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Zostaliśmy
poinformowani, iż
zakrywanie ust i
nosa nie będzie
już konieczne
podczas
przebywania na
świeżym
powietrzu.
Oznacza to, że
możemy teraz
wyjść na spacer
bez konieczności
zakładania
maseczki. Premier
podkreśla
również, że
warunkiem

jest zachowanie
odpowiedniego
dystansu podczas
przebywania w
przestrzeni
publicznej.
Uważam, że 
zniesienie
konieczności
używania
maseczek w
lasach czy na
spacerze jest
odpowiednim
krokiem.
Otrzymaliśmy
również
informację, że w
niektórych

zadaszonych
miejscach, takich
jak zakłady
fryzjerskie czy
restauracje, będą
obowiązywały
podobne reguły.
Myślę, że
strzyżenie klienta,
który ma założoną
maseczkę, byłoby
bardzo trudne,
uciążliwe, a może
wręcz niemożliwe.
Taka sama
sytuacja jest z
restauracjami,
ponieważ nie da
się jeść

z założoną
maseczką. W
takich miejscach
trzeba przede
wszystkim
pamiętać o
zachowaniu
bezpiecznej
odległości. Nie
możemy jednak
zapominać, że
zakrywanie ust i
nosa jest wciąż
konieczne w wielu
miejscach, takich
jak: komunikacja
miejska, urzędy,
kościoły, kina,
teatry, sklepy

czy salony
masażu i tatuażu.
Moim zdaniem
konieczność
noszenia
maseczek w
takich miejscach
jest zdecydowanie
uzasadniona.
Pamiętajmy więc o
zachowywaniu
bezpiecznej
odległości,
stosowaniu się do
obostrzeń i
częstym myciu
rąk.

Julia Banasiak

Ostatnio premier oświadczył, że od dnia 30 maja zniesione zostaną niektóre obostrzenia dotyczące
korzystania z  maseczek. 

Legalny spacer bez maseczki

Już nie musimy wszędzie ich nosić!

W tym
numerze:

Czy to, jak ze
sobą
rozmawiamy, ma
znaczenie?

Czy zaleje nas
morze
plastikowych
rękawiczek?

Brexit i jego
znaczenie dla
Polaków...

Julia Banasiak
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Społeczniaka
Wielu z nas żyje w pośpiechu. Czy to dorośli, czy dzieci.

Jak się porozumiewać?

Często
właśnie przez to
nie
dostrzegamy w
życiu i w innych
ludziach
niektórych
szczegółów, a
są one istotne.
Komunikujemy
się ze sobą za
pomocą słów,
ale nie tylko.
Zastanawiałeś
się kiedyś, jak
dużą rolę
stanowi na
przykład nasz
wyraz twarzy,
mimika? Czy
robienie dobrej
miny do złej gry
jest dobrym
sposobem na
załagodzenie
problemów?
Często od
mimiki zależy
to, w
jaki sposób
przebiega
rozmowa, jak
odbieramy
drugiego
człowieka. W
dużej mierze to
właśnie ona
odgrywa jedną
z
najważniejszych
ról
podczas
rozmowy.
Można
powiedzieć, że
pomaga nam w
pełni wyrazić to,
co mamy

na myśli. Może
się to wydawać
dziwne, ale
odległość, która
jest między
nami a drugą
osobą, może
świadczyć na
przykład o tym,
czy
czujemy się
przy niej
swobodnie, w
jakim stopniu jej
ufamy. Postawa
ciała również
odgrywa istotną
rolę. Wydaje mi
się, że kiedy
ktoś stoi
do nas bokiem
lub jest
niemalże
obrócony w inną
stronę niż my,
to nie
rozmawia się z
nim tak
przyjemnie.
Myślę, że
sprawia to
wrażenie
zlekceważenia i
na pewno nie
zachęca do
dalszej
konwersacji.
Znacznie
lepiej jest mówić
do osoby, która
na nas patrzy i
stoi
naprzeciwko. Ton
głosu również
ma swoje
zadanie.

Oddaje to, co
czujemy w
danym
momencie,
jakie emocje
towarzyszyły
nam w sytuacji,
którą właśnie
opisujemy. Te
wszystkie
czynności, które
wykonujemy
bez użycia
mowy,

są komunikacją
niewerbalną,
która jak się
okazuje, ma
naprawdę duże
znaczenie.
Robimy to
wszystko
zazwyczaj
nieświadomie,
bo jest to rzecz
na tyle
„normalna”, że
nie

zastanawiamy
się nad nią na
co dzień. Te
wszystkie
„drobnostki”, na
które niekiedy
nie zwracamy
uwagi, mogą
ujawnić
naprawdę dużo.
A co z
pokazywaniem
tych
„trudniejszych”

emocji? Czy
zawsze
przychodzi to
łatwo? Na
pewno przy
obcych
osobach 
wolimy
pozostać
"zamknięci".
Chodzi mi o to,
że raczej
chcemy 
(cd. na str. 3.)
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Społeczniaka
sprawiać
„dobre pierwsze
wrażenie”. W
końcu to, co
zobaczymy w
człowieku jako
pierwsze,
zwykle
pamiętamy
najbardziej,
dlatego czasami
w niektórych
sytuacjach
czujemy
potrzebę na
przykład
śmiania się na
siłę, mimo że
coś nas nie
śmieszy. Czy
śmianie się pod
przymusem
powoduje to, że
jesteśmy
szczęśliwsi?
Czy ten sposób
faktycznie
pomaga
oszukać
"negatywne"
emocje, które
odczuwa się w
danym
momencie? Czy
sprawia to,
że jesteśmy
mniej smutni,
źli, że
bezsilność
nagle odchodzi
w
niepamięć? Czy
ta metoda
rozwiązuje
nagle wszystkie
nasze
problemy?
Śmianie się na
siłę zamienia
drogę, którą
idziemy, na
prostą, bez
żadnych
przeszkód.

Jednak tylko na
chwilę. Później
jest jeszcze
bardziej kręta.
To odkładanie
problemu na
bok. "Mimo, że
czuję się
źle, będę
udawał, żeby
przypadkiem nie
sprawiać
problemu". Im
dłużej
się tak robi, tym
trudniej jest
rozmawiać o
tym, jakie
emocje
naprawdę
się odczuwa.
Jeśli
porozmawia się
o nich od razu,
nie będą w nas
uwięzione i
będzie można
iść dalej. Co z
bliskimi nam
osobami?
Raczej
nie ukrywamy
prawdziwych
uczuć przy
naszych
przyjaciołach
czy
rodzinie, bo
wiemy, że
okażą nam
wsparcie, nie
wyśmieją.
Oczywiście
płakanie czy
okazywanie
tych "gorszych"
emocji w
miejscu
publicznym a
nawet w nieco
większej grupie
osób, takich jak
na przykład
szkoła,

klasa, nie
należy do
najprzyjemniejszych
rzeczy i różni
się od rozmowy
z kimś, kogo
znamy długi
czas. Ludzie
różnie na to
reagują.
Niektórzy
okazują
wsparcie, a
niektórzy patrzą
się na nas i
sprawiają, że
czujemy się
zawstydzeni.
Według mnie, to
właśnie dlatego
niektóre
osoby wolą
trzymać emocje
w sobie, niż je
pokazywać. Na
pewno ciężko
jest przez długi
czas nie
okazywać tego,
co się naprawdę
czuje i
zastępować to
kłamstwami.
Smutek jest
jednak emocją
często
nierozumianą,
dlatego
pokazywanie
jej  
jest odbierane w
taki, a nie
inny sposób.
Otoczenie
zazwyczaj
wywiera na nas
presję, żeby
ukrywać
się z tym, co
jest tak
naprawdę
naturalne. 

"Przestań
płakać, inni
mają
gorzej.", "Nie
maż się, nie
jesteś małym
dzieckiem.".  To
tak, jakby
ktoś powiedział:
"Przestań
pokazywać
swoje emocje,
to coś, czego
powinieneś się
wstydzić" albo
"Inne osoby
mają prawo
okazywać co
czują, ale ty
nie". Nie
wszyscy
potrafią wyrazić
to, co czują
słowami.
Do tego
potrzeba czasu.
Słowami można
kogoś okłamać,
ale łatwo przy
tym zapomnieć,
że jeśli ktoś jest
uważny, to
sposób, w jaki
się

zachowujemy,
mówimy, czy
jesteśmy
spokojni, czy
wyglądamy na
zmartwionych,
smutnych,
"zdradzi" nas.
Czy to źle?
Kiedy coś jest
trudniejsze do
przekazania
słowami,  taki
sposób
komunikacji
często
jest pomocny.
Pokazywanie
innym ludziom,
że coś jest nie
tak, jest
mniej "bolesne"
niż
bezpośrednie
proszenie o
pomoc i
niektórym po
prostu
przychodzi
łatwiej, bo
niestety
niekiedy ciężko
jest sprawić,

aby te słowa
wypłynęły
bezpośrednio z
ust. Druga
osoba musi 
jednak
zauważyć,
chcieć
zauważyć to, że
zamierzamy jej
coś powiedzieć,
ale
nie chcemy albo
nie potrafimy
wyrazić tego
mową. Mimika,
sposób
wypowiadania
słów, postawa
ciała,
spojrzenie,
muszą czasami
opowiedzieć
czyjąś historie
same, bez
jakiejkolwiek
pomocy. 

(...)

Rozmawiajmy... slightly_different/Pixabay
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Foliowe rękawiczki na
trawnikach!

Brexit
 dla Polonii

W naszym
otoczeniu
pojawił się nowy
problem.
Związany jest z
tym, że w
związku z
zasadami
bezpieczeństwa
zaraz po
wejściu do
sklepu
powinniśmy
założyć
rękawiczki. Jest
to bezpieczne,
bo wtedy nie
dotykamy
swoimi rękami
różnych rzeczy
w sklepie.
Wszyscy
wiedzą, że jest
to potrzebne i
dlatego sklepy
oferują
rękawiczki

z plastiku, które
można za
darmo wziąć i
założyć tuż po
wejściu do
sklepu.
Wszystkie te
rękawiczki są
jakby małymi
woreczkami
foliowymi, które
zakładamy na
nasze ręce. Do
tej pory dużo
mówiło się o
tym, żeby
ograniczać
zużywanie
foliowych
woreczków, bo
plastik jest
nieekologiczny.
A co się dzieje
teraz? Ludzie
wychodzą ze
sklepu i
wyrzucają

foliowe
rękawiczki na
ziemię! To jest
straszne, bo
nagle zalewa
nas fala śmieci,
do tego z
plastiku.
Uważajmy więc
na to, co robimy
z rękawiczkami
po wyjściu do
sklepu. Nie
rzucajmy ich na
ziemię, przecież
obok są kosze
na śmieci.
Dbajmy o
ekologię!

KG
Mamy już
Brexit. Tak.
Wielkiej Brytanii
już nie ma w
UE. Co zaś
oznacza to dla
Polaków? 

Po pierwsze,
wnioski o
uznanie jako
mieszkańca
(specjalna
procedura w
WB, którą
opracował jej
rząd w 2019 lub
2020 roku). 

Po drugie,

pod czas
podróży do
Polski na święta
itp; odprawa
celna.

Po trzecie,
ewentualna
zmiana
warunków
zatrudnienia i
życia.

Dlaczego to
wszystko?
1. Możliwy jest
spadek
gospodarki
Wielkiej
Brytanii, bo

dużo firm
,,wynosi się" z
tego państwa
po jego wyjściu
z UE.
2. Wielka
Brytania
wychodzi też z
Schengen.
3.  Zmiana
warunków życia
spowodowana
ewentualnym
spadkiem
gospodarczym.

Maciej
Makowski 

Śmieci!

i jego konsekwencje...
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