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Za chwilę egzamin!
Budzi mnie dźwięk telefonu. Spoglądam
na ekranik świecący tuż przy mojej poduszce. 18
kwietnia, godz. 6.50. Powoli odkrywam ciepły
koc, żegnam się z łóżkiem. Kiedy idę pod prysznic, zdaję sobie sprawę, że to ten, dzień - chwila, w której ode mnie zależy, jak potoczy się moja kariera, przyszłość. Pierwszy z trzech dni egzaminów gimnazjalnych.
Wczoraj jeszcze powtarzałam. Nie mogłam odpędzić od siebie myśli, że część matematyczno — przyrodnicza pogrąży mnie i z architektury nici.
Ubrana na galowo stoję przy drzwiach
sprawdzając nerwowo czy mam legitymacje,
a mój długopis czy rzeczywiście pisze czarnym
atramentem. Krzyczę do mamy: „Wychodzę!”
i łapię za klamkę brązowe drzwi prowadzące na
podwórko. Jestem za bramką, nerwowo przeczesuję palcami swoje rude włosy. Mam 15 minut do zbiórki w szkole moje serce znowu zaczęło mocniej bić. Poprawiam kołnierz kurtki,
zakładam słuchawki i ruszam. Pech chciał, że
moje sznurówki nie chcą współpracować i potykam się o nie. Zła i zawstydzona podnoszę się
i idę na spotkanie z Wiedzą….
K. Łasińska kl. 3c
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Wywiad z Panią Małgorzatą Matczuk -sekretarz
w naszym gimnazjum
1. Szkołę tworzą uczniowie i nauczyciele.
Zapomina się o osobach pracujących
w sekretariacie, administracji, kuchni.
Jak wygląda na co dzień Pani praca i
jakie obowiązki musi Pani spełniać?
Praca w sekretariacie jest pracą biurową. Praca w sekretariacie nie zawsze
wygląda tak samo, polega na wykonywaniu czynności zapewniających
sprawną pracę sekretariatu oraz nadzorowaniu przepływu informacji, wewnątrz i na zewnątrz szkoły.
Sekretarz szkoły pełni różne zadania
czasem dość dziwne, jako:
 pomoc naukowa – dla rodziców, którzy
wymagają od niej często informacji niemalże jak od nauczyciela;
 pierwsza pomoc dla ucznia (gdy nie
ma pielęgniarki szkolnej);
 biuro zamówień pomocy szkolnych,
sprzętu szkolnego , dyplomów itp.;
 centrum informacji dla wszystkich postronnych osób przychodzących do
szkoły;
 ratunek, gdy zepsuje się sprzęt elektroniczny lub zatnie drukarka;
 „przypomina cz” o sprawach ważnych
i najważniejszych;
 oaza cierpliwości w kontaktach z zapominalskimi uczniami;
 wiele innych nie wymienionych przeze
mnie.
2. Czy są w Pani zawodzie obowiązki, których Pani nie lubi?
Raczej nie. Często z dnia na dzień planuję sobie, co będę robić, od czego
zacznę, mam wszystko poukładane, ale
w szkole tak dużo się dzieje, że nie zawsze co zaplanowałam mogę zrealizować.

3. Dlaczego zdecydowała się Pani na pracę na takim stanowisku, jakie są jej zalety?
Praca sekretarza szkoły daje mi dużo
satysfakcji. Nie ogranicza się tylko do
pracy „papierkowej”, to przede wszystkim kontakt z ludźmi. Kiedy 10 lat temu
zaczęłam pracować w szkole, było to
dla mnie ogromne wyzwanie, byłam
bardzo zestresowana i pełna obaw czy
sobie poradzę ze wszystkimi nowymi
obowiązkami. Dziś mogę powiedzieć,
że to najlepsze 10 lat pracy w mojej karierze zawodowej.
4.Czy podczas Pani kariery zawodowej zaginęły pani jakieś ważne dokumenty?
Tak, to znaczy nie do końca. Kiedy po
zakończeniu roku szkolnego porządkowałam dokumenty, okazało się, że nie
mogę odnaleźć teczki, w której miałam
ważne pisma.
Ale jak to zwykle bywa zakończenie roku szkolnego to bardzo gorący czas,
drzwi sekretariatu praktycznie się nie
zamykają i w tym całym zamieszaniu
moje dokumenty trafiły zupełnie inny
segregator niż powinny.
5. Jakie jest Pani hobby, co lubi Pani robić
w wolnym czasie?
W wolnym czasie lubię jeździć rowerem,
iść do kina, posłuchać muzyki, ale gdy
tylko robi się ciepło cały swój wolny
czas spędzam na świeżym powietrzu
i poświęcam się pracy w ogrodzie.

6. Czy jakby miała Pani wybrać jeszcze raz
zawód to czy byłby to ten sam, czy z zupełnie innej dziedziny?
Podstawowa to umiejętność komunikowania się z ludźmi. Trzeba umieć wysłuchać i w sposób kulturalny załatwić każdą sprawę, tę miłą, a niekiedy i mniej miłą. Poza tym wymagana jest umiejętność
obsługi różnych urządzeń, m.in. kserokopiarki, faksu i komputera. Jestem osobą
punktualną, odpowiedzialną, praca dla
mnie jest czymś równie naturalnym jak
oddychanie staram się wykonywać ją
najlepiej jak potrafię.

7. Jak odbiera Pani współczesną młodzież?
Młodzi ludzie różnią się między sobą
charakterem, upodobaniami, zainteresowaniami. Zachowanie młodzieży
w dużym stopniu zależy od wychowania,
od tego co wyniosą z domu rodzinnego
i od własnej kultury. Większość z nich
chce się uczyć, ma jakiś swój cel, do
czegoś dąży, ma jakieś marzenia do zrealizowania. Mając na co dzień kontakt
z młodzieżą mogę powiedzie, że to mili,
uczynni i bezinteresowni młodzi ludzie ze
swoimi pasjami.

Dziękujemy za udzielenie nam wywiadu
i życzymy wielu sukcesów w dalszej pracy!
Redakcja

Naturalne Jeździectwo( Natural Horsemanship)
swoje korzenie posiada na zachodzie USA. Wyrosło na gruncie stylu western i mitu kojarzonego
z nazwą "zaklinacz koni". Same techniki i metody
nie są nowe i zapewne towarzyszą człowiekowi
od momentu oswojenia pierwszego konia, od
setek lat. Bracia Bill i Tom Dorrance z Kalifornii,
zapoczątkowali aktualny trend w kierunku Natural Horsemanship, powstało wiele słynnych szkół
jeździectwa naturalnego, w których stosuje się
zróżnicowane metody jednak dążące do jednego
celu- zbudowania z koniem relacji i zrozumienia
go. Naturalne jeździectwo po prostu oznacza, że
znamy i rozumiemy końskie zachowania instynktowne i stadne, oraz że wykorzystujemy tę wiedzę do uzyskania chętnego partnerstwa i komunikacji z koniem, w sposób, który jest dla niego
czytelny.
Jak być naturalnym?
Tajemnica sukcesu Jeździectwa Naturalnego polega bowiem nie na technikach szkoleniowych
czy nawet tylko wiedzy o psychologii i behawioryźmie koni ale w dużej mierze na zrozumieniu
własnych zachowań i możliwości. Dlatego też
Jeździectwo Naturalne jest najlepszą rzeczą, jaka
kiedykolwiek zaistniała pomiędzy koniem a człowiekiem i nie ma znaczenia, którą ze szkół wybierzemy do własnej nauki bo i tak podążać będziemy we właściwym kierunku. Dzięki pracy
metodami naturalnymi zauważymy zmiany zachowania u koni takie jak :
 większe poczucie bezpieczeństwa,
 zaufania,
 oddania i zaangażowania w pracę z nami,
 lekkości i rozluźnienia podczas jazdy,
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szacunek konia do nas,
chęć konia do przebywania z nami, czucia
naszej obecności
zaakceptowanie naszej dominacji przez
konia.

Słynni trenerzy naturalu
W Polsce dostępne są 3 szkoły naturalu tj.
Parelli Natural Horsemanship (PNH), Silversand Natural Horsemanship (SNH) oraz szkoła Monty'ego Robertsa. PNH to szkoła utworzona przez Pata Parelliego ,SNH - najmłodsza szkoła utworzona przez Steve'a Halfpenny , a szkoła Monty'ego Robertsa utworzona
przez Robertsa. budował swoje teorie
w oparciu o obserwacje stad dzikich mustangów. Pat Parelli oparł swoje teorie o pracę z
mułami, Steve Halfpenny , jako że sam nie
wychowywał się z końmi o wiedzę wielkich
autorytetów, a Monty Roberts w oparciu
o obserwacje dzikich mustangów. Choć, jak
mawia Monty, Pat mógłby być jego synem,
a trzej panowie różnią się nie tylko wiekiem
ale i temperamentem, to jednak wszyscy oni
wnoszą do współczesnego jeździectwa w skali światowej zupełnie nowe wartości.

Klasyka, a natural
Jeźdźcy szkolący swoje konie metodami tradycyjnymi, coraz częściej negatywnie odnoszą się
do nowego pojęcia naturalu. Nie chcą odstąpić
od tradycji i uparcie trzymają się przyjętych zasad. Krytykują „naturalowców” przez co między
tymi dwiema grupami panuje napięte stosunki.
W tradycyjnych metodach treningu często psychika konia i jego reakcje brane są pod uwagę
wyłącznie pod katem „sportowym”. Człowiek
pokazuje się koniowi jako drapieżca, zachowuje
się w sposób dla niego niezrozumiały, co utrudnia współpracę i wywołuje upór u konia.
Trening naturalny pozwala nam ustanowić związek oparty na szacunku, a nie na strachu, porozumiewać się z końmi w sposób dla nich zrozumiały i taki abyśmy my rozumieli ich zachowania
i reakcje. Metody naturalne zakładają, że koń
zawsze stara się wykonywać zadania jak najlepiej i to człowiek ma jasno przedstawić koniowi
swoje oczekiwania. W treningu naturalnym nie
ma miejsca na obwinianie konia za cokolwiek,
gdyż ta metoda skupia się na znajdywaniu rozwiązań bez wyszukiwania wad i użycia siły w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów.

czy opuszczania łba, odsadzania się, wyłamywania , ciągnięcia do stajni, ponoszenie i wielu innych, które są przecież efektem działań
nieświadomych człowieka. To tą metodą
szkolone konie stają się szybko ufne i lekkie
pozwalając na bezpieczne powodowanie nimi nawet przez dzieci. To te metody tak naprawdę tworzą szczęśliwsze konie i ludzi.

Matylda Tymińska 2c

Jazda na wędzidle, częściej używanym w metodach tradycyjnych.
Jazda na cordeo, stosowanym w metodach naturalnych. To właśnie ta droga pozwala nieprofesjonalistom na osiąganie wyników dotychczas
dostępnych tylko zawodowcom a sportowcom
na zostawianie tradycjonalistów daleko za sobą.
To ta wiedza pozwala wyeliminować i zapobiegać u koni narowom gryzienia, wieszania, kopania, zrzucania jeźdźców, wspinania, podrywania
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Chór Kameralny Miasta Sulejówek przekształcił
się z chóru młodzieżowego d’altro canto. Stało się to
dwa lata temu, na początku 2014 roku.
Przez 4 lata śpiewałam w d’altro canto, jednak
w pewnym momencie postanowiłam zrezygnować
z chóru. Do muzykowania powróciłam w czerwcu
2014r., za namową mojej starszej koleżanki, asystentki
dyrygenta. W ciągu półtora roku mojej nieobecności
zmienił się dyrygent i praktycznie cały skład chórzystów. Dyrygentem chóru kameralnego jest pan Michał
Śmigielski, absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Asystentkami „mistrza” są absolwentki naszego gimnazjum, siostry Gulewiczówny, studentki V wydziału UMFC. Chór daje dużą możliwość
rozwoju na tle muzycznym. Na próbach od czasu do
czasu przeprowadzana jest indywidualna emisja głosu,
poznajemy wartości nut, uczymy się poprawnie powtarzać podane dźwięki, a następnie podwyższać lub obniżać je o dany interwał. Uczymy się czytać nuty, niekiedy na próbach nie rozczytujemy utworów z instrumentem, ale ćwiczymy je a vista, co oznacza „na
pierwszy rzut oka”.
Próby prowadzone są profesjonalnie. Dyrygent jest
bardzo wymagający i ambitny, dzięki czemu program
mamy opanowany na długo przed koncertem.
W moim chórze wyodrębniony jest oktet, w którego
skład wchodzą głównie absolwenci szkoły muzycznej.
W skład chóru wchodzą osoby w różnym wieku. Najmłodsza osoba ma 12 lat, najstarsza ponad 50. Z każdym można porozmawiać na wiele interesujących tematów, niekoniecznie związanych z muzyką, począwszy od czarnych dziur i supernowych, przez ustój państwa, po rozmowę o otwartym procesie beatyfikacyjnym Tolkiena.
Mimo, że jesteśmy młodym chórem, daliśmy kilka
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koncertów. Zwykle wykonujemy je razem z innymi, zaprzyjaźnionymi chórami oraz
orkiestrą smyczkową. Koncerty wykonujemy typowo
chóralne m.in. koncerty patriotyczne, bożonarodzeniowe, wielkanocne, w tym msza
o miłosierdziu opracowania
kompozytora Pawła Bębenka.
Jednak na naszym koncie mamy jeden znaczący koncert,
koncert życia - Mozart Requiem KV 626.
Chór jest dla mnie bardzo ważny i stanowi odskocznię
od szkoły, to miejsce, gdzie mogę zregenerować umysł
i rozwinąć się muzycznie. Wszystkich posiadaczy ładnego głosu i miłośników muzyki zapraszam z całego
serca na nasze próby, które odbywają się we wtorki
i czwartki w godz. 18.00-20.00, w liceum w Sulejówku, sala nr 5.
ZAPRASZAM!!!
Sylwia Marszał 3d

Nasz wróg to technologie informacyjne!?
Otaczają nas zewsząd.
Czy i jak się z nimi zaprzyjaźnić?
Blaski i cienie.
W dzisiejszym świecie technologia zmienia
nasze życie tak bardzo, że można mówić o społeczeństwie informacyjnym. Współcześnie elektroniczne media stały się częścią życia każdego
z nas. Internet to powszechny i najbardziej popularny środek przekazu, choć niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Stał się on skrzynką kontaktową dla
osób prowadzących zakazaną prawem działalność
lub osób podszywających się za kogoś innego. Można w nim znaleźć oprócz informacji potrzebnych,
interesujących i prawdziwych- dane kłamliwe lub
kontrowersyjne. Można mieć łatwy dostęp do literatury, sztuki czy muzyki, co jednak zazwyczaj stoi
w sprzeczności z prawem autorskim. Internet ułatwia kontakt z ludźmi żyjącymi nawet tysiące kilometrów od nas. Są to jednak znajomości bardzo powierzchowne. Największym zagrożeniem jest jednak
to, że od Internetu można się uzależnić.
Jak nie wpaść w pułapkę? Jak możemy ograniczyć te
zagrożenia?
Wystarczy weryfikować dane, z którymi zapoznajemy się przez Internet, a nie ślepo w nie wierzyć. Nie
należy traktować komputera jako najlepszej lub jedynej formy rozrywki i kontaktu z ludźmi lub jako
jedynego źródła informacji, ale jako narządzie do
pracy i pomoc w czynnościach życia codziennego.
Komputer przyjacielem?
Jeśli będziemy przestrzegać tych zasad, komputer
stanie się przyjacielem, do którego można zawsze
zwrócić się w potrzebie, o każdej porze dnia i nocy.
Aleksandra Prostak k. II D

Jak się uwolnić z cyber kajdanek???
Do niedawna za najbardziej uzależniające uchodziły narkotyki i alkohol. Teraz do listy groźnych uzależnień dołączył Internet, który wciąga coraz więcej ludzi. Jest równie niebezpieczny! Uzależnienie od Internetu jest zjawiskiem nowym, ale dotyka już miliony ludzi na świecie.
A czai się tam wiele niebezpieczeństw.
Wykradanie danych. Internet jest miejscem gdzie jak
każdy wie można ,,obracać’’ pieniędzmi. A gdzie gotówka tam i oszuści. Dlatego wielu z nich zaczęło szukać
sposobu aby zdobyć te pieniądze. Ale również wykradają nasze dane osobowy by później przy ich pomocy zaciągnąć na nas kredyt o nie wyobrażalnej sumie. Dlatego
powinniśmy chronić nasze dane i numery bankowe. Tylko jak? Więc przede wszystkim: nie otwieraj e-mail od
nie znajomych, nie podawaj informacji o sobie i swoim
miejscu pobytu osobą obcym, nie wypełniaj ankiet z nieznanego źródła. Podsumowując ujawniaj swoje dane
tylko wtedy gdy jesteś pewny komu jesteś udostępniasz.
,,Złodziej czasu’’ Chyba każdy się przekonał, że gdy siadamy do komputera to czasem czas jakby znikał. A jak
wiemy czas jest jedna z tych rzeczy których nie da się
przywrócić. Więc jak uniknąć straty czasu? Wiadomo że
niektóre rzeczy są ważnie i musimy je zrobić bez względu na czas np.: e-mail do zleceniodawcy. Ale gdy przeglądamy
portale
społecznościowe
to
wtedy
czas ,,nabiera’’ największej prędkości. Moja propozycja
na to jest wytyczenie sobie czasu na przejrzenie różny
for i ustawienie zegarka. Co ważne! Nie ustawiajcie
drzemki! Ani nie mówcie ,, Jeszcze chwile ‘’ bo to często
jest zgubne.
Zdrowie fizyczne jest to mało poruszany temat w przypadku zagrożeń Internetu. Ale przecież korzystanie
z komputera czy laptopa wymaga siedzenia. I nawet
przy korzystaniu z Internetu w telefonie tez siedzimy,
a często robimy to źle. Więc zastosujmy się do podstawowych zasad odpowiedzenia siedzenia. Dobrze dopasuj fotel. Dopasuj światło najlepsze jest to naturalne
padające z boku komputera. Gdy zabraknie nam światła
naturalnego możemy się poratować górnym rozproszonym. Należy regularnie chodzić na kontrole do lekarz.
I co najważniejsze spędzać miej czasu przy ekranie komputera.
Natalia Szuba II a
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Technologia informacyjna to dziedzina informatyki, bez której większość z nas nie wyobraża sobie życia.
To dzięki niej użytkownik może pozyskiwać, analizować,
przetwarzać, zarządzać i przekazywać informacje innym
ludziom. Jednak należy sobie również uświadomić pewne zjawiska negatywne związane z użytkowaniem różnorodnych urządzeń.
Z roku na rok jest ich coraz więcej, więcej technologii,
ciekawych stron i aplikacji. Większość ludzi zaczyna,
a nawet już jest uzależnionym od nich. Bo przecież, czy
wyobrażamy sobie życie bez telefonów, mp3, komputerów czy tabletów? Czy możliwe, że wszystkie te sprzęty
elektroniczne, które miały nam tylko służyć, opanowały
nas i nasze umysły? Czy najinteligentniejsza rasa na
świecie nie mogła by już funkcjonować bez tego wszystkiego?
Homo-Internetus
Sprzęty elektroniczne otaczają nas wszędzie: są
w autach, autobusach, na lotniskach, a nawet w kieszeni.
Owszem wszystkie takie urządzenia umilają czas, pomagają oraz ułatwiają nasze życie codzienne. Ale czy czasem to nie jest przesadą? Internet- on nam już nie pomaga, on robi za nas wszystko: myśli, pracuje, kontroluje. Wszystkie wynalazki, odkrycia, teorie, fenomeny naukowe zostały wymyślone w czasach przed komputerem. Gdy człowiek czegoś nie wiedział, nie szedł ,,na łatwiznę’’ wpisując w Google potrzebną frazę, tylko pytał,
szukał dowiadywał się sam. Gdy chciał zobaczyć coś nowego, podróżował, oglądał, zwiedzał, a teraz wystarczy
parę kliknięć w wyszukiwarkę, by ujrzeć zdjęcia danego
miejsca. Zapominamy, jak cudownie zobaczyć coś na
własne oczy, dotknąć, powąchać, usłyszeć, poczuć, rozwijać siebie i swoją wiedzę.
Wirtualny byt
Stopniowo dochodzi do tego, że przez bezsensowne aplikacje zaniedbujemy swoje obowiązki. Jesteśmy jak zahipnotyzowani. Takie uzależnienia powodują wiele zagrożeń fizycznych, psychicznych i moralnych. Często zamiast wyjść na dwór wolimy grać w
gry w dusznym, ciemnym pokoju. A przecież większość rzeczy zamieszczonych w Internecie to sterta
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bzdur i niepotrzebnych informacji. Wirtualna rzeczywistość odrywa nas od codzienności. W badaniach
przeprowadzonych w 2015 roku, aż 30% użytkowników cierpi na różne dolegliwości nabyte w związku
z ciągłym siedzeniem przed komputerem. Najbardziej
narażone są nadgarstki, kark i oczy. Nadmierne użytkowanie powoduje bóle głowy i stawów. Innym zagrożeniem może być izolacja, lęk przed kontaktem
z innymi ludźmi, zaburzenia pamięci, rozkojarzenie,
lekceważenie pozostałych spraw. Prawdziwe konwersacje zostają zastąpione ,,rozmową z monitorem’’, ale
tak naprawdę nigdy nie jesteśmy pewni z kim piszemy.
Stawić czoła
Jednym z paru powodów, jak zapobiec nieustannemu przesiadywaniu w sieci jest znalezienie hobby,
najlepiej uprawiać jakiś sport. Należy również ustawić komputery w ogólnodostępnym miejscu, a nie
w sypialni w której kusi nas do użytkowania. Można
też organizować spotkania towarzyskie z przyjaciółmi, imprezy czy wyjazdy grupowe. Trzeba ustalić harmonogram zasad, kiedy można używać Internetu,
a o której godzinie już kończyć korzystanie i iść spać.
Powinno się też wyjeżdżać, poznawać nowych ludzi,
zwiedzać i zbierać nowe doświadczenia. Gdy uzależnienie jest poważne, warto porozmawiać z kimś
o swoich problemach lub udać się do profesjonalisty.
Bezmyślna istota
Skoro czasem przez zagapienie w ekran zapominamy
o jedzeniu, to ,,czy w najbliższym czasie możemy zapomnieć o oddychaniu’’? Sadze, że jeżeli nic się nie
zmieni, to w niedalekiej przyszłości parki, baseny,
boiska, place zabaw będą świecić pustkami, bo przecież każdy może mieć ,,swój, lepszy świat’’ w domu.
Mam nadzieje, że ten artykuł zmusi was wszystkich
do refleksji i dokładnego przemyślenia, co dalej zrobić aby nie ulec całkowitemu uzależnieniu zniewalającemu nas w istoty bezwolne i bezmyślne.
Aleksandra Szymanowska 2D

NAJUKOCHAŃSZA OSOBA NA ŚWIECIE

Cześć, witam, namieszałam dziś w branży, bo tu wróciłam. Sekunda. Ja nie jestem raperem. CHWILA! Ja nie jestem Yoczookiem!! Ja i ta moja pamięć ;)
No a tak poza moją głupotę. Chyba wszyscy wiemy, jakie święto się zbliża. A jeżeli nie pamiętasz, to idź do piwnicy i pogrąż się we wstydzie… Zbliża się… <buduje napięcie> DYM DYM
DYM…
DZIEŃ MATKI! TAK! 26 maja znowu będziemy świętować dzień, w którym to możemy podziękować naszym Mamom, za to, ile przez te naście lat znosiły, wszystkie nasze krzyki,
fochy, obrażanie się. Rany. Trochę się tego nabrało… Ja jestem bardzo wdzięczna mojej mamie, w końcu miała mnie na głowie przez 15 lat, a ja jestem dość wybuchowa. No cóż. Co
mogę więcej powiedzieć. Jest to dzień, na który każda matka czeka, może nie widać tego, ale
w sercu każda chciałaby chociaż raz na rok usłyszeć ,,Mamo, kocham cię i dziękuję za wszystko co dla mnie zrobiłaś.” Uwierzcie mi. Każda na to czeka.
W ciemnościach stoi postać matczyna,
niby idąca ku tęczowej bramie.
Jej odwrócona twarz patrzy przez ramię,
a w oczach widać, że patrzy na syna.
Juliusz Słowacki
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Fotografie pt. „Warszawa sięga gwiazd”
wykonała: Julia Brzezińska z klasy III c
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