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          Krótka historia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka

w Czernichowie

Dzieje szkoły rolniczej w Czernichowie sięgają wieku XIX. Był to trudny czas dla

Galicji znajdującej się pod austriackim zaborem, ze względu na wszechobecną biedę,

zarówno na wsiach, jak i w miasteczkach. Małe gospodarstwa oraz brak aktualnej wiedzy

na  temat  uprawy  roślin  i  hodowli  bydła  nie  sprzyjały  poprawie  sytuacji.

Poziom analfabetyzmu wśród ludzi sięgał aż 80 %. Aby poprawić sytuację biedujących,

w całej Europie powstawały towarzystwa rolnicze, mające na celu podniesienie poziomu

gospodarowania w majątkach ziemskich. Takie towarzystwo powstało także na terenie

Galicji  w 1845 roku i  nosiło  nazwę Towarzystwo Gospodarczo -  Rolnicze Krakowskie.

Jednym z jego postulatów było utworzenie szkoły rolniczej, co stało się priorytetem dla

powołanego w 1855 roku prezesa Towarzystwa - Michała Badeniego. Statut szkoły został

zatwierdzony  już  w  1857  roku  przez  Wiedeńskie  Ministerstwo  Spraw  Wewnętrznych,

a na miejsce organizacji placówki wybrano folwark w Czernichowie, zakupiony od córek

wójta  Jana  Kadłubowskiego.  Do  gospodarstwa  liczącego  wówczas  zaledwie  50  kilka

morgów (ok. 28,8 ha) dokupiono kolejne tereny.

Organizację  szkoły  oraz  administrowanie  majątkiem w roku  1858  powierzono

majorowi Sewerynowi Korzelińskiemu, który został jej pierwszym dyrektorem. Oprócz

powiększenia  majątku  ziemskiego  szkoły,  należało  także  dostosować  istniejące  już

zabudowania  do  potrzeb  placówki  oświatowej,  w  której  miał  również  funkcjonować

internat. Dzięki akcji promocyjnej prowadzonej na szeroką skalę na rzecz szkoły udało

się zebrać fundusze, niezbędny sprzęt gospodarski, inwentarz żywy i ziarno do siewu.

Dzięki  temu  20  czerwca  1860  roku miało  miejsce  uroczyste  otwarcie  placówki1.

Pierwotnie nosiła ona nazwę: „Zakład Praktyczny Rolniczy Towarzystwa Gospodarczo -

Rolniczego  Krakowskiego  w  Czernichowie”,  a  następnie:  „Szkoła  Praktyczna

Gospodarstwa Wiejskiego”2.

1 Por., B r z o z o w s k i  S., Dzieje szkoły rolniczej w Czernichowie, Warszawa 1962, s. 29-33. 
2 Por., S a m o l i ń s k i  S., Szkoła rolnicza w…, s. 35.



SOJUSZ DZIENNIKARSKI” - 2019/2020

Pomimo  problemów  finansowych  z  jakimi  borykało  się  Towarzystwo,  szkoła

stopniowo się rozwijała. W pierwszym roku funkcjonowania szkoła kształciła 19 uczniów,

z których 4 ukończyło naukę w 1864 r.         

W kolejnych dwudziestu latach liczba uczniów we wszystkich czterech klasach

wahała się między 30 a 55, a liczba absolwentów między 4 a 143.

Wraz z rozwojem szkoły oraz napływem nowych uczniów poziom nauczania stawał

się coraz wyższy, a zmianie ulegała jej organizacja. Na przestrzeni lat zmieniano statut

szkoły, nauczane przedmioty, poszerzając program o przedmioty ogólnokształcące (np.

historia,  fizyka,  chemia,  geografia),  zwiększyła  się  liczba  stale  zatrudnionych

nauczycieli.  Coraz  bogatsze  stawało  się  wyposażenie  placówki  w  dodatkowe sprzęty

niezbędne  do  nauczania,  w  szczególności  przedmiotów  zawodowych  -  pochodzące

z darów, czy zakupione z subwencji ministerialnych. Zakupiono laboratorium chemiczne

i fizyczne, modele maszyn i  narzędzi  rolniczych, powiększył się też zasób biblioteki.

Utworzono  stację  meteorologiczną.  Wprowadzono  wakacje  w  lipcu  dla  wszystkich

uczniów,  a  na  Boże  Narodzenie  tylko  dla  wyróżnionych.  Co  miesiąc  odbywała  się

klasyfikacja, a pod koniec roku odbywał się egzamin komisyjny. Ocena końcowa była zaś

przeciętną  z  ocen  miesięcznych  i  egzaminacyjnych.  Absolwenci  po  egzaminach

końcowych, udawali się na roczną praktykę, po ukończeniu której otrzymywali dyplom

(statut 1876 r.). W latach 60. i 70. dokonano znacznej rozbudowy budynków szkolnych,

przez dobudowanie kolejnego piętra na budynku głównym oraz dobudowanie kolejnych

skrzydeł. Dokupiono piętrowy budynek przy szkole, przeznaczając go na mieszkania dla

nauczycieli. Zabiegi te były konieczne, ponieważ dotychczasowe warunki lokalowe nie

wystarczały na to, aby pomieścić w nich klasy szkolne oraz internat4.

18 styczna 1881 r. władze krajowe przejęły czernichowską szkołę, która do tej

pory utrzymywana była głównie z funduszy krajowych.

Niebawem zmieniono statut, a także nazwę szkoły na „Krajową Średnią Szkołę

Rolniczą  w  Czernichowie”5.  Był  to  czas,  gdy  w  Czernichowie  nauczano  przyszłych

administratorów i rządców średnich folwarków. Zapanował tu iście ziemiański styl życia -

mimo,  że  większość  uczniów  nie  posiadała  własnego  majątku.  Zmieniono  szkołę  z

czteroletniej  na trzyletnią.  Zwiększono liczę godzin nauczanych przedmiotów, kładąc

nacisk na rolnictwo, hodowlę oraz administrację.   

3 Por., B r z o z o w s k i  S., Dzieje szkoły rolniczej…, s. 71.
4 Por., Ibidem, 58- 69, 85- 86.
5 Por., S a m o l i ń s k i  S., Szkoła rolnicza w…, s. 37-38.
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Jeśli  chodzi  o  przedmioty  ogólnokształcące  największy  nacisk  kładziono  na

geografię,  język  polski,  literaturę  oraz  historię.  Wprowadzono  egzaminy  półroczne,

roczne  oraz  główne.  Uczniów oceniano wówczas  bardzo surowo.  Świadectwo główne

uprawniające do zarządzania majątkiem otrzymywali po zdaniu egzaminu głównego oraz

odbyciu rocznych praktyk. 

W  latach  1881-  1920  liczba  uczniów  wahała  się  między  20  (rok  szkolny

1916/1917) a 79 (rok szkolny 1897/1898)6. Nauczyciele w tym okresie zmieniali się dosyć

często,  ze  względu  na  ciężkie  warunki  pracy,  jak  i  niskie  uposażenie.

W latach 1880 - 1918 pracowało tutaj 53 nauczycieli7. W tym czasie dokonano kolejnych

inwestycji  w  rozwój  szkoły.  Wybudowano  internat  (w  1894  roku),  nowy  dom  dla

nauczycieli,  dom dla ogrodnika, willę dla lekarza, cztery szklarnie, muzeum narzędzi

i maszyn rolniczych, dokonano także rozbudowy budynków gospodarskich (stajni, obory,

stodoły, spichlerza, wozowni)8.                  

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, czernichowska szkoła przeszła kolejne

zmiany. W 1923 r. wprowadzono nowy statut organizacyjny placówki. Od tego momentu

nauczano  tutaj  już  nie  tylko  administratorów  ziemskich,  ale  także  przyszłych

samodzielnych  rolników,  nauczycieli  szkół  rolniczych,  instruktorów  rolnych.

W okresie międzywojennym kilkukrotnie zmieniano czas nauki w szkole dostosowując się

do  panujących  warunków,  przekształcając  ją  w  końcu  w  liceum.  Podobnie  było

z egzaminami, czy planami naukowymi. Zmniejszono wówczas także nakłady na szkołę,

co  przyczyniło  się  do  ograniczenia  inwestycji  oraz  ilości  etatów  nauczycieli  do

minimum9. 

Po wybuchu II wojny czernichowska szkoła była zamknięta od września 1939 r. do

maja 1940 r.  Tuż przed niemiecką agresja  na Polskę,  nakazano ewakuację placówki,

nauczycieli oraz dobytku do Sandomierza. To czego nie udało się wywieźć zabezpieczono

przed grabieżą i zniszczeniem na miejscu dzięki pomocy pracowników szkoły.               

We wrześniu 1940 roku10 Niemcy wyrazili zgodę na otworzenie dwuletniej szkoły

rolniczej drugiego stopnia.

W latach 1920 -  1945 poziom nauczania  w szkole  był  bardzo wysoki.  Do tego

stopnia, że chciano ją przekształcić w akademię rolniczą, na co jednak nie zgodziła się

6 Por. ibidem, s. 99.
7 Por. ibidem, s. 105- 106.
8 Por. ibidem, s. 117.
9  Por. ibidem, s. 126- 131.
10  Por. S a m o l i ń s k i  S., Szkoła rolnicza w…, s. 41- 53. 
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kadra nauczycielska chcąca zachować dotychczasową formę nauczania szkoły średniej  

z  bogatym doświadczeniem w tym zakresie.  Liczba uczniów zdecydowanie wzrosła  

od 64 w roku szkolnym 1920/1921 do 150 w roku szkolnym 1942/194311. 

Okres powojenny przyniósł kolejne zmiany. Do 1951 roku realizowano tutaj różne

formy  oświaty  rolniczej,  której  duży  rozwój  nastąpił  po  II  wojnie  światowej.

Realizowano bowiem - trzy i czteroletnie liceum, gimnazjum rolnicze, liceum leśne,  

a  także  różne  kursy  specjalistyczne.  We  wspomnianym  już  roku  placówka

w Czernichowie została przemianowana na czteroletnie technikum rolnicze (od 1956 r.

pięcioletnie), do którego zaczęto także przyjmować dziewczęta.                                   

W roku szkolnym 1951/1952 uczyło się tutaj 139 uczniów natomiast w 1957/1958

już  299.  Do  1960  roku  w  placówce  pracowało  około  50  nauczycieli.

W  tym  czasie  transformacji  uległy  zasoby  jakimi  dysponowała  szkoła:

część budynków przejęła poczta oraz przedszkole, w części utworzono szpital, natomiast

las oraz część łąk przejęło ministerstwo leśnictwa. Budynek elektrowni zamieniono na

salę gimnastyczną,  dokonano także remontu budynku głównego dostosowując go tym

samym do nowych potrzeb placówki12.

Do momentu zakończenia budowy i oddania do użytku nowego internatu w roku

1974, młodzież mieszkała w budynku głównym szkoły. W latach 50. na parterze mieścił

się internat żeński, szatnie, pokoje nauki, sale lekcyjne, kuchnia internatowa, jadalnia,

umywalnia,  pralnia,  stolarnia  oraz  kancelaria.  Na  piętrze  zaś  sypialnie  internatowe,

szatnie, biblioteka, świetlica, pokoje nauki oraz pokój nauczycielski13.   

W  kolejnych  latach,  prowadzony  w  szkole  profil  nauczania  wielokrotnie  się

zmieniał,  dostosowując  się  do  panujących  trendów  oraz  zapotrzebowania  na  rynku

pracy.                                                                              

                                                                                 

                                                                                    Klaudia Jeziorowska

11 Por. B r z o z o w s k i  S., Dzieje szkoły rolniczej…, s. 133- 135.
12 Por. ibidem, s. 148- 157.
13 Por. Szkoła Rolnicza w Czernichowie im. Franciszka Stefczyka  1860- 2000. W 140- lecie szkoły, red. 
H y l a  J.,  J a r o s z  J., Kraków- Czernichów 2000, s. 50- 51. 
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Przeżyjmy to raz jeszcze? :)

Nic nie zapowiadało, że nowy rok szkolny 2019/2020 będzie się jakoś szczególnie

odróżniał  od minionych. Zanim zabrzmieć miał  pierwszy dzwonek, internat przeszedł

gruntowny  lifting,  malowanie,  upiększanie  i  najważniejszą  zmianę,  czyli  oddanie  do

dyspozycji młodzieży nowej przestrzeni mieszczącej się w tzw. mieszkaniu, obejmującej

cztery  przytulne  pokoiki,  oczekujące  na  nowe  mieszkanki,  które  w  tym  roku  miały

podzielić parter z chłopcami. W niedzielę pierwszego września odbyło się kwaterowanie,

które ze względu na rekordową liczbę mieszkańców wymagało bardzo dobrej organizacji

i  współpracy  wszystkich  pracowników,  wychowawców  oraz  kierownictwa  internatu.

Młodzież różnie reagowała na rozłąkę z domem rodzinnym, jedni od razu znaleźli sobie

kompanów, z którymi łatwiej im było przebrnąć przez nowości, wymagania i tęsknotę za

rodzicami, inni krok po kroku na własną rękę odkrywali plusy i minusy przygody, na którą

się zdecydowali. 

Wrzesień obfitował w różnego rodzaju wydarzenia, mające na celu aktywizację

oraz integrację wychowanków: począwszy od obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny

światowej, wspólnego czytania, kampanii przeciwko przemocy i terroryzmowi, poprzez

akcje  promujące  dobrą  kondycję  psycho  –  fizyczną,  bezpieczeństwo,  ekologię,

skończywszy na słodkim Dniu Chłopaka. 

W październiku nasi młodzi kandydaci na weterynarzy obchodzili Światowy Dzień

Zwierząt,  który  stał  się  punktem  wyjścia  do  rozmów  oraz   poszerzenia  społecznej

świadomości,  że zwierzęta to czujące istoty żywe, wymagające godnego traktowania

i empatycznej postawy. Tuż przed Świętem Edukacji Narodowej w internatowej świetlicy

miały  miejsce  zajęcia  plastyczne,  w

czasie  których  młodzież  przygotowywała

kolorowe, oryginalne kartki z życzeniami

dla swoich wychowawców, którym bardzo

spodobał się ten sympatyczny gest. 
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Aby  nieco  przegonić  listopadowe  szarości  i  podarować  sobie  wzajemnie  trochę

przyjemności, młodzież  zachęcona  przez  wychowawców,  przygotowała  kolorową,

smaczną i zdrową sałatkę owocową. Produkcję endorfin uruchomiły Andrzejki, podczas

których  wychowankowie  bawili  się  w  rytmie  największych  przebojów  muzyki

rozrywkowej.  Oprócz działań  dla  ciała  odbyło się  także wspólne odśpiewanie Hymnu

z okazji Dnia Niepodległości, a także rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Jesienny

styl życia”. Listopad zamyka spotkanie z Panem Dzielnicowym dotyczące bezpieczeństwa

i  konieczności  noszenia  odblasków,  a  także  nowa  odsłona  kącika  czytelniczego,

mieszczącego się na trzecim piętrze. 

            Fot. P. Kowalik

Magia grudnia, który już w pierwszych dniach stwarza okazję do wzajemnej troski

i obdarowywania się drobiazgami (Mikołajki;), zainspirowała wychowanków do licznego

i chętnego udziału w dzieleniu się swoimi talentami poprzez tworzenie niepowtarzalnych

kartek  z  życzeniami  dla  osób  cierpiących  na  choroby  onkologiczne  w  ramach

przedsięwzięcia  „Wylosuj  Anioła”,  a  także wykonanie  rękodzieła  w postaci  figurek  z

masy solnej, którymi obdarowano uczestników Wigilii. 

Zwieńczeniem świątecznej atmosfery, która zagościła w internacie dzięki  wspaniałym

dekoracjom  na  każdym  z  pięter,  iluminacji  na  zewnątrz  budynku,  okazałej  jemiole

i  strojnej  choince był  Wielki  Wieczór  Wigilijny,  w czasie którego rozradowana grupa
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kolędnicza  pięknie recytowała, śpiewała i przygrywała na instrumentach muzycznych. 

Wspólne łamanie się opłatkiem, wyśmienita kolacja przygotowana przez Panie Kucharki,

odświętne stroje, życzliwość oraz życzenia na nadchodzące Święta i Nowy Rok tworzyły

niezapomnianą atmosferę. 

                                                                                                                                                      Fot. P. Kowalik
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I tak wkroczyliśmy w rok 2020, z którym każdy wiązał jakieś nadzieje. Dla maturzystów

miał  być  początkiem  nowej  drogi,  a  co  za  tym  idzie  ważnych  i  trudnych  wyborów

poprzedzonych  egzaminem  maturalnym,  niektórzy  zastanawiali  się  nad  dalszym

rozwojem  swoich  pasji,  zainteresowań,  zmianą  nawyków,  czy  zbudowaniem  nowych

relacji. I tak nastał luty, a wraz z nim Wybory Najmilszej i Najmilszego internatu, którym

towarzyszyło wiele radości. 

Fot. A. Michalik - Sroka

W lutym przypadł także Finał Zbiórki dla Potrzebujących, Dzień Walki z Depresją

oraz Dzień Języka Ojczystego, mający na celu promocję wielojęzyczności oraz zwrócenie

uwagi na różnice językowe.

Marzec  rozpoczął  się  spotkaniem dyskusyjnym podczas  którego wychowankowie  mieli

okazję zapoznać się z historycznym kontekstem losów żołnierzy wyklętych. 

W  pierwszym tygodniu  marca  dało  się  wyczuć  atmosferę  tajemniczych  przygotowań

związanych  z  Dniem  Kobiet,  w  którym  oprócz  ślicznych  krokusów  wszystkie

przedstawicielki płci pięknej otrzymały medale z wierszykami stworzonymi specjalnie na

tę okazję. 
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Przez cały rok w internacie odbywały się projekcje w ramach „kina domowego”, zajęcia

dodatkowe  z  języka  polskiego,  historii,  matematyki,  młodzież  mogła  skorzystać

z  wsparcia  Pań  Psycholożek,  a  także  zasięgnąć  porady  u  Doradcy  Zawodowego.

Osoby chcące rozwijać swoje zainteresowania mogły uczestniczyć w spotkaniach kółka

plastycznego, gitarowego, chóru oraz zajęć na hali sportowej. 

Przygoda rozpoczęta we wrześniu nieoczekiwanie została przerwana, w połowie

marca  internat  opustoszał,  twarze  młodych  ludzi  wyjeżdżających  do  domów

w atmosferze niepewności  dalszych wydarzeń wypełniały smutek i  niepokój,  a słowa

i gesty niejednokrotnie wyrażały wzruszenie i jakiś dziwny żal. Doświadczeni minionymi

wydarzeniami  mamy  nadzieję  na  powrót  tzw.  normalnych  zajęć  i  dlatego  już  teraz

zapraszamy  wszystkich,  aby  od  września  zechcieli  napisać  razem  z  nami  nowy,

wyjątkowy rozdział z życia szkoły i internatu. Do zobaczenia offline :) 

                                                                                               Kinga Zając

                                                                                                       Katarzyna Bylica

                                                                                                       Paulina Kowalik

---------------------------------------------------------------------------------------------

           
    

    Nuda w czasach zarazy
        Obraz: G. Altman

W czasie  deszczu dzieci  się  nudzą.  A w czasie  pandemii?  Nie  tylko  dzieci  ale

i młodzież. Nie tylko młodzież ale i dorośli. Widmo pogrążającej nas w ciemnościach

duszy nudy krąży więc złowrogo. Co robić więc? Jak żyć w czasie izolacji spowodowanej

pandemią?

Przecież  można wykupić  Netflixa  i  sprawa  załatwiona  - powiedziała  mi  jedna

znajoma osoba. Można, po krótkim namyśle stwierdziłem. Przecież są gry komputerowe,

w które  mogę grać  cały  dzień  w sieci  z  kolegami  i  koleżankami.  No są,  w istocie,

pomyślałem,  a  nawet  nieomal  tego  doświadczyłem,  bo  bliski  memu  sercu  10-latek

zapragnął wcielić w życie ów zamysł misterny w całości prawie…...

Są takie i inne jeszcze sposoby na radzenie sobie z nudą.  Nie neguję bynajmniej

zasadności  powyżej  przeze  mnie  przedstawionych  przykładów.
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Jak przymus dystansowania to przymus dystansowania - odgórnie przecież przez władze

nasze zarządzony! A nic tak skutecznie nie dystansuje jak triada ja-monitor-i otchłań

internetu. Nie neguję, bo czas trudny, a sposobów na poradzenie sobie z nudą nie tak

znów dużo. Ja się tylko upominam o to, aby poza serialami i przechodzeniem kolejnych

leveli w grach komputerowych znaleźć odrobinę motywacji na COŚ JESZCZE. 

Może  miałeś/miałaś  do  kogoś  zadzwonić  od  dawna  i  do  tej  pory  tego  nie

zrobiłeś/zrobiłaś? Może ktoś z Twoich znajomych nie ma rodzeństwa i chętnie by z Tobą

pogadał na Skypie, bo nie tylko głos ludzki ale i twarz dawno niewidzianą, rówieśniczą,

chciałby sobie przypomnieć? A może sąsiad lub sąsiadka potrzebuje pomocy w zrobieniu

zakupów,  bo  w  jego/jej  wieku  lepiej  nie  wychodzić  za  często,  gdy  wirus  nie  chce

odpuścić?

Rozejrzyj  się  po  swoim pokoju.  Ile  książek  nieprzeczytanych czeka na  Ciebie?

Ile miejsc o uporządkowanie proszących wciąż? A hobby, na które nie było nigdy czasu,

raz jeszcze do powtórnej realizacji zachęcające (co robi, tak bezczynnie, ta zakurzona

w kącie gitara? A te farby i pędzelki odłożone na półce i zakurzone haniebnie)?

A poza  tym zawsze  na  nudę  aktywność  fizyczna  jest  wskazana.  Banał  od  lat

powtarzany, że w zdrowym ciele zdrowy duch szczególnie teraz, w dobie zalegania na

kanapach  i  fotelach  (#zostanwdomu)  jakże  prawdziwy  jest.  30  minut  gimnastyki

dziennie, abyś  poczuł, że oprócz mózgu masz jeszcze ciało. A ono naprawdę jest mądre

i  jak  zaczyna  się  ruchu  domagać,  to  trzeba  mu  na  ów  natychmiast  pozwolić.

W ogóle w  czasie tym trudnym (ale...tylko w tym czasie)  zazdroszczę posiadaczom

czworonogów. Ci szczęśliwcy nie mają wyboru: przymuszeni przez swe zwierzaki, chcąc

nie  chcąc,  opuścić  muszą raz  na  czas  domostwo swe i  na  spacer  z  psiakiem swoim

radośnie wyjść. 

Kiedy  piszę  te  słowa  coraz  więcej  poluzowań  jest  w  związku  z  pandemią

wprowadzanych. Ciesząc się z tego, nie zapominajmy, żeby pozostać czujnymi. Co nie

znaczy,  aby  ograniczyć  ową  czujność  do  „bezpiecznego”  warowania  przed

monitorami/ekranami naszych elektronicznych gadżetów. 

                                                                                                     

                                                                                                  Piotr Żmigrodzki 

     

 



SOJUSZ DZIENNIKARSKI” - 2019/2020

 Jak nie odnieść sukcesu w życiu? -

            czyli o samoutrudnianiu słów kilka

Zapewne większość z nas zna taką osobę, której często coś nie wychodzi - czy to

w nauce, czy w czymkolwiek innym. Może się zdarzyć tak, że zauważysz, że ta osoba

sama doprowadza do swoich porażek, mimo że ona twierdzi zupełnie co innego. A może

sam  jesteś  przykładem  kogoś,  komu  otoczenie  ciągle  sugeruje,  iż  wystarczy  że

przestaniesz sam sobie utrudniać życie, a nagle wszystko będzie Ci wychodzić? Jeśli tak,

to prawdopodobnie jesteś przykładem osoby, która podejmuje działania polegające na

samoutrudnianiu.  Pod  tą  obco  brzmiącą  nazwą  kryje  się  dobrze  znane  psychologom

działanie polegające na tym, że dana osoba sama sobie rzuca kłody pod nogi w drodze

do sukcesu. Ktoś mógłby pomyśleć, że przecież to nie ma sensu, że nikt o zdrowych

zmysłach nie utrudnia sobie realizacji swoich planów. Na pierwszy rzut oka faktycznie

takie działanie może wydawać się głupie, jednak jest w tym pewien konkretny cel.  

Osoby stosujące samoutrudnianie zwykle z góry zakładają, że coś im nie wyjdzie,

żeby w przypadku porażki móc stwierdzić, że przecież wiadomo było że tak będzie, więc

nic strasznego się nie stało. Przewidując niepowodzenie taka osoba może podejmować

pomniejszone  wysiłki  w  celu  osiągnięcia  swoich  zamierzeń,  na  przykład  zamiast

regularnie się uczyć zacznie spać więcej niż zwykle. W razie gdy słabo napisze test,

będzie mogła stwierdzić, że wiedziała że tak będzie, bo była zbyt zmęczona żeby się

porządnie nauczyć, a z kolei w przypadku sukcesu będzie można się pochwalić, że mimo

trudnych warunków dała radę. Z kolei gdyby ta sama osoba założyła, że na pewno jej się

uda i ciężko na to pracowała, a mimo to odniosłaby porażkę, byłoby to o wiele cięższe

do zniesienia. Jest to więc swego rodzaju działanie obronne, podejmowane na wszelki

wypadek, żeby w razie czego lepiej znieść niepowodzenie. Problem w tym, że w ten

sposób można bardzo łatwo zwiększyć szansę na to niepowodzenie… 

Co ważne,  samoutrudnianie często stosują osoby,  które mają niską samoocenę

(czyli  takie,  które  mają  złe  zdanie  o  sobie,  nie  potrafią  same  siebie  docenić).

Ludzie z wysoką samooceną są często świadomi swoich umiejętności i wiedzą, że porażki

zdarzają się nawet najlepszym. Czy jest im przykro, gdy coś im nie wychodzi? 
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Tak, w końcu wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, to normalne że przeżywamy smutek gdy nie

udaje  nam  się  coś,  co  jest  dla  nas  ważne.  Jednak  osoba  z  wysoką  samooceną

prawdopodobnie będzie smutna tylko przez chwilę, a potem stwierdzi “no trudno, tym

razem nie wyszło,  może następnym razem będzie lepiej”.  Z  kolei  dla osoby z niską

samooceną każda kolejna porażka jest potwierdzeniem dla jej złego mniemania o sobie,

na  zasadzie  “znowu  mi  się  nie  udało,  czyli  tak  jak  myślałem,  jestem do  niczego”.

Przez to taka osoba coraz bardziej utwierdza się w tym, że czegoś nie potrafi, więc za

każdym  kolejnym  razem  przewiduje  porażkę  w  działaniu,  zaczyna  sama  sobie  to

działanie utrudniać, odnosi kolejną porażkę, znowu upewnia się, że jest do niczego…

I w ten sposób błędne koło się zamyka. 

Pewnie  w  tym  momencie  przynajmniej  część  osób  czytających  ten  artykuł

pomyślała, że problem samoutrudniania dotyczy również ich samych. W związku z tym

spróbuję teraz odpowiedzieć na nasuwające się pytanie: czy z samoutrudnianiem można

walczyć? Odpowiedź brzmi: tak, jak najbardziej można. 

Żeby  zwalczyć  takie  działania  należy  przede  wszystkim  zadbać  o  własną

samoocenę.  Trzeba sobie uświadomić,  że porażki  są  normalną częścią  życia,  nie ma

takiej osoby która nigdy w życiu nie przeżyła niepowodzenia. Są tylko tacy, którzy się do

tego nie przyznają. Czasem może nam się wydawać, że ktoś inny ma idealne życie, bo

ma wszystko czego sami pożądamy, ale nie zastanawiamy się nad tym, że może ta osoba

też  nam czegoś  zazdrości.  Przykładowo,  kobiety  mogą  zazdrościć  znanym modelkom

z Instagrama idealnej  sylwetki,  nie  wiedząc  że  taka modelka  przypłaciła  osiągnięcie

takiej figury różnymi problemami zdrowotnymi, czego teraz żałuje i zazdrości osobom,

które  tych  problemów nie  mają.  A jeśli  kogoś  to  nadal  nie przekonuje,  to polecam

wyszukanie w Google hasła “porażki znanych ludzi” - wyników jest naprawdę sporo.

Ponadto,  trzeba  sobie  odpowiedzieć  na  następujące  pytanie:  co  jest  ważniejsze,

osiągnięcie  sukcesu,  czy  posiadanie  wytłumaczenia  dla  ewentualnej  porażki?

Raczej  oczywiste  wydaje  się,  że  istotniejsze  powinno  być  osiągnięcie  sukcesu,

szczególnie  gdy  ten  sukces  dotyczy  czegoś,  co  ma dla  nas  duże  znaczenie.  Zamiast

przygotować się na ewentualne usprawiedliwianie swoich niepowodzeń można w razie

porażki po prostu stwierdzić “no trudno, nie mogę mieć do siebie pretensji, zrobiłem co

mogłem”. 

Można  też  spróbować  sobie  wyobrazić  co  się  stanie,  gdy  nie  będziemy  sobie

utrudniać tego, do czego dążymy. Myśląc o pozytywnych uczuciach, takich jak radość czy

duma, związanych z osiągnięciem sukcesu, zwiększamy swoją motywację do działania.

Warto  spróbować  tego  zamiast  myślenia  o  porażce,  które  jedynie  zwiększa  lęk

i w niczym nie pomaga. 
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No i ostatnia rzecz - jest takie znane powiedzenie: “Czego oczy nie widzą, tego

sercu  nie  żal”.  Sporo  w  tym  prawdy  w  kontekście  samoutrudniania.

Każdy ma czasem chwile słabości i warto być na takie momenty przygotowanym. Uczysz

się do egzaminu? Usuń z otoczenia wszelkie rzeczy które mogą Cię rozpraszać i wycisz

telefon. Jesteś na diecie? Nie trzymaj w szafce słodyczy, bo prędzej czy później będziesz

mieć na nie ochotę. 

                                                                                                                                   
Anna Łatak 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KĄCiK KULINARNY  
            
 
      Baaaardzo szybki 

                     SERNIK ;)
                     (Receptura: p. Monika Chodacka)

CIASTO KRUCHE:

 2 szklanki mąki, 1/3 margaryny,                             Obraz: Pixabay                                  
3 łyżki cukru, 1 jajko, 2 żółtka,                                                                           
1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 cukier waniliowy, 3-4 łyżki śmietany

MASA SEROWA:

 1,2 kg sera, cukier waniliowy, budyń śmietankowy, 2 jajka, 4 żółtka, niecałe 
roztopione masło, 1 szklanka śmietany, 1 szklanka mleka, 1 szklanka cukru,          
1 łyżka mąki ziemniaczanej

PIANA:

 6 białek, 6 łyżek cukru, po ubiciu dodać kokos ok. 20 dkg

Zrobić ciasto i włożyć do formy. Biały ser zmielić 2 razy. Do zmielonego sera dodać
wszystkie składniki i dobrze zmiksować. Zmiksowaną masę przełożyć na surowe ciasto     
i piec 40 minut. Po 40 minutach pieczenia dodać ubitą pianę z kokosem i piec jeszcze 
20-30 minut. Kroić po wystudzeniu.           

                                                                           Smacznego! :)))
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Rozgryzamy GITARĘ: 

Wszystkim Uczestnikom świetlicowych spotkań gitarowych 
przypominamy akordy, które poznaliśmy w tym roku szkolnym :) 
Pamiętajcie, trening czyni mistrza! ;) 

                                                                                                                  

                                                     Opracowanie gazetki: Paulina Kowalik

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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