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Opracowanie programu webinarium i przeprowadzenie: dr Edyta Kowalczyk-

Boroń 

Wprowadzenie do webinarium: mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec 

1. Grupa  

Webinarium odbyło się 8 lutego 2022 r. 

Witam, uczestniczyłam w dzisiejszym webinarium nt. samobójstw. Jestem od 
niedawna wychowawcą w szkole ponadpodstawowej i muszę przyznać, że jestem 
poruszona po wykładzie Pani psycholog. Wiedza teoretyczna poparta praktyczną to 
świetne połączenie. Dla mnie to wspaniały "pakiet startowy" jeśli chodzi o tą 
tematykę ale jestem zainteresowana pogłębianiem wiedzy w tym zakresie na 
kolejnych webinariach. 
Bardzo proszę o udostępnienie prezentacji z webinarium (nawet częściowo) i 
źródeł, na które powoływała się Pani doktor. Jeśli byłaby taka możliwość to bardzo 
proszę o wystawienie dyplomu/certyfikatu uczestnictwa w webinarium ponieważ 
jestem w trakcie awansu zawodowego i taki certyfikat jest dla mnie bardzo istotny.  

Pozdrawiam serdecznie,  
Monika K. 

 

Dobry wieczór pani Mario, 
chciałabym podziękować za możliwość udziału w dzisiejszym webinarium, którego 
treść i cenne wskazówki będę mogła wykorzystać w swojej pracy. Mam nadzieję, że 
będę miała okazję korzystać z takiej formy pomocy, która obecnie jest bardzo 
potrzebna. 

Pozdrawiam serdecznie 
Grażyna O. 

 

Dzień dobry. 
Dziękuję za  bardzo merytoryczne webinarium. Poruszone zagadnienie jest dość 
istotne w obecnym czasie . Niestety coraz częściej spotykamy uczniów z depresją, 
agresją, problemami emocjonalnymi. Wiedza w tym zakresie jest nam bardzo 
potrzebna. 
Przyznam szczerze, że ucieszył mnie mail od Pani bo akurat szukałam 
szkolenia/webinarium o tematyce depresji/samobójstw u młodzieży . 

Pozdrawiam. 
Agnieszka N. 

 
Dzień dobry 
Wzięłam właśnie udział w webinarium "Samobójstwa, a perspektywa życia jakiego 
chcę". Bardzo dziękuję za to spotkanie, spełniło moje oczekiwania. 
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Rozmawialiśmy o rzeczach bardzo ważnych i uzyskałam dużo wskazówek do pracy. 
Pracuję w szkole średniej, dwóch z moich Uczniów dokonało próby samobójczej, 
niestety jedna (jak to brzmi) "udana". Dużo wysiłku włożyliśmy w pracę z Uczniami 
z klas, w których wydarzyła się ta tragedia. 
Zdaję sobie sprawę, że problem jest szeroki i my tylko dotknęliśmy tematu, dlatego 
bardzo proszę o informację o takich spotkaniach na przyszłość. 
Z podziękowaniem za możliwość uczestnictwa w bardzo interesującym spotkaniu.  

Renata K. 
 

Szanowni Państwo, 
dziękuję serdecznie za możliwość udziału w dzisiejszym spotkaniu on-line nt. 
"Samobójstwo a perspektywa życia jakiego chce". 

Pozdrawiam 
Ewelina J. 

 

Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo ważny i potrzebny temat w 
dzisiejszych czasach – w dobie pandemii. Wsparcie naszych dzieci i podopiecznych 
jest niezwykle ważne. Dlatego wskazówki przedstawione są bezcenne. Za co 
bardzo dziękuję.  

Pozdrawiam, do zobaczenia. 
Paulina M. 

 

Pięknie dziękuję za spotkanie. Spełniło ono moje wszelkie oczekiwania. Niezwykle 
cenne informacje, przekazane w bardzo sugestywny i wartościowy sposób. 

Pozdrawiam  
Agnieszka W. 

 

Jestem bardzo zadowolona  ze spotkania dużo nowych wiadomości i informacji 

przydatnych do pracy pedagoga.  
Edyta J. 

 

Dzień dobry,  
Chciałabym podziękować za wczorajsze webinarium "Samobójstwo a perspektywa 
życia jakiego chcę" myślę że podczas wczorajszego spotkania otrzymałam 
odpowiedzi na nurtujące mnie pytania dotyczące samobójstw wśród młodzieży i 
dzieci, moja wiedza została poszerzona, za co bardzo dziękuję! Mam świadomość 
ze to temat rzeka i bardzo indywidualna dla każdego przypadku, przywołane 
wczoraj  przykłady przybliżyły perspektywę zobaczenia co czują te osoby wołające 
o pomoc. To było bardzo interesujące, wciągające.  

Z poważaniem 
Iwona M. studentka PPiW 

 
Dzień dobry, zajęcia prowadzone przez Panie, bardzo mi się podobały i będą 

bardzo pomocne przy rozwiązywaniu współczesnych  problemów nie tylko w 
szkole. Czekam już na kolejne spotkanie. Dziękuję i pozdrawiam.  

Z wyrazami szacunku  

Anna W. 
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Witam 

tematyka szkolenia była bardzo ciekawa i jak najbardziej potrzebna biorąc pod 
uwagę wzrastające statystyki samobójstw. Samo szkolenie, pomimo krótkiego 

czasu, dość ciekawe i zachęcające do dalszego zgłębiania wiedzy w tym zakresie. 

Pozdrawiam 
Magdalena W. 

 
Dzień dobry, 

serdecznie dziękuję za webinarium. Temat trudny, ale niestety, bardzo aktualny. 

Chyba każdy pracujący z młodzieżą zetknął się z tym problemem. Informacje 

przedstawione zostały w sposób jasny, konkretny, rzeczowy, a co najważniejsze - 

nie książkowy, ale życiowy. Chętnie wezmę udział w kolejnym webinarium. Bardzo 

interesuje mnie temat zaburzeń lękowych i fobii szkolnych. W ostatnim czasie 
przybywa uczniów z taką właśnie diagnozą.   

Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej.  
Elżbieta B. 

 

Chciałam bardzo podziękować za możliwość udziału w szkoleniu. Szkolenie bardzo 
konkretne, wskazówki przydatne do wykorzystania w pracy z dziećmi w szkole. 

Dzieliłam się informacjami zdobytymi w szkoleniu z koleżankami. Miałam dużo 

problemów w pracy pedagoga z przypadkami samookaleczeń u dziewczynek w 

klasach V i VII. Jest to duży problem i dość powszechny w szkołach. Udało nam się 

przy współpracy rodziców zareagować we właściwy sposób. Rady jak postępować 
w podobnych przypadkach będą bardzo pomocne na przyszłość, ponieważ nie 

wiem jak będzie wyglądała sytuacja po powrocie do szkoły, po nauczaniu zdalnym.  

Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.  
Barbara L. 

 
2. Grupa  

Webinarium odbyło się 10.02.2022 r. 

 
Chciałem podziękować, za mile spędzony czas na dzisiejszym spotkaniu i dawkę 

konkretnej wiedzy. W imieniu swoim i znajomych studentów, którzy brali udział na 

tym webinarium chciałbym wyrazić chęć i dalsze zainteresowanie tego typu 
spotkaniami, także z niecierpliwością czekamy na kolejne wydarzenia.  

Pozdrawiam  
Daniel G. 

 

Witam serdecznie, w nawiązaniu do dzisiejszego Webinarium dot. "Samobójstwo, a 
perspektywa życia jakiego chcę" pragnę zaznaczyć swoją obecność i 

poinformować, iż spotkanie było przydatne i szalenie pouczające, Niewątpliwie Pani 

dr. Kowalczyk wykazała się wiedzą w zakresie omawianego problemu, a ponadto 
tempr głosu Pani dr. powodował, że z przyjemnością oraz uwagą słuchało się treści 

wypowiadanych przez Nią. Z góry dziękuje za dzisiejsze spotkanie i możliwość 
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wzbogacenia swojej wiedzy, która w przyszłości z pewnością pomoże mi bardziej 

sukcesywnie wykonywać swoją pracę. 

Serdecznie dziękuje i jednocześnie uprzejmie proszę o podanie kontaktu do Pani 
dr. Kowalczyk-Boroń w celu potrzeby ewentualnego osobistego kontaktu. 

Pozdrawiam  

Justyna K. 
 

Niezwykle wartościowy webinar. Co mogłabym dodać to to, że młodzi ludzie 
otoczeni są zewsząd idealnym obrazem począwszy od idealnych obrazów w 

gazetach, Internecie i telewizji a kończąc na ścieralnym długopisie. Ścieralny 

długopis to takie porównanie, które zawsze staje mi przed oczami kiedy myślę o 

wszelkich niepowodzeniach dzieci. Ucząc w klasach 1 widok dziecka, które pragnie 

być idealne jest przerażające ... nie może pozwolić sobie na żaden błąd, każda 

litera i cyferka muszą być idealne. To powoduje frustracje ... i zawodzi, niestety tak 
jak to Pani Edyta powiedziała SYSTEM. System, który wprowadza wyścig szczurów. 

A to niestety napędza niekończącą się lawinę .... I to od mądrości NAS dorosłych 
zależy przerwanie tej lawiny. Powodzenie jeżeli w porę zauważymy co się dzieje z 

dzieckiem. Niestety dzieci potrafią też idealnie się maskować i co przerażające to 

fakt, że możemy COŚ przegapić. 
Pozdrawiam serdecznie. Byłabym zainteresowana kolejnymi webinarami. Proszę 

więc o przesyłanie kolejnych ofert. 

Agnieszka K. 

 

Dobry wieczór,  
Pani Mario, przekazane podczas webinarium treści były jak najbardziej adekwatne 

do problemów, z którymi borykamy się na co dzień pracując z młodzieżą.  

Jako psycholog posiadam już pewną wiedzę i doświadczenie, dlatego na następny 
webinar proponowałabym podział na różne grupy zaawansowania. Dla 

psychologów mogłaby być np. superwizja. Sytuacje, w których wspieramy osoby 
zagrożone samobójstwem bardzo nas angażują więc myślę, że temat związany z 

higieną psychiczną i sposobami, aby ją utrzymać spotkałyby się także 

z zainteresowaniem. 

Pozdrawiam serdecznie,  

Ania C. 

 
Dziękuję Paniom za to cenne doświadczenie. Bardzo konkretne materiały, 

przydatne linki i odnośniki. Profesjonalni, otwarci prowadzący. Bardzo wiele z tego 
webminarium wyniosłam i sądzę, iż ta wiedza pomoże mi w mojej pracy 

wychowawczej. 

Pozdrawiam, 
Małgorzata J. 

 

Dzień dobry, 

Na początku chciałam Paniom bardzo serdecznie podziękować za świetne 

wystąpienie! Webinarium było rewelacyjne, doskonale przygotowane pod 
względem metodycznym i merytorycznym. Bardzo dobrze się Pań słuchało! 
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Chciałam zapytać, kiedy będzie dostępne zaświadczenie z uczestnictwa w 

webinarium? 

Z wyrazami szacunku, 
Jolanta D. 


