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Matura 2016

Dyrektor Teresa Osadnik
i nauczyciele

życzą wszystkim uczennicom i uczniom
ciekawych, zdrowych i rodzinnych
wakacji!
Dziękujemy za wspólny i udany rok
szkolny 2015/2016.
Czekamy na Was po wakacjach!
Tegoroczny maturzysta, 17-letni Mateusz Zakrzewski,
pod opieką nauczycieli Mariusza Gajewicza i Barbary
Biskup, przygotował prezentację—wywiad na temat
Papieża Jana Pawła II. Wypadł świetnie! Gratulacje!
Na zdjęciach: Mateusz z nauczycielem, M. Gajewiczem
i tatą, Tomaszem Zakrzewskim oraz z dyr. T. Osadnik.
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Od dzieci uczę się być lepszą
terapeutką

Ania Majkut rozmawia z Magdą Occhicone.
Jak długo trzeba uczyć się, żeby zostać psychologiem?
W Polsce aby zostać psychologiem trzeba ukończyć
czteroletnie studia magisterskie. Ja zdobyłam swój tytuł
magistra w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej
(SWPS) w Warszawie. Natomiast w USA, aby pracować
jako psycholog, ten proces jest znacznie dłuższy i
wymaga ukończenia studiów doktoranckich. W
zależności od uczelni i toku nauczania, studia
doktoranckie trwają od 5-7 lat. Czasemi dłużej. Studia
te wymagają więc determinacji i dużego nakładu czasu.
Po przyjeździe do USA, zamiast doktoratu
zdecydowałam się na kolejne studia magisterskie, które
skończyłam w Iona College ze specjalizacją w terapii
par i rodzin (MFT). Potem zrobiłam licencjat aby
prowadzić niezależną praktykę i otworzyłam gabinet
terapeutyczny. Zajęło mi to mniej czasu niż kończenie
studiów doktoranckich, choć z perspektywy czasu 5-7
lat to nie jest taki długi okres jak nam się na początku
wydaje.

Czy pani denerwowała się w czasie studiów? Czy było
dużo nauki?
Każde studia wiążą się w mniejszym czy większym
stopniu ze stresem związanym z egzaminami i
zaliczeniem prac pisemnych. Nigdy nie miałam jednak
wrażenia, że nauka mnie przerastała.Wręcz przeciwnie
ciekawiły mnie zagadnienia, o których się uczyłam i
chętnie uczęszczałam na zajęcia. Podobało mi się, że moi
profesorowie pracowali jako terapeuci i rozmawiali o
wyzwaniach swojej pracy. Ponadto spotkałam wielu
ciekawych ludzi z różnych zakątków świata, a także wiele
nauczyłam się o sobie samej. Odkryłam swoje pasje i
zamiłowania. Studia nauczyły mnie także dyscypliny i
organizacji. Do dzisiaj nie odkładam nic na ostatnią
chwilę. Nie muszę się martwić, że zabraknie mi czasu, czy
że w pośpiechu zrobię coś niedokładnie. Wiem także, że
moi pacjenci to we mnie doceniają.
Co interesuje panią w byciu psychologiem dla dzieci?
Praca z młodymi ludźmi nigdy nie jest nudna. Jest jak
dobra książka- wciąga, jest pełna niespodzianek i
zwrotów akcji. Praca z dziećmi nauczyła mnie dystansu
do siebie i tego żeby z determinacją dążyć do celu. Każdy
mój nowy pacjent to okazja by podjąć nową przygodę,
ale i nowe wyzwanie.
Nikt nie lubi rozmawiać o problemach. Jest to całkiem
naturalne. Jednak to , w czym terapia jest najbardziej
pomocna to nauczenie się nowych sposobów na radzenie
sobie z problemami. Terapia pomaga dzieciom, jak i
dorosłym w radzeniu sobie ze stresem i przygotowuje na
nowe wyzwania w życiu dorosłym, np. na studiach, w
pracy czy nowym związku, albo wychowując własne
dzieci.
Jaką przyjemność sprawia pani, że może wstać z łóżka i
pomóc innym dzieciom?
Dzieci pomagają mi patrzeć na świat z innej perspektywy,
bardziej otwarcie. Jako dorośli, patrzymy na życie przez
pryzmat naszych doświadczeń i czasem nie dostrzegamy
nowych, twórczych rozwiązań. Praca z dziećmi sprawia,
że mam zawsze świeże spojrzenie. Świat oczami dzieci i
młodzieży jest barwniejszy. Dzieci, szczególnie te starsze,
są świetnymi krytykami. Od nich uczę się jak mogę stać
się lepszą terapeutką. Cieszy mnie kiedy mogę komuś
pomóc i ta pomoc jest doceniana. Dodaje mi to energii i
motywacji aby dalej kontynuować moją pracę i rozwijać
się.

2

Czerwony Kapturek
spotyka babcię i dziadzia

CZERWIEC 2016

Witamy w naszym szkolnym zespole nową
nauczycielkę panią Ilonę Wojciechowską.
Pani Ilona uczy 1 klasę. Jej wielką pasją jest
malarstwo. W Polsce była scenografem w jednym
z teatrów w Łodzi.
Na zdjęciu Pani Ilona ze swoją klasą podczas
ilustrowania wierszy Jana Brzechwy.

W sobotę 30 stycznia 2016 roku o godzinie 10.30
uczniowie 3 klasy pani Danusi, przedstawili teatrzyk
kukiełek pt. Czerwony Kapturek dla babci, dziadzia i
rodziny. Uczniowie bardzo przygotowali się do
przedstawienia.
Na końcu wszystkim się spodobała sztuka i wszyscy bili
brawo. Uczniowie już myślą o następnych
przedstawieniach.
Uczniami trzeciej klasy są: Nelle, Olivia, Max, Alex,
Malina, Victoria, Adrian i Maya.
Maya Zhang

Maluszki z klasy pani Krysi Klechy pięknie
śpiewały z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.
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1050 rocznica Chrztu Polski w Mahwah

Odbyło się piękne przedstawienie
„Chrzest Polski” w wykonaniu klasy 3
pod kierunkiem Danusi Świątek.
Nasze dzieci występowały z dużym
przejęciem i przeniosły nas w te
dawne czasy z muzyką i tańcami.
Dziękujemy pani Marioli Strahlberg z
Fundacji Janusza Korczaka USA za 6
wspaniałych spotkań z uczniami 3
klasy, podczas których poznali
szlachetne idee wychowania dzieci
przez doktora Janusza Korczaka.
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