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2.Tydzień dla Niepodległej 
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Z drugiej strony ławki 

1. Choroba wieku. 

2. Wywiad z pierwszoklasistami. 

3. Szkolni rajdowcy. 

4. Kłopotliwy transport. 

5. Łazienkowe problemy. 

Ś miesznie i pociesznie 

1. Komiksowo o marzeniach nauczy-
ciela. 

2.Pytania miesiąca. 

3. TOP 6 

W tym numerze: 

- 100-lecie odzyskania niepodległości 
- kłopoty i dylematy 
- łazienkowe problemy 
- jeszcze raz problemy 
- no i jeszcze trochę uzasadnionego narzekania. 

Po długiej, NUDNEJ I PRZYMUSOWEJ przerwie wakacyjnej wracamy do Was – 
nasi drodzy czytelnicy i fani! Odżywamy jednak w zupełnie nowym składzie, pełni nowych 
pomysłów. Minął wrzesień, rozpoczął się październik, a wraz z nim depresyjna jesień. Z tej 
właśnie okazji postanowiliśmy troszkę sobie ponarzekać. Gazetkową reaktywację czas za-
cząć! 

Witamy wystraszone koty-pierwszaki z podkulonymi ogonami. Witamy znudzonych 
życiem 2-klasistów! Witamy przerażonych i zapracowanych maturzystów! W tym roku czeka 
was jedynie zwykła szkolna monotonia, 1000 klasówek i 300 podejść do odpowiedzi! Ale nie 
martwcie się na zapas! Rok szkolny trwa TYLKO 10 miesięcy! Przecież...może być tylko go-
rzej! 

Skład redakcji pierwszego numeru gazetki to naprawdę mocny babski team! 

Należą do niego: Dominika Bajer, Aleksandra Banda, Adrianna Bartyzel, Gabriela Zapała, 
Dominika Roman, Angelika Karaluś, Natalia Rutkowska oraz redaktor naczelny – Natalia 
Buda pod czujnym okiem p. Katarzyny Neumann, która objęła nas wszystkich artystyczną i 
nie tylko opieką. W przygotowaniu tego numeru pomagała również niezastąpiona Alicja Be-
kisz – nasza cudowna artystka-grafik, której ilustracje będziecie mogli podziwiać na łamach 
tego numeru, a także przyszłych kilku gazetek. Damy czadu – HUMANY RZĄDZĄ! Druga 
klasa dziennikarsko-filmowa przejmuje stery. 

Proponujemy Wam różnorodne działy: ogłoszenia poważne i nie, życzenia na prze-
różne okazje, krytyczne uwagi, a także rozbudowaną sekcję kultury i rozrywki. Humor szkol-
ny, komiksy, a także liczne zagadki, będą zawsze wzbogacać nasze pisemko, dlate-
go...bądźcie czujni! Nasza klasa chciałaby również prezentować ciekawe sylwetki ludzi z 
środowiska kostrzyńskiego i przeprowadzać wywiady. Aby jednak gazetka spełniała swoją 
rolę, potrzebujemy Waszej pomocy! - Piszcie lub przychodźcie do nas z propozycjami i pomy-
słami. Przewidziana nagroda. :) 

Redaktor naczelny Natalia Buda 

Witajcie w naszej gazetce! - Gazetka Zespołu Szkół – NR 1 



100-lecie odzyskania niepodległos ci 

Konkursy na 100-lecie  
odzyskania niepodległos ci w ZŚ 

„Polacy chcą niepod-
ległości, lecz pragnęliby, aby 
ta niepodległość kosztowała 
dwa grosze i dwie krople krwi 
– a niepodległość jest dobrem 
nie tylko cennym, ale i bardzo 
kosztownym” - te słowa Józefa 
Piłsudskiego skłaniają nas do 
przypomnienia sobie losów na-
szej Ojczyzny, której niepodle-
głość Polacy wywalczyli po prze-
szło 120 latach niewoli.  

Chociaż wydawało się 
to niemożliwe, nigdy w pełni nie 
zrezygnowaliśmy z walki o wol-
ność. Zakończenie I wojny świa-
towej okazało się dla nas promy-
kiem nadziei. Dzięki klęsce 
trzech mocarstw zaborczych i 
ówczesnej sytuacji politycznej 
Europy otrzymaliśmy szansę, 
której nie mogliśmy zaprzepa-
ścić. Niby tak oczywistą rzecz, 
jak wolność kraju, odzyskaliśmy 
z wielkim trudem - w krwawych 
walkach straciło życie wielu ludzi, 
którzy za wysiłek włożony w 
obronę Ojczyzny i podjęcie się 
tego wyzwania, zasługują na 
nasz wielki szacunek. To dzięki 
nim tak naprawdę możemy żyć 
we współczesnej Polsce, nie 
martwiąc się o jutrzejszy dzień i z 
nadzieją patrząc w przyszłość.  

W tym roku mija już sto 
lat od tego wydarzenia, co może 
wydawać się długim okresem 
czasu, lecz w rzeczywistości jest 
to dosłownie krótka chwila w 
porównaniu z innymi krajami. 
Dzisiaj zdecydowana większość 
z nas postrzega wolność jako 
coś oczywistego i nie zdaje sobie 
sprawy jak ciężko było żyć Pola-
kom, kiedy ją utracili. Obrona 
polskiego języka czy kultury 
wiązała się nawet z ryzykiem 
utraty życia. Nigdy nie powinni-
śmy o tym zapominać i prawdzi-
wie celebrować to święto, odda-
jąc także hołd wszystkim, którzy 
poświęcili się w imię odzyskania 
niepodległości.  

W związku tegoroczny-
mi obchodami postanowiłam 
zadać również kilka pytań jedne-
mu z nauczycieli - P. Maciejowi 
Gąseckiemu: 

D.R.: Jakie są Pana odczucia w 
związku z setną rocznicą odzy-
skania niepodległości przez Pol-
skę? 

p. M.Gąsecki: Jestem wdzięczny 
naszym przodkom, że nigdy nie 
stracili wiary w możliwość odbu-
dowy państwa, mimo wielu prze-

ciwności. I po 123 latach Polska 
ponownie wróciła na mapę Euro-
py i świata. 

 D.R.: Jako historyk, czy mógłby 
nam Pan powiedzieć, jak powin-
niśmy obchodzić to święto? Czy 
obecnie jest ono należycie cele-
browane według Pana? 

 p. M.G.: Na to nie ma idealnej 
recepty. Każdy powinien święto-
wać tak, jak lubi. Oczywiście, 
muszą być oficjalne państwowe 
czy kościelne uroczystości, ale 
później można spotkać się z 
rodziną lub znajomymi. 

D.R.: Czy Pana zdaniem ucznio-
wie przykładają dużą wagę do 
tego święta? 

p. M.G.: Podejście każdego 
ucznia jest inne. Dla niektórych 
jest to bardzo ważna data i anga-
żują się  w przygotowanie uro-
czystości.  Inni natomiast cieszą 
się, że jest dzień wolny, chociaż 
w tym roku wypada on w niedzie-
lę. 

D.R.: Czy sądzi Pan, że Polska 
jest wciąż w pewnym stopniu 
niepodległa, czy została jednak 
zdominowana przez UE? 

p.M.G.: Polska nadal jest niepod-
ległym krajem. Przynależność do 
Unii Europejskiej nic tu nie zmie-
niło. 

D.R.:  Czy obecna polska mło-
dzież- Pana zdaniem- byłaby w 
stanie dobrowolnie wziąć czynny 
udział w razie wybuchu wojny? 

p.M.G.: Pracuję z młodzieżą już 
22 lata i jestem przekonany, że 
zdecydowana większość wzięła-
by czynny udział w obronie oj-
czyzny. Mam tylko nadzieję, że 
nigdy to nie będzie potrzebne. 

D.R.: Czy myśli Pan, że nauczy-
ciele  zaszczepiają w uczniach 
patriotyczne postawy? 

p. M.G.: Cały proces edukacyjny 
ma charakter patriotyczny. Róż-
nego rodzaju uroczystości, kon-
kursy czy okolicznościowe gazet-
ki ścienne wpływają na patrio-
tyczne postawy oraz bycia dum-
nym, że się jest POLAKIEM. 

D.R.: Dziękuję za rozmowę. 

Dominika Roman 

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości 
Polski nasza szkoła organizuje masę ciekawych konkur-
sów. Są one skierowane do uczniów naszej szkoły, ale i  
szkół podstawowych. Tak więc każdy znajdzie coś dla 
siebie, w czym czuje, że jest dobry i chciałby zaprezento-
wać się innym. 

Serdecznie zapraszamy do brania udziału w: 

Konkursach polonistycznych: 

• konkurs recytatorski „Biało-Czerwona w słowach 

zaklęta” 

• konkurs na wiersz pt. „Literackie podróże po Niepod-
ległej” 

• konkurs fotograficzny pt. „Moja Niepodległa” 

Konkursach historycznych: 

• ,,Ojcowie Niepodległości'' 

• Historyczna gra terenowa ,,Mamy Niepodległą'' 

• ,,Ocalić od zapomnienia'' projekcja filmu o Kostrzyń-
skich Sybirakach w ,,Kinie za rogiem'' 

• Edukacja medialna-udział uczniów ZS w projekcji 
filmu ,,Dywizjon 303. Historia prawdziwa'' 

Konkursie anglojęzycznym: 

• „Poland 1918-2018” spot reklamowy w języku angiel-

skim promujący historię i współczesność Polski. 

 

Szczegółowe informacje na stronie naszej szkoły oraz na 
afiszach przy wejściu. 
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1. Jedno z powstań, które wybuchło w 1863 roku 

2. Miesiąc, w którym obchodzimy Święto Niepodległości 

3. Osoba, która nadała konstytucję Księstwu Warszawskiemu 

4. Pianista, a jednocześnie premier w wolnej Polsce 

5. Najważniejszy dokument RP 

6. Wódz walczący o wolność Polski, główny polityk II RP (nazwisko) 

7. Zasada ustrojowa „ ……… VETO” 

8. Jeden z wybitniejszych polskich poetów tworzących na emigracji (nazwisko) 

9. Ruch polskiej ludności w I połowie XIX w. o podłożu patriotyczno- politycznym  

10. Pierwszy król Polski (imię) 

11. W tym mieście powstał jeden z ośrodków władzy polskiej 

12. „Białe piekło Syberii”  

13. Polska walczyła o to podczas rozbiorów 

 
PIERWSZA OSOBA*, KTÓRA PODA POPRAWNE HASŁO PANU MACIEJOWI GĄSECKIEMU, BĘDZIE MOGŁA  ODEBRAĆ 

BON DO BUFETU O WARTOŚCI 15 ZŁ ☺! 

 

*(Spoza grona dziennikarzy szkolnych) 

Krzyz o wka historyczna 



Dzien  Śybiraka 14 IX 2018 r.  

Syberia - czyli tam, gdzie pokruszono serca i zatrzymał się 

czas. 

„A myśmy szli i szli – dziesiątkowani! Przez tajgę, stepy - plątani-

ną dróg! 

 A myśmy szli i szli – niepokonani! Aż "Cud nad Wisłą" darował 

nam Bóg!” 

W piątek o godzinie 11:15 rozpoczęły się uroczystości 

związane z obchodami Dnia Sybiraka w Kostrzynie nad Odrą. 

Ceremonia była związana z 79 rocznicą napaści Związku Ra-

dzieckiego na Polskę. Odbyło się wówczas spotkanie z Sybiraka-

mi – Żywymi Świadkami Historii, którzy byli uczestnikami tych 

tragicznych wydarzeń. Przeraźliwy dźwięk zatrzaskujących się 

drzwi wagonu, surowe warunki klimatyczne, niewolnicza praca, 

głód, strach i przerażenie – tego wszystkiego musieli doświad-

czyć ludzie, którzy dziś stali przed nami i odkrywali swoją wstrzą-

sającą przeszłość. Mogliśmy na żywo wysłuchać opowieści o 

męczeństwie na „nieludzkiej ziemi”, ale także usłyszeć o Ich 

życiu, które nagle zostało porozrywane na kawałki.  

Wszyscy ustawiliśmy się w szeregu na Placu Wojska 

Polskiego, gdzie został odtworzony Mazurek Dąbrowskiego i głos 

zabrał Dyrektor Zespołu Szkół - Leszek Naumowicz. Przywitano 

przybyłych gości, a przemówienie wygłosili Starosta, Burmistrz 

oraz najważniejsi goście- Sybiracy. Swoją obecnością zaszczycili 

nas członkowie Zarządu Okręgu Związku Sybiraków z Gorzowa 

Wielkopolskiego na czele z Prezesem, Panią Jadwigą Ostrow-

ską, koła terenowego w Gorzowie Wielkopolskim wraz z Preze-

sem, Panią Marią Dratwińską, Władze Powiatu, Władze Miasta 

Kostrzyna nad Odrą, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Go-

rzowie Wielkopolskim, delegacje służb mundurowych, Dyrektor 

Muzeum Twierdzy Kostrzyn oraz delegacje Szkoły Podstawowej 

nr 1 im. Przyjaciół Kostrzyna, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przy-

jaciół Ziemi, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Integracji Europejskiej, 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojsk Ochrony Pogranicza oraz 

uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-

Curie. 

Po zakończeniu tej części została sformowana kolum-

na marszowa i wszyscy przeszliśmy ulicami Kostrzyna w Marszu 

Żywej Pamięci Zesłańców Sybiru na Cmentarz Komunalny. O 

godzinie 12:00 złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy symboliczne znicze 

pamięci i wspominaliśmy zmarłych pod Pomnikiem Ofiar Terroru 

Stalinowskiego.  

Przemaszerowaliśmy, bo pamiętaliśmy. Oddaliśmy 

należyty szacunek. To już XII edycja marszu. Wszyscy w ciszy 

wysłuchaliśmy Hymnu Sybiraków, który rozpoczął uroczystość. 

Wicedyrektor Zespołu Szkół p. Ireneusz Materyński poprowadził 

apel. Na placu przemówił również Ks. prałat Wojciech Skóra. 

Głos zabrała również p. Maria Dratwińska, prezes miejskiego 

kola Sybiraków w Gorzowie, która spędziła na Syberii prawie 5 

lat i wróciła do Polski dopiero w 1956 r. Wielokrotnie zaznaczała, 

że zależy Jej na tym, by przekazywać pamięć o tej niewyobrażal-

nej katordze młodszym pokoleniom, ponieważ dzięki temu będą 

oni inaczej postrzegać starszych. Młodzież z dużym zaintereso-

waniem wysłuchała relacji Sybiraków. Syberia to bezwzględna, 

mroźna tajga, droga prowadząca w bezkresne stepy Kazachsta-

nu, do Krasnojarska, Irkucka, Donbasu. Syberia to ogromne 

tereny zapełnione obozami przymusowej pracy, w których wszy-

scy głodowali i marzli. Syberia to przeraźliwa walka o przetrwa-

nie. Proces ten był bezwzględny, ponieważ nie dbano o to, że 

zsyłano tam niemowlęta, dzieci, kobiety, starców – wywożeni byli 

wszyscy. To było prawdziwe białe piekło, koszmar, którego Sybi-

racy już nigdy nie zapomną. Ludzie budzili się nagle w środku 

nocy, przerażeni łomotem w drzwi. Płacz zlęknionej matki z 

dziećmi, spłoszone spojrzenie ojca. Nie liczyło się nic, co do 

tamtej chwili było ważne- ich marzenia, cele, pragnienia. Wszyst-

ko zostało odebrane w jednej chwili. Pozostawał jedynie żal i 

smutek w sercu. Później trzeba było przeżyć  podróż- bezwzględ-

ną i surową eskapadę trwającą wiele tygodni. Jedni byli transpor-

towani pociągami, inni musieli pokonywać drogę pieszo. Śmierć 

zbiera krwawe żniwo.  

Niewykluczone, iż ten dzień stał się dla nas wszystkich 

prawdziwą i żywą lekcją historii -  nie w szkolnej ławce, ale na 

cmentarzu. Dzięki spotkaniu z Sybirakami poznaliśmy doświad-

czenia ludzi, którzy na zsyłce przeżyli swoje dzieciństwo. Świato-

wy Dzień Sybiraka obchodzony jest 17 września – wtedy też o 

godzinie 18:00 w parafii NMP Matki Kościoła odbyła się msza w 

Ich intencji. To szczególna data dla zesłańców, ponieważ jest 

sposobem na podkreślenie roli, jaką dziś odgrywają. Osoby, 

które zostały zesłane na Sybir, przeżywały ten dzień po raz kolej-

ny razem z nami - uczniami, nauczycielami, wychowawcami i 

władzami miasta. Postarajmy się więc wszyscy, aby te okrutne i 

dramatycznie wydarzenia przetrwały jednak w naszej pamięci. 

Spotkajmy się znów na przyszłorocznym XIII Marszu Żywej Pa-

mięci Zesłańców Sybiru. Pokażmy swoje wsparcie, oddajmy hołd 

ludziom, którzy poświęcili własne życia za Ojczyznę. Zawalczmy 

o świadomość kolejnych pokoleń,  bo jak powiedział Adam Mic-

kiewicz: „Jeśli zapomnę o Nich, Ty, Boże na Niebie, Zapomnij o 

mnie!”  

                                                                                                                

Natalia Buda kl. II DF 
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Kolejna projekcja w ramach „Filmowych wieczorów z historią” już za nami. Tym razem widzowie mogli poznać wstrząsa-
jącą przeszłość partyzantów, która ukazała krwawe oblicze czasów okupacji. Była to opowieść niezwykle brutalna, pokazująca 
naturalistyczny obraz wojny i walki o życie. Historia o sile, ale także słabości psychiki zwykłego człowieka. To było naprawdę moc-
ne kino! 

W październikowy wieczór na dużym ekranie zaprezentowano polski, wojenny thriller z 2012 roku w reżyserii Marcina 
Krzyształowicza pt. „Obława”. Przed seansem, widzowie w ramach wstępu, mogli wysłuchać  wystąpienia p. Jerzego Dregera, 
który wprowadził nas w ten niepokojący i niebezpieczny świat II wojny światowej. 

„Lecz nie skończyła się obława i nie śpią gończe psy. I giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie z siebie ze-
drzeć skór! Brońcie się i wy! 
O, bracia wilcy! Brońcie się nim wszyscy wyginiecie!” 
 

Podobnie, jak poprzednio, sala „Kina za rogiem” wypełniła się widzami. Oprócz młodzieży z kostrzyńskiego Zespołu 
Szkół i klasy dziennikarsko-filmowej pod opieką p. Katarzyny Neumann, pojawili się także starsi odbiorcy. Wszystkie miejsca zo-
stały zajęte, a chętni wciąż przybywali. Potrzebna była szybka interwencja! Pomoc przybyła wraz z następnymi krzesłami. Mło-
dzież w tarapatach! Dostarczono kolorowe i miękkie poduszki, które stworzyły nowe miejsca do siedzenia. „Ale proszę Pani, gdzie 
mogę usiąść?”- pytali wszyscy. Wykorzystaliśmy także schody. Publika rzeczywiście nie zawiodła! Co więc sprawiło, że film przy-
ciągnął taki tłum ludzi? 

Akcja rozgrywa się podczas II wojny światowej, a swoistym wprowadzeniem staje się scena, w której poznajemy głów-
nego bohatera – kaprala „Wydrę”. Mężczyzna samodzielnie wyznacza sprawiedliwość lokalnym kolaborantom i schwytanym 
Niemcom. Zabijanie przemienia się dla niego w coś oczywistego, czynność, którą wykonuje bez zastanowienia. Najważniejszym 
celem jest sprawnie wykonany rozkaz. Przestępca – polecenie – zabijanie. Wypatruje skazańca, zabiera na wędrówkę w środek 
lasu i pociąga za spust. Jest to również historia zemsty i zdrady, która zadecyduje o późniejszych losach postaci. 

Ekranizacja skłoniła do refleksji i pokazała niepokojącą, lecz prawdziwą stronę wojny. Przebieg wydarzeń z kilku różnych punktów 
widzenia unaocznił intrygę i jej kolejne warstwy, które wykreowały skomplikowaną grę pozorów. Prawa człowieka zostały przy-
ćmione przez prawdziwą rzeź. „Obława” jest filmem trudnym, wymagającym skupienia, jednak ukazuje część partyzanckiej, tra-
gicznej rzeczywistości. 

Następny seans już 8 listopada. Kino za Rogiem przedstawi film pt. „Potem nastąpi cisza”. Serdecznie zapraszam. 

Natalia Buda kl. 2DF  
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Ciemna strona lasu, czyli o drapiez nej naturze partyzanto w. 



Europejski Dzien  Języko w Obcych 

Dnia 1 października w naszej szkole zostały zorganizowane obchody Europejskiego Dnia Języków, które miały na celu pokaza-
nie i przybliżenie nam innych kultur państw Europy. Mogliśmy dzięki temu dostrzec ich różnorodność i dowiedzieć się czegoś o każdej z 
nich. Wydarzenie przybrało formę konkursu, w którym każda z klas prezentowała na forum szkoły zadania związane z wylosowanym kra-
jem, np. taniec do rosyjskiej piosenki, inscenizacja baśni Andersena, czy też przygotowanie quizu językowego. W międzyczasie uczestni-
cy mieli też okazję skosztowania potraw charakterystycznych dla wybranego kraju przy stoiskach gastronomicznych, samodzielnie przygo-
towanych przez młodzież. Przełamywanie barier kulturowych i językowych zostało połączone z zabawą, co okazało się dużym sukcesem. 
Publiczność z zainteresowaniem przyglądała się wystąpieniom innych i czasem również aktywnie w nich uczestniczyła. Uczniowie chętnie 
i pomysłowo przygotowywali się do przydzielonych zadań, zmotywowani nagrodą w postaci kosza słodyczy i jednego dnia wolnego od 
pytania dla zwycięskiej klasy. 

Wśród laureatów znalazły się klasy: 

1J - prezentacja piosenki „Kanikuły” 

3TL - prezentacja makiety zamku w Transylwanii, uczniowie w strojach Draculi i 
wspólna zabawa 

3BC - prezentacja wybranych potraw kuchni francuskiej. 

Obchody Dnia Języków tak bardzo spodobały się uczniom, że nie 
chcieli kończyć wspólnej zabawy na parkiecie w rytm znanych przebojów, więc 
nauczycielom ciężko było zaprowadzić ich z powrotem do klas. Podziękowania 
za tak wspaniałą atmosferę należą się również zaangażowanym w organizację 
całego przedsięwzięcia nauczycielom języka angielskiego i niemieckiego. Ob-
chody Dnia Języków okazały się miłym oderwaniem od szkolnej rutyny zarów-
no dla młodzieży, jak i dla pracowników szkoły. Wyczekujemy zatem ich kolej-
nej odsłony i mamy nadzieję, że będziemy mogli wziąć udział w większej ilości 
podobnych wydarzeń. 

Dominika Roman, Gabriela Zapała, Adrianna Bartyzel kl. 2DF  
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Dnia 9 października 2018 r. w Zespole 
Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kostrzy-
nie nad Odrą odbyło się ostatnie posiedzenie I 
Powiatowego Parlamentu Przedszkolaka. Staro-
sta Powiatu Gorzowskiego – p. Małgorzata Do-
magała powołała Powiatowy Parlament Przed-
szkolaka. Pomysł stworzenia małego parlamen-
tu powstał podczas spotkań starosty gorzow-
skiego z dyrektorkami przedszkoli. Celem przed-
sięwzięcia było wprowadzenie dzieci w świat 
zarządzania i ukazania idei samorządności. Mali 
Parlamentarzyści na swoich posiedzeniach 
przygotowali postulaty na temat swoich marzeń i 
tego, co chcieliby zmienić w przedszkolach, a 
także swoich miejscach zamieszkania. 

Przedstawiciele przedszkoli uczcili w 
ten sposób setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Warto zaznaczyć, że był 
to jedyny taki Parlament Przedszkolaka w całej 
Polsce! Jesteśmy z tego powodu naprawdę dumni. 

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem parlamentarzystów i przybyłych gości przez starostę gorzowskiego. Swoją obecnością 
zaszczyciły nas przedszkola z Bogdańca, Deszczna, Lubiszyna, Wojcieszyc, Nowin Wielkich, Jenina, a także z Kostrzyna nad Odrą. 
Następnie wspólnie odśpiewaliśmy hymn, a ceremonię umiliły piosenki wykonane przez wolontariuszki z Zespołu Szkół. Wszystko to 
stało się swoistym wstępem do przedstawień przedszkolaków. Tym razem dzieci zabrały nas w niezwykłą podróż po całej Europie, 
przedstawiając scenki związane z państwami Unii Europejskiej - mogliśmy zwiedzić Grecję, Włochy, Holandię, Wielką Brytanię, Hiszpa-
nię, Finlandię oraz nasz rodzimy kraj, Polskę. 

Jak powiedziała pani przewodnicząca: „Może przez satelitę zobaczą, jak przepięknie dzieci w Polsce prezentują ich kraje?”. 

Młodzi naprawdę oczarowali publikę, przywołali wspomnienia dziecięcych lat. Bardzo zaangażowali się w swoje przedstawie-
nia. Śpiewali, tańczyli, recytowali wiersze i odgrywali scenki tematyczne. Przedszkolaki były urocze w swoich rolach, na pewno potwier-

dzą to poruszeni rodzice i wychowawczynie. 

Rozstrzygnięto również konkurs „Moja Ojczy-
zna”, w którym nagrody wręczała starosta go-
rzowski p. Małgorzata Domagała i dyrektor 
Zespołu Szkół p. Leszek Naumowicz. Mogliśmy 
podziwiać piękne prace wykonane wraz z naj-
bliższymi. 

Było to ostatnie spotkanie kadencji Małych 
Parlamentarzystów, z tego też powodu wręczo-
no pamiątkowe medale i statuetki. To przedsię-
wzięcie wymagało wiele wysiłku od dzieci i ich 
opiekunów, a także dyrektorów, którzy przez 
cały rok ciężko pracowali. Postulaty dzieci 
zostały zapisane i będą realizowane przez 
władze w Warszawie. Kolorowe i pełne śpiewu 
spotkanie zakończyło się wniesieniem przez 
dzieci dużej biało-czerwonej flagi i polonezem 
zatańczonym z urzędnikami. Oczywiście nie 
zabrakło poczęstunku! 

Kadencja młodych niestety dobiegła już końca, 
jednak niewykluczone jest to, że dla wielu z 
nich był to pierwszy krok do pracy w dorosłym 
Parlamencie. Życzymy powodzenia! 

Natalia Buda kl. 2 DF 
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Plan pracy samorządu Zespołu Śzko ł  
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Na rok szkolny 2018/2019 samorząd szkolny 
ma mnóstwo nowych pomysłów. Warto zapoznać się z 
planem, żeby dowiedzieć się, co czeka nas w danym 
miesiącu. W tym roku będzie naprawdę dużo atrakcji, 
więc lepiej, żebyście tego nie przegapili! Grupie samorzą-
du możemy podziękować za chwile wytchnienia od rutyny 
szkolnej. 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W RO-
KU SZKOLNYM 2018/2019 

 

WRZESIEŃ: 

1. Współorganizacja „Kiermaszu podręczników szkol-
nych”. 

2. Reprezentowanie społeczności uczniowskiej Zespołu 
Szkół w uroczystych obchodach Dnia Sybiraka. 

3. Obchody Światowego Dnia Serca i Dnia Chłopaka. 

 

PAŹDZIERNIK: 

4. Opracowanie scenariusza oraz organizacja uroczysto-
ści uświetniających obchody Dnia Komisji Edukacji Naro-
dowej. 

5. Organizacja konkursu „Lekcja inna niż wszystkie”. 

6. Przygotowanie ekspozycji tematycznie nawiązującej do 
Dnia Ustawy o Ochronie Zwierząt. 

7. Święto uśmiechniętej Dyni. 

 

LISTOPAD: 

8. Przygotowanie apelu uświetniającego obchody Dnia 
Patrona Zespołu Szkół. 

9. Organizacja uczniowskich obchodów Dnia Patrona. 

10. Przygotowanie „chrztu” uczniów klas pierwszych. 

11. Współorganizacja obchodów 100-lecia Niepodległości 
Polski. 

 

GRUDZIEŃ: 

12. Organizacja Szkolnych Mikołajek. 

13. Kiermasz ciast świątecznych. 

14. Wykonanie dekoracji bożonarodzeniowych. 

15. Koncert świątecznych przebojów. 

 

STYCZEŃ: 

16. „Nowy rok- nowi my..” organizacja spotkań prewencyj-
nych z przedstawicielami różnych służb (policja, ratownic-
two medyczne, pedagog szkolny). 

17. Starość to kolejny etap życia ..- przygotowanie szkol-
nej wystawy z 

okazji Dnia Babci i Dziadka. 

18. Akcja „Bezpieczne ferie”. 

 

LUTY: 

19. Organizacja szkolnych Walentynek. 

20. Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczyste-
go. 

21. Depresja- wróg każdego człowieka. Performance 
(działania artystyczne) 

 

MARZEC: 

22. Organizacja szkolnych obchodów Dnia Kobiet. 

23. Pierwszy Dzień Wiosny w Zespole Szkół. 

 

KWIECIEŃ: 

24. Organizacja Dnia Książki w ramach szkolnej akcji 
„Uzdrawiamy szpitalne biblioteki”. 

25. Opracowanie scenariusza Dnia Otwartego. 

26. Przygotowanie Abituriady 2019. 

27. „Matura to nie bzdura” – gazetka szkolna. 

 

MAJ: 

28. Miesiąc inicjatyw i talentów uczniowskich. Wystawy 
prac plastycznych , literackich i fotograficznych. 

 

CZERWIEC: 

29. Dzień Dziecka 30. Konkurs „Najlepsze teksty nauczy-
cieli i 

uczniów w roku szkolnym. 

31. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

 



Wyobraź sobie, że pewnego dnia budzisz się sparaliżo-
wany. 

Bardzo dobrze pamiętam ten moment, gdy otworzyłam oczy i do-
tarło do mnie, że tym razem jest „inaczej”. Coś się stało, coś jest 
nie tak. Jeszcze wczoraj przecież wszystko było dobrze. Niby mogę 
ruszyć ręką i nogą - fizycznie, tylko nie chcę. 

Nie mam siły, boję się. Wstać... żyć? Chcę, ale nie potrafię. Pragnę 
tylko przestać istnieć. 

Dziś obudziłam się ze sparaliżowanym umysłem. 

KAŻDY Z NAS ZNA DEPRESJĘ 

Sama choroba, zanim rozwinie się do tego stopnia, żeby 
mogła zostać zdiagnozowana, zakrada się powoli i niepostrzeże-
nie. Większość z nas przynajmniej raz doświadczyła tzw. „stanów 
depresyjnych”. 

Początkowo są to tylko dni, gdzie: 

- czujemy obojętność, pustkę, 

- nie mamy na nic ochoty, 

- nic nie sprawia nam radości, 

- czujemy niczym niespowodowany smutek, 

- pojawiają się zaburzenia apetytu, 

- odczuwamy silne huśtawki nastrojów, 

- towarzyszy nam ciągłe rozdrażnienie, 

- cierpimy na bezsenność lub nadmierną senność. 

Zazwyczaj taki stan mija w przeciągu kilku godzin, ewen-
tualnie dni. Sami go zwalczamy w taki czy inny sposób. Szybko 
zapominamy, że w ogóle coś takiego miało miejsce. 

„Miałem doła. Nie wiem czemu zachowałem się tak, a nie inaczej. 
Czemu powiedziałem takie, a nie inne słowa.” 

Może się jednak zdarzyć, że  po jakimś czasie stan ten 
zaczyna dominować nad naszą codziennością, powoli nie jesteśmy 
w stanie zmobilizować się do działania. Ważne jest, aby nie zlekce-
ważyć tego i jak najprędzej podjąć działania, np. udać się do tera-
peuty, czy początkowo porozmawiać z rodzicami, przyjaciółmi. 

Jeśli nie zadziałamy odpowiednio szybko, zaraz może okazać się, 
że jest już za późno. 

Co zrobiłam, gdy obudziłam się tego pięknego słonecz-
nego dnia i już wiedziałam, że jest naprawdę źle? Nic. Kompletnie 
nic. Cały dzień przeleżałam, trochę płakałam, ale większość czasu 
po prostu starałam się nie myśleć. Następne dni pamiętam jak 
przez mgłę. Nie miałam siły się umyć, nic nie jadłam, wegetowa-
łam, chodziłam po mieszkaniu jak cień. 

ŁUT SZCZĘŚCIA 

Kiedy doszłam już do tego etapu, że nie czułam komplet-
nie żadnego sensu istnienia, a mój własny mózg walczył z moją 
racjonalną świadomością – każda myśl, która mogła w jakikolwiek 

sposób zadziałać w celu wyrwania mnie z choroby, była natych-
miast tłumiona. Moją głowę zalewały autodestruktywne pragnienia 
oraz nihilistyczne przemyślenia. Nie byłam zdolna do podjęcia 
żadnego działania.   

 

Uratowały mnie – brak siły, aby przerwać nieustanny ból 
– odebrać sobie nic nie warte (w moim ówczesnym przekonaniu) 
życie i świadomość mojej przyjaciółki. 

W takich chwilach ważne jest, aby reagować natychmiastowo. 
Trzeba jak najprędzej uświadomić taką osobę, że jest chora. 

Ja nie byłam. Moje myśli wydawały mi się jak najbardziej racjonal-
ne: 

 

„Wszystkim przecież będzie beze mnie lepiej. Nie ma dla mnie 
nadziei, przecież jestem samotna i nikt mnie nie rozumie. Wszyscy 
tylko mnie oceniają, a ja nie mam już wcale siły. Jestem cieniem 
siebie, wrakiem. Wciąż czuję ten wewnętrzny ból.” 

Dopiero gdy ktoś wylał na mnie kubeł zimnej wody, dotar-
ło do mnie: „Jestem chora, mam depresję.” Spanikowałam. Nie 
miałam ani pojęcia co robić, ani chęci, ani siły. 

To przyjaciółka skontaktowała się z moim byłym chłopa-
kiem i razem umówili mnie na wizytę u psychiatry. Nie opuściła 
mnie w biedzie. Pomogła mi wrócić do podstawowego funkcjono-
wania. Zaczęłam myć się, myć zęby, zmieniać ubrania – ona była 
przy mnie cały czas, pilnowała żebym jadła, pozwalała się wypła-
kać. Rozumiała, że potrzebuję tej bezczynności, pewnego rodzaju 
przestoju. Muszę zgromadzić choć odrobinę energii. Odpocząć, 
wyciszyć się i powoli, krok po kroku, wrócić do życia. 

Człowiek cierpiący na depresję nie radzi sobie zupełnie 
lub prawie zupełnie z dbaniem o własne ciało, wykonywaniem obo-
wiązków, prozaicznych czynności z życia codziennego. To zanie-
dbanie siebie, podobnie jak wycofanie się z kontaktów społecz-
nych, nie jest wynikiem świadomej decyzji. Chory chce, ale nie jest 
w stanie nic zrobić. Towarzyszy mu ciągły brak energii, zmęczenie, 
niezależne od rytmu i długości snu. Po całej przespanej nocy budzi 
się i czuje, jakby nie spał od tygodnia. Po jakimś czasie zmęczenie 
i ciągle obecny smutek powodują apatię. 

LECZENIE CHOROBY CIAŁA I DUSZY 

Wizyta u psychiatry wiele mi rozjaśniła. Zrozumiałam 
przede wszystkim, czym jest depresja. Wśród ludzi panuje błędne 
przekonanie, że depresja to po prostu bycie smutnym. Otóż nie. 

Depresja jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego. 

Nasz organizm nie produkuje, bądź nie transportuje hormonów 
regulujących stres: serotoniny, noradrenaliny, dopaminy. 

Osoba chora nie jest w stanie fizycznie odczuwać szczęścia, co ma 
bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego, bo po-
woduje: myśli samobójcze, brak poczucia własnej wartości, wraże-
nie bycia wyalienowanym. 

Jedynym sposobem wygrania z chorobą na tym etapie 
jest terapia farmakologiczna i psychoterapia. Leki sprawią, że nasz 
organizm znów zacznie odpowiednio regulować stres, a psychote-

9 

CHOROBA WIEKU – Z CZYM TO ŚIĘ JE?  



CHOROBA WIEKU – Z CZYM TO ŚIĘ JE? 

rapia pomoże naprawić szkody, jakie wyrządziła choroba w na-
szym umyśle. 

Leczenie jest niestety bardzo długie i w pewnym stopniu 
eksperymentalne. Nie wiadomo, jakie leki będą działać, dobiera 
się je metodą prób i błędów. Zanim odczujemy efekty leczenia, 
nawet przy doborze właściwych leków, minie też sporo czasu. Jest 
to okres trzech - czterech miesięcy. 

Kluczowe jest tu wsparcie i zrozumienie ze strony bliskich osób. 

Po pierwszych dwóch miesiącach skutecznej farmakote-
rapii odzyskuje się fizyczne siły i wbrew pozorom, jest to najtrud-
niejszy okres dla osoby chorej. Brak siły w przypadku depresji, 
choć paraliżujący w życiu codziennym, sprawia, że pacjent nie 
może podjąć decyzji, wstać, pozałatwiać ostatnich spraw i ode-
brać sobie życia. 

Największy odsetek samobójstw wśród osób chorują-
cych na depresję przypada właśnie na pierwsze tygodnie leczenia, 
kiedy stan pacjenta pozornie ulega poprawie. 

Dlatego tak ważne jest, aby osoba ta była monitorowana przez 
bliskich, aby spotykała się ze zrozumieniem z ich strony. Jeśli 
bliscy nie są wstanie otoczyć pacjenta opieką, psychiatra zaleca 
hospitalizację. Warto dodać, że obecnie pobyt w szpitalu nie ma 
wiele wspólnego z wyobrażeniem „psychiatryka”, zbudowanym w 
oparciu o horrory, czy creepypasty*. 

OBOWIĄZEK OBWYATELSKI 

Najczęściej słyszane przeze mnie słowa, kiedy lekarz zdiagnozo-
wał już u mnie chorobę, brzmiały: 

 „Weź się w garść!” 

 „To, że jesteś chora nie usprawiedliwia twojego lenistwa.” 

 „Przecież wczoraj się dobrze czułaś.” 

 „Przez ciebie my też mamy zepsuty nastrój.” 

 „Jak mamy cię traktować poważnie?” 

Kiedy zachorowałam, straciłam dużo bliskich mi osób. 
Okazało się, że taka choroba jest czymś, co spotyka się z kom-
pletnym brakiem zrozumienia. Do ludzi nie dociera, że człowiek 
jest chory. Nie wiedzą jak z nim postępować. „Ile?” i „czy?” mogą 
od niego wymagać. 

Ta choroba nie jest zaraźliwa, ale odbija się na wszyst-
kich dookoła. Kluczowa jest wyrozumiałość i wiedza. Problemy, z 
jakimi borykają się, np. członkowie rodziny, wynikają głównie z ich 
niewiedzy. Tak niewielka świadomość społeczna przy tak ogrom-
nej liczbie zachorowań jest porażająca. 

Wg. raportów WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) z 2017 roku: 

 na świecie chorych jest: 350 mln osób 

 w Europie 83 mln osób, 

 a w Polsce 1.5 mln -  czyli prawie cała ludność Warszawy – liczba 
chorych waha się w granicach 4 – 10 % ludności Polski. 

Nieoficjalnie można przypuszczać, że co 10- ta osoba choruje na 
depresję. 

Ekspertyzy WHO wykazują, że do ok. 2030 r. depresja wysunie 
się na pierwsze miejsce z listy najbardziej powszechnych chorób. 

Zagrożony jest nią każdy człowiek. Przy obecnym trybie 
życia, któremu towarzyszy ciągły wyścig szczurów, znieczulica 
społeczna i wszechobecna wirtualizacja życia osobistego, jeste-
śmy coraz bardziej podatni na schorzenia psychiczne, głównie 
depresję, która niestety, jest chorobą śmiertelną. W Polsce w 
latach 2000 – 2016 życie z powodu depresji odebrało sobie prawie 
6 tysięcy osób. 

Naszym wspólnym obowiązkiem jest stawienie czoła 
problemowi, z którym już wkrótce borykać się ma większość spo-
łeczeństwa. W końcu jest to choroba cywilizacyjna! Ważne jest 
aby uświadomić sobie, jak z nią żyć, jak zwalczać i przede wszyst-
kim - jak jej zapobiegać. 

JAK POSTĘPOWAĆ Z OSOBĄ CHORĄ 

Pewne komentarze i zachowania, z jakimi się spotyka-
łam, miały tragiczny w skutkach wpływ na mój proces leczenia, a 
potrzebowałam zaledwie odrobiny wsparcia. 

Mobilizuj do działania, ale pamiętaj, że osoba chora nie robi ci na 
złość, nie wykonując swoich obowiązków. Wręcz przeciwnie. 

Słysząc słowa typu: „Weź się w garść, wszystko jest na mojej 
głowie, nie można na tobie polegać, nie tylko ty jesteś zmęczo-
na.”, czułam się jeszcze większym obciążeniem. Prowadziło mnie 
to do myśli, że najlepiej będzie, jeśli zniknę z tego świata, jeśli 
odbiorę sobie życie. Przestanę być problemem. 

Bardzo chciałam przecież pomóc i zacząć coś robić, tylko nie 
potrafiłam. Czułam się zmęczona i kompletnie niezdolna do podję-
cia działania. Wiedziałam, że powodem tego jest choroba i że na 
tamten moment nic nie mogłam z tym zrobić. Miałam związane 
ręce, a brak zrozumienia powodował kompletną rezygnację. 

W takiej sytuacji należy doceniać każdą aktywność. 
Namawiać do choćby prozaicznych rzeczy, jak np. wspólne przy-
gotowanie posiłku. Pochwalić za choćby podjęcie starania. Powoli 
podnosić poprzeczkę. Wraz z działaniem leków osoba chora bę-
dzie zdolna do coraz większej aktywności. 

Bądź wyrozumiały. 

Bardzo częstym, nawet przy odpowiednim dobrze le-
ków, jest zjawisko obniżania nastroju. Może zdarzyć się, że nagle 
z dnia na dzień osoba stanie się ponownie drażliwa, agresywna, 
zmęczona lub płaczliwa. Mogą także pojawić się huśtawki nastro-
jów. 

Koniecznym jest dostosowanie swoich reakcji. Nie moż-
na dopuścić, aby choroba stała się wymówką, ale też należy pa-
miętać, że nie wszystkie reakcje są świadome i zależne od osoby 
cierpiącej na depresję. 

Odbierając słowa: „Przecież słyszałam jak rano się 
śmiałaś, nie wmawiaj mi że nagle jest ci źle.”, zaczęłam łapać się 
na tym, że nie pozwalam sobie na okazywanie radości. Wręcz 
tłumiłam w sobie wszelkie pozytywne odruchy i aktywność, gdyż 
było to potem używane przeciwko mnie. 

 Uświadamiaj, jak ważny jest dla ciebie twój bliski. 
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Niezwykle istotne jest potwierdzenie, że: mamy na kim 
polegać, jesteśmy akceptowani, szanowani, traktowani poważnie, 
potrzebni. 

Potrzeba akceptacji jest nieodłącznym elementem hierarchii pod-
stawowych potrzeb człowieka, podobnie jak poczucie bezpieczeń-
stwa, przynależności do grupy. W momencie, kiedy nasze poczucie 
wartości bezpośrednio lub niemalże dosięga zera, czujemy się 
ciężarem. Niezwykle istotne jest przekonanie, że mamy wsparcie 
ze strony bliskich. 

Pomóc mogą także szczere rozmowy o problemach, które dotykają 
rodzinę, niekoniecznie związanych z samą chorobą, np. „Twoja 
młodsza siostra opuszcza się w nauce, porozmawiaj z nią.” Powie-
rzenie nam takiego zadania powoduje, że skupiamy się na pomocy 
innym, zapominamy o własnych problemach, czujemy się potrzeb-
ni. 

 Pozwól osobie chorej podejmować decyzje. 

Sprawna komunikacja jest tutaj kluczowa. Kiedy rodzic 
czy przyjaciel podejmuje za nas każdą decyzje lub padają słowa: 

„Jak ja mam cię traktować poważnie? Wiem lepiej co dla ciebie 
dobre.”, komunikacja jest zamknięta. Przecież to ja jestem chory 
psychicznie, prawda? Nie mam autorytetu nawet w moim własnym 
mniemaniu (moja pewność siebie już dawno legła w gruzach).  
Jednakże, jeśli chcemy odbudować poczucie własnej wartości i 
swoje zdrowie psychiczne - ważne jest, abyśmy mogli podejmować 
decyzje w bezpośrednio dotykających nas sprawach. 

Słuchaj uważnie. 

Nasze problemy nie mogą być bagatelizowane. To w 
końcu organizm nie reguluje poziomu stresu. Wszystkie lęki, choć 
wyolbrzymione, dotykają nas bezpośrednio, z czasem nawet z 
większą siłą, niż problemy, z którymi kiedyś radziliśmy sobie, doda-
jąc: „Bułka z masłem!” 

Człowiek ma tendencje do oceniania jakości ubrań, pra-
cy, a nawet i problemów innych ludzi. To, że ty radzisz sobie ze 
stresem przed testem, nie znaczy, że inna osoba nie odczuwa go 
silniej. Niby ta sama sytuacja, a każdy przeżywa ją na swój sposób. 
Nie ma nic bardziej frustrującego, niż chorując na depresję usły-
szeć: 

„Inni mają gorzej.” 

„Nie jesteś pępkiem świata.” 

„Jakie ty masz niby problemy?” 

 Ja bardzo dobrze zdawałam sobie sprawę, że problemy, z którymi 
sobie nie radzę, kiedyś bym wyśmiała. Nie miałam jednak żadnego 
wpływu na to, że np. podróż pociągiem mnie przeraża. Stres z tym 
związany przechodziłam w równym stopniu, co osoba z arachnofo-
bią w wolnym wybiegu dla pająków. 

 Bądź cierpliwy. 

Dla Twojego bliskiego w depresji nawet drobiazgi są 
przedmiotem wahania. Prawdopodobnie radziłeś mu: "nie traktuj 
tego aż tak poważnie, zdecyduj się w końcu", dodając "tak jak kie-
dyś". Jeśli wyraziłeś się w ten sposób, to prawdopodobnie dlatego, 
że owo niezdecydowanie nie pasowało Ci do charakteru bliskiej 
osoby. Słusznie, gdyż jest to charakterystyczny objaw depresji. 
Kolejny, na który nie ma się wpływu podmiot irytacji zarówno chore-

go, jak i jego bliskich. Nie pytaj „Jaką chcesz herbatę?”, gdyż jest to 
pytanie, które połączone z zaburzeniem tożsamości, pchnie osobę 
chorą na tory przemyśleń egzystencjalnych. Zrób tę ulubioną. Z 
czasem wszystko wróci do normy. 

 Przypomnij o hobby, zainteresuj, zabaw. 

Z czasem, kiedy stan zdrowia zacznie się stabilizować, 
warto zachęcać leczącego się z depresji do podejmowania pew-
nych aktywności. Mnie ogromnie pomagały całe dnie poświęcone 
rysowaniu, wspólne oglądanie ulubionych filmów wraz z rodziną i 
przyjaciółmi, z czasem także spacery, czy nawet wyjścia do baru. 
Stopniowo, pod odpowiednim naciskiem bliskich, zaczęłam wyzby-
wać się fobii społecznej i wychodzić z domu. Istotne jest, aby nie 
naciskać zbyt mocno, gdyż może spowodować to odwrotny skutek. 

Dobrym pomysłem są próby zainteresowania jakimś 
atrakcyjnym dla chorego tematem. Dla przykładu: 

wiemy, że nasz przyjaciel lubi fantastykę naukową, namówmy go 
na maraton odysei kosmicznej; 

córka uwielbia eksperymentować z modą czy makijażem. Zabierz-
my ją na zakupy, a jeśli wyjście z domu stanowi dla niej problem, 
namówmy ją na modową rozpustę online. 

 Pomóż w zorganizowaniu powrotu do codzienności. 

Z początku, wraz z przywróceniem poprzedniego trybu 
życia i powrotem do szkoły, osoba chora jest zasypana całą masą 
obowiązków. Jest to ogromnie przytłaczające uczucie. Mnogość 
zadań sprawia, że ostatecznie nie robimy nic, a nasza produktyw-
ność drastycznie spada. Pomoc w organizacji, ustalenie planu dnia, 
hierarchizacja zadań, które musimy wykonać, jest niesamowicie 
odciążająca. 

Może zdarzyć się tak, że przez skupienie się na obowiąz-
kach szkolnych, zaniedbamy obowiązki domowe lub siebie. Ustale-
nie szczegółowego planu każdego dnia jest najlepszym rozwiąza-
niem. 

 Widzisz nieprawidłowości -  reaguj. 

 Zaburzenia odżywiania. 

W pierwszych miesiącach depresji drastycznie spadłam 
na wadze. Dopiero, gdy zauważyłam w lustrze, jak bardzo schu-
dłam, zorientowałam się, że praktycznie nic nie jem. Co gorsza, gdy 
tylko ktoś próbował zachęcić mnie do jedzenia, powodowało to u 
mnie tylko większy jadłowstręt. 

Brak apetytu może być spowodowany lekami. Jeśli zaob-
serwujemy taki problem, należy skonsultować się z psychiatrą. 
Przepisze on wtedy odpowiednie leki, które przywrócą apetyt, bądź 
w przypadku przejadania się – obniżą. 

Zaburzenia snu. 

Na pewno zdarzyło ci się nie przespać dobrze jednej czy 
kilku nocy. Pamiętasz jak się wtedy czułeś? Wyobraź sobie, że nie 
spałeś dobrze nie kilka dni, lecz kilka tygodni. 

Osoby cierpiące na depresję często borykają się z proble-
mem bezsenności. Wpływa to drastycznie na ich samopoczucie. 
Nie mogąc spać w nocy, leżą i rozważają wszystkie przygnębiające 
zdarzenia. Towarzysząca chorobie skłonność do rozpamiętywania i 
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permanentne przemęczenie mogą doprowadzić do głębokiej rozpa-
czy, a nawet próby samobójczej. 

Zdarza się także, że osoba chora potrafi kłaść się wcze-
śnie spać, a wstawać późno, bądź spać także za dnia. Jest to spo-
wodowane często wyczerpaniem fizycznym na wskutek stresu, 
bądź działaniem leków antydepresyjnych. Pomaga to także wyłą-
czyć się na cierpienie, bezustanne przygnębienie i stres. 

Jeśli mieszkasz z osobą cierpiącą na depresję, zarówno 
jej krótki, niespokojny sen, jak i spanie w nieskończoność, mogą 
być dla Ciebie kłopotliwe. Krótki i niespokojny sen chorego może 
zakłócać Twój własny sen, przedłużające się spanie bywa zaś 
denerwujące ("znowu się kładziesz do łóżka?"). 

Jedynym sposobem na poradzenie sobie z zaburzeniami 
snu jest przyjmowanie leków (po konsultacji z psychiatrą), bądź 
przeczekanie problemu. 

STABILNE DZIŚ, NIEPEWNE JUTRO. 

Obecnie czekam, aż moje leki zaczną działać. Udało mi 
się osiągnąć równowagę emocjonalną, głównie dzięki psychotera-
pii, wciąż jednak borykam się z ciągłym zmęczeniem, brakiem 
koncentracji, znaczną obniżką formy intelektualnej, nawracającym 
poczuciem braku sensu istnienia czy apatią. 

Niestety, pozostaje mi tylko czekać i walczyć z samą 
sobą. Dzień w dzień walczę, żeby wstać z łóżka i stawić czoła 
światu, żeby zmobilizować się i nie poddać przy pierwszym lep-
szym niepowodzeniu. 

Po wszystkim, co mnie spotkało, chcę Ci powiedzieć, żebyś zasta-
nowił się, zanim powiesz o swoim dziecku czy znajomym, że: 

jest leniwy, 

buntuje się, bo opuścił się w nauce, 

nie wychodzi z domu, z nikim nie gada – zwykły dziwak. 

A może po prostu jest chory i potrzebuje właśnie Twojej pomocy? 
Czasem wystarczy po prostu wysłuchać, wesprzeć albo dać numer 
do dobrego terapeuty. 

Jeśli widzisz, że z kimś dzieje się źle – porozmawiaj, zamiast oce-
niać. 

Jeśli masz taki problem jak ja, zdiagnozowano u Ciebie 
lub sam podejrzewasz u siebie depresję, zacznij działać, póki jesz-
cze możesz. Pójdź do profesjonalnego psychologa. Opowiedz o 

tym swoim najbliższym. Wytłumacz im, że nie jest to kwestia leni-
stwa, wymówka. Uświadom im co przeżywasz, poproś o pomoc. 
Zawalcz o siebie. Możesz nie zdawać sobie sprawy ze swojej cho-
roby; może po prostu tylko wydaje Ci się, że jest tak beznadziejnie, 
a tak naprawdę przemawia przez ciebie choroba, której można, a 
nawet trzeba się pozbyć. 

Psychoterapeuta: 

Bartłomiej Cieślak 

tel. 884 710 488 

Psychiatra: 

Lek. med. Spec. Gielnik-Piotrowska Aneta 

adres: Kasprzaka 25/2, 60-236 Poznań 

tel. 502 229 895 

Lek. med. Spec. Beata Rajczyk 

adres: Traugutta 101, 71-300 Szczecin 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą: 

adres: 66-470 Kostrzyn nad Odrą; os. Leśne 5, 66-470 

tel.: 95 752 26 38 

 

CBPiP Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

adres: Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą 

tel.: 513 858 882 

 

 

Autor: JAM 

Konsultacje specjalistyczne – Bartłomiej Cieślak 

Korekta - Ika Klimaszewska 
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Wywiad z pierwszoklasistami 

Idąc korytarzem, można zauważyć hordy nowych 
twarzy koczujących pod klasami. Osoby te z przeraże-
niem w oczach obserwują nowy teren. Jak wszędzie,  
każdy z nich oswaja  swój  obszar, o który dzielnie 
walczy (miejsce w stołówce, krzesła na korytarzach i  
ulubione łazienki).  Spłoszenie, przerażenie i  niepokój  
widoczny na ich twarzach oraz w zachowaniu, rozu-
miem, bo przeżywałam to samo rok temu.  

Dla każdego z nas pierwsza klasa l iceum, techni-
kum czy zawodówki była wyzwaniem. Weszl iśmy na 
wyższy poziom edukacj i .  Zmieni l iśmy środowisko, po-
znal iśmy wiele nowych osób oraz nauczyciel i .  Trudno 
było odnaleźć się w szkole, podporządkować obowiąz-
kom , zaakceptować fakt,  że to najwyższy czas wziąć 
się za siebie i  poświęcić się nauce, która wymagała 
dużo  cierpl iwości i  chęci.  Musiel iśmy znajdować w 
sobie si łę i  motywację do nauki.  Zapytałam ki lku 



pierwszoklasistów o ich odczucia i  opinię na temat 
naszej szkoły.  

Każdy z nich odpowiadał na poniższe pytania:  

1) Jakie są Wasze wrażenia po ki lku tygodniach w 
nowej szkole?  

2) Dlaczego wybral iście tę szkołę/te konkretne kie-
runki? Co skłoni ło was do takiego wyboru.  

3) Czy przyszl iście tu z jakimiś dawnymi znajomymi, 
czy wasze otoczenie jest zupełnie nowe?  

4) Czy spotkal iście się z jakimiś nieprzyjemnościa-
mi? 

5) Co najbardziej podoba wam się w tej szkole?  

6) Czy macie jakieś pomysły, które warto wprowa-
dzić w szkole?  

Piotr 1TE:  

Moje wrażenia są bardzo dobre; poznałem 
mnóstwo nowych ludzi i  spotkałem także starszych 
znajomych. Nauczyciele są w porządku. Wybrałem 
tę szkołę ze względu  na wysoki poziom kształce-
nia, a kierunek, ponieważ interesuję się dziedziną 
ekonomii;  to niezwykła nauka o tym, co nas otacza. 
Jak się okazało, mam tu do czynienia z miksem 
różnych, świetnych osobowości.  Z niektórymi już się 
znam z podstawówki,  z paroma z gimnazjum, a wie-
lu poznaję. To jest właśnie niesamowite w tej szko-
le. Do tej pory nie znalazłem się w żadnej dziwnej  
sytuacj i  i  mam nadzieję, że dalej tak będzie. Naj-
bardziej podobają mi się lekcje; można z nich wiele 
wynieść. Ale przede wszystkim fajne są przerwy.  
Nowym pomysłem jest automat z workami na buty 
tak, jak w szpitalu. Panie sprzątaczki by się nie 
denerwowały.  

Nicola 1TH:  

Po tych tygodniach szkoła wydaje się być bar-
dzo przyjazna, spotkałam tu wielu nowych znajo-
mych. Wybrałam tę szkołę ze względu na dobrą 
opinię oraz na dość wysoki  poziom. Zdecydowałam 
się na hotelarstwo, ponieważ wydaje mi się, że jest 
to dość ciekawy kierunek .  Do szkoły przyszłam 
sama, lecz już pierwszego dnia znalazłam nowe 
koleżanki.  Jak na razie nie przytraf i ły mi się nie-
przyjemne sytuacje, natomiast podoba mi się, że 
ludzie są przyjaźni,  a nauczyciele traktują nas jako 
bardziej  dorosłe osoby, niż w gimnazjum. Nowych 
pomysłów w tej chwil i  nie mam, ale zastanowię się.  

Weronika 1TE:  

Na razie jest dobrze. Podoba mi się tu. Ta 
szkoła była pierwszą opcją, jaka w ogóle przyszła 
mi do głowy, głównie przez to, że była bl isko. Kieru-
nek wybrałam dość szybko, bo musiałam pójść do 
technikum. Ekonomik wygrał ,  ponieważ na dwa inne 
kierunki s ię najzwyczajniej nie nadawałam. Mam tu 

sporo starych znajomych mimo, że nie mieszkam w 
Kostrzynie, ale uczęszczałam tu kiedyś do podsta-
wówki,  więc pamiętam tych ludzi.  Do tej pory na 
szczęście wszystko jest w porządku, ale wiele osób 
po przyjściu do szkoły wypytywało mnie, czy nie 
miałam problemów przez kolorowe włosy, ale najwy-
raźniej nie stanowią one dużego problemu.  

Wizualnie podoba mi się rotunda, lubię tam 
rysować przez dobre świat ło, a jeśl i  chodzi o rzeczy 
organizacyjne, to świetnym pomysłem są kluby, to 
dobry pomysł na zapełnienie wolnego czasu.  

Chyba za krótko jeszcze uczęszczam do tej 
szkoły, by być w stanie coś zmieniać; na chwilę 
obecną, nawet dobrze nie wiem, co jest.  

Klaudia 1TE:  

Jestem bardzo zadowolona.  Szkoła jest duża i  
odnalezienie się w niej zajęło mi trochę czasu, mi-
mo to podoba mi się tu. Poznałam wartościowych i  
miłych ludzi,  z którymi chętnie spędzam czas na 
przerwach. Jak na razie, nauczyciele również są 
mil i i  mam nadzieję, że tak będzie przez kolejne 
cztery lata. Wybrałam tę szkołę ze względu na wy-
godny dojazd i  dlatego, że jest tu technikum, do 
jakiego chciałam pójść. Lubię rachunkowość, wszel-
kiego rodzaju obl iczenia, anal izy. Poza tym w przy-
szłości planuję studia związane z ekonomią. Moi  
znajomi wybral i  inne klasy, więc  to jest dla mnie 
nowe otocznie.  

 Jak na razie nic złego się nie wydarzyło i  mam na-
dzieję, że nie spotkają mnie żadne nieprzyjemności.  
Fajny jest przede wszystkim bufet.  Mają tu bardzo 
smaczne obiady i  inne pyszności.  Podoba mi się 
również rotunda, na której spędzam czas ze znajo-
mymi. Dobrym pomysłem byłoby założenie zespołu 
cheerleaderek albo drużyny żeńskiej w pi łce nożnej.  

Dominika 1TH:  

Ogólnie wrażenia są dobre. Poznałam dużo 
nowych ludzi,  którzy okazal i  s ię być w porządku.  
Wybrałam tę szkołę, ponieważ słyszałam o niej du-
żo dobrego. Mój kierunek, czyl i  hotelarstwo, to za-
wód przyszłościowy i  interesujący. Otoczenie jest  
całkowicie nowe, ale to pozwoli ło mi to, według 
mnie, na nowe znajomości,  których nie doświadczy-
łabym, przychodząc tu ze starymi znajomymi. Do tej 
pory nie traf i ły mi się nieprzyjemne sytuacje. Naj-
bardziej podoba mi się to, że się tu nie nudzę, a 
także atmosfera panująca w tej szkole. Nic nie 
przychodzi mi do głowy, na razie jest dobrze tak, 
jak jest.  

 

Jak widać, nasze pierwszaki są zadowolone, dobrze się czują 
w Zespole Szkół i-co ważne- nie nudzą się! 

W takim razie powodzenia i fajnych chwil w szkole! 

Banda Aleksandra  
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Śzkolni rajdowcy 

Dla każdego ucznia szkoła jest miejscem, w którym powinien czuć się 

przede wszystkim bezpiecznie. Niestety, dzięki niektórym, jest to czasami niemoż-

liwe. Wydaje się, że uczniowie traktują szkolny parking jak tor wyścigowy. Na-

gminne przekraczanie prędkości i nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego stały 

się codziennością. Dobrym rozwiązaniem problemu wydaje się umieszczenie 

przed szkołą progu zwalniającego, który z pewnością poprawiłby tę sytuację. 

Zmusiłby on kierowców do ograniczenia prędkości, dzięki czemu nie stanowiliby 

takiego zagrożenia, a wypadki byłyby mniej prawdopodobne. 

 Wiele uczniów znalazło się w podobnej sytuacji, jak uczennica drugiej 

klasy liceum, która była bliska otarcia się o śmierć. Jak relacjonuje - po skończo-

nych lekcjach widząc, że jadące auto znajdowało się w bezpiecznej odległości, 

postanowiła przejść przez pasy. Nie wiadomo skąd, pojazd nagle pojawił się tuż 

obok niej. Nie zdążyła się obrócić, kiedy usłyszała pisk opon. Na szczęście dziewczyna uniknęła zderzenia, jednak  codziennie chodzi do 

szkoły z obawą o swoje zdrowie.  

Ta sytuacja pokazuje, jak poważny jest ten problem, dlatego mamy nadzieję, że szkoła się temu przyjrzy i podejmie odpowiednie 

kroki w celu jego rozwiązania. Mamy tylko jedno cenne życie, o które powinniśmy się troszczyć. Jeżeli kierowcy nie dostrzegą błędów w 

swoim postępowaniu, skutki tego mogą być nawet tragiczne.  

Uczniu, uważaj więc jak chodzisz, bo możesz stać się ofiarą szkolnych "szybkich i wściekłych", którzy chyba naoglądali się fil-

mów, a prawo jazdy robili na kursie internetowym. 

Ania 
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Kłopotliwy transport 

Podobno żyjemy w XXI wieku, prawda? Niestety, nadal 
my, młodzi ludzie, mamy problemy z komunikacją miejską, a duża 
część młodzieży musi dojeżdżać autobusami lub pociągami. 

Jednak zdarza się i to dość często, że komunikacja miej-
ska zawodzi. Jest to duże utrudnienie w życiu dla osób, które co-
dziennie zmagają się z problemem dojazdu do szkoły. Taką osobą 
jestem ja, bo mieszkam w dosyć małej wiosce. Mimo że Krześnica 
znajduje się blisko Kostrzyna,  jest to dla mnie niemały problem, 
ponieważ nie przejeżdża tędy żaden pociąg ani autobus. Najbliższy 
transport znajduje się około 3 km od Krześnicy. Niektórzy może 
powiedzą, że to niewiele, ale dla człowieka, który codziennie musi 
przebyć taką drogę, jest to męczące, a zwłaszcza po 8 godzinach 
lekcyjnych. Niekiedy zdarza się i tak, że trzeba takową drogę prze-
być pieszo. 

Gdy nadejdzie jesień, będzie niebezpiecznie, zwłaszcza, 
że o tej porze roku o 17 robi się już ciemno. W mojej miejscowości 
nie ma nawet chodnika ani pobocza, by iść w bezpiecznej odległo-
ści od jezdni!  Jesień charakteryzuje się tym, że pada deszcz. Za-
nim przywędruję do domu, jestem już cała mokra i zmarznięta. 
Jednak nikogo to nie obchodzi, bo przecież jesteśmy młodzi? Spa-
cer nam się przyda! Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być 
ustalenie trasy autobusu przez moją miejscowość, bo jak się oka-
zuje, nie jestem jedyna. 

Z takim samym problemem zmaga się mój kolega miesz-
kający również w Krześnicy. Postanowiłam więc zadać mu kilka 
pytań na ten temat. 

1. Co sądzisz o naszym dojeździe do szkoły? 

Dojazd do szkoły jest dość utrudniony ze względu na to, iż najpierw 
musimy dostać się na przystanek autobusowy oddalony o 3 kilome-
try, a następnie przemieszczamy się autobusem do Kostrzyna. 

2.Czy dla ciebie dojeżdżanie „na własną rękę” na przystanek 
jest przyjemne? 

Dojazd 3 km do przystanku nie jest niczym przyjemnym, chociażby 
z takiego względu, że nie zawsze mam czym dojechać. 

3. A gdybyśmy mieli autobus prosto z Krześnicy do Kostrzy-
na? 

Czy to by coś zmieniło? 

Zakładam, że zmieniłoby to bardzo wiele, nie musielibyśmy dojeż-
dżać do przystanku. Zmieniłyby się nam godziny odjazdów autobu-
su i nie musiałbym o 7 rano wychodzić z domu. 

4.Jak w zimę radzisz sobie z dojazdem? 

Jeżeli zima nie jest taka sroga, to nie ma najmniejszego problemu z 
dojazdem. Gdy przyjdą większe opady śniegu, wtedy jest już trud-
niej, bo drogi są nieprzejezdne. 

5.Gdy masz na późniejszą godzinę do szkoły, czy jest możli-
wość, byś dojechał autobusem? 

Niestety, nie. Jestem zmuszony jechać na godzinę 8 do szkoły i 
czekać na lekcje. 

Tak więc, życie dojeżdżających nie jest łatwe. Inni uczniowie po 
prostu wędrują po lekcjach do domu, my odbywamy podróż, często 
rozłożoną na etapy, a to zabiera czas, który moglibyśmy poświęcić 
np. lekcjom. 
                 Angelika Karaluś 



Krwawy problem 

Mówi się, że o człowieku najbardziej świad-
czy czystość w kuchni i w łazience. No właśnie, w 
łazience! Niektóre dziewczyny pewnie są zdziwione 
tym faktem widząc, co można zastać w szkolnych 
przybytkach.  

Nasze toalety są czyste, ładnie wykonane i tak po-
winno pozostać, a niestety, mam wrażenie, że jeste-
śmy bardziej bezwstydne od płci przeciwnej. Męż-
czyźni chyba nie zdają sobie sprawy, że my, kobiety, 
możemy być do tego zdolne. Każdą z nas, raz w 
miesiącu łączy wspólny problem. W tym czasie mo-
żemy liczyć wzajemnie na kobiecą pomoc i solidar-
ność. Skoro tak właśnie jest, szanujmy się do końca i 
zacznijmy sprzątać po sobie. Nikt inny nie powinien 
za nas tego robić. Nieraz chcąc skorzystać z łazienki, 
możemy natknąć się na zużyte podpaski lub tampo-
ny, czasem nawet rzucone beztrosko na podłogę. 
Dziwić może, że nie jest to powód do wstydu, zaże-
nowania, że większości nie przeszkadza to.  

Najwidoczniej co niektórym potrzebny jest 
specjalny kurs recyklingu, do tego mapka i strzałki, 
które doprowadzą skutecznie delikwentkę do kosza, 
a potem poinstruują, jak ma się pozbyć kulturalnie i 
dyskretnie zużytych artykułów higienicznych. No 
chyba, że to przekracza jej możliwości. W końcu 
pozostawienie toalety w takim stanie, w jakim się ją 
zastało, jest czynnością czasochłonną i wysoce mę-
czącą, a bałaganem niech zajmują się np. panie 
sprzątaczki… Czas w ten sposób zaoszczędzony 
zawsze można spożytkować na podmalowanie oka, 
szybką fajkę lub obściskiwanie własnej komórki. 

Siwy dym, czyli po co nam mgła w łazience? 

Wchodząc do szkolnej łazienki, nieraz na-
tknęłam się na dziewczyny palące papierosy lub e-
papierosy. Nie będę ukrywać, że mnie to denerwuje, 
ponieważ  nie cierpię dymu, nie mam ochoty być 
biernym palaczem, a poza tym jest to zabronione, w przypadku osób pełnoletnich również. Mimo wszystko, uczniowie bagatelizują ten 
problem. Szkoda, bo palacze, to mniejszość, która zdominowała większość. Paradoks szkolny!  

Tak więc znosimy nieprzyjemny zapach dymu, 
który utrudnia oddychanie. Po omacku, w tym 
dymie, błądzimy w drodze do drzwi toalety.  

Jak bardzo trzeba być uzależnionym, aby nie móc 
wytrzymać kilku godzin bez papierosa? Może 
warto poćwiczyć swoją silną wolę i charakter tak, 
abyście przetrwali ten czas szkolny i załatwiali 
swoje potrzeby poza szkołą i jej terenem. Łazien-
ka nie jest „palarnią”, służy zupełnie innym celom i 
jest ogólnodostępna. Tymczasem wiele toalet w 
szkole opanowali nałogowcy, co zmusza pozosta-
łych albo do korzystania z tych miejsc w oparach 
dymu, albo poszukiwania innych, nie skażonych. 
Poza tym w chwili, kiedy toaleta zostanie skontro-
lowana przez nauczyciela, konsekwencje mogą 
ponieść nawet niewinni. 

Tak więc reasumując, zgłaszam postulat: wyrzu-
cić palaczy z toalet! 

Dorota 
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Łazienkowe problemy 



Humor szkolny – marzenie kaz dego nauczyciela  

Mimo, że Dzień Nauczyciela już za nami, naszym Nauczycielom, życzymy przez cały rok spełnienia marzeń- i tych zawodowych i 
tych osobistych!!!! 

Alicja Bekisz  
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1) Jak tabliczka z napisem „nie deptać trawy” znalazła się na trawniku? 

2) Czy można płakać pod wodą? 

3) Dlaczego szampon ma różne kolory, a zawsze pieni się na biało? 
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Pytania miesiąca dla naszych szkolnych mys licieli 

Nasza gorąca TOP 6 – idealna na jesien ! 

1. Ariana Grande ,,No Tears left to cry ” - muzyka w gatunku pop. Amerykańska piosenkarka oddaje hołd ofiarom poległym w zamachu 
podczas koncertu w Manchesterze. W teledysku możemy zobaczyć pszczołę, która jest symbolem miasta. Piosenkarka Ari pokazuje w 
swojej piosence, że mimo wielu kłopotów i przeszkód, ona idzie dalej do przodu. Utwór cieszy się dużą popularnością, ponieważ  wokalist-
ka osiągnęła 590 milionów wyświetleń w 5 miesięcy! 

 

2. BTS ,,IDOL ” - utwór z gatunek kpop, czyli gatunku muzyki popularnej, który powstał w Korei Południowej . Koreańczycy w utworze udo-
wadniają, że słowa „hejterów” (zazdrosnych ludzi, którzy nie potrafią cieszyć się sukcesem innych, dlatego próbują wytykać im wszystkie 
możliwe wady) nie mają dla nich znaczenia. Śpiewają o tym, że są po prostu sobą i kochają to, co robią. Piosenka w 24 godziny pobiła 
rekord i osiągnęła 46 milionów, a na tą chwilę ma już 206 milionów wyświetleń! 

 

3. Feduk ft. Allj ,,Rozovoye Vino ”- wakacyjny hit z gatunku rapu. Rosyjscy raperzy rozkochali w sobie Polaków piosenką, która jest opisem 
najlepszej zabawy chłopaków, którzy nie martwią się, co będzie jutro. Młodzi wykonawcy uzyskali 155 milionów wyświetleń. 

 

4. Dynaro ft. Gigi D’Agostino ,,In My Mind ’’- świetny remix, który podbił polskie kluby. Piosenka o miłości i marzeniach, nazbierała 118 
milionów wyświetleń. 

 

5. KC Rebell ft. Moé ,,Bist du Real ’’- kolejna piosenka z gatunku pop, która szybko wpada w ucho i przyjemnie się jej słucha. Niemiec 
śpiewa o idealnej dziewczynie, której zadaje pytanie czy jest prawdziwa. Uzyskała 58 milionów wyświetleń. 

 

6. Paweł Domagała ,,Weź nie pytaj ’’ - polski utwór, który w ciągu 3 miesięcy stał się hitem i codziennie możemy usłyszeć go w radiu. Pio-
senka opowiada o ważnych wartościach życiowych jak miłość i wierność. Piosenkarz może się cieszyć 48 milionami wyświetleń. 


