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Wspaniały koncert kolęd!!!
Święta, święta i po
świętach. Czy aby na
pewno? W naszej szkole dnia 13 stycznia odbył się koncert kolęd w
wykonaniu
Zespołu
Artystycznego Wojska
Polskiego, w którym to
koncercie uczestniczyłam. Choć spotkanie
trwało zaledwie godzinę, słuchacze chętnie
poddali się urokowi chwili. Kolędy mają jakąś
dziwną siłę - powiedział organizator koncertu . Święta to czas (...), kiedy wytwarza się
magii - wytłumaczył zgromadzonym.
Z całego Sulejówka zeszło się wielu
gości, w tym proboszcz naszej parafii, Antoni
Czajkowski i obecny burmistrz miasta - Arkadiusz Śliwa. Na koncert przybyło też wielu
pracowników szkoły, w tym pani dyrektor
Bożena Dec i pani wicedyrektor Anna Rogala.
Skromną, ale cieszącą oko dekorację
przygotowała pani Marzena Gańko. W sali
rozstawione były również reflektory, które
dodawały ciepła całemu występowi.
Artyści ubrani byli w barwne stroje
szlacheckie, natomiast muzycy i dyrygent
mieli na sobie mundury Wojska Polskiego.
Chór, złożony z dziewięciu panów i
czterech pań, ,,na scenie” zachowywał się
bardzo swobodnie.

Zespół wykonał kilkanaście znanych pieśni bożonarodzeniowych, takich jak:
Wśród nocnej ciszy, Mizerna, cicha, Gdy
śliczna Panna, Triumfy czy Dzisiaj w Betlejem.
Po przepięknej kolędzie "Cicha noc"
wysłuchaliśmy solowego wykonania amerykańskiej wersji Pada śnieg, czyli Jingle bells.
Na sali zrobiła się bardzo luźna atmosfera,
wszyscy klaskali i dołączyli do śpiewu,
świetnie się przy tym bawiąc. Chór zakończył swój występ kolędą Bóg się rodzi, śpiewając na bis ostatnią zwrotkę kolędy, którą
zaśpiewali wszyscy razem, słuchacze i wykonawcy.
Zespół Artystyczny Wojska Polskiego został nagrodzony gromkimi owacjami
na stojąco. Otrzymał również w prezencie
koszyk ze smakołykami od burmistrza miasta.
Nie tylko dla mnie, ale także dla
wszystkich przybyłych był to z pewnością
wspaniały wieczór. Gdyby takie wystąpienia
oceniało się jak odpowiedzi w szkole, dałabym za niego celujący z plusem. Z prawdziwą przyjemnością wysłuchałabym tego zespołu jeszcze raz. Możliwe, że za rok, a może jeszcze wcześniej ponownie wystąpi w
murach naszej szkoły.
Klaudia
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Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
nie na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Harcerze zbierali pieniądze na terenie
Sulejówka, Halinowa,
Okuniewa, Zabrańca i
Cisia. Szefem sztabu
hufca był przewodnik
Michał Siatecki. Niektórzy z nich byli na pełnych
Jak co roku, tak i w tym, w drugą niedzielę stycznia, obrotach aż do późnych godzin wieczornych, kiedy
tysiące młodych wolontariuszy nie tylko w całej zaczęło się oficjalne liczenie zebranych funduszy w
Polsce, ale również na świecie wyszło na ulice, by siedzibie hufca. Po emocjonującym otwarciu ciężzbierać pieniądze na zakup najnowocześniejszego sprzętu kich puszek obliczono, że w tym roku udało się zemedycznego dla polskich szpitali dla dzieci z chorobami brać około 30 000 zł!
urologicznymi i nefrologicznymi. Cel był szczytny. ZebraW naszym mieście również wolontariusze
ne pieniądze mają być przeznaczone na walkę z ostrym
zbierali pieniądze na zakup sprzętu dla chouszkodzeniem nerek w przebiegu niewydolności wielonarych dzieci. Zespół Szkół Nr 2 przy ul. Okurządowej u chorych hospitalizowanych w Oddziałach Inniewskiej w Sulejówku był gospodarzem
tensywnej Terapii, utrzymanie wysokiego standardu lecze- akcji tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świąnia nerkozastępczego u dzieci z przewlekłą chorobą nerek, tecznej Pomocy. W programie przewidziano m.in.:
diagnostyka oraz leczenie nadciśnienia tętniczego u naj- - 14:00 uroczyste rozpoczęcie
młodszych.
- otwarcie KAWIARENKI
Kwota zadeklarowana - SWOJSKIE JADŁO
przez WOŚP na dzień
- LOTERIA FANTOWA
dzisiejszy wynosi ponad - 14:30 występ Weroniki - absolwentki szkoły
37 milionów złotych. W skład - 15:00 Zespół The Growing Skipper
tej sumy wchodzą również pie- - 15:45 Pokaz karate
niądze, pochodzące ze sprzeda- - 16:15 LICYTACJA
ży przedmiotów na aukcjach - 17:00 Występ Zespołu Crazy Krystyna
internetowych, np. Złote Serduszko nr 1 Investors - 150 00 PLN i Złota Karta TelefoMam nadzieję, że w następnym roku do
niczna nr 1 EuCO Legnica - 200 000 PLN.
akcji zbiórki pieniędzy przyłączy się jeszcze
Kwoty uzyskane z SMS-ów wynoszą okowięcej wolontariuszy i chętnych do zbierało 2 466 325 PLN.
nia pieniędzy, które wspomogłyby konto Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, której przecież podERA
730 335 PLN
ORANGE
888 330 PLN
stawowym celem zgodnie ze statutem jest działalPLAY
145 800 PLN
ność w zakresie ochrony zdrowia
PLUS
701 860 PLN
polegająca na ratowaniu życia
chorych osób, w szczególności
Pieniądze uzyskane dzięki portalom Nasza Klasa
dzieci, i działanie na rzecz pooraz Płatności.pl liczą około 322 632 PLN
prawy stanu ich zdrowia, jak
również na działaniu na rzecz
Finał w Sulejówku
promocji zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej.
Już od siódmej rano 28 wolontariuszy oraz ich
pomocnicy ze wszystkich drużyn harcerskich
Karolina
sztabu Hufca ZHP Sulejówek zaczęli kwestowa-

Badanie czystości wody w naszej szkole
W grudniu
2010 r. w naszym
gimnazjum odbyło
się badanie czystości wody. Wzięli w
nim udział uczniowie uczęszczający
na szkolne kółko
ekologiczne. Analiza jakości wody umożliwia nam wyszczególnienie znajdujących się w wodzie zanieczyszczeń oraz związanych z nimi zagrożeń. W praktyce
sanitarnej zakres badania wody ustala się w zależności
od jej przeznaczenia. Rozróżnia się jej trzy podstawowe zakresy: skrócony, rozszerzony i pełny. Dzięki
owym badaniom powiększa się nasza wiedza oraz
świadomość, co wchodzi w skład naszej wody i co tak
naprawdę spożywa nasza rodzina. ,,Młodzi ekolodzy”,
aby sprawdzić czystość wody, użyli badania skróconego, obejmującego takie oznaczenia jak: twardość, odczyn pH, obecność fosforanów, azotanów, azotynów
czy amonów. Uczniowie przygotowali cztery próbówki , w których znajdowała się woda pobrana z terenu
Sulejówka. W pierwszej znajdowała się woda śniegowa, do kolejnej została wlana mineralna, trzecią wypełniła woda z kranu, zaś w ostatniej można było zaobserwować wodę ze stawu (nawet bez odpowiednich
badań zauważyliśmy, że musi się w niej znajdować
dużo zanieczyszczeń).
Metodyka przeprowadzonego badania polegała na dodaniu do próbówek kilku kropel wyznaczonego reagentu, co powodowało, że woda zmieniała
swoją barwę. Następnie należało postawić ją na odpowiednim kwadracie na arkuszu ze skalami kolorymetrycznymi i odczytać wartość jej oznaczeń. Wyniki
badań nie były dla nas zaskakujące.
Wnioski wyciągnięte na podstawie wyników badania:
1. Woda śniegowa nie wykazuje obecności fosforanów
i azotanów, zawiera niewielkie ilości soli amonowych i

azotynów. Jest to woda twarda o zbyt niskim pH, świadczącym o lekkim zakwaszeniu opadów atmosferycznych.
2. Badana woda mineralna spełnia normy wody pitnej.
Nie zawiera fosforanów i azotanów, a ilość azotynów i
soli amonowych jest na niskim poziomie. Twardość
wskazuje na dość dużą zawartość jonów wapnia i magnezu. Jest to woda o odczynie kwaśnym, spowodowanym na przykład obecnością kwasu węglowego.
3. Woda z kranu nie wykazuje obecności azotanów i
azotynów. Charakteryzuje się niewielką zawartością soli
amonowych i właściwym odczynem. Stężenie fosforanów jest dość wysokie, wskazuje na II klasę czystości, ale
nie przekracza dopuszczalnych norm dla wody pitnej
(górna granica).
4. Wyniki badań wskazują, że
woda ze stawu jest bardzo zanieczyszczona, gdyż charakteryzuje się wysoką zawartością
azotanów, azotynów i fosforanów, ponad dwukrotnie przekraczającą dopuszczalną ilość
dla wody pitnej. Azotany występujące w wodach powierzchniowych przyspieszają
proces eutrofizacji wód. W wodzie ze stawu znajduje się
duża ilość jonów wapnia i magnezu, gdyż jest bardzo
twarda. Badana próbka zawiera natomiast niewielkie
ilości soli amonowych oraz właściwy odczyn pH.
Powyższe wnioski dają nam wiele do myślenia.
Niepokojącym faktem jest to, iż nasze środowisko (w
tym również woda) staje się coraz bardziej zanieczyszczone. W dużej mierze jest to zasługa ludzi i ich działalności na przestrzeni kilkuset, a nawet tysięcy lat. Skłania nas to do przemyślenia swojej postawy ekologicznej i zastanowienia się nad tym, co można jeszcze zrobić, aby poprawić stan środowiska, nie tylko w Sulejówku, ale na całym świecie.
Karolina

nazwa próbówki

fosforan PO4

azotan NO3

amon NH4

pH

twardość

≤0,05 mg/l

azotyn
NO2
≤0,02mg/l

woda śniegowa

brak 0mg/l

brak 0mg/l

6 mg/l

twarda

woda mineralna

brak 0mg/l

brak 0mg/l

0,5mg/l

≤0,02mg/l

6mg/l

twarda

woda z kranu

0,5mg/l

brak 0mg/l

0,2mg/l

brak 0mg/l

7mg/l

twarda

woda ze stawu

1,2mg/l

25mg/l

≤0,05mg/l

0,1mg/l

7mg/l

bardzo twarda
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Bezpieczny Internet
8 lutego ponad 70 państw z pięciu kontynentów obchodziło Dzień Bezpiecznego
Internetu (DBI). W Polsce DBI organizowany jest od 2005 r. przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową oraz Fundację Dzieci Niczyje tworzące Polskie Centrum Programu Safer Internet. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Edukacji Narodowej -Katarzyna Hall.









W tym roku tematem przewodnim międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu są
wirtualne światy. Młodzi ludzie spędzają coraz więcej czasu online, konfrontując się z
wyzwaniami i problemami związanymi z ochroną swojej prywatności, bezpieczeństwem
czy własnym wizerunkiem. Tegoroczne hasło – „Internet to więcej niż zabawa. To
Twoje życie” - ma na celu zwrócenie uwagi na wpływ i konsekwencje internetowej aktywności dzieci i młodzieży.
Z okazji DBI organizowane są w całej Polsce zajęcia edukacyjne, happeningi, kampanie
informacyjne, konkursy i inne akcje, które trwają przez cały miesiąc luty.
Organizatorzy chcąc jak najszerzej promować obchody tego święta w Polsce oraz zachęcić szkoły do zaangażowania w działania na rzecz bezpieczeństwa online udostępniają w
Internecie szeroką ofertę materiałów edukacyjnych, takich jak: kursy e-learning czy materiały multimedialne.
Stowarzyszenie Insafe, które koordynuje DBI na szczeblu międzynarodowym przygotowuje też propozycje edukacyjne dla szkół w całej Europie m.in. quiz dotyczący zagadnień
z kultury i historii europejskiej, edukacji medialnej oraz tematyki bezpieczeństwa w Internecie.
Wszelkie informacje poruszające problematykę bezpiecznego Internetu publikowane są w
takich serwisach jak: www.dbi.pl, www.dzieckowsieci.pl, www.sieciaki.pl,
www.saferinternet.pl, www.dyzurnet.pl, www.helpline.org.pl,

Nie ufaj osobom poznanym w sieci oraz używaj głównie nicka.
Nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie i jakie ma zamiary.
Osobom, których nie znasz, nigdy podawaj adresu zamieszkania.
Nie pododawaj numeru telefonu oraz innych informacji, które mogłyby pozwolić na ustalenie twojej tożsamości.
Zastanów się dobrze, jakie zdjęcia umieszczasz na portalach społecznościowych oraz innych stronach internetowych. Mogą one posłużyć w zupełnie innym celu.
Gdy nie jesteś na swoim komputerze, nie klikaj opcji `zapamiętaj hasło` przy logowaniu oraz zawsze pamiętaj o
wylogowywaniu.
LOGIN I HASŁO
Login jest twoim pseudonimem w sieci. Staraj się nie umieszczać w nim swojego nazwiska, wieku oraz roku
urodzenia.
Poświęć trochę czasu i wymyśl długie, skomplikowane hasło, które będzie trudne do odgadnięcia. Ono także nie
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Francja niejednemu z nas kojarzy się z kompozytorem muzyki
elektronicznej Jeanem
Michelem Jarrem oraz z
Victorem Hugo i Molierem
(znanymi pisarzami), a także z …
wieżą Eiffla czy pysznym croissantem.

pracę z gimnazjami francu- z kolei odeśle nam swoje, piskimi.
sane na ten sam temat.

Gimnazjalista powinien także wiedzieć,
że Francja leży w
Europie Zachodniej i rozciąga się
od Morza Śródziemnego na południu do kanału La Manche i Morza Północnego na północy oraz
od Renu na wschodzie do Zatoki
Biskajskiej na zachodzie.

Drugi projekt
polega na realizowaniu zadań
dotyczących poszerzenia
wiedzy młodych Francuzów
na temat Polski i Sulejówka.
W zamian nasi francuscy koledzy przybliżą nam ciekawostki o swoim kraju, mieście czy szkole. Nasze prace
zostaną wysłane do innej
francuskiej placówki, która
znajduje się w miejscowości
Esbly, niedaleko Paryża, ta

Aby pogłębić wiedzę na temat tego
kraju oraz nauczyć
się dobrze języka francuskiego, w
naszej szkole rozpoczęto współ-

Jeden z projektów
dotyczy
wymiany
listownej z młodzieżą mieszkającą w mieście Stains.
Uczniowie klas pierwszych
korespondują ze swoimi rówieśnikami, pisząc im o sobie i swoich zainteresowaniach.

Obydwa projekty
łączą
jednak
wspólne
cele:
nauka języka francuskiego,
nawiązanie kontaktów z obcokrajowcami, a także poznanie
obyczajów panujących w ich
kraju.
Dzięki
takim
przedsięwzięciom, to, co inne,
nie będzie już obce uczniom
gimnazjum uczącym się języka francuskiego.
Iza

Saints
Esbly
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Oto nasi francuscy koledzy

Kącik językowy
W tym numerze mogliście przeczytać o przeprowadzonym między innymi w naszej szkole badaniu czystości wody. Przed Wami garść informacji również na temat wody, ale w języku angielskim.
Water is a chemical substance with the chemical formula H2O. It covers
70.9% of the Earth's surface and is vital for all known forms of life. On Earth, it
is found mostly in oceans seas, rivers, lakes, canals, ponds or puddles. Water appears in nature in all
three common states of matter and may take many different forms: water vapor and clouds in the sky,
seawater and icebergs in the polar oceans, glaciers and rivers in the mountains and the liquid under
the ground.
Water is transparent and also a good solvent. Substances that dissolve in water are salts, sugars, acids, alkalis and some gases – especially oxygen.
The boiling point of water (and all other liquids) is dependent on the barometric pressure for
example, on the top of Mt. Everest water boils at 68 °C when at sea level at 100 °C.
The human body contains anywhere from 55% to 78% water depending on body size. To
function properly, the body requires between one and seven liters of water per day to avoid dehydration.
The single largest freshwater resource suitable for drinking is Lake Baikal in Siberia
Karolina
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W świecie kina
Mój przyjaciel Hachiko
Film oparty jest na prawdziwych wydarzeniach, które
miały miejsce w Tokio, w
Japonii.
Wyreżyserował go Lasse
Hallstrom, a produkcja odbywała się w USA i Wielkiej Brytanii.
Pewnego dnia Profesor Wilson znajduje na dworcu psa rasy Akita. Postanawia przygarnąć psiaka do chwili aż nie odnajdzie się
jego właściciel. Rodzina mężczyzny szybko
polubiła puchatą kulkę, którą nazwali Hachiko.
Wilson zaprzyjaźnił się z czworonogiem, który codziennie rano odprowadzał go
na stację, a wieczorem czekał na peronie. Tak
mijały lata, aż pewnego dnia profesor nie wraca do domu.
Jeśli chcecie znać koniec filmu, to koniecznie go obejrzyjcie. To piękna i wzruszająca historia, która pokazuje jak wielka może być
miłość psa do człowieka i odwrotnie.

Zaplątani
To kolejna pełnometrażowa animacja Disneya. Podstawą fabuły jest
historia Roszpunki autorstwa braci
Grimm.
Matka księżniczki przed jej narodzeniem zachorowała, a wtedy mieszkańcy znaleźli magiczny kwiat. Królowa wyzdrowiała i urodziła dziewczynkę o złocistych, zaczarowanych
włosach. Po paru dniach Roszpunkę porywa kobieta, której zależy jedynie na magicznych właściwościach włosów Roszpunki. Zamknęła księżniczkę w wierzy i nie pozwalała z niej wychodzić.
Niedługo potem losy dziewczyny się odmieniają.
Spotyka ona lokalnego złodziejaszka Juliana
Szczerbca, który wdrapuje się do wieży naszej
bohaterki.
Ten film to fantastyczna komedia dla całej rodziny. Jest w niej wiele śmiesznych scen i
rewelacyjnych tekstów, które z pewnością wywołają w nas gromki i szczery śmiech.
Bardzo polecam wszystkim tę animację,
która może być odskocznią od seriali czy kina
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Małe co nieco o miłości
Przyjaźń poznaję po tym,
że nic nie może jej zawieść, a prawdziwą miłość
po tym, że nic nie może
jej zniszczyć.

Nazwa "Walentynki" pochodzi od Św. Walentego.
Niestety nie wiadomo, od którego. Jednakże wszystkie
historie o Św. Walentym zawierają miłosny wątek.

Cytaty o miłości:

Antoine de Saint-Exupéry
Po angielsku "I love
you", po polsku "Kocham
Cię"- te słowa zabrzmią 14
lutego na całym świecie.
Te dwadzieścia cztery godziny przeznaczone są na wyznanie miłości komuś, bez kogo nie wyobrażamy sobie
przyszłego życia.
"Dobre święto. Jeden człowiek powinien kochać
drugiego człowieka. Ludzie okazują sobie uczucia na
różne sposoby. Ten też jest dobry"- tak odpowiedział mi,
zapytany, co sądzi o Walentynkach, Ksiądz Wojtek.
Większość ludzi nie może doczekać się tego
dnia. Zapewne i Ty też!
Może na początek małe wprowadzenie.

Historia w skrócie
Walentynki są obchodzone w południowej
i zachodniej Europie od średniowiecza. Europa
północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego
grona znacznie później. Pomimo katolickiego patrona
tego święta, czasem wiązane ono było ze zbieżnym terminowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny.
Współczesny dzień zakochanych nie ma bezpośredniego związku z jednym konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest kojarzony z takimi postaciami z
mitologii jak Kupidyn, Eros, Pan czy Juno Februata.
Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90. XX wieku z kultury francuskiej i krajów anglosaskich, a także wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. W naszym kraju święto to konkuruje o
miano tzw. święta zakochanych z rodzimym świętem
słowiańskim zwanym potocznie Nocą Kupały lub Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca.

...żadna wielka miłość nie umiera do końca. Możemy do
niej strzelać z pistoletu lub zamykać w najciemniejszych
zakamarkach naszych serc, ale ona jest sprytniejsza - wie,
jak przeżyć. Potrafi znaleźć sobie drogę do wolności i zaskoczyć nas, pojawiając się, kiedy jesteśmy już cholernie
pewni, że umarła, albo, że przynajmniej leży bezpiecznie
schowana pod stertami innych spraw...
Jonathan Carroll (współczesny pisarz amerykański)
Kochać to także umieć się rozstać. Umieć pozwolić komuś
odejść, nawet jeśli darzy się go wielkim uczuciem. Miłość
jest zaprzeczeniem egoizmu, zaborczości, jest skierowaniem się ku drugiej osobie, jest pragnieniem przede
wszystkim jej szczęścia, czasem wbrew własnemu.
Vincent van Gogh (malarz francuski, XIX w.)
"Jest taka miłość, która nie umiera, choć zakochani od
siebie odejdą."
Jan Twardowski

"Prawdziwa miłość zaczyna się tam, gdzie niczego już w
zamian nie oczekuje."
Antoine de Saint-Exupéry
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Nasza poezja
Miłość jest piękna,
nawet przyjemna.
Lecz tylko wtedy,
kiedy jest wzajemna

Walentynki
Czerwone róże Ci dam,
powiem Ci "kocham"
Dam całusa Ci,
bo dziś są Walentynki.
W dzień świętego Walentego,
dla wszystkich par wszystkiego
najlepszego.
Wiele pięknych chwil spędzonych,
wiele kwiatów zakupionych.
Ale tylko jednej
miłości wielkiej.

Trucizna

Jeśli

Zakręciła mi w głowie.
O tak!
Zatruła me serce.
O tak!
O niej wiecznie myślę.
O tak!
Dzięki tej truciźnie kocham.
O tak!
Dzięki niej wiem, co to miłość.
O tak!
Miłość jest moim narkotykiem.
Miłość jest uzależniająca
i bardzo kochająca.
Dzięki niej chce Ci powiedzieć tylko:
"Kocham Cię bardzo"

Jeśli chcesz moje serce,
jeśli chcesz moje życie.
Spróbuj zaryzykować, śmiało.
Jeśli widzisz mnie,
jeśli widzisz siebie.
Widzisz wszystkich w swoim śnie.
Jeśli mówisz mi "cześć"
jeśli mówisz mi "pa".
Mówisz mi tak na dzień dobry i do
widzenia.
Jeśli śpiewasz "Lubię Cię"
jeśli śpiewasz "Kocham Cię".
Oddajesz mi swoje uczucia.
Każdy mówi:
"Jeśli pokażesz mi, że
jesteś godzien mnie- pokaż to"
To "jeśli" to warunek,
którego w
miłości
nie powinno
być.

Zakochani
Nie rozłączy ich śmierć,
nie rozłączy ich ogień.
Są nierozłączni.
Ich miłość przetrwa wszystko:
deszcz,
burzę,
ogień.
Bo ich miłość jest prawdziwa.
Bo są zakochani.
Oni są Zakochani,
Wy jesteście Zakochani,
My jesteśmy Zakochani.
Cały świat jest zakochany,
zwłaszcza w dniu Walentynek.

If...
If you want my heart,
if you want my life.
Try to take a chance, go ahead.
If you see me
If you see yourself.
You see everyone in your dream.
If you telling me "hi"
If you telling me "bye. "
You tell me so on a good morning
and goodbye.
If you sing "I like you"
if you sing "I love you. "
You give me your feelings.
Everyone says:
"If you show me thatYou are worthy to show me"
That "if" is a condition
whose in love
shouldn't be

Sercem
Sercem spójrz mi w serce,
Sercem spójrz mi w duszę,
sercem pokochaj mnie,
a z sercem powiedz "Kocham Cię".
Ach...
Długo czekałam na
na słowa prosto z serca…
Klaudia
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depresji!
Towarzyszy ludzkości od
początku. Pierwsze wzmianki o tej chorobie możemy
znaleźć już u starożytnych. Niezwykle wnikliwe obserwacje dotyczące
tej choroby, nazywanej wówczas
melancholią, zawierają pisma chociażby Hipokratesa, który zdefiniował tę chorobę bardzo prosto: „Jeśli
lęk i złe samopoczucie trwają długo,
jest to melancholia”. Późniejsze odkrycia wielu wybitnych lekarzy i myślicieli są naturalnym rozwojem tych
pierwszych koncepcji.
Jezuita, Anthony de Mello,
pisze: Cierpisz z powodu
depresji i lęków dlatego, że
identyfikujesz się z nimi. Nie
jesteś przecież swą depresją. To
tylko chytra sztuczka twego umysłu,
dziwaczna iluzja. Wykraczasz poza
siebie i spoglądasz na depresję z
góry, nie identyfikujesz się z nią. Nie
robisz nic, by się jej pozbyć, jesteś
pełen woli życia, podczas gdy ona
przechodzi przez ciebie i znika. Możesz być szczęśliwy w swej depresji.

Co to zatem jest depresja?
To zaburzenia psychiczne,
charakteryzujące się długotrwałym i nieustającym
przygnębieniem, któremu towarzyszy zaniżone poczucie własnej wartości i niemożność odczuwania przyjemności. Depresja jest chorobą
taką, jak wszystkie inne choroby.

świata: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, czy Nie można depresji powstrzymać siłą woli, tak jak nie można zapanować nad wzrostem ciśnienia czy
stężenia cukru lub gorączką w infekcjach albo bólem zawałowym. Nad
objawami depresji nie ma
kontroli.
Około 10% populacji cierpi
na depresję. Choć najczęściej ujawnia się pomiędzy 15 a 30
r.ż., zachorować mogą także dzieci i
osoby w podeszłym wieku. Depresja
ma skłonność do nawrotów. Na depresję częściej chorują kobiety niż
mężczyźni.
Około 15% pacjentów z ciężką depresją umiera wskutek samobójstwa, 20-60% chorych na depresję
próbuje sobie odebrać życie, 40-80%
ma myśli samobójcze.
Wszyscy możemy zachorować na depresję, choć powody mogą być różne. Urazy psychiczne, których doznajemy w życiu, śmierć czy odejście
bliskich osób, utrata pracy, majątku,
stresujące wydarzenia, kłopoty w
pracy i w domu, dolegliwości czy po
prostu choroby.

Jak leczyć depresję?
Leczenie depresji powinno
odbywać się pod okiem specjalisty psychiatry, czasem może to
być specjalista neurolog. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa

chorego, w tym zapobieżenie ewentualnej próbie samobójczej. W wielu
przypadkach depresji zalecana jest
hospitalizacja, często nie dłuższa niż
kilkanaście dni.

Walka z depresją
Nie ma szczególnych sposobów walki z depresją. Przede wszystkim należy zgłosić się do lekarza psychiatry, który jest najlepszym sojusznikiem w walce z tą chorobą. Wielu pacjentów wstydzi się zasięgać porady u
psychiatry, uważając, że będą potraktowani jak „wariaci”, więc wolą się z
nią męczyć.
Najważniejsze jest jak najwcześniejsze podjęcie leczenia, regularne wizyty u lekarza i przyjmowanie
przepisanych leków zgodnie z zaleceniami
lekarskimi,
a
nie
„zaprzyjaźnionej sąsiadki lub cioci”.
Istotne jest też unikanie nadmiernego
stresu (który pojawia się często u
uczniów zwłaszcza kończących szkołę), pamiętanie o tym, że obok obowiązków są jeszcze przyjemności –
ważna jest regularna aktywność fizyczna, pielęgnowanie przyjaźni, a także
dobra książka.
Klaudia
źródło:http://
zdrowie.gazeta.pl/

Dzień Babci i Dzień Dziadka
Skąd pomysł na Dzień Babci i Dzień Dziadka…
Dzień Babci i Dziadka świętuje każdy z nas – młodszy czy starszy zawsze pamięta o bliskich naszemu
sercu… Każdy znajdzie dla nich ciepłe słowo, każdy przytuli, kupi bukiet kwiatów… Ale mało kto z
nas zdaje sobie sprawę, skąd tak naprawdę wzięła się ta tradycja…
Wyobraźcie sobie, że Dzień Babci został "wynaleziony przypadkowo” w Poznaniu 47 lat temu. Później swoje święto otrzymał również dziadek i tak świętujemy z nimi do dziś.
W 1964 roku za sprawą tygodnika "Kobieta i Życie" powstał pomysł uczczenia Pani w okularach o siwych
włosach, która, siedząc w fotelu, robi na drutach.
Ideę tę spopularyzował "Express Poznański" i już w rok później po raz pierwszy nieśmiało, właśnie w Poznaniu, zainaugurowano to święto. I choć stało się to zupełnie przypadkowo, to za sprawą tego miasta ten uroczy dzień od
46 już lat świętujemy w całym kraju.
W styczniu 1965 w Poznaniu występowała gościnnie wspaniała artystka - Mieczysława Ćwiklińska ze sztuką
"Drzewa umierają stojąc”. Grała tam rolę Babci. Obchodziła akurat swoje 85. urodziny, które postanowiono uczcić.
Zamówiono wielki tort z napisem „Dla babci”. Po pierwszym akcie wręczono aktorce kwiaty i tort, wmawiając, że w
Poznaniu obchodzi się właśnie w dniu 21 stycznia Dzień Babci.
Warszawski "Express Wieczorny" podchwycił pomysł i w roku następnym 21 stycznia też ogłosił Dniem Babci. I tak zaczęło się w całej Polsce.
Święto babć obchodzone jest w różnych krajach w różnych terminach. Zawsze jednak kojarzy się ono z następującym po nim dniu, a więc 22 stycznia, który jest świętem męża babci. Dzień Dziadka zaczęliśmy obchodzić dopiero
w 1981 roku.
Dzisiejsza babcia i dziadek to osoby, które są pełne pomysłów na życie i przede wszystkim aktywne. Podróżują, uczęszczają na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, znają się na sporcie i nowoczesnych urządzeniach. Zamiast
narzekań na swe dolegliwości zdrowotne z kijami w ręku uprawiają Nordic Walking. Tacy dziadkowie pokazują, że
wraz z upływem lat życie może być wciąż piękne.
Mądrzy i doświadczeni przez życie pomagają nam w wielu ważnych dla nas momentach. W tym wyjątkowym
dniu podarujmy im niezwykłe chwile, aby święto to na zawsze pozostało w ich pamięci…

Ferie
By ferie były udane, oprócz dobrej zabawy potrzebne jest także bezpieczeństwo.
Zawsze pamiętaj:
● KLUCZE do mieszkania chowaj pod ubraniem.
● Nie podawaj nikomu swojego adresu zamieszkania.
● Nie opowiadaj o wyposażeniu domu i zasobach majątkowych rodziny.
● Nie ufaj osobom obcym.
● Nie bierz od nich proponowanych słodyczy.
● Nie korzystaj z ich zaproszenia na spacer lub do domu.
● Nie wsiadaj do samochodu osób nieznajomych.
● Baw się tylko w miejscach przeznaczonych do zabawy.
● Nie rzucaj śnieżkami w pieszych, samochody lub okna.
● Nie ślizgaj się na zamarzniętym stawie lub rzece.
● Nie zjeżdżaj na sankach na ulice i torowiska.
● Nie doczepiaj sanek do samochodu.
● Nie oddalaj się z miejsca zabawy bez wiedzy rodziców lub opiekunów.

Gotycki rock
Czarna muzyka, czyli wszystko o rocku
gotyckim:
Gothic rock, nazywany też inaczej rockiem gotyckim, jest gatunkiem muzyki rockowej,
który charakteryzuje się melodyjnymi, zazwyczaj prostymi utworami, sięgającymi do muzyki
operowej, depresyjnego klimatu, tekstów o treści
egzystencjalnej, często nawiązujących do legend,
mitologii germańskiej i słowiańskiej, powieści i
filmów grozy. Można tu także znaleźć teksty o
miłości zarówno tej szczęśliwej, jak i nieszczęśliwej.
Pokrewne mu są takie gatunki jak cold
wave, dark wave, post punk, neofolk, a także
rock progresywny czy industrialny oraz noise
rock.
Nazwa gatunku pochodzi od dziewiętnostowiecznej powieści gotyckiej, a pośrednio od
średniowiecznego stylu gotyckiego w architekturze.
Treści w utworach gotycko-rockowych
nawiązują często do znanych lub legendarnych
postaci związanych z takimi tematami jak
śmierć, cierpienie i samotność. Są to m.in. Elżbieta Batory, Bela Lugosi, Vlad Dracula.
Po raz pierwszy terminu rock gotycki
użyto w stosunku do zespołu Procol Harum, którego muzyka nosiła wyraźne wpływy muzyki
dawnej. Jednakże za prekursorów właściwego
rocka gotyckiego uważa się zespoły The Sisters
of Mercy, UK Decay, Siouxsie and the Banshe-

es, Bauhaus czy The Cure.
Drugim źródłem gotyku był death rock,
muzyka rozwijająca się równolegle, choć całkowicie niezależnie w Kalifornii. Głównym
przedstawicielem tego amerykańskiego nurtu
był Christian Death.
Rock gotycki pojawił się na dobre na
początku lat 80-tych. Obok new romantic i cold
wave był kierunkiem, który wyparł z muzycznego świata punk i muzykę psychodeliczną,
królujące w tamtych czasach. Wydany w 1979
roku pierwszy singiel zespołu Bauhaus pt.
"Bela Lugosi's Dead" zarysował ramy nowego
gatunku. Mroczna atmosfera utworu, narastające napięcie, demoniczny wokal oraz wampiryczny tekst stały się odtąd znakiem rozpoznawczym gotyku.
Pierwszy polski zespół, grający gotycki
rock to Batalion a'Amour, który powstał w
1989 roku. W ślad za tym zespołem poszły inne, np. Undish (1991), Artrosis (1995), Ciryam (1999) i Miguel and the Living Dead
(2001)
Obecnie znane są zespoły takie jak Within Temptation, Nightwish czy Therion.
Lubię tę muzykę, ponieważ często wyraża moje uczucia. Niekiedy słucham jej tylko
dla przyjemności, podobają mi się również teksty, które traktują o życiu i o uczuciach. Kolejną rzeczą, która pociąga mnie w tego typu muzyce jest to, że lubię gitarę elektryczną, basową
oraz perkusję, do tego stopnia, że chciałabym nauczyć się na niej grać.
Klaudia

Within Temptation

Nightwish

Artrosis

Humor ze szkolnych dzienniczków


Szczerzy zęby do nauczyciela.



Naraża kolegów na śmierć, rzucając kredą po klasie.



Kowalska i Jóźwiak nie chcą podać swego nazwiska.



Pociął koledze sweter, chcąc sprawdzić jakość wyrobu.



Zjada ściągi po klasówce.



Zamknął nauczyciela na klucz i odmówił zeznań.



Wyrzucił koledze czapkę przez okno ze słowami: "Jak kocha, to wróci".



Z radości, ze nie ma nauczyciela, zwalił tablicę.



Nie uważa i biega na lekcjach wf-u.



Rozmawiałam z nią i nie dała mi dojść do słowa.



Na melodię hymnu szkolnego ułożył pieśń zagrzewającą uczniów do walki z nauczycielami.



Nie wiesza się w szatni.



Stwierdził nieprzygotowanie do geografii z powodu śmierci babci, z którą to babcią jechałam dziś rano
tramwajem.



Na wycieczce szkolnej zerkał nieznacznie ku sklepowi z napojami alkoholowymi, gdzie potem dokonał
zakupu pamiątek.



Śpiewa na lekcji muzyki.



Wyrwany do odpowiedzi mówi, że nie będzie zeznawał bez adwokata.



W czasie wyścigu międzyszkolnego umyślnie biegł wolno, by, jak twierdzi, zyskać na czasie.



Po napisaniu kartkówki nie oddał jej, twierdząc, że zostawił ją w domu.



Wysłany w celu namoczenia gąbki wrócił z mokrą głową i suchą

gąbką.



Przyszedł w butach do szkoły.



Udaje, że słucha nauczyciela.



Uczennica mówi "dzień dobry" do kolegi.
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