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 Rekolekcje w kato-

licyzmie to kilkudniowy 

okres poświęcony odno-

wie duchowej poprzez 

modlitwę, konferencje 

oraz spowiedź. O znacze-

niu rekolekcji w atmosfe-

rze głębokiego wycisze-

nia przypo-

mniał Benedykt XVI, mó-

wiąc: "W naszej epoce co-

raz silniejszy jest 

wpływ sekularyzmu, 

a z drugiej strony po-

wszechnie odczuwa 

się potrzebę spotka-

nia z Bogiem. Oby 

więc nie zabrakło 

dziś możliwości da-

wania miejsca inten-

sywnemu słuchaniu 

Słowa w ciszy          

i modlitwie. Bardzo 

odpowiednimi miej-

scami dla takiego do-

świadczenia ducho-

wego są zwłaszcza domy 

rekolekcyjne. W tym celu 

trzeba je wspierać mate-

rialnie i zapewniać im od-

powiedni personel.”. 

W ubiegłym tygo-

dniu, jak co roku, w na-

szej szkole odbyła się 

właśnie msza rekolekcyj-

na. Dnia 13 marca 2013 

roku o godzinie 8.55     

na hali rozpoczęła się 

msza św., którą celebro-

wał  ksiądz Jacek Mucha         

z Duszpasterstwa Akade-

mickiego w Białej Podla-

skiej. Na eucharystii licz-

nie zjawili się uczniowie   

i grono pedagogiczne. 

Oprawę muzyczną oraz 

pomoc w przygotowaniu 

mszy św. zapewnili 

uczniowie naszej szkoły 

pod kierunkiem            

ks. Krzysztofa Danieluka  

i ks. Dariusza Konieczne-

go. 

Ksiądz w kierowa-

nym do nas kazaniu, na-

woływał do większej wia-

ry w siebie i drugiego 

człowieka. Mówił, że wia-

ra w siebie to sposób    

na życie. Im większa wia-

ra w siebie, tym większa 

pewność, że każde zamie-

rzenie, każdy cel, który 

sobie postanowimy zosta-

nie spełniony. Wiara       

w siebie zależy od wła-

snej samooceny. Im niższa 

samoocena, tym mniej 

wiary w siebie, a tym sa-

mym wiary we własne 

możliwości. Żeby pod-

nieść samoocenę, a tym 

samym zwiększyć 

wiarę w siebie trze-

ba zmienić sposób 

patrzenia na własną 

osobę.  

 Duchowny 

próbował pokazać 

nam namiastkę ideal-

ności, jaką w sobie 

mamy, ponieważ zo-

staliśmy stworzeni 

na wzór Boga. Pró-

bował również 

uświadomić nam,    

iż nie ważne jest jak 

oceniają nas inni, ważne 

jest to, aby dostrzegać w 

sobie i drugim człowieku 

tę boską część. 

Po wspólnej modli-

twie i komunii ksiądz po-

dziękował za możliwość 

wygłoszenia homilii, a na 

zakończenie mszy pobło-

gosławił wszystkich ze-

branych. 

Marta Barceluk 
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Jedną z najpiękniejszych rzeczy w naszym życiu jest możliwość 

poznawania nowych ludzi. 

Ich kraju i kultury. Zdoby-

wamy wtedy niezapomnia-

ne doświadczenia. Nasza 

szkoła umożliwia nam to 

poprzez współpracę z or-

ganizacją AIESEC. Polega to 

na tym, że ludzie z różnych 

krajów przyjeżdżają do na-

szego miasta na tydzień      

i w naszej szkole odbywają 

się z nimi spotkania, na których rozmawiamy w języku angielskim. 

 W tym roku naszymi gośćmi były dziewczyny z Brazylii i Gruzji. 

To, że jesteśmy w podobnym wieku ułatwiło nam rozmowę, ponieważ 

łatwiej nam było zadawać pytania np. na temat gruzińskiego wina. 

 Dziewczyny opowiadały nam trochę o swoim kraju, kulturze, 

tradycyjnym jedzeniu i tańcu . Uczyliśmy się języka portugalskiego,     

a Nino pokazała nam gruziński alfabet. Potem zaczęliśmy tańczyć       

i uczyć siebie na-

wzajem kroków. Ja-

ko, że był to 8 mar-

ca chłopcy podaro-

wali naszym go-

ściom kwiaty. Drob-

ny gest, który       

na pewno dużo      

znaczył. 

Paulina  

Dębicka 
 

AIESEC 



   5 FINAŁ KONKURSU NAUK PRZYRODNICZYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 

 19 marca w hali IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica 

 w Białej Podlaskiej odbył się finał I edycji Konkursu Nauk Przyrodniczych. Hono-

rowy patronat nad konkursem organizowanym przez IV LO objął Prezydent Mia-

sta Biała Podlaska pan Andrzej Czapski. 

 

 Laureatami I edycji konkursu zostali: 

I miejsce: Mateusz Szutko z Zespołu Szkół w Łomazach, 

II miejsce: Wojciech Wysokiński z ZPO nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim, 

III miejsce: Patryk Ustymowicz z Zespołu Szkół w Tucznej. 

 

 Zwycięzcy konkursu otrzymali z rąk 

dyrektora szkoły pana Stanisława Romanow-

skiego nagrody ufundowane przez firmę Bial-

skie Wodociągi i Kanalizacja „WODAN”       

i Radę Rodziców IV LO. 

W konkursie wzięli udział gimnazjaliści  

z miasta i powiatu Biała Podlaska szczególnie 

zainteresowani przedmiotami przyrodniczy-

mi: biologią, chemia, geografią i fizyką. Odby-

wał się on w dwóch etapach: eliminacji szkolnych i finału powiatowego w IV Li-

ceum. Koordynatorem konkursu był  

pan Krzysztof Oleksiuk. 

 Motto I edycji „Początkiem wszechrzeczy jest woda” autorstwa Malesa  

z Miletu odzwierciedlało problematykę zadań konkursowych. Uczestnicy mogli 

wykazać się wiedzą na temat wody w kontekście wszystkich nauk przyrodni-

czych. 

 Zapraszamy gimnazjalistów do udziału w kolejnej edycji konkursu przyrod-

niczego za rok.  Organizatorami byli nauczyciele biologii, chemii, geografii i fizyki. 

(materiały udostępniła p. Bożena Kłoczewska). 
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 Dnia 18 marca 

odbyły się już przed-

ostatnie w tym roku 

Stasionalia klasy 2c.    

O godzinie 11:45 na 

hali sportowej odbyła 

się częśd artystyczna. 

Na uwagę zasługuje 

fakt, iż klasa muzycz-

na,  przypomniała 

wszystkim o proble-

mie, jaki miała po-

przednia klasa w po-

przednich Stasiona-

liach. Czyżby to było 

spowodowane zazdro-

ścią? Nie widzę uza-

sadnienia w takim po-

stępowaniu, ponieważ 

częśd artystyczna była 

udana i na pewno do-

staną sporo punktów 

od juri. Publiczności 

również się podobało. 

Udowodnili to aplau-

zem na hali. Co do de-

koracji, to były bardzo 

ubogie. Nic więcej na 

ich temat nie można 

powiedzied.  

 Jeszcze jedna dy-

gresja, co do sałatek  

w bufecie - nie było 

dużego wyboru. 

 Najważniejsze     

w pomyśle Stasiona-

liów jest to, aby klasa 

się zintegrowała            

i miała dobrą zabawę. 

Mam nadzieję, że kla-

sa muzyczna świetnie 

się bawiła, przygoto-

wując dekorację             

i przedstawienie.  

Paulina  

Dębicka 
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 Dnia 10 kwietnia 2013 r. odbyła 

się wycieczka  do Warszawy gazetki 

szkolnej, SU i innych organizacji szkol-

nych m.in.. „Alter Ego”. Opiekunami 

wyjazdu były: p. Beata Kuzko      i p. 

Urszula Remiszewska. Nasza wycieczka 

liczyła osiemnaście osób, wśród  których 

mieliśmy dwóch rodzynków z klasy IIIc: 

Aleksandra Jurkitewicza i Jakuba Wierz-

bickiego. Oprócz nich w wycieczce wzię-

li udział:  

Patrycja Flaga Id 

Karolina Romaniuk Id 

Magdalena Iwaniuk Ie 

Faustyna Kowalska IIe 

Kinga Pandzierska IIe 

Emilia Strzelecka IIe 

Dorota Ustymowicz IIe 

Natalia Michalak IIf 

Anna Baczkura IIf 

Anita Daniluk IIf 

Paulina Dębicka IIf 

Agnieszka Doroszu IIf 

Katarzyna Iwaniuk IIf 

Monika Maksymowicz IIf 

Ewa Potocka Iii 

Aleksander Jurkiewicz Iii 

Jakub Wierzbicki Iii 

Weronika Frankiewicz IIId 

 Wyjazd rozpoczął się o godzinie 

9:00. Pojechaliśmy ze „Szwagrami” (dla 

wtajemniczonych, to  Wiesław i Zbi-

gniew Knyszewski), czyli  firma działają-

ca w branży transportowej.  Ostatnie 

miejsca w busie były pod panowaniem 

dziewczyn z 2f oraz  ich dwóch koleża-

nek z „biol-chemu”.  

 Pomiędzy dziewczynami odbyła 

debata o miejsce przy oknie.  

 Na miejsce dotarliśmy o godzi-

nie 11:30, i to był długo oczekiwany 

czas, ponieważ pierwsze miejsce, które 

mieliśmy zwiedzić to Złote Tarasy. Wy-

cieczkowicze mieli 3 godziny na szaleń-

stwo zakupów.  

 Nasze kochane Sorki miały za-

szczyt spotkać Annę Marię Jopek    w 

dyskretnym miejscu zwanym  toaletą:D 

 Przed godziną szesnastą poże-

gnaliśmy się ze Złotymi Tarasami, aby 

znaleźć się na bardzo nietypo-

wej ,,Niewidzialnej wystawie’’. Cała 

prezentacja polegała na tym, aby poznać 

świat ludzi niewidomych.  

 Podzielono nas na trzy grupy. 

Po wystawie oprowadzają osoby niewi-

dome. W grupie, w której , oprowadzają-

cy nas przewodnik od dwunastu lat jest 

niewidomy.  

 Kiedy weszłyśmy do pomiesz-

czenia przeżyłyśmy szok! Wszędzie było 

ciemno. Była to zupełnie nowa perspek-

tywa, do tej pory dla nas nieznana. Poru-

szałyśmy się za pomocą zmysłu dotyku, 

słuchu i węchu. Przewodnik opowiadał 

nam o swoim całym życiu teraz, jak i o 

życiu zanim stracił wzrok. Jedna z na-

szych koleżanek bardzo dobrze dogady-

wała się z niewidomym. Kiedy przewod-

nik zaprowadził nas do wyjścia przeżyli-

śmy dziwne uczucie. Nasze źrenice pod 

wpływem światła były rozszerzone. Było 

to bardzo interesujące przeżycie, którego    

na pewno nie zapomnimy., a szczegółów 

zdradzić nie możemy. Zatem zapraszamy 

na „Niewidzialną wystawę” osobiście. 

 Ostatnim punktem wycieczki 

był przyjazd do Teatru Komedia na spek-

takl pt. ,,Prezent urodzinowy’’. Wyobraź 

sobie, że dziś są twoje urodziny. Serdecz-

ny przyjaciel chciał zapewnić ci niezapo-

mniane wrażenia w tym dniu. Otóż w 

pewnym hotelowym pokoju masz umó-

wioną dyskretną kolację z pewną bardzo 

efektowną panią. Dodajmy, że zarówno 

pokój, kolacja jak   i pani są z góry opła-

cone przez serdecznego i dyskretnego 

przyjaciela. Twój pokój łączy się jednak 

z pokojem obok, pewnymi drzwiami… 

Czy taki drobiazg może popsuć urok z 

góry opłaconej kolacji ,ze z góry opłaco-

nym śniadaniem i ze z góry opłaconą 

dyskretną, acz efektowną panią?  

 Wydawałoby się, że nie… Jed-

nak, w pokoju obok słychać jakieś odgło-

sy…, całkiem znajome… I jeszcze ten 

wścibski kelner ze swoim drwiącym 

uśmieszkiem . Ale zaraz, zaraz… prze-

cież drzwi do drugiego pokoju nie są 

zamknięte…, zatem można, a nawet 

chciałoby się rzucić okiem …tylko raz… 

tylko przez chwilę…  A dalej pomyślcie 

co się mogło dziać… :D  

 W drodze powrotnej padał 

deszcz. Razem z dziewczynami złapała 

nas głupawka śmiechu. Nawet nie wiemy 

kiedy wszystkie poszłyśmy spać.  W Bia-

łej byliśmy o 23:30. Nasze wrażenia     z 

wycieczki są bardzo pozytywne. Czeka-

my na powtórkę., zwłaszcza, że jeśli kla-

sa IIf wygra to, na co liczy, to p. Urszula 

Remiszewska obiecała zabrać całą swoją 

kochaną klasę na taką wycieczkę jeszcze 

raz              (a zwłaszcza na 

„Niewidzialną wystawę”. Pamiętamy o 

obietnicy :D ! ). 

 

Paulina Dębicka     

i Natalia Michalak 
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11 DZIEŃ POLIGLOTY 

WYNIKI KONKURSU PIOSENKI 20.03.2013r. 

 

LP 

 

WYKONAWCY 

OCENA         

PUBLICZNO-

ŚCI 

OCENA JURY 

 (max. 100 pkt) 

1 Mateusz Sakwiński, 1e (j. rosyjski) 

„Biełyje Rozy” 

12 głosów 52 pkt 

2 Katarzyna Iwaniuk, 2f (j. rosyjski) 

„Onять meтeль’’ 

69 głosów - I 

miejsce 

85 pkt – II 

miejsce 

3 Paulina Murdzek, 2b (j. rosyjski) 

„Ecлu b cepgцe” 

58 głosów - II 

miejsce 

73 pkt 

4 Agnieszka Mielnicka, Adrian Kabus, 3f 

(j. rosyjski) „Kalinka” / ”Katiusza” 

34 głosów 75 pkt 

5 - - - 

6 Magdalena Bahonko, 3c (j. hisz-

pański) „Quedate” 

26 głosów 93 pkt - I 

miejsce 

7 Anna Bajorek, 2a (j. angielski) 

„Follow Rivers” 

49 głosów - III 

miejsce 

62 pkt 

8 Dominika Dziedzic, 1c (j. angielski) 

„Only Hope” 

17 głosów 77 pkt 

9 Ewelina Juchimiuk, 1a (j. francuski) 

„Que toi au monde” 

36 głosów 79 pkt - III 

miejsce 



PATRONAT NAUKOWY 12 

Podpisanie umowy patronackiej z IV LO im. S. Staszica 

 w Białej Podlaskiej 

 Instytut Filologii Słowiańskiej od lat aktywnie współpracuje ze środowiskiem szkolnym Lubelsz-

czyzny w ramach umów patronackich i porozumień o współpracy. Dn. 4 kwietnia 2013r. do szkół ob-

jętych patronatem naukowym Instytut Filologii Sło-

wiańskiej dołączyło IV LO im. S. Staszica w Białej Pod-

laskiej. Na uroczystości podpisania umowy ze strony 

Instytutu uczestniczył dyrektor IFS prof. dr hab. Feliks 

Czyżewski, a także dr Ewa Białek (Komisja ds. promo-

cji IFS) oraz  mgr Małgorzata Ułanek (opiekun Koła 

Naukowego Rusycystów). Liceum reprezentował dy-

rektor Stanisław Romanowski, a także kadra nauczy-

cielska - p. Urszula Remiszewska i p. Elżbieta Kaszte-

lan. W uroczystości wzięła także udział p. Joanna Mar-

chel, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bia- ła 

Podlaska. 

 Dyrektor Instytutu w swoim wystąpieniu 

przedstawił działalność IFS wraz z ofertą edukacyjną, a 

także perspektywy nauczania języków słowiańskich. 

Dr Ewa Białek omówiła cele i stan umów patronac-

kich, zaś  mgr Małgorzata Ułanek przybliżyła działal-

ność studencką w ramach kół naukowych. 

 Uczniowie LO: Paulina Murdzek, Dominika Wawryszuk, Agnieszka Mielnicka, Katarzyna Iwa-

niuk, Mateusz Sakwiński oraz gimnazjum: Karol Patejuk  

i Piotr Zajączkowski zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. Były to wiersze i piosenki w języku 

rosyjskim. Program artystyczny oraz młodzież 

przygotowały nauczycielki języka rosyjskiego - 

pani Urszula Remiszewska oraz pani Elżbieta 

Kasztelan. Na uroczystości obecne były także 

lokalne media. 

 

Ewa Białek 



 

 

 

Akcja filmu „Nietykalni” rozgrywa się we współczesnej Francji, a konkretnie w Pary-

żu. Philippe (Francois Cluzet), zamożny arystokrata, porusza się na wózku inwalidzkim.    

By móc normalnie funkcjonować, niezbędna jest mu pomoc, więc organizuje poszukiwania 

asystenta. Zgłasza się wielu chętnych, ale żaden z nich nie przekonuje inwalidy do siebie. 

Jednym z petentów jest Driss (Omar Sy) - czarnoskóry imigrant z Senegalu, który właśnie 

wyszedł z więzienia, a w dzieciństwie nigdy nie zaznał luksusu. Nie zależy mu na pracy, tylko 

na podpisie sparaliżowanego milionera, dzięki czemu dostanie zasiłek. Nieoczekiwanie zo-

staje jednak asystentem arystokraty, a potem kimś więcej - przyjacielem, dzięki któremu 

Philippe'owi łatwiej jest znosić własną niepełnosprawność. 

Film, oparty na faktach, pokazuje nam, z pozoru, niemożliwą przyjaźń pomiędzy 

dwojgiem całkowicie różniących się od siebie ludzi. Nie łączy ich zupełnie nic, poza tym,    

iż jeden ma dokładnie to, czego drugiemu brakuje. 

Wraz z rozwinięciem akcji, obaj przechodzą widoczną przemianę. Philippe ze znie-

chęconego dalszym życiem starszego pana, zmienia się w otwartego, niebojącego się wal-

czyć o szczęście i uczucia człowieka. Odzyskuje radość i sens życia. Zrozumie, że świat wi-

dziany z wózka inwalidzkiego również może wyglądać pięknie. Driss – młody gniewny – 

zasmakuje dostatniego życia, dokształci się i odbierze cenną lekcje dorastania. Z młodocia-

nego złodziejaszka przemieni się w rozsądnego, dbającego o innych mężczyznę. 

Oglądając ten film mamy szansę        

na wspaniałą lekcję życia. Prosta i bezpreten-

sjonalna opowieść, po której człowiekowi od 

razu robi się lepiej. Francuzi podarowali nam 

kolejną świetną produkcję filmową, która 

przemówi do każdego widza. Niebanalne 

dialogi i zabawne sytuacje pomagają nam 

zrozumieć, jak pomiędzy tym dwojgiem zro-

dziła się przyjaźń.  

„Nietykalni” niosą za sobą celne prze-

słanie. W trakcie trwania filmu jesteśmy zmu-

szani do myślenia, autorzy nie podsuwają 

nam rozwiązania pod sam nos. Chcą, abyśmy 

sami wyciągnęli morał z tej historii. A morał 

jest krótki – nie ważne jak trudne i bezna-

dziejne wydaje nam się nasze życie, nie wol-

no nam użalać się nad swoim losem. Trzeba 

walczyć i pokonywać przeszkody, jakie stawia 

przed nami życie. 

 

Marta Barceluk 
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SUKCESY MŁODZIEŻY IVLO 

 Karolina Golba i Marta Kuchta zdobyły indeksy na filologię rosyjską  

w PSW, biorąc udział w konkursie z języka rosyjskiego pt. „Gra o indeks”. Karo-

lina zdobyła II miejsce, a Marta III. Opiekę nad konkursem uczennic z klasy III d 

sprawowała p. Urszula Remiszewska. 

 Katarzyna Iwaniuk z klasy II f zakwalifikowała się do drugiego 

etapu Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Rosyjskiej zorganizo-

wanego przez IFS UMCS w Lublinie. Finał konkursu odbędzie się 

16 kwietnia 2013r. 

 Uczniowie pod kierownictwem pani profesor Renaty Maj w składzie: Ka-

rolina Dragan, Aleksandra Gregor, Klaudia Juchimiuk, Bartosz Micha-

luk, Hubert Paszkiewicz, Krzysztof Sucharzewski, zdobyli I miejsce         

w międzynarodowym konkursie pt. "Multimedialny konkurs Centropy" . 

Nagrodą w konkursie było 1000 dolarów dla szkoły na zakup sprzętu multime-

dialnego, a dla uczniów certyfikaty uczestnictwa. 

Na przełomie maja i czerwca odbędzie się uroczysta gala, na której zostaną 

wręczone nagrody. 

Od lewej: Klaudia Juchimiuk, Hubert Paszkiewicz, Karolina Dragan. Krzysztof Sucharzewski, 

p. Renata Maj (opiekun konkursu), Bartosz Michaluk, Aleksandra Gregor, Magdalena Króli-

kowska. 


