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WARTO PAMIĘTAĆ
Rok
rocznie
obchodzimy
różnorodne rocznice; osobiste,
rodzinne, oficjalne i nieoficjalne.
O jednych pamiętamy, inne
zapominamy, ale są i takie,
o których powinniśmy szczególnie
pamiętać.
To
te
związane
z naszymi bliskimi oraz z naszą
historią. Co dwa lata na
Konferencji Generalnej UNESCO
jest uchwalana lista rocznic na
podstawie zgłoszeń komitetów
narodowych wszystkich państw
członkowskich. Zaleca się, aby
zgodnie
z
obowiązującymi
kryteriami
rocznice
były
„okrągłe” i dotyczyły wybitnych
osobistości
lub
wydarzeń
historycznych o niepodważalnym
znaczeniu
światowym
bądź
ponadregionalnym. Na liście
umieszczane
są
wydarzenia
historyczne
oraz
wyjątkowe
osobistości, których dorobek
związany jest ze szlachetną misją
upowszechniania
najlepszych
wartości dobra, piękna, dialogu
kultur i porozumienia ponad
podziałami. W ostatnich 5 latach
znalazło się na tej liście aż 10
polskich rocznic i nazwisk
( Fryderyk
Chopin,
Ignacy
Paderewski, Czesław Miłosz,
Bolesław
Prus,
Witold
Lutosławski, Andrzej Panufnik,
Oskar Kolberg, Tadeusz Kantor,
Jan Nepomucen Potocki, Michał
Kleofas .Ogiński) Mamy się więc
kim pochwalić. (Red.)

ROCZNICOWY 2015

Jan Długosz 600 rocznica urodzin

Jan Potocki 200 rocznica śmierci

Międzynarodowy Rok Światła i Technologii
Wykorzystujących Światło

Św. Jan Paweł II 10 rocznica śmierci

250 rocznica powstania Teatru Narodowego w Warszawie

Rok Gniezna – Miasta Królów
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UPADEK I ZWYCIĘSTWO

INFORMACJE
ROLNICZY PROTEST

● 10 lutego br. grupa ok. 300 rolników
z okolic naszego regionu blokowała przez
ok. 3 godziny drogę krajową nr 15
w centrum miasta. Był to jeden z wielu
rolniczych protestów, które w ostatnim
czasie odbywają się w różnych częściach
kraju. Rolnicy domagają się od
rządzących spełnienia wielu postulatów,
a przede wszystkim stworzenia lepszych
warunków
w
celu
zapewnienia
opłacalności swojej produkcji. Blokada aż
tak bardzo nie dała się we znaki
kierowcom, gdyż policja sprawnie
kierowała objazdami, a i sami strajkujący
okazali się być dosyć wyrozumiali. Wśród
solidaryzujących
się
z
rolnikami
zauważyliśmy również uczniów naszej
szkoły.
95 ROCZNICA POWROTU NOWEGO
MIASTA LUBAWSKIGO DO MACIERZY

● 19 stycznia 1920 roku wojsko gen.
Józefa Hallera wkroczyło do naszego
miasta umożliwiając przejęcie władzy
i zorganizowanie polskiej administracji na
tym terenie. Rokrocznie rocznica ta jest
świętowana w formie uroczystej akademii
bądź spektaklu historycznego na rynku.
W tym roku były to: Przemarsz kompanii
wojska z 4 Brodnickiego Pułku
Chemicznego im. Ignacego Mościckiego,
koncert Wojskowej Orkiestry Dętej
z Torunia, wojskowa salwa honorowa,
montaż słowno – muzyczny w wykonaniu
naszej młodzieży gimnazjalnej oraz
występ chóru Harmonia.
ZAKOCHANE MELODIE

● Jak co roku, w Dniu Zakochanych, tj.
14 lutego w Nowomiejskim Domu
Kultury
odbył
się
prawie
dwu
i półgodzinny koncert w wykonaniu
lokalnych artystów oraz zaproszonych
gości. Obok młodzieży z nowomiejskiej
Szkoły Muzycznej zaprezentowało się
również
kilku
wokalistów
oraz
instrumentalistów z naszego LO.

Natalia Kaszubska, uczennica naszego LO i jednocześnie
autorka powyższego plakatu została laureatką ogólnopolskiego
konkursu poświęconego filmowi „Miasto 44”. Natalia
przygotowała autorską wersję tego plakatu i zdobyła trzecie
miejsce w konkursie. Zwycięski plakat znalazł się wśród dodatków
wydania DVD filmu, który właśnie trafił na rynek. Organizatorem
konkursu była firma zajmująca się produkcją i dystrybucją filmów
w Polsce Kino Świat sp. z o.o. Gratulujemy Natalii i jej
merytorycznemu opiekunowi, Panu T. Banowskiemu. (Red.)
___________________________________________________

„ Miasto 44” to dramat wojenny w reżyserii Jana Komasy, który
z ogromnym wyczuciem znajomości realiów okupacyjnego życia
przedstawił w swoim dziele nie tylko dramaturgię wojny, ale
również osobiste przeżycia i rozterki bohaterów. Na tle tego
wszystkiego widzimy konsekwentną zagładę miasta Warszawy.
Film - moim zdaniem - wiernie oddaje życie młodych Polaków
w tych skrajnych warunkach. Pokazuje ich uczucia i postawy
wobec siebie oraz patriotyzm i zaangażowanie w walkę. Efektów
specjalnych nie powstydziłby się sam Hollywood. Myślę, że film
jest wielkim ostrzeżeniem przeciwko wojnie, która zabiera
wszystko co mamy i kochamy. Warto go również zobaczyć z tego
powodu, iż jest on oparty na faktach i przedstawia jeden
z najtragiczniejszych epizodów naszej historii – historii II wojny
światowej. (D.Ś.)
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NASZ AUTORSKI PROJEKT
Tuż przed feriami nasi uczniowie mogli
uczestniczyć w szeregu imprez organizowanych
w ramach projektu "Integracja - Zdrowa
Rywalizacja", którego pomysłodawczynią była
Kinga Stawowa z III a LO, a realizacją zajęła się
Marta Domżalska z II b LO. Frekwencja na
turniejach była wieeeeeeelka, co oznacza, że szkoła
chce tworzyć jedną wielką rodzinę :). Pierwszego
dnia odbył się Turniej Scrabble.

Ok. 45 młodych pasjonatów tejże gry zasiadło przy
16 stolikach. Zabawa była przednia przede
wszystkim dlatego, że do ostatniej chwili nie było
wiadomo, kto zwycięży. Warto również zaznaczyć,
że uczestnicy składy swoich drużyn poznali dopiero
przed wejściem na salę. Ostatecznie zwyciężył team
w składzie Jagoda Maciejewska (IId LO), Asia
Zagórska i Robert Milewski (IIc LO),
wyprzedzając jedynie o 4 punkty duet Patryk
Gurtatowski (Ic LO), Szymon Jankowski (Ic LO).
Najniższe
podium
należało
do
Sylwii
Kwiatkowskiej (IIc LO), Oli Byglewskiej (Id LO)
i Czarka Bączka (Ic LO). Zwycięskie drużyny
otrzymały puchary. Natomiast w piątek odbyły się
dwa turnieje. Pierwszym z nich był "Kocham Cię,

W tym samym czasie odbywał się Integracyjny
Turniej Piłki Nożnej. Do walki stanęło 6 drużyn

podzielonych na 2 grupy. Triumfatorami została
drużyna "Siekiera Squad", czyli mieszanka z klas II
a, b, d, e LO. Złota siódemka otrzymała za
zwycięstwo
medale,
Oczywiście
wszyscy
uczestnicy (a trochę ich było - ok. 130) otrzymali
coś słodkiego. Z tego miejsca należy złożyć
serdeczne podziękowania dyrekcji, Miejscu
Inicjatyw Pozytywnych - Kacze Bagno oraz
prowadzącym turnieje "Kocham Cię Polsko"dzięki Waszemu wsparciu odbyło się coś fajnego!
PS. Skoro "InteGRAcja" zakończyła się sukcesem,
to może warto by było pomyśleć o kontynuacji?
Zastanówcie się! :)
Marta Domżalska (kl. II b LO)

ZAKOCHAJ SIĘ W ARMII KRAJOWEJ
NA WALENTYNKI
„Nas nie stanie,
lecz Ty nie zginiesz,
pieśń Cię weźmie,
legenda przechowa.
Wichrem chwały
w historię popłyniesz,
Armio Krajowa”.
Zbigniew Kabata („Bobo”)

Polsko", przeprowadzony na zasadach znanego
teleturnieju. Był on o tyle wyjątkowy, że do udziału
w nim włączyli się nasi wspaniali nauczyciele. Oj,
emocji nie brakowało, a różnice punkowe były
minimalne. Po ciężkich bojach puchary trafiły do
drużyn z 5 klas LO: I e, II b, II d, III a i II c.

Akcja „Zakochaj się w Armii Krajowej” na
Walentynki ma na celu zwrócenie uwagi na dzień
14 lutego. Hipotetycznemu Kowalskiemu ten dzień
kojarzy się w Walentynkami - świętem
zakochanych, mniej czy bardziej komercyjnie.
Jednak w historii Rzeczypospolitej Polskiej jest to
dzień sformowania AK (1942), organizacji
walczącej o wolną Polskę podczas
II wojny
światowej, najsilniejszej i najlepiej zorganizowanej
podziemnej armii europejskiej w tym czasie. Hasło
„Zakochaj się w AK” ma na celu zaproszenie
„Kowalskich” do zapoznania się z historią AK, do
zakochania się w historii, w polskich bohaterach.
Joanna Widźgowska (kl. I b LO)
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„…Chciałbym, aby urząd
był skuteczny, przyjazny
biznesowi i obywatelowi…”
WYWIAD Z PANEM
ZBIGNIEWEM ZIEJEWSKIM,
STAROSTĄ NOWOMIEJSKIM

D.Ś. Gratulujemy wyboru na stanowisko
i chcielibyśmy zapytać, jak się czuje się
przedsiębiorca w roli starosty?
- W samorządzie lokalnym pracuję od 1990 roku,
działam też politycznie w partii. Lata 1993-97 były
dosyć
kluczowe
w
mojej
działalności
samorządowej na terenie gminy Biskupiec. Było to
dla mnie swego rodzaju przetarcie organizacyjne,
dzięki któremu dowiedziałem się jak poruszać się
w samorządach, u wojewody czy w ministerstwach.
Jeśli chodzi zaś o biznes i samorządność, to ja
osobiście patrzę na wiele rozwiązań w sposób
biznesowy. Jak pozyskać środki i jak je
najefektywniej wydać. Chciałbym, żeby wszystkie
decyzje wydawane przez Starostwo były szybko
wydawane, a wnioski nie zalegały w szufladach.
Czyli, krótko mówiąc, żeby urząd był skuteczny
i przyjazny biznesowi i obywatelowi.
E.K. Chcielibyśmy dowiedzieć się jak wygląda
budżet starostwa na 2015 rok i na co
przewidziane jest najwięcej pieniędzy?
- Wszystkie pozycje w budżecie są klarowne, tak
więc otrzymujemy i przekazujemy pieniądze na
podległe nam jednostki i instytucje np. na straż
pożarną, powiatowego lekarza, geodezję czy nadzór
budowlany. W tym roku jest to kwota ok. 36 mln
złotych. Będziemy starali się ją zwiększyć pisząc
stosowne wnioski o dotacje na konkretne cele.
Tegoroczny cel strategiczny to położenie nowej
nawierzchni drogi od krajowej nr 15 do Gwiździn
(przewidywany koszt ok.1,6 mln zł). Mamy
nadzieję na uzyskanie tutaj dotacji w ramach tzw.
„schetynówki”. Następnie to budowa sali
gimnastycznej dla Zespołu Szkół Zawodowych
w Kurzętniku. Obecnie toczą się rozmowy

dotyczące kosztów tej inwestycji. Dokumentacja
projektowa opiewa na kwotę 4,3 mln zł; chcemy ją
zmniejszyć do 3,5 mln, tym bardziej, że koszty
paliwa i materiałów budowlanych ostatnio staniały.
Planujemy ukończenie tej inwestycji w 2016 roku.
Poza tym, kwotą ok. 350 tyś. zł planujemy
wspomóc budowę laboratorium oraz kwotą 5,8 mln
zł kompletną modernizację oddziału chirurgicznego
szpitala powiatowego w naszym mieście. Będziemy
się starali pozyskać jak najwięcej środków na te
inwestycje. Nie ukrywam, że najtrudniej będzie
z oddziałem chirurgicznym. Pozostałe plany
inwestycyjne mają jak najbardziej realny wymiar.
Chcemy włączyć się aktywnie również w rozwój
Waszej
szkoły,
m.in.
poprzez
pisanie
tzw.” miękkich grantów” do wysokości 20 – 30
tysięcy złotych. Jest wiele programów unijnych,
z których można tutaj skorzystać. Rozmawiałem już
o tym w Waszą Panią Dyrektor. Wy też możecie się
włączyć w te inicjatywy, macie przecież wspaniałe
pomysły, a i tradycja zobowiązuje. Cieszę się, że
jest taka szkoła, że ma wysoką zdawalność matur
i wielu wspaniałych absolwentów.
K.S. Wiemy, że Pana ugrupowanie polityczne
ma większość w Radzie Powiatu. Czy to w jakiś
sposób ułatwia pracę?
- Na pewno to nie komplikuje i nie utrudnia.
Powiem, że Rada Powiatu to doskonały,
sprawdzony
zespół
ludzi,
w
większości
samorządowców o wieloletnim doświadczeniu
w pracy na rzecz lokalnej społeczności. To sprzyja
twórczej dyskusji i podejmowaniu optymalnych
decyzji. Nie ukrywam, że trudnych, ale
koniecznych działań. Na przykład restrukturyzacja
szpitala (połączenie dwóch spółek w jedną), czy
sprawy
kształcenia
ponadgimnazjalnego.
Chcielibyśmy
wspólnie
z
nadzorem
pedagogicznym,
przedsiębiorcami,
wójtami,
dyrektorami szkół i rzemiosłem przyjrzeć się
nowym kierunkom kształcenia i dopasować je do
lokalnego rynku pracy (np. Iława mogłaby kształcić
w zawodach budowlanych, a my w stolarskich).
Oczywiście, kształcimy dużo absolwentów
o profilu gastronomicznym i hotelarskim, ale rynek
na te usługi jest już na naszym terenie nasycony.
Szukamy dalszych rozwiązań.
E.K. Chciałbym wrócić jeszcze do naszej szkoły
i zapytać, jak widzi Pan naszą przyszłość i czy
możemy liczyć tutaj na Pańskie wsparcie?
- Wiem, że większość Waszych absolwentów, to
przyszli studenci i absolwenci różnych kierunków
studiów. To mądrzy i otwarci na świat ludzie,
którzy studiują w dużych ośrodkach akademickich
w całym kraju. To inny świat i inne kontakty.
Wierzę w ich rozsądne wybory, a ze znalezieniem
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pracy nie będą mieli kłopotów. Z drugiej strony,
będziemy robić wszystko, aby Wasze oczekiwania
dotyczące procesu kształcenia czy wyposażenia
szkoły zostały spełnione. Podobają mi się Wasze
profile kształcenia i otwarci jesteśmy również na
inne inicjatywy. Ponieważ „Norwid” dysponuje
stosunkowo dużym zapleczem pomieszczeń,
a koszty stałe i tak musimy ponosić, toteż –
przynajmniej na razie - technikum będzie się
mieściło
u
Was.
Chcielibyśmy
również
w większym
stopniu
wykorzystać
internat
i stworzyć tam jak najbardziej optymalne warunki
pobytu i zachęcić uczniów dojeżdżających do
korzystania z niego. Wielu z Was jest na tak
wysokim poziomie wyedukowania, że tylko
pozazdrościć. Mam okazję czasami przeczytać
i usłyszeć o Waszych niezwykłych zdolnościach,
zainteresowaniach i dokonaniach. Dlatego nie
chcemy, ani nie zamierzamy tu niczego zmieniać,
a wręcz przeciwnie – wspomagać. Planujemy
przyznawanie stypendiów dla najzdolniejszej
młodzieży z naszego powiatu i nie mamy również
nic
przeciwko
temu,
żebyście
powołali
Młodzieżową Radę Powiatu, jako pewnej instytucji
doradczej, której z ochotą będziemy wysłuchiwać.
D.Ś. W najbliższych latach nasz kraj, no
i oczywiście
nasze
województwo
może
spodziewać się napływu znaczących środków
unijnych. Na ile nasz powiat będzie mógł z nich
skorzystać?
-Jak już wspomniałem, w bieżącym roku
chcielibyśmy przeznaczyć prawie 1/3 środków
z naszego budżetu na inwestycje. To bardzo dużo.
Największą bolączką (nie tylko u nas) jest służba
zdrowia oraz drogi. Będziemy pisać projekty oraz
składać wnioski i mam nadzieję, że uda się nam
sukcesywnie
realizować
zamierzone
cele.
Pamiętajmy, że jest 19 powiatów w naszym
województwie, więc ile środków unijnych i na co
przeznaczy samorząd województwa, będzie
zależało od wielu różnorodnych czynników.
K.S. Chcielibyśmy coś usłyszeć na temat
największej naszej bolączki, bezrobocia. Jak
starostwo zamierza z tym walczyć.
-Istotnie jest to poważna sprawa i wspólnie
z urzędem pracy i innymi instytucjami będziemy
starali się je w miarę możliwości ograniczać. Są
programy i środki przeznaczone na szeroką gamę
szkoleń na konkretne zapotrzebowanie rynku.
Wiemy, że szkolenia są drogie i praktycznie
bezrobotnego na nie stać. Chcielibyśmy tak to
wszystko ustawić, żeby ich beneficjenci nie mieli
problemu ze znalezieniem pracy. Wychodzimy też
naprzeciw przedsiębiorcom, głównie poprzez
dofinansowanie tworzonych przez nich stanowisk
pracy. Jest to kwota 22 tyś. zł na stanowisko.
Zakładamy, że taka osoba będzie zatrudniona
później w danym zakładzie pracy przez minimum
2 lata.
Podobnie
chcielibyśmy
zachęcić
pracodawców do wydłużenia okresów stażu z 6 do

9 miesięcy lub dłużej. Będziemy spotykać się
z przedsiębiorcami,
działać
wielokierunkowo
i korzystać w wszelkich pojawiających się
programów i projektów dla każdej grupy społecznej
zagrożonej bezrobociem (np. dla osób 50+). Nie
będziemy robić szkoleń dla szkoleń, ale pod
konkretne zapotrzebowanie rynku.

E.K. Na koniec może coś przyjemniejszego.
Czym nasz powiat może się pochwalić?
-Tradycja, położenie, rys historyczny to dziedziny,
którymi każdy powiat może się pochwalić, również
my. W naszym powiecie działają przedsiębiorcy
znani w świecie (głównie branża drzewna
i metalowa), działają u nas dwie strefy
ekonomiczne, i mimo, że jesteśmy małym
powiatem, nie mamy kompleksów z tego powodu.
Mam jedynie żal do moich poprzedników, że nie
połączyliśmy się swego czasu z gminą Lubawa, bo
przecież zawsze ten region stanowił jedność
i historyczną i geograficzną, że nie wspomnę
o religijnej. Bylibyśmy naprawdę pięknym,
mocnym, nie tylko rolniczo, ale i przemysłowo
powiatem. Na obecnym etapie trudno jest mówić
o jakimkolwiek połączeniu, ale o wielotorowej
współpracy jak najbardziej. Ostatnio – na przykład
– nasz szpital poszerzył swoją ofertę świadczenia
usług w Lubawie. Na razie w charakterze
przychodni. Takie zapotrzebowanie zgłosili sami
lokalni przedsiębiorcy i nie chcielibyśmy być tutaj
źle postrzegani przez administrację sąsiednich
powiatów. Wszystko dla ludzi, tym bardziej, że
wielu mieszkańców naszego powiatu pracuje
w powiatach ościennych, więc ta współpraca
powinna stać ponad partykularnymi interesami.
Możemy się również szczycić naszym pięknym
położeniem geograficznym. Okoliczne jeziora,
rzeka Drwęca, czystość i piękno krajobrazów czy
aktywność lokalnych grup działania,
to
z pewnością atuty.
PAN STAROSTA UDZIELIŁ NAM WYWIADU PRZED
SWOJĄ DYMISJĄ Z PRZYCZYN OSOBISTYCH.
POSTANOWILIŚMY GO OPUBLIKOWAĆ, GDYŻ
PRZEMYŚLENIA I WNIOSKI DOTYCZĄCE PRACY
I MISJI STAROSTWA Z PEWNOŚCIĄ POZOSTANĄ
AKTUALNE I WAŻNE NA PRZYSZŁOŚĆ
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ułożenie słowa CEWKOWAĆ. Poniesione ryzyko
nie opłaciło się. Zamiast 96 punktów konta tychże 3
ekip zasiliło 0 punktów. Pozostałe drużyny
odskoczyły układając bezpieczne i pewne
posunięcia. Na uwagę zasługuje mocna gra do
końca debiutantek turniejowych z klasy II B LO,
które w ostatnich 3 rundach awansowały na 4
miejsce, a do przysłowiowego pudła zabrakło im
tylko 1 punktu. Gratulujemy zwycięzcom.
W piątek natomiast odbył się pokaz mody w stylu
Atrakcje, które Samorząd Uczniowski przygotował
z okazji WOŚP były rozłożone na trzy dni (7,8,9
stycznia). Pierwszego dnia odbył się „mecz
gwiazd” w unihokeja, w którym uczniowie
zmierzyli się z nauczycielami. Po zaciętej walce
rzutem na taśmę wygrali nauczyciele wynikiem 4:3.

retro oraz licytacja gadżetów z WOŚP. Szkolna
aula była wypełniona po brzegi, a retro miss
i misterem szkoły zostali: Marika Jabłońska (kl. II
a LO) i Wiktor Łopata (kl. II c LO).

Oczywiście wynik nie był najważniejszy, gdyż był
to mecz, z którego dochody zostały przeznaczone
na WOŚP. Emocje nie opadły tego dnia, gdyż kilka
chwil później rozpoczął się turniej klas
w siatkówkę, który wygrała klasa I c LO.
Kolejnego dnia odbył się turniej w scrabble. Do

rywalizacji przystąpiło 27 uczniów podzielonych na
10 zespołów. Kolejność na pierwszych trzech
pozycjach zmieniała się wielokrotnie. Kluczowym
wyrazem dla końcowego układu tabeli okazała się
runda czwarta, w której trzy zespoły ułożyły wyraz
ODŻYWIĘ za 66 punktów. Siódemka wisiała
w powietrzu, a zestaw liter w 7 rundzie
CEWKOWĆ pozwolił 3 drużynom zaryzykować

„Chciałbym bardzo podziękować wszystkim,
którzy zaangażowali się w organizację, a także
wszystkim, którzy byli obecni podczas tych
wydarzeń” - Paweł Suszyński przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego na temat WOŚP
w naszej szkole. Corocznie uczniowie naszej szkoły
wspólnie z młodzieżą innych szkół aktywnie
uczestniczą w tym ogólnopolskim charytatywnym
przedsięwzięciu. W tym roku nasi wolontariusze,
33 uczniów z klas I, II i III LO podczas wszystkich
imprez szkolnych oraz kwesty ulicznej w dniu 11
stycznia 2015 roku zebrali łącznie 5044,99 zł.
Koordynatorem wszystkich przedsięwzięć w naszej
szkole była Pani Edyta Kozłowska. Dziękujemy
wszystkim za pomoc, zaangażowanie i ofiarność na
tak szlachetny cel.
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odjeżdżać. Tak naprawdę cały czas świetnie się
bawiliśmy, i sądzę że również sporo się
nauczyliśmy.
Bardzo
dobrze
wspominamy
wszystkie inicjatywy, przedsięwzięcia, gry, zabawy
oraz
wspaniałych
opiekunów.
Dziękujemy
wszystkim za wszystko.
Milena Markuszewska( kl. I e LO)

Po przybyciu wszystkich uczestników zasiedliśmy
do posiłku,
po czym stworzyliśmy kółeczko
i zaczął się desant. Zapoznawaliśmy się ze sobą.
Uczestniczyliśmy w grach zapoznawczych,
przełamywaliśmy swoje lęki i obawy pracując
w zespołach,
odnajdywaliśmy
swoje
pasje,
przedstawialiśmy
zainteresowania
oraz
poszerzaliśmy swoje spojrzenie na innych.
Następnego dnia zaczęliśmy układać występ –
wiadomo - początki były śmieszne, dużo pomysłów
a mało czasu. Mieliśmy wzloty i upadki, ale
dotarliśmy do wspaniałego efektu naszej pracy.

Gdy już mieliśmy ułożone scenki do spektaklu
zaczęliśmy robić próby. Mino że wesoła, to jednak
ciężka była to praca. Do występu potrzebne były
nam pojki, hulahop, kije, wachlarze i dużo innych
materiałów i rekwizytów. Pomimo wyczerpujących
prób, znaleźliśmy siłę, aby jeszcze wieczorem
trochę „porozrabiać” Trzeci dzień był bardzo
stresujący. Były próby, próby i jeszcze raz próby.
To był kosmiczny dzień pełen przygód. Niektórzy
z uczestników obawiali się trochę swoich
publicznych występów, lecz w końcu udało się i tę
barierę pokonać. Od godz. 20.00 Miejsce Inicjatyw
Pozytywnych, zaczęło zapełniać się gośćmi, którzy
przyszli obejrzeć nasze przedstawienie. Byli to nasi
koledzy i koleżanki, przyjaciele, rodzice
i nauczyciele. Mieli co podziwiać, bo występ był
naprawdę dobry i zebraliśmy mnóstwo pochwał
i gratulacji. Byliśmy nawet tym trochę zaskoczeni,
a jednocześnie szczęśliwi, że się nam udało i że
warto było włożyć sporo trudu i poświęcić dużo
czasu, aby to wszystko dobrze wypadło. Tym
bardziej, że robiliśmy to z wielką przyjemnością.
Ostatni dzień był troszkę smutny, bo trzeba było
Goniec Nowomiejski – nr 40 – styczeń – luty 2015
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JAK SOBIE RADZIĆ
Z DEPRESJĄ?
Co roku w Polsce, 23 lutego obchodzimy
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Choroba ta
jest najczęściej występującym zaburzeniem
psychicznym. Tak częstym, że zyskała miano
choroby cywilizacyjnej XXI wieku. Jest tak
powszechna, że choruje na nią około 10%
społeczeństwa. Jak zatem odróżnić, czy mamy do
czynienia ze zwykłym „dołem” czy depresją? Tak
zwanego „doła” ma od czasu do czasu każdy z nas.
Bywa też tak, że nie znamy jego przyczyny. Źle się
czujemy, mamy obniżony nastrój, nie mamy ochoty
nic robić. Depresja natomiast jest dużo
poważniejszą
chorobą,
często
wymagającą
interwencji lekarskiej. Jednym z portali, który
zajmuje się pomocą w takich sytuacjach, jest
befrienders.org. Na pytania dotyczące depresji;
sposobach jej leczenia i efektach terapii zgodził się
odpowiedzieć nowomiejski psychiatra, dr Janusz
Maćkowski.

Leki zażywane przez pacjentów powodują, że
wytwarzana serotonina utrzymuje się w organizmie
przez dłuższy czas.
Czy możliwy jest nawrót choroby?
Skłonność do depresji jest dziedziczna, zatem
jeżeli ktoś urodził się obciążony genetycznie lub
jeśli mózg został uszkodzony, taka osoba jest
bardziej podatna na zachorowanie. W zależności od
trudności życiowych mogą wystąpić nawroty
choroby. Gdy leczymy od roku do trzech lat
pierwszy duży epizod depresji, odstawiamy leki,
w tym czasie przygotowujemy pacjenta do realnego
podejścia do tego co się z nim dzieje, tłumaczymy
mu na co zachorował, że to nie jest jego wina, bo
to siedzi w środku i tyka jak bomba. U kobiet
częste są depresje poporodowe, gdyż ta depresja
„siedziała” w środku, ale nie było aż tak źle, żeby
się ujawniła. Poród, zwłaszcza okres poporodowy
przebiega z
dużym obniżeniem odporności
u kobiety. Wtedy często uaktywniają się różne
choroby, w tym depresja. Podsumowując depresja
może nawracać, gdy przestaniemy ją leczyć.
Pytanie: Co dalej? Wówczas zgłaszamy się do
psychiatry i kontynuujemy leczenie. Jeśli takie
nawroty następują często, mówimy o chorobie
afektywnej jednobiegunowej, albo o depresji
nawracającej, co oznacza przyjmowanie leków
latami
Czy depresję można całkowicie wyleczyć?

Kogo najczęściej dotyka depresja i jak wygląda
w praktyce jej leczenie?
Depresja dotyka najczęściej ludzi między 20 a 40
rokiem życia, czyli w wieku najbardziej
produktywnym. Jeśli chodzi o depresję endogenną,
spowodowaną
zaburzeniem
metabolizmu
centralnego układu nerwowego, to możemy jej nie
wyleczyć nigdy, a jeśli chodzi o depresje
reaktywne, spowodowane utratą kogoś bliskiego,
nieszczęśliwą miłością i tak dalej, leczenie trwa
zazwyczaj do pół roku. W przypadku depresji
towarzyszących chorobom somatycznym, takich jak
nowotwory wyleczenie jest właściwie niemożliwe,
gdyż depresja idzie z nimi w parze. Korygowana
jest za pomocą leków lub psychoterapii.

Mało prawdopodobne, ale możliwe. jest to choroba
o wiele częstsza niż się rozpoznaje. Poza tym często
warunki w jakich żyjemy nie nastrajają
optymistycznie; ludzie chcą mieć dzieci, pracę,
przyjaciół, zwiedzić świat, a na to wszystko będą
potrzebne pieniądze, z którymi może być problem.
Mnóstwo ludzi wyjeżdża z kraju w poszukiwaniu
pracy, a wraca z depresją, gdyż nie dają sobie rady.
To wszystko napędza stany depresyjne, lecz nie jest
ich pierwotną przyczyną. Duży stres psychiczny lub
problemy rodzinne nie są czynnikami budującymi.
Depresja dotyka ludzi niezależnie od wykształcenia
czy pochodzenia. Wchodząc na śliski lód nie
ważne czy ktoś ma sześć fakultetów czy nie, ryzyko
poślizgnięcia się jest zawsze. Tak samo jest
z depresją
Kto choruje najczęściej?
Kobiety chorują częściej, ale mężczyźni chorują
głębiej – ciężej się ich leczy, bo depresja często
powiązana jest ze spożywaniem alkoholu. Pacjent
poprawia sobie nastrój jakimiś trunkami, aż
w końcu może dojść do samobójstwa. W wieku
pięćdziesięciu lat istnieje tu bardzo duże
zagrożenie. U kobiet problem alkoholizmu jest
mniejszy, lecz w ostatnim czasie przestaje to mieć
znaczenie.
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Jakie skutki niesie za sobą nieleczona depresja?

Śmierć. W różnym czasie, w zależności od rodzaju
depresji. Te, podczas których występują myśli
samobójcze bez podjęcia leczenia, w szybkim
czasie prowadzą do zgonu, ale chory wysyła różne
sygnały – chodzi do lekarza ogólnego, rzekomo
z inną chorobą, co jest nieprawdą. Boi się mówić
o swoim problemie, ale jeżeli widzimy takie
objawy jak anhedonia, czyli że nic nie sprawia nam
przyjemności; anergia – nic nam się nie chce;
dodatkowo
mamy
zaburzenia
snu,
miesiączkowania, to są to objawy dużej depresji.
Jeśli się z tym czeka, a pojawią się myśli
samobójcze, no to ci chorzy bardzo często giną.
A co drugie próby samobójcze kończą się śmiercią.
Czy depresji można zapobiec, jeśli tak to w jaki
sposób?
Profilaktyka depresji jest trudna, ale żeby
zwiększyć swoje szanse, trzeba jeść dużo potasu
i magnezu, szczególnie w okresach przesilenia,
czyli gorzka czekolada, orzechy, kawa oraz bardzo
ważna rzecz – suplementacja witaminy D, która
występuje w tłustych rybach morskich i innych
owocach morza. Ponad to zawierają one bardzo
dużo
kwasów
OMEGA,
które
działają
prozdrowotnie,
zawierają także selen i inne
potrzebne nam pierwiastki.. Warto pamiętać też
o tranie. Zapobiec depresji się nie da, ale można
w pewnej części uchronić się przed nią lub
złagodzić jej przebieg. Mówi się o depresjach
jesienno-wiosennych. Nie jest to do końca prawdą.
Jesienią czy wiosną mamy obniżoną odporność,
człowiek jest biologiczne słabszy, wtedy
zachorowalność na wszystkie choroby jest większa,
nie tylko na depresję
Jak bliscy osoby chorej mogą pomóc jej w walce
z chorobą?
Kochając ją i okazując troskę i zrozumienie. Okres
pokwitania u dziewcząt, okres przełomów
życiowych,
pierwsza
praca,
dziecko,
niepowodzenia. Zwłaszcza w tych momentach
trzeba analizować przyczyny niepowodzeń, bo
może być tak, że ktoś po prostu miał gorszy dzień
lub nie może się skupić, nie wysypia się przez co
gorzej radzi sobie w nauce. Zaczynamy szukać
i okazuje się, że potrzebna jest pomoc
psychiatryczna.

Jedną rzecz trzeba powiedzieć wyraźnie. Żaden
psycholog nie wyleczy depresji. Jest to choroba
metaboliczna, taka jak cukrzyca. Jeśli nie
zastosujemy leków, nie będzie efektów, a jeśli będą
to nie była depresja. Mam na myśli dużą depresję,
nie odczyny depresyjne, czyli chandrę, bo ją może
mieć każdy.
Czy zachorowalność na depresję jest u nas
wysoka?
Taka sama jak na terenie całej Polski. W Polsce
zachorowalność jest nieco wyższa, gdyż do
niedawna nie była do końca rozpoznawana.
Diagnozowano różne rzeczy, a nie depresje. Bardzo
dużo chorób przebiegających jak depresja brano za
inne. Generalnie występowanie chorób centralnego
układu nerwowego, w tym depresji jest na świecie
podobne
Czy z depresją zawsze należy udać się do
lekarza? Czy choroba może ustąpić sama?
Może ustąpić samoistnie, ale nie jest to
wtedy prawdziwa depresja. Odczyny depresyjne,
typu chandra ustąpią same. Przetrwałe reakcje
żałoby, nieszczęścia i tak dalej, są rzeczami,
z którymi człowiek jest w stanie sobie poradzić.
Prawdziwa depresja, uwarunkowana genetycznie
musi być leczona psychiatrycznie. Nie da się
wyleczyć cukrzyka bez insuliny, jeśli on jej nie
wytwarza, trzeba mu ją podać,. Tak samo jest
z depresją. Pacjenci często nie chcą przyjmować
leków, tłumaczę im wtedy, że ich organizm nie
wytwarza odpowiedniej ilości serotoniny. Jeśli nie
podniesiemy jej poziomu to będzie zmęczony,
niewyspany, być może wejdzie pod pociąg i to
wcale nie musi być samobójstwo. Stanie się tak
przez nieuwagę. Podwyższona śmiertelność ludzi
chorych na depresję nie wynika tylko
z samobójstw, ale również z faktu, że są oni
bardziej podatni na zachorowania. Zmartwienia
obniżają odporność na różne zakażenia, dlatego
trzeba z nią walczyć. Na szczęście coraz więcej
osób nie boi się podjęcia leczenia, opowiedzenia
o swoich problemach zdrowotnych. Kiedyś
skierowanie do psychiatry było wstydem, teraz się
to zmienia. Pomoc psychologiczna w leczeniu
depresji jest potrzebna, ale jako wspomagacz
leczenia farmakologicznego.
Katarzyna Błaszkowska (kl. II b LO)
Wioletta Rutecka (kl. II b LO)
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TWÓJ ZODIAKALNY SZKOLNY HOROSKOP
BARAN (21 III – 20 IV)

WAGA (23 IX – 23 X)

Klasowy
rozrabiaka,
ciekawski łobuziak, lubi
szkołę, zrobi wszystko, żeby
się w niej nie nudzić. Barany
powinny popracować nad
koncentracją,
wykazywać
więcej wiary, samokontroli
i zdyscyplinowania

Sympatyczna i towarzyska,
mądra i zdolna, łatwo osiąga
w szkole sukcesy, ma wielu
kolegów, lubią ją nauczyciele.
Wagi powinny być bardziej
elastyczne, a swój zapał
i energię
przeznaczać
na
zdobywanie wiedzy i rozwijanie
swoich licznych talentów.

BYK (21 IV – 21 V)

SKORPION (24 X – 22 XI)

W szkole spokojny i cichy,
pilny i sumienny, ale bez
przesady - nie lubi robić
więcej niż musi. Byki
powinny starać się bardziej
rozwijać swoje wielorakie
zainteresowania i wkładać
w naukę więcej pasji.

Żarliwy i namiętny, w szkole do
nauki podchodzi z pasją,
wszystko go interesuje, lubi gdy
wkoło coś się dzieje. Skorpiony
potrzebują więcej wiary w siebie
oraz większej konsekwencji
w działaniu, a mniej emocji.
STRZELEC (23 XI – 21 XII)

Bardzo
zdolny,
bystry,
rozmowny, umie dyskutować,
przekonywać, do szkoły chodzi
z chęcią, lubi konkursy, zawody
i olimpiady, często je wygrywa.
powinny
bardziej
Strzelce
koncentrować się na tym co
robią, działać konsekwentnie,
uczyć się systematycznie, nie
odkładać niczego na później.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)

Klasowy gaduła, każdego
rozbawi, wyczyta każdą
ciekawostkę, wszędzie go
pełno. Bliźnięta powinny
popracować bardziej nad
systematycznością, solidniej
przykładać się do nauki
i lepiej wykorzystywać swoje
wrodzone zdolności.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)

Pracowity, dokładny i pilny,
bardzo odpowiedzialny oraz
rozsądny, a do tego wyjątkowo
zdolny - prawdziwy wzór,
chociaż za szkołą nie przepada.
Koziorożcom przyda się więcej
wiary w siebie, gdyż trudno
sobie radzą w sytuacjach
konfliktowych.

RAK (22 VI – 22 VII)

Pilny i obowiązkowy, szybko
się uczy, spokojny, wzorowy
uczeń, lubią go nauczyciele.
Raki powinny być bardziej
wytrwałe w nauce, nie
rozpraszać się w szczegółach,
konsekwentnie dążyć do celu
i systematycznie zdobywać
wiedzę.
LEW

(23

VII

–

22

WODNIK (21 I – 20 II)

Oryginalny
i
pomysłowy,
wszystkich w szkole zna, lubi
dyskutować i popisywać się
wiedzą, nauka to dla niego
przyjemność. Wodniki bywają
konsekwentne w działaniu,
łatwo zdają egzaminy. Powinny
unikać popisywania się.

VIII

Zdolny i ambitny, zawsze
chce być pierwszy, chciałby
rządzić w klasie, uwielbia
zwracać na siebie uwagę.
Lwy nie powinny przesadzać
ze swoimi ambicjami, ale
z większym
dystansem
podchodzić do siebie samych
i ewentualnych porażek czy
niepowodzeń.

RYBY (21 II – 20 III)
Zdolne i pracowite, spokojne,
bystre, lubiane przez kolegów,
w szkole osiągają sukcesy, są
uzdolnione artystycznie. Ryby
powinny
być
bardziej
konsekwentne i wytrwałe oraz
asertywne w marzeniach.

PANNA (23 VIII – 22 IX)

Nie przepada za szkołą,
samotnik, zwykle uczy się
sumiennie, ale nie dla stopni
i wyróżnień, wybiera sobie
ulubione przedmioty.
Panny powinny starać się
wykorzystywać swoje atuty
i talenty, a także walczyć
z nadmierną drobiazgowością

Tekst: Daria Marcfeld (kl. II e LO)
Rys. Karolina Szymankiewicz (kl. I a LO)
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Rozmowy Niedokoń
Niedokończone…
Edwardzie sprawiedliwy,

Dominiku wyrozumiały,,

Słyszałeś
zapewne
dziesiątki, a może nawet
setki opinii związanych ze
statusem
majątkowym,
wypowiadanych z ust
Polaków, a może nawet
sąsiadów, znajomych czy
przyjaciół. Jak zwykle
zdania w tej materii
skrajnie się różnią. Jedni
twierdzą, że ledwo „wiążą
koniec z końcem” i na nic
ich nie stać, drudzy zaś, nawet jeśli ich sytuacja
materialna nie jest idealna, cieszą się z najmniejszych
rzeczy, takich jak dobra ocena w szkole czy jakiś,
większy lub mniejszy, sukces. Są też tacy, których
zasoby finansowe są niebagatelne i są zadowoleni.
Jednakże,
coraz rzadziej takich spotykam.
Zazwyczaj Ci ostatni we wszystkim szukają „dziury
w całym”. Mają rodziny, dzieci, samochody, dobrą
pracę, a i tak jest im źle. Szukają potknięć
konkurencji, „prawnych kruczków”, czy chwil
słabości. Jeśli to nie pomaga, próbują knuć różnego
rodzaju teorie spiskowe. A co najciekawsze
i zarazem najgorsze; fabrykują mity lub tworzą
układy. Nieważne, czy to prawda. Ważne, żeby była
sensacja. Ważne, żeby ktoś zwrócił na nich i na to
uwagę. Czy to na tym polega, żebyśmy w taki sposób
„umilali” sobie życie? Po co to wszystko,
Edwardzie? Czy to chęć zwrócenia na siebie uwagi,
dowartościowania się czy wręcz jakiś akt desperacji?
Ilu jest takich wśród nas, którzy są chorzy
z nienawiści, a może z zazdrości? Nie mówię tu
o niektórych tak zwanych „politykach”, bo oni to
czasami swoimi wypowiedziami przekraczają
wszelkie granice przyzwoitości, kultury i savoir
vivru. Ale do rzeczy.
Ja, Edwardzie, mimo wszystko, staram się być
umiarkowanym konformistą. Często
próbuję
zrozumieć takie lub inne postawy i zachowania
człowieka. Z pewnością brak mi fachowej wiedzy
i doświadczenia w tych sprawach. Ale przecież żyję
w określonym środowisku i otaczam się różnymi
ludźmi. Powiedz mi, Edwardzie, jak to jest, że jako
ten sam gatunek – homo sapiens - tak się różnimy?
Chciałbym poznać Twoje zdanie na ten temat.
W związku z tym jedno pytanie pozostawiam do
rozważenia Tobie. A mianowicie: Jak tu wszystkim
dogodzić? Co sprawić, abyśmy dobrze postrzegali
innych i jednocześnie byśmy byli sami dobrze
postrzegani?
Życie
wówczas
stałoby
się
przyjemniejsze, a i przyjaciół mielibyśmy więcej.

Pewnie niejeden raz
słyszałeś sformułowanie:
"Fenomenem
naszego
gatunku jest to, że każdy
z nas jest inny". Moim
zdaniem są to (niestety)
tylko pozory. Można
wymieniać tutaj wiele
łączących
nas-ludzi
przymiotów, ale dziś
wolałbym skupić się na
jednej - każdy z nas jest
chciwy, jednak jedni
radzą sobie z tą cechą niszcząc ją w zalążku,
a wśród innych rośnie ona do takiego rozmiaru, że
przysłania nam to co w życiu jest najważniejsze.
Nieważne ile mamy, pragniemy mieć
jeszcze więcej i więcej. Gdy już nie mamy
fizycznej możliwości aby wspiąć się wyżej - część
z nas dąży do tego aby to inni upadali, pozostali zaś
rozpoczynają kult własnej osoby, mając głęboką
nadzieje, że uda im się "zarazić" nim resztę
społeczeństwa. To właśnie brak poczucia własnej
wartości, potrzeba wywyższania ponad ogół
prowadzi do wszechobecnej już dziś zawiści.
Wszechobecne jest również poszukiwanie
sensacji. Nawiązuję tu do wspomnianych przez
Ciebie zamachów, teorii spiskowych czy układów.
Problem ujawnia się, gdy zadamy sobie pytanie:
Dlaczego chcemy ową sensację znaleźć? Czym się
tak właściwie motywujemy? Jeżeli kierujemy się
wspomnianą już przeze mnie zawiścią to zazwyczaj
nasze "odkrycie" ma kogoś zniszczyć i wtedy
okazujemy drugą, tę gorszą stronę naszej natury,
jak dr Jekyll i Mr Hyde z noweli R.L.
Stevensona. Być może, tak jak wspomniałeś,
jest to jedynie akt jakiejś osobistej desperacji, bądź
zagubienia.
Przechodząc do Twojego ostatniego
pytania, Dominiku... Pewnie każdemu od razu
nasunęłoby się powiedzenie "jeszcze się taki nie
urodził, co by wszystkim dogodził". Ja jednak na
świat patrzę z zupełnie innej strony. Czasy,
w których celem naszej egzystencji było życie
w zgodzie ze wszystkimi dawno przeminęły.
Musimy zrozumieć, że powinniśmy otaczać się
ludźmi, którzy chciwość "zniszczyli w zalążku",
ludźmi dla których zazdrość czy chciwość są
całkowici obce. Pewnie zapytasz jak takich ludzi
znaleźć? Może pomyślisz, że jest to wręcz
abstrakcja? Na swoim przykładzie mogę Ci
powiedzieć, że jest to całkowicie wykonalne.

Dominik Światkowski kl. I a LO

Edward Klimek kl. I a LO
Rys. Karolina Szymankiewicz kl. I a LO
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