolica Czech cieszy się największym 
wzrostem popularności wśród wy
z okazji 14. lutego - 
zarezerwowanych w hotelach wzrasta tam 
nawet o 67%. Na tak wysoki wynik Pragi 
złożyły się atrakcje miasta (wędrówki po 

zaułkach romantycznych uliczek, oryginalna kuchnia i niebanalne poczucie 
humoru) oraz konkurencyjne, niewysokie ceny. Koszt trzygwiazdkowego pokoju 
w stolicy Czech zaczyna się od 20 euro (tylko o 3 euro więcej niż wjazd na 
Wieżę Eiffla!), a najtańsze, pięciogwiazdkowe hotele mogą w najlepszym 
przypadku kosztować 57 euro.  

W dzielnicy Žižkov znajduje się bardzo 
charakterystyczna wieża telewizyjna, po której 
spacerują… gigantyczne bobasy, czyli rzeźby 
współczesnego czeskiego artysty Davida 
Černego. Na wieży znajduje się też najwyższa 
platforma widokowa w Pradze oraz ekskluzywna 
restauracja Oblaca. Z wysokości 66 metrów 
rozpościera się piękna panorama stolicy Czech. 

Chyba trudno wyobrazić sobie bardziej romantyczną scenerię na kolację we 
dwoje?  

Most miłości i malownicza wyspa: Zakochani (i nie tylko!) chętnie odwiedzają 
również Kampę, czyli piękną wyspę na Wełtawie, która znajduje się nieopodal 
zabytkowego Mostu Karola. Można tu urządzić sobie piknik, posłuchać muzyki 
na żywo lub skryć się w jednej z kameralnych kawiarni. 

 Warto zerknąć również na: 
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• ścianę Johna Lennona z setkami graffiti o wydźwięku pacyfistycznym,

• Muzeum Kampa, w którym prezentowane są dzieła czeskich artystów,

• słynne rzeźby raczkujących bobasów autorstwa Davida Černégo, podobne do 
tych na wieży telewizyjnej. 

Kampa bywa też niekiedy nazywana praską Wenecją z powodu kana
kamienic, które niemal wyrastają z wody. 

Z Kampy można również wejść na most miłości. Na jego balustradach i 
metalowych kratach znajdują się setki kłódek zawieszonych tam przez 
zakochane pary. To doskonały sposób na symboliczne przypieczętowanie 
romantycznej podróży do Pragi. 

Chełmno 

Dla osób które nie chcą opuszczać kraju, 
na krótszy wypad polecić można 
położone na dziewięciu wzgórzach 
Chełmno. Miasto to jest jednym z 
najstarszych i najbardziej malowniczych 
polskich miasteczek, a tutejsza Starówka 
należy do Europejskiego Szlaku Gotyku
Ceglanego. Chełmno ma też stałe 

miejsce w historii: przywilej lokacyjny, tzw. prawo chełmińskie, nadane miastu 
przez Krzyżaków w 1233 roku był wzorcem do lokowania polskich miast i wsi aż 
do XVIII wieku (w oparciu o nie powstała m.in. Warszawa). Nieduże C
zachowało średniowieczny układ urbanistyczny, jest zamknięte za murami 
obronnymi, a nad zabudową górują wieże sześciu gotyckich kościołów i 
renesansowego ratusza.  

Jak to się stało, że to położone między Bydgoszczą a Grudziądzem zabytkowe 
miasteczko stało się certyfikowanym "miastem zakochanych" (nazwa 
zastrzeżona w Urzędzie Patentowym)? 

W Chełmnie przechowywane są relikwie św. Walentego.  

1 im. Stanisława Staszica. 
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Według jednej z legend św. Walenty był biskupem Terni, który w okresie 
prześladowań cesarza rzymskiego – Klaudiusza II Gota, uzdrowił ze ślepoty 
córkę sługi cesarskiego i doprowadził do nawrócenia jego rodziny. To 
sprowadziło na niego gniew władcy, który kazał go ściąć. Inne przekazy głoszą, 
że powodem jego stracenia było potajemne udzielanie ślubów wojownikom, 
którzy z wdzięczności za usankcjonowanie ich miłości zaczęli świętować dzień 
śmierci męczennika tj. 14 lutego. Do niedawna niewiele osób wiedziało, że od 
paru wieków w chełmińskiej Farze przechowywane jest relikwia św. Walentego. 
Prawdopodobnie relikwie św Walentego trafiły do Chełmna już w 
średniowieczu. Relikwia od dawna słynęła z cudów. W 1630 roku Jadwiga z 
Czarnkowa Działyńska z wdzięczności za pomoc w uzdrowieniu córki za 
przyczyną św. Walentego kazała wykonać relikwiarz.  

Współczesny skomercjalizowany ku
Walentego jako patrona zakochanych 
zachęcił władze miasta, aby symboliczną 
obecność świętego wykorzystać w celu 
rozsławienia pięknej miejscowości. Od lat 
organizowane są tu imprezy, mające 
pobudzać miłosne uniesienia, powstają 
ławeczki zakochanych i zakątki, w których 
można się zaszyć na romantyczną randkę 

(wśród średniowiecznych murów nietrudno o takie miejsca). Nawet jeśli część z 
tych przedsięwzięć powstaje z komercyjnych pobudek, Chełmno z pewnością 
warto odwiedzić, bo niewiele jest w Polsce tak urokliwych miejsc.

Źródła: https://www.naszeszlaki.pl/archives/9629 

https://chelmno.pl/pl/miasto-zakochanych/https://www.national-
geographic.pl/traveler/artykul/najbardziej-romantyczne-miasta-w
miast-najchetniej-odwiedzanych-w-dzien-swietego-walentego 

https://all.accor.com/pl/polska/magazine/one-hour-one-day-one-week/praga
dla-zakochanych-cf76f.shtml 
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ZAKOCHANA W MINESTRONE! Czy można połączyć miłość, 
ekonomię i Włochy (kraj miłości)? 

Drodzy Czytelnicy, Szanowna Redakcjo. 

Święta, święta i po świętach. Czas odpoczynku, rodzinnych spotkań i pysznych 
potraw - już za nami. Luty słynie z Walentynek. I choć nie jestem zwolenniczką 
jednego dnia w roku na świętowanie miłości postanowiłam zrobić pewne 
porównanie.  

Jako ekonomistka stoję twardo na ziemi i na wiele rzeczy patrzę z innego 
punktu widzenia. Jak by tu połączyć miłość i ekonomię? I gdyby do tego worka 
wrzucić piękny kraj Włochy to co z tego wyjdzie? 

25 lat temu, mieszkałam kilka miesięcy w uroczym miasteczku na południu 
Włoch w okolicach Neapolu. To tam po raz pierwszy zakosztowałam zupę o 
nazwie „MINIESTRONE”. Wtedy tego nie wiedziałam ale dziś już tak. Ta zupa 
uzależniająco pyszna wywodzi się z czasów przed naszą erą i była znana już w 
Królestwie Rzymskim. Wtedy lokalna dieta była wegetariańska z konieczności i 
składała się głównie z warzyw takich jak cebula, soczewica, kapusta, czosnek, 

bób, grzyby, marchew, szparagi i rzepa. Ludność miasta Lacjum (pierwotna 
nazwa Rzymu), żywiła się głównie pulte- prostą, sycącą potrawą go
osolonej wodzie z płatków orkiszowych i z dodatkiem warzyw. Dziś odmian zup 
minestrone jest wiele. Jedne zawierają mięso inne nie. Każda jednak jest jak 
mniemam zachwycająca w smaku i cieszy kolorami dodatków. 
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Zatem jak połączyć miłość, ekonomię i Włochy?  

Ekonomia jest wpisana w historię tej zupy. Ludzie wtedy byli biedni i 
wykorzystywali wszelkie warzywa aby ugotować dobrą i sycącą potrawę. Nic się 
nie mogło zmarnować i wszelkie korzenie i inne warzywa tedy dostępne były 
wykorzystywane do jedzenia. 

Miłość? Włosi słyną z „dolce vita- słodkie życie”. Cieszą się jedzeniem, są 
zmysłowi w codziennych sprawach. Potrafią okazywać miłość nawet podczas 
jedzenia. Kochają jeść. 

Smacznego! 

Renata Stelmachowicz

Korzystałam ze stron: 
https://beszamel.se.pl/przepisy/zupy-na-cieplo/minestrone-jarzynowa
wlosku-re-zR1h-VfdS-NErV.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Minestrone 
https://www.tanio-szybko-smacznie.pl/minestrone/ 
 
 

Film, który zmienia ludzkie serca
 

Powołany to film dokumentalny, który jest pełen wzruszeń i unikalnych 

świadectw, w których każdy z nas odnajdzie cząstkę siebie. A przede 
wszystkim to niezwykła historia miłości Boga do ludzi, wypełniona merytoryczną 
i wartościową wiedzą wypowiedzianą przez uznane autorytety.   

"Powołany" ukazuje niezwykłą historię spotkania zamożnej rodziny z kapłanem 
katolickim. Do dobrze sytuowanej rodziny, w celu wizyty duszpasterskiej, 
przychodzi ksiądz. Jest zaproszony przez panią domu w ramach "kolędy" 
parafialnej. W bogatym wnętrzu zastaje również młodego chłopaka 
wpatrzonego w swojego ojca, który jest skrajnym antyklerykałem. W trakcie 
wizyty pojawia się również zbuntowana córka, która jest zwabiona przez swoją 
mamę pod pretekstem pomocy przy zakupach internetowych. 
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W trakcie tej niecodziennej wizyty duszpasterskiej dochodzi do mocnej wymiany 
zdań i zderzenia światopoglądów. Tematy oscylują wokół siedmiu, głównych 
posług zleconych kapłanom, takich jak: sakrament Eucharystii, sakrament 
pojednania i pokuty, chrztu Świętego, głoszenie słowa Bożego, modlitwy o 
uzdrowienie, egzorcyzmu oraz towarzyszenie osobie umierającej. W czasie 
poruszanych zagadnień kapłan opowiada niezwykłe, ale prawdziwe historie 

osób świeckich, które nawróciły się 
poprzez posługę księży. Są do 
spektakularne nagrania 
dokumentalne, w których 
obserwujemy kompletną 
przemianę siedmiu osób.
 
Podczas wizyty duszpasterskiej 
wychodzą tajemnice skrywane 
między domownikami, które od lat 
niszczyły relacje rodzinne. Widz 
zostanie przeprowadzony przez 
zabawne dialogi oraz chwytające 
za serce prawdziwe świadectwa.
Jak zakończy się konfrontacja 
poglądów? I czy wizyta kapłana 
zmieni relacje w tym domu?

Na pewno ważne jest, żeby 
obejrzeć ten film do końca by 
pochylić się nad tematem jakim 
jest sens swojego życia, istnienia. 

Niech to będzie czas dla każdego, kto czuje potrzebę wejścia w świat duchowy i 
zastanowienia się nad wyborami we własnym życiu. Niewątpliwie film ten daje 
pozytywną odpowiedz tym, co nie widzą swojej przyszłości w oparciu o to co 
robią.    

 Film dostępny na YouTube
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