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Gazetka Szkolna Społeczności Uczniowskiej Zespołu Placówek Oświatowych  

im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” 

 w Radziszowie 

Co przyniesie nam nowy rok 2022? Tego nie wiemy, ale życzymy Wszystkim czytelnikom naszego 

pisemka, aby był lepszy od poprzedniego i wiodło nam się w nim znakomicie, a trudny czas pandemii 

minął bezpowrotnie 

  

Polskie przysłowia ludowe na styczeń 

Styczeń rok stary z nowym styka, czasem zimnem do kości przenika, czasem w błocie utyka. 

Kiedy styczeń najmroźniejszy, wtedy roczek najpłodniejszy. 

Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi, gdy styczeń mrozów nie daje, prowadzi 

nieurodzaje. 

Jeżeli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok nam obiecuje. 

Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony. 

Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieje. 

Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany. 

Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę mróz dokuczy. 

Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima. 

Kiedy w styczniu rośnie trawa, licha w lecie jest potrawa. 

Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to. 

Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały. 

Styczeń mrozem trzeszczeć musi, wtedy chłopa plon przydusi. 

 



 

 

 

Pandemia z perspektywy młodego człowieka 

 

Czas pandemii jest trudny dla wszystkich. Osoby w każdym wieku odczuwają jego 

skutki. Noszenie maseczek czy dezynfekowanie rąk stało się naszą codziennością. W wielu 

miejscach trzeba zachowywać dystans od innych osób.  Przez to ludzie oddalają się od siebie. 

W trosce o swoich bliskich wielu ludzi nie widuje się z rodziną oraz przyjaciółmi. Powoduje 

to osłabienie kontaktu, a także więzi. Częściowym rozwiązaniem tego problemu jest Internet, 

dzięki któremu możemy porozmawiać z kimś, a nawet zobaczyć się przez wideo rozmowę. 

Jednak mimo to telefony czy komputery nie zastąpią nam obecności drugiej osoby.   

Pandemia koronawirusa trwa już dwa lata, przez to stała się dla nas normą. Ludzie 

stają się obojętni wobec śmierć innych osób, ponieważ zdążyli się przyzwyczaić do ogromnej 

ilości zgonów. Technologia zyskała dla nas jeszcze większe znaczenie, ponieważ zastępuje 

nam kontakty międzyludzkie. Dlatego nastąpił ogromny wzrost uzależnień od Internetu. 

Jednak wiele osób nie dostrzega tego problemu. Ludzie zaczynają również więcej palić czy 

też sięgać po inne używki.  Jest to spowodowane tym, że każdy człowiek inaczej radzi sobie 

z problemami.  

Kwarantanna, czy odizolowanie od innych mogło nauczyć nas pozytywnych rzeczy. 

Część osób skupiła się na samorozwoju. Wiele osób zaczęło dbać o zdrowie, po przez zmiany 

nawyków żywieniowych i ćwiczenia. Niektórzy odkryli nowe zainteresowania, lub rozwinęli 

swoje dotychczasowe hobby. 

Uważam, że pomimo wielu ograniczeń i ciężkich chwil czas odosobnienia związany 

z pandemią może przynieść nam zarówno pozytywne jak i negatywne skutki. Dlatego tak 

ważne jest by zachować siłę i spokój pomimo trudnych momentów oraz otwierać się na nowe 

doświadczenia.       

                                                                                    W. Maj 

 

 
 

Świat nie wygrał jeszcze z pandemią 

 



 

 

 

W trakcie ferii 2022 w Zespole  

realizowaliśmy program profilaktyczny 

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od 

alkoholu, tytoniu i innych środków 

psychoaktywnych „ARS – czyli jak dbać o 

miłość”. Z powodu ograniczeń epidemicznych 

programem tym zostały objęte w tym roku 

tylko dziewczęta, uczennice szkół 

ponadpodstawowych.  

Zasadniczym celem programu ARS 

jest ograniczenie niekorzystnych następstw 

zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych 

związanych z używaniem i nadużywaniem 

substancji psychoaktywnych przez młodzież 

stojącą u progu dorosłego życia. Dodatkowo 

sposób prowadzenia warsztatów i prelekcji jest 

innowacyjny, gdyż problem uzależnień 

rozpatruje się w kontekście wartości 

uznawanych przez młodzież za najważniejsze 

i najbardziej istotne w dorosłości, czyli m.in. 

miłości i bezpieczeństwa.  

Program „ARS, czyli jak dbać o 

miłość” spotkał się z pozytywnym odbiorem 

przez młodzież, poszerzył ich wiedzę na temat 

używek i substancji psychoaktywnych oraz ich 

wpływu na zdrowie i na dokonywanie przez 

nich ważnych życiowych wyborów.   

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

FERIE 2022 

Ferie zimowe w Radziszowie były 

dla nas bardzo aktywne, zarówno dla nas 

jak dla naszych umysłów. W ostatnich 

dniach mieliśmy wszyscy okazje 

sprawdzić się w quizie wiedzy w bingo. 

 

 

 

Chociaż nie wszystkie odpowiedzi były 

trafne, emocji nie brakowało, a triumf 

smakował lepiej niż cokolwiek innego. 

 

 

 

W ramach dbania o naszą 

kreatywność odbyły się zajęcia polegające 

na rozwiązywaniu zagadek zapałczanych, 

przekładanie zapałek, względnie proste 

okazało się wystarczająco ciężkie. 

 

 

 Kolorowe zapałki nie jednemu spędziły 

sen z powiek. 

 

 

Łatwo nie było (: 

 

 

W temacie barw, uczestniczyliśmy 

aktywnie w zajęciach w ramach programu 

UNICEF ,,Wszystkie kolory świata”. 



 

 

 

 

 

Pilnie i wytrwale przez ostatnie dni 

tworzyliśmy, zawieszki, czapki i lalki 

przegryzając zdrowe przekąski takie jak 

jabłka czy też marchewki.  

 

Uszyte lalki 

 

 

 

Celem realizowanego projektu 

edukacyjnego jest: kształtowanie wśród 

dzieci i młodzieży postawy tolerancji  

i otwartości na inne kultury, edukacja 

międzykulturowa, pokazanie uczniom, że 

pomaganie może być nie tylko pożyteczne 

ale też przyjemne, kształtowanie 

świadomości społecznej i aktywnej 

postawy wobec problemów współczesnego 

świata, zebranie środków na zakup 

szczepionek dla najbardziej potrzebujących 

dzieci na świecie 

 



 

 

 

W czasie ferii zimowa aura dopisała, na zewnątrz było przyjemnie, a przede wszystkim biało, 

co sprzyjało zabawom ruchowym na śniegu. 

 

 
 

 
Gazetka dostępna jest na stronie www.zpo-radziszow.org 

Redakcja gazetki: uczestnicy warsztatów dziennikarskich przy współudziale całej społeczności uczniowskiej 

Opiekun: Agata Niziołek 
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