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Wywiad Miesiąca
Wywiad z Panią psycholog
szkolnym - Martą Dubowską
Skąd wziął się pomysł na zostanie
psychologiem?

W ogóle nie miałam pomysłu na zawód i
tak naprawdę nie planowałam, że będę
psychologiem. Miałam zamiar robić coś
zupełnie innego. W drugiej liceum,
kiedy byłam w klasie o profilu
humanistycznym stwierdziłam, że chyba
czas zdawać biologię i pójść na
psychologię, nie pamiętam skąd ten
pomysł się urodził, ale w każdym razie
chciałam pomagać.

Z jakimi problemami najczęściej
przychodzą do pani uczniowie?

Najczęściej to są trudności w relacjach,
czyli jak ktoś się z kimś pokłóci.
Nierzadko jest to też obniżenie nastroju,
czyli jest komuś smutno z jakiegoś
powodu, jest wam trudno, albo
przychodzicie przez problemy w
relacjach z rodzicami.

Czy można porównywać problemy
dorosłych z problemami młodzieży?

Myślę, że tak, one są trochę inne,
natomiast te problemy dorosłych często
wynikają z problemów, które są w tym
wieku. Te problemy dorosłych są już
poważniejsze i bardziej narastają.
Jednak wszystko się zaczyna w tym
wieku, który wy macie, wiec jak nie
rozwiążemy tego, co jest teraz to
później będzie wam trudno w
dorosłości.

Często uważa się, że psycholog
wykorzystuje swoją wiedzę i
umiejętności w życiu prywatnym, jak
to jest w Pani przypadku?

Nie wydaje mi się, żebym
wykorzystywała swoją wiedzę w taki sam
sposób w życiu prywatnym jak w pracy.
Przede wszystkim nikt nie może uleczyć
samego siebie i podstawą do pomocy
innym jest obiektywizm, który często nie

jest do osiągnięcia w relacjach
prywatnych. Staram się oczywiście na ile
to jest możliwe wykorzystywać wiedzę
do dobrego w swoim życiu, jednak
czasami jest to niemożliwe. Wszyscy
jesteśmy tylko i aż ludźmi ze swoimi
słabościami i mocnymi stronami.
Psychologia daje wiedzę do
wnioskowania, np. o możliwych
motywach działania ale nie daje pełnej
informacji o człowieku i nie sprawia, że
wszystko wiem lepiej. To mit. W życiu
każdy uczy się samego siebie.

Jakie jest Pani zdanie na temat
programów typu reality show lub
paradokumenty? Czy młodzież Pani
zdaniem powinna je oglądać?

Dla mnie nie ma jednej i poprawnej
odpowiedzi. Nie powiem, że programy
typu reality show lub paradokumenty są
jednoznacznie złe z tego powodu, że to
zależy kto je ogląda, jakie wnioski
potrafi wyciągnąć i czy robi to z
umiarem. Programy te często są
przerysowane, ale niektóre zjawiska i
zachowania biorą się przecież z
rzeczywistości. Jeżeli młodzież ogląda je
pod kontrolą i rozmawia na temat tego
co jest odpowiednie, a co nie, mogą
one przysłużyć się do kształtowania
odpowiednich postaw. Oczywiście jest
też druga strona tego medalu -
bezrefleksyjne oglądanie, bez kontroli
może doprowadzić do tego, że złe
zachowania zaczniemy uważać za
normalne. I to już jest pułapka. Dlatego,
wszystko zależy od tego co jesteśmy
zobaczyć w takim reality show czy
paradokumencie.

Czy w/g Pani problemy
psychologiczne mają korzenie w
dzieciństwie i jak wpływają na nas w
dorosłym życiu?

Z mojej perspektywy jak najbardziej,
duża część naszych problemów czy
słabości ma swoje korzenie w
dzieciństwie. Dzieje się jednak tak
dlatego, że to jacy jesteśmy w
dorosłości w ogóle zależy w dużej części
od naszego dzieciństwa. To naturalny
proces rozwoju. Dorosły człowiek jest
zbudowany zarówno i z dobrych
wspomnień jak i z tych gorszych.
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Pielęgnacja
Witajcie drodzy czytelnicy!

W nowym wydaniu oczywiście nie może zabraknąć porad dotyczących pielęgnacji,
na którą mamy teraz dużo czasu, ale również możemy testować

nowe produkty.

Zaczniemy oczywiście od oczyszczenia twarzy, czyli moim aktualnym
faworytem, pianką do mycia twarzy z firmy SORAYA z linii plante. Jest to
roślinna pianka z 99% produktów pochodzenia naturalnego. Dla mnie jako
osoby z wrażliwą skórą ta pianka to zbawienie, świetnie nawilża nie
pozostawia zaczerwienień ani nie podrażnia.

Naszym kolejnym produktem jest krem do twarzy z firmy
Farmasi. Krem do twarzy z olejkiem z nagietka lekarskiego
świetnie nawilża i cudownie pachnie. Jest on głównie
przeznaczony dla osób z wrażliwą i podrażnioną skórą.

Następnym produktem jest mgiełka do twarzy, z firmy która
ostatnio podbĳa półki sklepowe. Jest to firma Mario Badescu. Swoje
mgiełki mają w różnych wariantach zapachowych. Świetnie odświeżają
oraz zostawiają skórę promienną i nawilżoną. Firma ta jest jedną z tych
droższych przez co zaproponuję Wam zestaw z balsamem do ust również
z tej firmy. Regeneruje usta, ma piękny zapach, czego tu więcej chcieć?

To już wszystko w tym wydaniu, mam nadzieję, że skorzystacie z któregoś z tych
produktów. Trzymajcie się!

Dominika

Nie ma osoby, która miałaby idealne,
wspaniałe dzieciństwo, bez żadnych
przykrości czy trudności - to byłoby
zresztą mało naturalne. Warto pamiętać,
że nasze wspomnienia nas kształtują, a
przezwyciężanie trudności jest
budujące.

Dziękujemy za wywiad!
Redakcja Gazetki Szkolnej :) WYWIADMIESIĄCA
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1. Oglądanie filmów
Jeśli połączymy się przez
aplikacje typu Zoom,
Skype, Meet czy inne,
które znacie to jest tam
opcja, która za pomocą
jednego lub dwóch
kliknięć pokaże co się
wyświetla na naszym
ekranie innym członkom
rozmowy. Wtedy możecie
razem obejrzeć wasz
ulubiony serial czy film.

2. Granie w gry
Ten sposób działa na
podobnej zasadzie co
poprzedni, co prawda
nie w każdej grze
jesteśmy w stanie złączyć
siły, ale zawsze można
zmienić osobę, która
dzieli się swoim
ekranem. Jest też druga
opcja, gdzie wcale nie
trzeba się z nikim łączyć
tylko po prostu trzeba
zaprosić kogoś do gry i
rundka zaliczona.

3. Nocowanie z
dystansem
Większość z nas uwielbia
nocowania, a szczególnie
czas spędzony z
przyjaciółmi, który jest
dla nas jedną z
najlepszych rozrywek.
Niestety, jesteśmy
zamknięci, a takie
spotkania niosą ze sobą
duże ryzyko, ale to nie
znaczy, że pozostając we
własnych domach nie
możemy cieszyć się miło
spędzonymi chwilami z
naszymi bliskimi.
Przynajmniej wtedy
ominiemy kłótnie o
ostatni kawałek ciasta i
miejsce na kanapie.

Sposób Na Spędzenie Miłego Czasu z
Przyjaciółmi Podczas Kwarantanny

Niestety, ale jesteśmy w takiej sytuacji, że jakiekolwiek zbiorowe wypady, wyjścia
nie są bezpieczne. Jednak technologia pozwala nam spotkać naszych przyjaciół w

_________________________________________
źródła zdjęć: pinterest.com
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W jakim serialu zagrasz główną rolę?

Wróżka Alfreda
Witajcie drodzy czytelnicy, z tej strony wróżka Alfreda.

Chciałabym Wam przedstawić horoskop na czas kwarantanny:

Baran, byk, lew – poprawią ci się oceny
Bliźnięta, waga, ryby – skończysz oglądać wszystkie seriale, które zacząłeś/zaczęłaś

Rak, skorpion, koziorożec – dowiesz się czegoś nowego o bliskiej osobie
Panna, strzelec, wodnik – zjesz pizzę

_________________________________________

1. Po której stronie byś był?
a) po stronie dobra
b) po stronie zła
c) po żadnej

2. Kim byś był?
a) Zwykłym człowiekiem
b) Diabłem
d) Wampirem

3. Ile chciałbyś mieć lat w serialu?
a) 10-14
b) 20 i więcej
c) 14-19

4. Kiedy miała by się dziać akcja?
a) w latach 80
b) teraz
c) w roku 2010

5. Twój ulubiony gatunek filmowy?
a) Horror
b) Kryminalne
c) Romans

Odpowiedzi:
Najwięcej „a” – „Stranger Things”
Najwięcej „b” – „Lucyfer”
Najwięcej „c” – „Pamiętniki Wampirów
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