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,,Emocje są jak dzikie konie, trzeba je w końcu uwolnić” 



Drodzy Czytelnicy!  

Witajcie w ostatnim w tym roku numerze gazetki 

szkolnej! 

Przez ostatnie miesiące uczniom naszej szkoły 

towarzyszyły silne emocje związane z egzaminami. 

A najlepsze jeszcze przed nami! Wystawianie oceń 

końcoworocznych, wyniki egzaminów, rekrutacja do liceów 

i  wreszcie – zakończenie roku! Dlatego postanowiłyśmy, że 

tematem tego numeru  będą właśnie uczucia.  

Jak sobie z nimi radzić? Czy to źle, że czuję to, co czuję? 

Jak zapanować nad emocjami? Próby odpowiedzi na to 

pytanie zawarte są właściwie we wszystkich artykułach 

naszej gazetki – w wywiadzie z panią pedagog, w recenzji 

książki, w opowiadaniu i w  Black&White. Czytajcie 

i przeżywajcie! 

Redakcja Gazetki „Sokół Milenium” 

 

 



BLACK&WHITE 

WHITE 

Biała strona stresu, czyli jak on na nas wpływa  

w pozytywnym sensie? 

Stres możemy podzielić na negatywny oraz motywujący. Mają 

one zupełnie różne skutki. Jeden z nich potrafi sprawić, że przy 

ważnym przemówieniu czujemy się, jakby każde wypowiedziane 

słowo było niezrozumiałe dla reszty, ręce nam się trzęsą, 

zapominamy, o czym chwilę wcześniej mówiliśmy. Niektórzy znają to 

uczucie jak własną kieszeń. Przy okazji właśnie w ten sposób 

powstają traumy, dzięki nim nie mamy żadnej chęci do ponownej 

próby działania. Są jednak osobowości posiadające umiejętność 

przemiany negatywnego stresu w coś całkiem pożytecznego. 

My, jako ludzie, zostaliśmy tak, a nie inaczej zaprojektowani, że 

prawdę mówiąc każdy z nas na nerwowe uczucie niepokoju zareaguje 

na swój sposób. Przejdę teraz do tej części społeczeństwa, w której 

poddenerwowanie jest na porządku dziennym i objawia się pod 

postacią pełnej motywacji. 

Cechy już wymienione bardzo dobrze łączą się 

z  perfekcjonizmem. Dla kogoś takiego stres tworzy coś w rodzaju 

adrenaliny, ktoś taki chce jak najbardziej pokazać, iż potrafi czegoś 

dokonać, dopinając to zawsze na ostatni guzik. Jest to główna cecha 

motywującego zdenerwowania. 

Nie ma nic gorszego niż brak pewności siebie w tłumie ludzi, 

którzy dążą do perfekcji. Pozytywnie odebrane zdenerwowanie potrafi 

nas pobudzić, sprawić, że poczujemy się we własnej skórze niczym 

nowo narodzeni. Jednak nie można doświadczać nerwów cały czas, 



ponieważ jest to szkodliwe dla naszego samopoczucia, więc warto od 

czasu do czasu spędzić czas samemu ze sobą, odprężyć się, zastanowić 

oraz pomyśleć nad tym, co warto byłoby jeszcze zmienić. Pozytywny 

stres jest również krótkotrwały, ma on na celu stworzenie wyżej 

wymienionej adrenaliny, pewności siebie, motywacji. Tak czy inaczej, 

bardzo często można pomylić pozytywny stres szykujący nas do 

działania z przypływem emocji, podczas którego jesteśmy w stanie 

wypowiedzieć, napisać bądź zrobić mnóstwo nieprzemyślanych spraw. 

Zawsze warto mieć w zanadrzu, z tyłu głowy, myśl, jaka będzie mogła 

bezproblemowo upomnieć nas oraz uchronić przed lekkomyślnością. 

 

 Stres pozytywny ma pozytywne działanie, aczkolwiek nikt nie 

powiedział, iż powód jego powstania również taki jest. Nie dajmy 

opanować naszych emocji nagłemu uczuciu dużej motywacji wraz 

z  pewnością siebie. Pomimo wszystko trzeba pamiętać o zdrowych 

zmysłach. 

           Klaudia 

 

 



BLACK&WHITE 

BLACK 
Stres nie jest dobry 

 

        Każdy z nas w swoim życiu doznał wielu emocji – zarówno 

pozytywnych, jak i negatywnych. Na pewno nie jest nam obcy stres. 

Postaram się udowodnić, że jest on utrapieniem, a jego wpływ nie 

ma dobrych skutków. 

Zacznę przede wszystkim od tego, że stres to po prostu stres. 

Sprawia, że osoba, która go odczuwa, czuje się gorzej, mniej pewnie, 

jest jej niedobrze. To raczej nie jest dla nas dobre, gdy przed 

egzaminem z trudem łapiemy powietrze i wymiotujemy z nerwów, 

które targają całym naszym ciałem. 

Przez stres także możemy coś zepsuć. Przedmiot, który w danej 

chwili trzymaliśmy, mógłby nam wypaść z rąk. Pół biedy, jeśli byłby to 

zwykły kubek, gorzej, jeśli to jakiś zabytek albo antyk. Z drugiej strony, 

zepsuć coś również można nie tylko typowo fizycznie, np. zamiast 

nieczytelnego bazgrolenia w arkuszu egzaminacyjnym nerwy 

spowodują, że popełnimy głupi błąd albo zapomnimy czegoś, co do tej 

pory zawsze umieliśmy i tym sposobem stracimy cenne dla nas punkty. 

Strasznie frustrujące. 

Czasem możemy być przytłoczeni nawałem pracy i obowiązków, 

bez przerwy obawiamy się, czy damy radę podołać tylu wyzwaniom na 

raz – a czas nieubłaganie nam umyka. I wtedy przychodzi stres. O tym, 

że przez niego możemy popełnić jakiś błąd w naszych zadaniach, 

wspominałam wyżej, ale chodzi mi teraz o słowa, które mogą nam się 

wymknąć bez kontroli. Bo czasem tak jest, że nagle wybuchniemy, 

powiemy coś, czego nie chcieliśmy. Myślę, że za przykład może 



posłużyć bardzo wiele osób, gdyż coś takiego zdarza się całkiem często. 

Stres wszystko pogarsza, a raz wypowiedzianych słów już nie cofniemy. 

Nie zapominajmy także o tym, że długotrwałe nerwy mogą odbić 

się negatywnie na naszym wyglądzie. Weźmy pod uwagę chociażby 

rodziców, którym od ciągłych kłótni ze swoimi dziećmi włosy mogą 

zacząć wypadać lub siwieć. Nie znam się na biologii aż tak, żeby 

wytłumaczyć to zjawisko, ale powiedzenie „osiwieć ze stresu” nie 

wzięło się przecież znikąd, prawda? 

Podsumowując, stres nie jest dobry. Od której strony by nie 

patrzeć, może wyrządzić wiele zła. Jednak nie zaszkodzi spróbować 

różnych metod walki z tym negatywnym odczuciem -

występów/prezentacji przed publicznością, brania udziału 

w konkursach. Te czynności nie sprawią, że stres całkowicie zniknie, ale 

pozwolą znacząco zredukować jego obecność i poprawić kontrolę nad 

nim, co sprawi, że nerwy – chociażby przed egzaminami – będą 

zdecydowanie mniejsze, a my – bardziej spokojni. 

Ania 

 

 



Wywiad  

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami? 
 

Z panią pedagog Zofią Kowalską rozmawia Ada Witecka 
 
Okres dojrzewania to trudny etap w życiu każdego z nas. 
Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z panią pedagog Zofią 
Kowalską o uczuciach, z jakimi mierzą się współcześni 
nastolatkowie. 

 

A:Jaki jest najczęstszy problem spotykany u nastolatków? 
 
P:Problemy spotykane u młodzieży w okresie dorastania są bardzo 
różne.  Pamiętajmy, że jest to bardzo trudny okres dla nastolatków - 
zmienia się wygląd zewnętrzny,  wzrastają wymagania otoczenia 
(nauczycieli, rodziców), nastolatek często ma odmienne zdanie niż 
dorośli - rodzice, nauczyciele, co staje się podłożem konfliktów. 
Młodemu człowiekowi towarzyszy niepewność  związana ze zmianą 
szkoły w niedalekiej przyszłości, wyborem drogi zawodowej.  
 
A:Dla nastolatków ważna jest akceptacja kolegów i koleżanek… 
 
P:Różnie układają się relacje rówieśnicze - nastolatek potrzebuje od 
kolegów akceptacji, znaków, ze jest ważny dla grupy, lubiany. Chciałby 
też sam decydować o sobie, samodzielnie dokonywać wyborów, a nie 
zawsze potrafi, nie zawsze jest to możliwe. W tym okresie buduje się 
również jego tożsamość, kształtuje się poczucie własnej wartości. 
Młody człowiek  przeżywa  często skrajne emocje, które z jednej strony 
są czymś naturalnym w okresie dojrzewania, a  z  drugiej - mogą być 
potęgowane poprzez trudności pojawiające się w powyższych 
obszarach.  Problemy w relacjach, w sprostaniu wymaganiom 
otoczenia lub własnym (narzuconym sobie standardom), lęk przed 



czekającymi zmianami, stres i trudne emocje - są to najczęściej 
spotykane problemy u  nastolatków. 
 
 
A:Jakie najczęstsze emocje towarzyszą nastolatkom? Czy młodzież 
mówi o nich otwarcie? 
 
P:Nastolatkowie przeżywają różne emocje za sprawą hormonów-
często burze emocjonalne, od tych pozytywnych po skrajnie 
nieprzyjemne. Problem  z otwartym mówieniem o emocjach 
i uczuciach  polega na tym, że nie zawsze potrafimy je nazwać, 
powiązać z sytuacjami, z tym, co się dzieje z naszym ciałem, gdy 
przeżywamy trudne emocje, takie jak strach, lęk, złość, bezradność. 
Najczęściej podajemy pięć głównych emocji lub uczuć, które 
przeżywamy, a jest ich kilkaset 
 
A:Jak panować nad emocjami? 
 
P:Jest bardzo wiele sposobów na poradzenie sobie z trudnymi 
emocjami - możemy nauczyć się radzenia sobie z emocjami na 
poziomie poznawczym (nauczyć się  w sposób konstruktywny 
interpretować sytuacje, których doświadczamy, panować nad swoimi 
myślami, które z kolei warunkują odczuwanie emocji) lub fizycznym. 
Wprowadzanie się w stan relaksacji poprzez uprawianie sportu, 
ćwiczenie oddechu, medytacje, wizualizacje, posiadanie tzw. wysp 
bezpiecznych, gdzie przybijamy, gdy jest  nam źle (bezpieczne miejsce, 
przyjaciel, wciągające, dające satysfakcję zainteresowania) to tylko 
niektóre ze sposobów, które pozwalają osiągnąć równowagę na 
poziomie ciała i ducha. 
 
A:Czy młodzi ludzie mają zaufanie do dorosłych, nauczycieli lub 
pedagoga ? Czy chcą aby ktoś im pomógł czy wolą sami sobie radzić? 
 
P:Z tym bywa różnie. By komuś zaufać, trzeba się najpierw poznać, 
a więc potrzebny jest czas... Poza tym  jeśli ktoś miał wcześniej złe 



doświadczenia z dorosłymi, to tym bardziej jest mu trudno przyjść 
i prosić o pomoc. 
 
A:Czy są sytuacje, w których nie rozumie Pani problemów uczniów ? 
 
P:Myślę, że trudno jest rozumieć kogoś w 100%, gdy nie jest się w jego 
sytuacji... Ale przy dobrej woli, empatii, sympatii, rozumieniu potrzeb 
młodych ludzi w okresie dorastania,  korzystania z wiedzy 
i doświadczenia można wejść w świat nastolatka, w jego buty, 
i zrozumieć to, co w danej chwili przeżywa. 
 
A: Dziękuje za tę niezwykle ważną rozmowę. Teraz na pewno każdy 
będzie wiedział, jak sobie radzić z emocjami. 
 
P:Również dziękuję.  
 
 
 
 

 



OPOWIADANIE 

,,Mała dziewczynka i niebo” 

 

 
         Wszystko zaczyna się od dziewczynki. Ponieważ nigdy nie dostała 

imienia, jest po prostu Dziewczynką. Ma osiem lat, ciemne warkoczyki 

i niebieską sukienkę. Dziewczynka stoi, pod jej stopami twarda skała, 

dookoła pustka błękitnego nieba, a gdzieś tam, w dole, pod chmurami, 

zielone pastwiska, owce, kozy, domy i ludzie. Ludzie. Dziewczynka jest 

całkiem sama. Stoi na szczycie świata, nad chmurami. Prócz niej nikogo 

tu nie ma. Już nie ma. Dlaczego? Dlaczego jest tu, wysoko nad 

światem? Dlaczego jest sama? Dlaczego nie może zejść niżej, tam, 

gdzie są inni? Nikt nigdy nie powiedział jej dlaczego są tu, wysoko nad 

ziemią, która daje ciepło i życie. Po prostu – byli tam, są tu. Pewnego 

dnia ktoś kazał im iść, więc szli. Coraz wyżej i wyżej na sam szczyt. Ich 

domy już nie są ich domami, rzeczy, których nie mogli ze sobą wziąć, 

już nie ma. Tak ona to widzi. Chociaż wcale nie rozumie. Jest zimno, 

coraz zimniej. Dziewczynka obejmuje się ramionami. Powinna zejść 

niżej. Tam, gdzie kiedyś leżała z rodzicami, braćmi, siostrami i 

przyjaciółmi i patrzyła na niebo i  gwiazdy, niebo i gwiazdy i znów 

niebo. „Nie zejdę- myśli - prędzej zamarznę tutaj niż zejdę tam”. Wokół 



niej pustka, wielka, obezwładniająca pustka. Patrzy w dół. Dlaczego by 

nie skoczyć? Wystarczy jeden krok - i będzie po wszystkim. Dlaczego 

nie? Tu będzie trwać i trwać, i marznąć- tam nie będzie już nic - ani 

ciepła, ani zimna. Tu będzie sama, zawsze sama - tam nie będzie już 

nawet jej. Niby dlaczego nie? No, dlaczego nie? Dalej, dlaczego nie 

skaczesz? Kuli się, przestraszona. Schodzi niżej, tam, gdzie odżywają 

wszystkie wspomnienia. Twarze, głosy i miejsca mieszają się  i tańczą 

w ciemności pod grubym, wyświechtanym płaszczem. Przysłaniają 

myśli, jej myśli, których wcale nie chce. 

Twarze i miejsca, i głosy, i śmiech, i twarze, i miejsca. Zagłuszają myśli, 
jej myśli, których wcale nie chce. Twarze i miejsca, twarze i miejsca, i 
głosy, i głosy, i śmiech… 
 

*** 
 

Niebo jest dziś szare. Tego dnia, w którym została całkiem sama, 
też było szare. Mała Dziewczynka stoi w  pustce, jest sama. Sama. 
Chmury są pod nią, ona nad nimi. To przyjemne uczucie. „Gdybym 
spadła – myśli - te chmury otuliłyby mnie jak kołdra. Jak ciepłe ręce… 
na jedną, krótką chwilę, zanim uderzyłabym w ziemię”. Nie chce 
spadać. Nie chce być tam, gdzie nie ma nic. Ani tu, gdzie jest tylko ona. 
Schodzi niżej, na górze jest zimno, bardzo zimno. Jest głodna, ale nie 
ma już chleba ani wody. Jest tylko ona. Kiedy szli w górę, jedzenie i 
wodę nieśli na plecach. Wiedzieli, że nie wystarczy. Nie wiedzieli, 
dokąd idą ani dlaczego, ale wiedzieli, że wody i jedzenia nie starczy dla 
wszystkich. Tylko to.  
 

*** 
 

Mała Dziewczynka w przestrzeni. Jest sama, całkiem sama. Ale 
już wie, czego chce. „Gdybym spadła – myśli - te chmury otuliłyby mnie 
jak kołdra. Jak ciepłe ręce… na jedną, krótką chwilę, zanim 
uderzyłabym w ziemię”. Nie chce spadać. Nie chce być tam, gdzie nie 



ma nic. Ani tu, gdzie jest tylko ona. I wreszcie wie, gdzie chce być. 
Patrzy na niebo, które przez długi czas było jej jedynym przyjacielem. 
Ma na sobie gruby, wyświechtany płaszcz. Odwraca się i robi pierwszy 
krok. W dół i w dół. A potem znika w chmurach. 

         Marta  
 

Recenzja książki 

,,Uwięzione” Natasha Preston 

W tej historii nie ma dobrego zakończenia 

,,Uwięzione” autorstwa Natashy Preston opowiada 

o szesnastoletniej Summer, która wiedzie przyjemne  życie nastolatki. 

Ma rodzinę, chłopaka i przyjaciół. Jest szczęśliwa. Jednak wszystko się 

zmienia, gdy pewnego wieczoru, szukając koleżanki, zostaje porwana.  

Wszystko rozgrywa się bardzo szybko. Przetrzymywana jest 

w mieszkaniu razem z trzema innymi dziewczynami. Jej porywacz 

nadaje im imiona po kwiatach, sama zaś otrzymuje miano Lily. Jest 

przestraszona. Negatywne emocje towarzyszą jej każdego dnia.  

Czy będzie mogła jeszcze zaznać w swoim życiu miłości, szczęścia 

i troski? Czy będzie mogła jeszcze być Summer? W tej historii nie ma 

dobrego zakończenia. 

               Ada 

 



Recenzja płyty Billie Ellish 

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? 
 

        WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? To pierwszy 
album 17-letniej wokalistki Billie Eilish. Billie mimo młodego wieku ma 
na swoim koncie piosenki, które posiadają po 200 milionów 
wyświetleń na Youtubie oraz 400 odtworzeń na Spotify. Stało się o niej 
głośno po EP-ce Don’t smile at me. Dzięki niej zdobyła liczne grono 
fanów, jednak jestem pewna, że po tym albumie znacznie się ono 
powiększy. 
 

         Wszystko zaczyna się od  !!!!!!!, nie jest to piosenka, a wstęp do 

albumu. Drugim utworem jest dość energicznego Bad Guy, szybko 

zapada w pamięć. Następne jest spokojne Xanny. Trzecią piosenką jest 

You should see me in a crown, utwór ma dość specyficzny nastrój. 

Kolejne jest All The Good Girls Go To Hell, Billie chcę podkreślić, że nikt 

nie jest bez skazy. Piątą piosenkę jest Wish you were gay, mówi o 

smutnym zauroczeniu. Wokalistka ma nadzieję, że osoba, w której jest 

zakochana, nie odwzajemnia jej uczuć z powodu innej orientacji. 

Siódmym utworem jest When the party's over, mimo że opowiada on 

o kłótni w związku, jest zachowany w spokojnym stylu. Ósmym 

utworem (jak sama nazwa mówi) jest 8,  zaczyna się od radosnego 

głosu oraz dźwięku ukulele, a potem przechodzi on w melancholijny 

głos Eilish. Sama treść utworu jest dość przygnębiająca, jednak jest 

zachowana  w dość optymistycznym klimacie. Następne jest My 

Strange Addiction, moja ulubiona piosenka z tego albumu. Opowiada 

o uzależnieniu, nie od czegoś, a od  kogoś. Dziesiąte jest Bury a friend, 

to właśnie z tej piosenki pochodzi tytuł całego albumu. Mówi on o 

nocnych koszmarach. Kolejne jest Ilomilo, nazwa piosenki została 

zaczerpnięta z gry logicznej, której tytuł pochodzi od imion postaci (Ilo 



oraz Milo), ich celem jest odnalezienie siebie nawzajem (źródło: gry-

online.pl). Utwór opowiada o wzajemnej trosce. Dwunastym 

kawałkiem jest Listen before I go, z treści można wywnioskować, że 

jest to piosenka o samobójstwie, a na dodatek na jego końcu słyszymy 

syreny karetek. Przedostatnim utworem jest I love you, w refrenie głos 

Billie staje się coraz wyższy i wyższy, a potem opada  niczym piórko, co 

jest dość ciekawym zjawiskiem. Ostatnie jest Goodbye, każdy z 

wersów tej piosenki pochodzi z innego utworu z WHEN WE ALL FALL 

ASLEEP, WHERE DO WE GO? 

      Mimo że mam wrażenie, że Eilish jest produktem wytwórni, to i tak 

album jest wart przesłuchania i na pewno znajdzie się on w kolekcji 

moich płyt. Warto go przesłuchać i samemu ocenić, jaki duży talent 

posiada Billie.  

    Zuzia 

 

 

 



Zajęcia dziennikarskie 

Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. To właśnie 

wtedy zabrzmi dla nas ostatni dzwonek, by poprawić oceny i starać się 

uzyskać jak najwyższą średnią. Często jednak to wszystko nas przerasta 

i zaczynamy odczuwać negatywne emocje, takie jak stres czy 

zakłopotanie. Zatrzymajcie się na chwilę i dajcie się zmotywować, 

abyście mogli osiągać jeszcze większe sukcesy i piąć się w górę.  

Emocje są nieodłącznym elementem naszego życia. Jedne z nich 

spędzają nam sen z powiek i czasem chcielibyśmy od nich odpocząć, 

najlepiej tak na stałe, inne natomiast powodują uśmiech od ucha do 

ucha na naszej twarzy. Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie nasz 

żywot bez szczęścia, wzruszenia, złości lub smutku?  

Większość emocji ujawnia się w sytuacjach, które mają dla nas 

duże znaczenie. Ósmoklasiści i trzecie klasy gimnazjum w naszej szkole 

mogły się o tym przekonać na własnej skórze. Mieli w tym roku ciężki 

orzech do zgryzienia – egzaminy. Bombardując ich pytaniami odnośnie 

tego, jak poszły im testy, miałam okazję usłyszeć różne odpowiedzi. Od 

takich typu: „Naprawdę świetnie, dzięki, że pytasz!” po „Już nigdy w 

życiu nie dotknę długopisu z czarnym tuszem!”.  

Niesamowite jest to, jak każdego dnia możemy odczuwać wiele 

zróżnicowanych emocji. Odczuwać to jedno, natomiast wyrażać to 

drugie. Bo wbrew pozorom te słowa nie są synonimami. Okazywanie 

uczuć to cudowna sprawa, szczególnie jeżeli ktoś swoją wewnętrzną 

charyzmą potrafi zarażać inne osoby pozytywnym myśleniem. Chyba 

każdy z nas zna kogoś takiego, kogo paradoksalnie już dawno powinna 

boleć szczęka od ciągłego uśmiechu.  

Emocje jako nasz naturalny, wrodzony mechanizm, nigdy 

specjalnie nie ewoluowały i nie rozkwitały. Od zawsze nam 

towarzyszyły, towarzyszą i będą towarzyszyć. Bo w końcu szczęście to 



szczęście, a smutek to smutek, prawda? Wszystko, co nie jest nam 

potrzebne, z czasem staje się zapomniane. Gdyby tak było z emocjami, 

nie powstałoby wiele książek i innych dzieł literackich, nie 

posiadalibyśmy tylu gatunków muzyki, wszyscy mielibyśmy 

przysłowiowe „serce z kamienia” i bylibyśmy jednakowi. Może dzięki 

temu świat o wiele wcześniej stałby się zmechanizowany? Gdzie byśmy 

nie spojrzeli, tam wszystko byłoby identyczne. Inspiracja dla 

wynalazców do stworzenia robotów na wzór człowieka idealna. 

Różnorodność wewnętrzna i zewnętrzna w tych czasach dąży do 

akceptacji społeczeństwa. Poznawanie siebie, swoich zachowań 

w danej sytuacji, czy nawet nawyków, jest pierwszym krokiem do 

kontaktu z innymi ludźmi.  

Fakt, że emocje istnieją, trzeba po prostu zaakceptować 

i zachęcam was do przyglądania się im otwarcie, ponieważ mimo to, że 

emocje są w każdym z nas, to, niestety, sprawiają one niekiedy 

o  pewne trudności. Z okazji nadchodzących wielkimi krokami wakacji, 

życzę Wam dużo uśmiechu, spędzania czasu z ważnymi dla was 

osobami i przede wszystkim odnalezienia siebie w tym świecie pełnym 

emocji.         Wiktoria  
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