
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 

 
Drodzy uczniowie!  

W tym roku obchody tego dnia przypadają na 10 października (niedziela). Przy tej 

okazji warto zatrzymać się na chwilę i zadać sobie kilka ważnych pytań.  

Jak czujesz się na co dzień? Jakie jest Twoje ogólne samopoczucie? Czy Twoje 

samopoczucie pogorszyło się ostatnio? Czy masz jakieś problemy o których 

chcielibyśmy porozmawiać z zaufaną osobą? Czy często odczuwasz emocje takie jak 

smutek, lęk, bezradność, złość? Czy ostatnio nie cieszy Cię to co wcześniej przynosiło 

dużo radości i satysfakcji?  

Jeśli na jakieś z tych pytań lub kilka z nich odpowiedź brzmi:  ,,tak’’ to warto 

porozmawiać o tym z kimś zaufanym. W szkole może być to: wychowawca, 

nauczyciel, psycholog, pedagog.  

 

O samopoczuciu i zdrowiu psychicznym powinniśmy myśleć na co dzień. Jest tak 

samo ważne jak zdrowie fizyczne. Negatywne emocje, stres, brak wsparcia to 

wszystko wpływa na nasz organizm i ogólne samopoczucie. To wszystko wpływa 

również  na to jak się zachowujemy oraz w efekcie jakie mamy relacje z innymi. 

Dlatego przy okazji obchodów tego dnia warto zrobić coś miłego dla siebie. 

 

Przyjrzyjmy się z ciekawością historii tego dnia. 

Święto to zostało ustanowione w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia 

Psychicznego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, 

pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, ulepszania opieki medycznej nad 

chorymi psychicznie i na wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicznych. 

Jest wiele czynników, które mogą wpływać na gorsze samopoczucie. Ważne jest, aby 

zwracać uwagę na m.in takie objawy jak obniżony nastrój, długotrwały smutek, 

zmęczenie, lęk. Są to nieuniknione stany, jednakże dobrze jest nie lekceważyć ich, 

gdyż utrzymujące się dłużej mogą negatywnie wpływać na nasze codzienne 

funkcjonowanie. 



Drogi uczniu czy wiesz jak możesz zadbać o swoją kondycję 

psychiczną na co dzień? 

 Pozytywne nastawienie do świata: 

Czym więcej pozytywów dostrzega się podczas dnia codziennego, tym wydaje się on nam  

lepszy. Skupienie uwagi na miłych rzeczach, które się wydarzyły pomaga poradzić sobie ze 

stresem, poczuciem niezadowolenia czy porażki związanej z innym codziennymi sytuacjami. 

W każdej sytuacji można poszukać strony pozytywnej, choć wymaga to czasem determinacji 

bo nie jest to oczywiste. 

 

  Śmiech to zdrowie: 

Drogi uczniu czy odwzajemniasz uśmiech innych osób, starasz się być miły dla innych, nawet 

nieznajomych? Czy idąc do domu masz czas aby zatrzymać się, powiedzieć “Dzień dobry!”, 

,,Cześć” i uśmiechnąć się do znanych Ci osób ? Udowodniono naukowo, że śmiech wpływa 

pozytywnie na człowieka, między innymi przyspiesza proces zdrowienia, relaksuje, ma 

wpływ na nasze samopoczucie. Na tym założeniu bazuje śmiechoterapia. Zatem 

UŚMIECHNIJ SIĘ. Spraw, aby osoby  

w twoim otoczeniu miały wiele powodów do radości. 

  Jedz zdrowo i uprawiaj sport: 

Odpowiednia dieta i codzienna porcja ruchu mają ogromny wpływ na samopoczucie. Jeśli w 

szkole spędzasz czas ucząc się i siedząc w szkolnej ławce a potem w domu odrabiasz lekcje a 

potem w dalszym ciągu spędzasz czas siedząc przy biurku i komputerze pozbawiasz swój 

organizm możliwości zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu. Ważne by zachować rozwagę 

pomiędzy czasem spędzanym w sposób stacjonarny a ruchową aktywnością. Czasem może 

wydawać Ci się, że jesteś zbyt zmęczony/ a by wyjść z domu, wtedy przypomnij sobie jakie 

to miłe uczucie wrócić do domu po treningu, przejażdżce na rowerze, spacerze kiedy nasz 

mózg jest dotleniony a ciało rozluźnione. Czy Twoje samopoczucie nie jest wtedy lepsze? 

Czy nie lepiej jest Ci się wtedy skoncentrować?  

  Korzystaj ze światła słonecznego w ciągu dnia: 

Na ile to jest tylko możliwe postaraj się aby do twojego pokoju wpadało jak najwięcej 

promieni słonecznych. Przebywaj na słońcu jak najwięcej. 



Zadbaj o zdrowy sen: 

Sen jest jednym z istotniejszych czynników wpływających na dobry nastrój – ważna jest 

zarówno jego ilość, jakość oraz miejsce i czas zasypiania. Istotne, by twój sen był regularny, 

ciągły i odpowiednio długi. Dzieci i młodzież, z racji tego, że ich organizm jest w okresie 

wzrostu, potrzebują od 9 do 11 godzin snu w ciągu doby. 

 

  Dbaj o przyjaźń i znajomości: 

Kontakt z drugim człowiekiem nieraz ma uzdrawiającą moc. O ile lżej jest gdy ma się komu 

“wygadać”. Jak radośnie jest spędzić całe popołudnie w gronie najbliższych znajomych, 

kolegów. Pamiętaj, że o relacje trzeba dbać, jeśli oczekujesz zainteresowania ze strony 

bliskich Twoimi sprawami, to przede wszystkim interesuj się tym co u nich się dzieje. Chcesz 

z kimś porozmawiać? Zadzwoń i umów się na spotkanie, nie pisz smsa czy wiadomości na 

portalu społecznościowym. Nic nie zastąpi osobistego kontaktu z drugą osobą.  

   Rozwiązuj problemy: 

Nie istnieją ludzie, którzy ich nie mają. To, co ludzi wyraźnie odróżnia to sposób radzenia 

sobie z nimi. Pamiętaj, że rozwiązywanie problemów to umiejętność (podobnie jak jazda na 

rowerze), z którą nikt nie przychodzi na świat, a którą można rozwijać i doskonalić. Pomocą 

może być wsparcie bliskiej osoby lub specjalisty (np. psychologa). Skuteczne rozwiązywanie 

problemów może być dodatkowym źródłem zadowolenia. 

Bądź w dobrej relacji ze sobą: 

Lepsza znajomość siebie, własnych uczuć i potrzeb sprzyja dobremu samopoczuciu. Jeśli 

trudno Ci wyobrazić sobie jak mógłbyś sam siebie polubić, pamiętaj że możesz skorzystać z 

pomocy osób bliskich, aby lepiej „dogadywać się” ze sobą. Zadaj sobie ważne pytanie: 

„czego potrzebuję, by czuć się dobrze?” i uważnie posłuchaj własnej odpowiedzi.  

 

Pozdrawiam Was serdecznie  

i życzę Wam abyście lubili Siebie. 

Iwona Rzeźnikiewicz  

Psycholog klas I-III 


