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Dni Otwarte w Staszicu 21.04.2012r.
W godzinach od 10.00
do 13.00 odbyło się
zwiedzanie naszej
szkoły przez gimnazjalistów. Zainteresowanie młodzieży gimnazjalnej naszą placówką było bardzo
duże i odbywało się
przy sprzyjającej dla
nas atmosferze i pogodzie. Wszystko udało
się, zgodnie z planem.
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FILMOWE POJEDYNKI

3

W dniach 11-13.04 w Łodzi odbyła się piąta edycja „Filmowych
Pojedynków”, ogólnopolskiego wydarzenia filmowego. Pojawiło się
wielu uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, m.in.
z Gdańska, Zakopanego, Gliwic i oczywiście z Białej Podlaskiej.
W ciągu trzech dni uczestnicy imprezy oglądali ciekawe filmy
i słuchali interesujących wykładów osób związanych z „dziesiątą muzą”.
Tematem było kino kultowe, a główną atrakcją, jak również powodem do nazwy tego eventu („Filmowe Pojedynki”), była emitowana
na żywo debata młodzieżowa na temat kształtowania przez film historii w świadomości widzów.
W programie znalazło się też miejsce na zwiedzanie Łodzi filmowej i wizyty w Muzeum Kinematografii oraz w Państwowej Wyższej
Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (PWSFTviT).
Atmosfera podczas „Filmowych Pojedynków” była bardzo przyjemna. Wszyscy (lub większość) dobrze się bawili, niektórzy nawet
bardzo dobrze (gdyż Łódź nocą jest piękna).
Podsumowując, gdy zostanie zorganizowana kolejna edycja
„Pojedynków” z przyjemnością na nią pojadę.
Paweł Puchala
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Muzeum Powstania
Warszawskiego

WYCIECZKA DO STOLICY
16 kwietnia, poniedziałek, dzić Muzeum Powstania
tuż po weekendzie, świet- Warszawskiego,
ny dzień na wyjazd. Nie-

bo uważam, że każdy

codzienny, można powie- człowiek powinien mieć
dzieć, wyjątkowy, wyjazd

świadomość historii swo-

do Muzeum Powstania

jego kraju, oraz przynajm-

Warszawskiego i Teatru

niej kilka razy w roku być

Buffo.

w teatrze. Faktem jest,

Ktoś powie– „i tak już

że my jako mieszkańcy

wiele razy byłem w mu-

Białej Podlaskiej mamy

zeum, teatrze, ale pojadę, bardzo ograniczony dobo nie będzie lekcji”.

stęp do kultury. Chociaż-

Cóż, można i tak,

by dlatego, że mieszkamy

ale myślę, że ten wyjazd

daleko od stolicy,

to nie tylko wolny dzień

a i nie każdego stać

w szkole, ale również coś na niezbyt niskie ceny bibardzo interesującego,

letów. Muzeum zwiedzili-

ciekawego, a nawet zmie- śmy na „sucho”, bez przeniającego nasz sposób

wodnika, ale z jednej

myślenia, postrzegania

strony to dobrze – zmu-
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wać. Po kilku latach grania tego przedstawienia,
z obsadą rewelacyjną
(Edyta Górniak, Robert
Janowski), zobaczyłem
młodych, szalenie zdolnych aktorów, którzy
z pozytywnym skutkiem
próbują przeskoczyć poprzeczkę, postawioną
bardzo wysoko, przez
ich poprzedników. Z jednej strony taniec, muzyka
i zabawa,
z drugiej zwykłe, szare,
codzienne życie… Wyjazd zaliczam do grupy
wyjazdów udanych, według mnie. Czekam
na następne.

Hubert Paszkiewicz

Przypis redakcji: W wycieczce wzięły udział osoby
różnych rzeczy. Nigdy
siło to nas do myślenia,
chętne z klas: IA, ID, IF, IIA,
nie lubiłem wycieczek,
czytania, obserwowania.
IIB. Opiekunem wycieczki
które niczego nowego nie Teatr, miejsce niezwykłe,
były pani Elżbieta Janicka,
magiczne,
o
którym
możwniosą do mojego życia,
Justyna Kaliszewska-Łodyga,
na
byłoby
napisać
bardzo
Anna Skolimowska-Kieczka,
które są organizowane
dużo pozytywnych rzeczy. Beata Kuzko. Główny kieot tak, aby zapełnić godziOdnośnie „Metra” – nie
rownikiem wycieczki
ny. Bardzo chciałem zoba- za bardzo wiedziałem,
była pani Urszula Remiczyć „Metro” jak i zwie- czego mam się spodzieszewska.
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DNI OTWARTE W STASZICU

21.04.2012r.
godz.
10.00-13.00
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KALENDARIUM MAJ
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

2

3

Międzynarodo-

Dzień Flagi

Święto Konsty- Dzień Strażaka i Dzień Tole-

we Święto Pra- Rzeczpospolitej tucji 3 Maja
cy

Polskiej

4

Sobota
5

Hutnika

Niedziela
6

rancji, Praw

NMP Królowej Matura z j. pol-

Człowieka i

Polski

Integracji Eu-

skiego

Światowy

ropejskiej

Dzień Wolności Prasy

7

8

9

10

Światowy

Dzień Europy

Dzień Czerwo- (Święto Unii
nego Krzyża i

11

12

13

Matura z j. an-

Zimnych

Zimnych

gielskiego

ogrodników

ogrodników

(Pankracego)

(Serwacego)

Europejskiej)

Czerwonego

Międzynaro-

Półksiężyca

dowy

Matura z matematyki ;)

14

15

16

17

18

19

20

Zimnych ogrodni- Dzień bez Sa-

Święto Straży

Światowy

Międzynarodo-

Międzynaro-

Wniebowstą-

ków (Bonifacego)

Granicznej

Dzień Teleko-

wy Dzień Mu-

dowy Dzień

pienie

munikacji

zeów

Pamięci ofiar

mochodu

Dzień Farmaceuty Święto Polskiej
Muzyki i Plasty-

AIDS

ki

21

22

23

24

25

26

27

Dzień Strażaka

Dzień Praw

Światowy

Europejski

Międzynarodo-

Dzień Matki

Zesłanie Du-

Światowy Dzień

Zwierząt

Dzień Żółwia

Dzień Parków

wy Dzień Dzie-

cha Świętego

Kosmosu

Międzynarodo-

Narodowych

ci Zaginionych

(Zielone

Światowy Dzień

wy Dzień Róż-

Dzień Piwowa-

Świątki)

Różnorodności

norodności

ra

Jana, Juliusza

Kulturowej - w

Biologicznej

Dzień Mleka

Dzień Samo-

Trosce o Dialog i

rządu Tery-

Rozwój

torialnego

28

29

30

31

Najświętszej Maryi Panny, Matki
Kościoła

Ewelina Syrytczyk

PIERWSZA POMOC W STASZICU
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Dnia 13 marca na hali sportowej odbyły się zajęcia mające
na celu przygotować uczniów do udzielania pierwszej pomocy. Gościliśmy w tym dniu studentów z PSW im. Jana
Pawła II. Wykłady rozpoczęły się od multimedialnej prezentacji, w której opisane były najczęstsze zagrożenia jakie
mogą nam grozić podczas wykonywania codziennych
czynności. Następnym punktem były zajęcia praktyczne.
Na pięciu stanowiskach studenci uczyli nas między innymi
jak prawidłowo ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz jak wykonać resuscytacje – czyli tak zwane
„usta usta”. Największym zainteresowaniem cieszyło
się stanowisko gdzie usztywniano złamane kończyny nietypowymi przedmiotami np.: parasolką czy plastikowa rurką. Ćwiczenia jakie wykonywaliśmy na pewno pomogą
nam w uratowaniu czyjegoś zdrowia lub życia zwłaszcza
w okresie wakacyjnym.

Dawid Sidoruk
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SILNA WOLA I INNE BAJKI

Nie potrafimy jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego
sięgamy po alkohol czy papierosy. Zaczyna się od chęci spróbowania,
a kończy na wielu innych i coraz mniej logicznych powodach. Warto
jednak zastanowić się, czy nasze usprawiedliwienia nie są wyłącznie
wymówką, aby zamaskować fakt, że to uzależnienie.
Mimo, iż wszyscy dobrze wiemy, że alkohol i papierosy zabijają
i mordują nas oraz wszystkich dookoła, obydwie używki cieszą się w
naszym kraju coraz większym zainteresowaniem i niestety przez coraz
młodszą grupę użytkowników. W mediach wiele już zostało powiedziane na temat ich szkodliwego wpływu na organizm i zdrowie. Nie
ma więc potrzeby pisania o tym po raz setny, bo każdy z nas zna podstawowe fakty. Groźba raka czy chorób serca nie jest zbyt przekonująca, by być powodem zaprzestania picia czy palenia. Każdy myśli,
że póki co jest młody i zdrowy, więc jego to teraz nie dotyczy. Oczywiście pisząc ten tekst nie mam na celu prawienia morałów i doskonale
zdaję sobie sprawę, że po jego przeczytaniu nikt zapewne spektakularnie nie zmieni swojego nastawienia do owego tematu, skoro nie zrobił
tego do tej pory :).
Skutków nie da się jednak umieścić wyłącznie w ramach szkodliwości zdrowotnej, gdyż wiadomo, że nasze zachowanie znacząco
wpływa na postrzeganie naszej osoby przez innych. W Polsce pali
ok. 33% osób, należy więc pamiętać, że dla pozostałej części społeczeństwa-czyli dla pozostałych może być to oznaką słabej woli. Nawet
jeśli nie przejmujesz się opinią innych wyobraź sobie, jak wiele tracisz
w ich oczach (być może pięknej dziewczyny czy chłopaka?). Nałogi
wcale nie świadczą o atrakcyjności, nie dodają powagi czy dorosłości
(ew. mogą spowodować skutki w wyglądzie skóry, co zapewne doda
nam lat, ale nie wiem, czy szybsze starzenie może być powodem do radości), a poczucie wolności i niezależności, to tylko pozór.
Niewątpliwie spożywanie alkoholu wydaje nam się o wiele mniej
negatywne w skutkach. Jednak często potrafimy przesadzić z jego ilością. Wówczas na ogół, nasza nazwijmy to szkodliwość społeczna,
wzrasta. Codziennie słyszymy o zniszczonych przystankach, ławkach
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i tym podobnych rzeczach, które niefortunnie stanęły na drodze pijanemu młodzieńcowi, którego wręcz za swój obowiązek uznał zademonstrowanie siły. Nie zdaje on sobie wówczas sprawy, że być może schorowana pani Eugenia wręcz wyczekuje chwili, gdy usiądzie, aby spokojnie poczekać na autobus przyjeżdżający, za 10 minut . Nie rusza
go smutne spojrzenie dzieci, gdy po raz kolejny widzą zdewastowane
huśtawki i karuzele nie nadające, się do bezpiecznego użytkowania.
Niczym jest dla niego przerażenie pana Zenona, co może zrobić
mu mijająca go chwiejnym krokiem grupka . Nawet to, że pijany kolega siada za kierownicą i odjeżdża ledwo mieszcząc się w bramie nie
są warte zastanowienia się nad swoim zachowaniem. Wyobraźmy sobie
także ukochane i jakże zmartwione sąsiadki, które oczekują chwili,
aby zdać relacje o imprezie rodzicom (a przy okazji połowie miasta),
którzy mimo stosownego wieku zastanawiają się czy kolejny wypad
nie skończy się o wiele gorzej niż poprzedni.
Nawet jeśli jesteś pełnoletni pracujesz nie tylko na swoją opinię.
Niejednokrotnie przez twoje działania renomę traci szkoła, rodzice
są postrzegani za nie godnych zaufania (przecież nawet nie potrafili
cię wychować), piszą o tobie w gazetach (szkoda tylko, że w kronice
kryminalnej), a dziewczyna czy chłopak postrzegani są, za straceńców,
zbaczających na złą drogę. Może owe przykłady są w znacznym stopniu przesadzone, patrząc na przykładne zachowanie uczniów naszej
szkoły, ale profilaktyki nigdy dość :).
Jako aspekt końcowy i podsumowanie przybliżę bardziej ekonomiczne podejście do sprawy. Przyjmijmy, że paczka papierosów kosztuje 9 zł, a dziennie wypalasz paczkę. W tygodniu ,,przepalasz” 63 zł,
co daje około 2756 zł rocznie. Przez trzy lata to 8268 zł. Rzucając palenie zaczynając liceum skończyłbyś\ skończyłabyś je teoretycznie
z taką kwotą. Zatem kontynuując naukę zawstydziłbyś\ zawstydziłabyś
nawet Demotywatory przełamując historie opowiadające o wiecznie
głodnych studentach (przynajmniej przez jakiś czas).:)
Zbieżność imion i sytuacji jest przypadkowa.

Ewelina Niemierowska

Do zobaczenia

w czerwcu!

