
 

 (…) Człowiek 

bez zasad jest czło-

wiekiem nijakim. 

Trzeba mieć swój 

system wartości  

i trzeba być wier-

nym temu systemo-

wi, nie można zmie-

niać się wraz z po-

wiewem jakieś fali 

(…)  

c.d. na s. 8 

WYWIAD Z PANIĄ WICEDYREKTOR 

POCHODZENIE IMIENIA MIKOŁAJ 

 (…) Imię Mi-

kołaj jest naładowa-

ne mocą z powodu 

legendy o świętym 

biskupie z Myrry. 

Święty Mikołaj roz-

dawał złoto, a dzi-

siejsi Mikołajowie 

również wiedzą, jak 

zadbać o finanse. 

Ciekawostką jest to, 

że kiedyś jego imie-

nia wzywano dla 

ochrony przed wil-

kami i wściekłymi 

psami! (…) 

 

c.d. na s. 9  

WAŻNE  

TEMATY 

 Wieczorek po-

etycki „Alter - 

ego” s. 3 

 Stachosmerfy  

s. 3 

 Felieton „Boże 

dopomóż!” s. 4 

 Życzenia Bożo-

narodzeniowe s. 

5 - 6 

W TYM 

NUMERZE 

Zaproszenie 

na koncert 

kolęd 

3 

Nocny mara-

ton filmowy 

7 

Kalendarz 10 

Rozrywka 11 

Świąteczne 

filmy 
12 - 13 
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Wesołych Świąt, szczęśliwego Nowego Roku. 

Niech tegoroczne Święta przyniosą Wam wiele radości, 

uśmiechu, miłości najbliższych.  

Niech spełnią się wszystkie Wasze marzenia, a Nowy 

Rok niech będzie dla Was najszczęśliwszym rokiem  

pod słońcem!  

 

Wszystkiego najlepszego Dyrekcji szkoły, gronu peda-

gogicznemu, SU, administracji, pracownikom szkoły 

oraz uczniom najlepszej szkoły w Białej Podlaskiej :) 

 

życzy redakcja „Stachpressu” 
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WIECZOREK POETYCKI  

„ALTER - EGO” 

3 

 23.11.2011 nasza szkoła została opanowana przez Smerfy, a wszystko za 

sprawą Stasionaliów 2 E pt. „Stachosmerfy”. 

 Korytarze zamieniły się w prawdziwą wioskę Smerfów, a przy wejściu 

czekała na nas smerfna niespodzianka. Na przerwach mogliśmy się wsłuchać  

w smerfastyczne hity, dzięki którym można było przenieść się w świat Smerfów. 

Jednak największą i niepowtarzalną atrakcją było pojawienie się po raz pierwszy  

w historii Stasionaliów oryginalnego LOTTOMATU, z którego wychowawca 2 E - 

prof. Krzysztof Oleksiuk tym razem wylosował szczęśliwe numerki.  

 Mogliśmy się również delektować specjałami w bufecie „U Łasucha”, któ-

ry również cieszył się dużym zainteresowaniem. 

 Punktualnie o godzinie 11:45 wszyscy (poza klasami trzecimi :( ) zgroma-

dzili się na hali sportowej, gdzie Smerfy przebyły podróż życia. Kolejno odwiedzi-

ły: Rosję, gdzie zaatakowała ich rosyjska mafia; Bollywood, w którym Smerfetka 

szukała kandydata na męża. Na koniec Smerfy powróciły do Polski, w której zobaczyliśmy 

prawdziwych Cyganów. 

 Podczas występu 2 E mogliśmy obejrzeć interesujące układy taneczne, jak również 

skecz, który w pełni został opracowany przez chłopaków z 2 E. Dużą uwagę zwracała rów-

nież kolorowa dekoracja, która była wykonana z wielką precyzją  

i dokładnością ;) 

 Przygotowanie tych Stasionaliów niewątpliwie wymagało dużego poświęcenia 

oraz zaangażowania całej klasy, co zresztą widzieliśmy. Z całą pewnością „Stachosmerfy” 

2 E zapiszą się pozytywnie w historii IV LO.  

Agata Olszewska 2 E 

 Dnia 17 listopada 2011 r.  

w naszej szkole odbył się kolejny już 

wieczorek poezji, przygotowany przez 

Stowarzyszenie Poetyckie „Alter - ego”. 

W czwartek mogliśmy wysłuchać pięk-

nych, refleksyjnych i filozoficznych 

wierszy Edwarda Stachury i Rafała Wo-

jaczka. 

 Przez całe spotkanie przelewał 

się wątek egzystencjalnego lęku, potrze-

by afirmacji życia oraz turpistycznej 

fascynacji kobiecością i cielesnością. 

Tajemniczy nastrój uświetniała starannie 

przygotowana dekoracja oraz odprężają-

ca muzyka. 

 Zaangażowani w całe spotkanie 

uczniowie: Jakub Wierzbicki, Aleksan-

der Jurkitewicz, Ewa Potocka, a także 

Magda Szymańska, przybliżyli nielicz-

nej, aczkolwiek wartościowej publiczno-

ści niezwykłą twórczość współczesnych 

poetów, nasyconą poczuciem odrębności 

oraz upartym penetrowaniem mrocznych 

zakątków ludzkiej duszy.  

STACHOSMERFY 

 Samorząd uczniowski oraz młodzież IV LO im. Stanisława Staszica (przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4)  

w Białej Podlaskiej mają zaszczyt zaprosić wszystkich na koncert kolęd, który odbędzie się 5 stycznia 2012 roku o godzinie 

17:00 w hali sportowej naszej szkoły przy ulicy Akademickiej 8. Wstęp wolny.  

 W trakcie koncertu sprzedawane będą płyty z kolędami nagranymi przez uczniów naszej szkoły. Dochód ze sprzeda-

ży będzie przeznaczony na cel charytatywny. Wspomóż najbardziej potrzebujących uczniów liceum i przyjdź na koncert.  

 

Serdecznie zapraszamy!!! 

ZAPROSZENIE 

 Nad całym spotkaniem czuwała 

pani Justyna Lipka, za co ogromnie jej 

dziękujemy. W ramach podziękowań 

cała grupa przekazała w jej ręce skromny 

upominek od pana dyrektora, co również 

wzbudziło we wszystkich obecnych 

ogromne wzruszenie. 

 Wszystkich zainteresowanych taką formą sztuki zapraszamy najprawdo-

podobniej w styczniu, na kolejną odsłonę naszej twórczości. 

 

Magda Szymańska  



 

BOŻE DOPOMÓŻ! 4 
a nikt z obecnych nie od-

ważył się ryby, co głosu 

nie ma, pozbawić życia.  

I dobrze.  

 Do kolacji „stado 

gnu” przemieszcza się do 

pokoju, by sięgnąć po 

gwiazdkowe prezenty. Co 

za ironia! Wujek Marek 

znów dostał skarpetki,  

a dziadek błękitną koszu-

lę! Na szczęście, pamięć 

u nich szwankuje, bo 

uśmiechają się i mówią: 

„Co za niespodzianka!” 

Mam więcej szczęścia - 

co roku dostaję coś inne-

go… 

 Po godzinnych 

pogawędkach o dawnych 

czasach, część biesiadni-

ków idzie się przewie-

trzyć. To lubię. Jest tro-

chę luźniej. Głowa pęka 

mi w szwach, nie mówiąc 

już o zdrętwiałej od szczerzenia zębów  

w uśmiechu szczęce. Gdy po chwilowym odprężeniu „tabun” znów wraca 

na swoje miejsca, zaczyna się tradycyjne kolędowanie (śpiewanie kolęd). 

Każdy musi spróbować swoich sił. Najgłośniej śpiewa wujek Czarek. Daje 

z siebie wszystko - raz jego syreni śpiew ściągnął nam do mieszkania straż 

miejską, która pilnowała osiedlowych świerków, żeby złodzieje nie ścięli 

ich na choinki. 

 W końcu uroczystość dobiega końca. Rodzina żegna się w moc-

nych uściskach. I znów - w policzki oraz czoła (do dziś nie wiem, czemu). 

Ponad połowa przybyłych odjeżdża, reszta zostaje na noc. W podobny spo-

sób mija kolejny dzień Bożego Narodzenia, tym razem już bez tłumów. 

„Święta, święta i po świętach”. Myślę, siedząc już w  drodze powrotnej do 

domu. Kocham swoją rodzinę, ale dlaczego muszę to jeszcze co roku udo-

wadniać??! Wesołych Świąt wszystkim! :) 

 

Weronika Frankiewicz 

 Święta - Boże dopomóż! 

„Jak obyczaj stary karze, według 

ojców naszej wiary, pragnę złożyć 

Wam życzenia w dniu Bożego Naro-

dzenia”. Święta to magiczny czas 

wyczekiwany z radością i entuzja-

zmem. Jak co roku na gwiazdkę 

zjeżdża się cała familia. Będą życze-

nia, wigilijne potrawy, choinka, pre-

zenty. Dom zacznie żyć innym ży-

ciem, całkiem niezwykłym rytmem. 

Zresztą sami zobaczcie…  

 Pokój normalnie mieszczący 

dziesięć osób, w święta musi pomie-

ścić trzydzieści! Wyobraźcie sobie 

do tego jeszcze wielki stół z piętna-

stoma potrawami i wiele spoconych 

twarzy. W zeszłym roku, chcąc dojść 

do okna o mało nie przypłaciłam 

tego życiem! Oczywiście babciny 

kompot z truskawek wylądował na 

mojej ulubionej, kaszmirowej bluz-

ce, ale co tam! Co roku liczę się  

z jakąś stratą, ale przecież „trzeba 

wyglądać ładnie”, jak uparcie twier-

dzi moja mama. 

 Jednak najgorsze jest składa-

nie życzeń. Po minach widać, że nie 

są one do końca szczere. Co chwila 

ktoś ślini twoje policzki, co roku 

życząc zdrowia, szczęścia i dobrych 

stopni.  

 Zasiadanie do wieczerzy 

wigilijnej też pozostawia wiele do 

życzenia. Zwłaszcza, jeśli w twoją 

stronę leci łyżka kapusty z grzyba-

mi… (to młodsze rodzeństwo cio-

teczne wkroczyło do akcji). Już wi-

dzę ich uśmiechnięte twarze z cwa-

niactwem w oczach, bijącym na kilo-

metr, ale zauważanym tylko przeze 

mnie. Ciągle zastanawiam się: dla-

czego właśnie ja?! 

 Od zawsze byłam przeciwna 

zabijaniu zwierząt, a że łączą nas 

więzy krwi, karp, choć gotowy  

w wannie, na stole nie pojawił się 

ani razu. Dziadek ma miękkie serce,  



 

„…WSZYSCY, WSZYSTKIM ŚLĄ ŻYCZENIA...” 5 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
wielu głębokich i radosnych przeżyć, 
wewnętrznego spokoju, wytrwałości 

i radości, oraz błogosławieństwa 
Bożego w każdym dniu nadchodzącego Nowego 

Roku, 

wychowawczyni   
Pani Profesor Katarzynie Kulickiej 

życzy klasa I E. 

* 
Dużo szczęścia, zdrowia i powodzenia,  
To tradycyjne, najszczersze życzenia. 
Wesołych Świąt i roku szczęśliwego, 

Niech obficie da to, co ma najlepszego. 

 wychowawczyni  
Pani Profesor Monice Karmasz 

życzy klasa I A. 

* 

Serdeczne życzenia wielu radosnych doznań  
z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 

Wszystkiego, co najlepsze, w każdym 

Dniu nadchodzącego Nowego Roku 

 wychowawczyni 
Pani Profesor Elżbiecie Janickiej 

życzy klasa I B. 

* 

Nastrojowych i radosnych  
Świąt Bożego Narodzenia  

oraz samych szczęśliwych zdarzeń  

w nadchodzącym Nowym Roku  

wychowawczyni 
Pani Profesor Joannie Byszuk 

życzy klasa II A. 

* 

Zdrowia, szczęścia i słodyczy  
I F wam teraz życzy. Byście z nami wytrzymali, 
same piątki nam stawiali. Więc składamy Wam 
życzenia w Dniu Bożego Narodzenia: dużo pre-

zentów, mało w życiu zakrętów, dużo bąbelków w 
szampanie, kogoś kto zrobi śniadanie, a na każdym 

kroku szczęścia w Nowym Roku. 

 Wszystkim sorom 

i soreczkom – I F. 

Jako śnieg biały, 
Jak renifer tłusty 

Gdzie północy mróz 
Tam choinek wóz 

Gdzie kulig świetlisty 
Tam wektor cienisty 

Wskaże Ci drogę 
Przez parabole 

Moduł się na wietrze niesie 
I kolędy wam przyniesie 
Ile ułamków w zeszycie 

Tak obfite nakrycie 
Tyle miłości i szczęścia 
Ile wartości cotangensa 

Jak z parametrem zadanie 
Tak świąteczne przebaczanie 

Niech was opęta 

Magia tego święta. 

życzenia własnego autorstwa składa klasa 
II F wszystkim  nauczycielom naszego elitarnego 

liceum ;) 

* 
Najserdeczniejsze życzenia,  

Cudownych Świąt Bożego Narodzenia,  
Rodzinnego ciepła i wielkiej radości,  

Pod żywą choinką zaś dużo prezentów,  
A w Waszych pięknych duszach,  

wiele sentymentów.  
Świąt, dających radość  

i odpoczynek,  
oraz nadzieję na Nowy Rok,  

żeby był jeszcze lepszy niż ten,  

co właśnie mija.  

 wychowawczyni 
Pani profesor Elżbiecie Centkowskiej 

życzy klasa I D 

* 
Pierwszej gwiazdki - jasnej 

jak ta nad Betlejem. 
Pokoju życzliwego w opłatka łamaniu... 

Życzeń, co się spełniać będą, 
Ciepłej miłości, wiary i nadziei, 
co nie będą odstępować na krok 

przez cały nowy nadchodzący rok. 

 Wychowawczyni 
Pani Profesor Magdalenie Nowosielskiej 

życzy klasa I C ;) 

 

 

Nastrojowych i radosnych  
Świąt Bożego Narodzenia 

Oraz samych szczęśliwych zdarzeń 

W nadchodzącym Nowym Roku 

 wychowawcy 
Panu Profesorowi Krzysztofowi Oleksiukowi 

życzy II E.  

* 

Cudownych, białych, miłych, radosnych,  
pogodnych, spokojnych, zdrowych świąt upływają-

cych  

we wspaniałej atmosferze 

wychowawczyni 
Pani Profesor Beacie Kuzko  

życzy II D. 

* 

Wielu radosnych chwil  
na Święta Bożego Narodzenia 

serdecznych spotkań rodzinnych 

i smacznego makowca 

wychowawcy 
Panu Profesorowi Ireneuszowi Litwiniukowi 

życzy III A. 

* 

Gdy przyjdą Święta w srebrnej bieli , gdy Stary Rok 
w Nowy się zamieni, składamy gorące życzenia , 

niech się spełnią wszystkie marzenia! 

wychowawcy  
Panu Profesorowi Marcinowi Lenzowi  

życzy wspaniała klasa III B ;) 

* 
Świąt wypełnionych radością i miłością,  

niosących spokój i odpoczynek.  
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,  

pełnego optymizmu, wiary,  

szczęścia i powodzenia. 

wychowawczyni  
Pani Profesor Bożenie Kowalewskiej 

życzy klasa III C 

…jak mówi tekst piosenki Czerwonych Gitar, w ten niezwykły czas, który zdarza się raz w roku wszyscy chcą życzyć 

sobie wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. Boże Narodzenie, to szczególny, magiczny czas. Z tej okazji, gazetka dała 

możliwość złożenia życzeń koleżankom i kolegom z naszej szkoły, nauczycielom, wychowaw-

com, dyrekcji i pozostałym pracownikom, poprzez umieszczenie ich właśnie w niej. To dobra 

okazja, żeby złożyć wszystkim życzenia. 

Ze swojej strony pragnę złożyć życzenia dyrekcji, nauczycielom, pozostałym pracowni-

kom i uczniom. Świąt wypełnionych miłością i radością, niosących spokój i odpoczynek, prze-

żywania Bożego Narodzenia w zdrowiu i ciepłej rodzinnej atmosferze. 

A Nowy Rok, niech będzie rokiem, spełniającym wszelkie marzenia, zamierzenia. 

Niech będzie pełen optymizmu wiary, szczęścia i powodzenia. 

 Poniżej znajdują się wasze życzenia, składane innym. 

http://www.noworoczne.com.pl/
http://www.noworoczne.com.pl/


 

6 
Prawdziwie radosnych  

Świąt Bożego Narodzenia  
oraz uśmiechu i życzliwości  

na każdy dzień Nowego Roku 

wychowawczyni  
Pani Profesor Jadwidze Huruk 

życzy klasa III D 

* 

    Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
Najserdeczniejsze Życzenia 

Zdrowia, Szczęścia 

oraz Wszelkiej Pomyślności 

wychowawcy  
Panu Profesorowi Piotrowi Tymoszukowi 

życzy klasa III E 

* 

Radosnych i spokojnych  
Świąt Bożego Narodzenia  

oraz wszystkiego najlepszego  

w Nowym Roku, 

wychowawcy 
Panu Profesorowi Pawłowi Gawrysiakowi 

życzy klasa III F 

* 

Na te Święta co nadchodzą, 

Życzymy ciepła i miłości. 

Niech  ludzie nie zawodzą, 

I niech uśmiech w sercu gości. 

wychowawczyni  

Pani Profesor Justynie Kaliszewskiej – Łody-

dze 

życzy klasa II B. 

* 

Ciepłych i udanych  
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności  

i radości w życiu zawodowym  

i prywatnym  

wychowawczyni  
Pani Profesor Bożenie Kłoczewskiej 

życzy klasa I E 

* 

Skacze Aniołek, skacze po chmurkach,  

niesie życzenia w Anielskich piórkach.  

Niesie w plecaku babki i świeczki,  

a w walizkach złote dzwoneczki.  

Wesołych Świąt! 

 Karolina – Emilce ;) 

Tysiąc choinek w lesie,  
prezentów, ile Mikołaj uniesie,  

bałwana ze śniegu,  
mniej życia w biegu,  

oraz tyle radości  

ile karp ma ości. 

          Emilka – Karolinie ;)  

* 

Wystrojonej choinki 

Wesolutkiej minki  

Gorącego serduszka 

Pełniutkiego brzuszka 

Oraz opłatka białego  

Z rodziną łamanego 

  życzy Mateusz dla Kingi ;* 

* 

Niech magiczna noc wigilijnego 
wieczoru przyniesie Ci spokój i radość. 

Niech każda chwila Świąt Bożego 
Narodzenia żyje własnym pięknem,  

a Nowy Rok obdaruje Ciebie pomyślnością 
i szczęściem. Życzę Ci najpiękniejszych 
Świąt Bożego Narodzenia i niech się 

spełnią wszystkie Twe marzenia. 

Kinga Matuszowi ;* 

 * 

 

    Spokoju i radości, 
tylko miłych gości! 

Smacznej Wigilii i całusów moc 
- w tę najpiękniejszą w roku noc! 

Szczęścia kilogramów, 
ze śniegu bałwanów! 

Życzliwych ludzi wokół, 
żadnej łezki w oku, 

Przyjaciół jakich mało. 

Przez życie idź śmiało! 

Dla Efffelinki od Kingi ;* 

* 

Aby Święta były wyjątkowymi dniami  
w roku,  

by choinka w każdych oczach zalśniła bla-
skiem, 

By kolacja wigilijna wniosła w serca spokój 
a radość pojawiała się z każdym nowym brza-

skiem. 
By prezenty ucieszyły każde smutne oczy, 

by spokojna przerwa ukoiła złość 
By Sylwester zapewnił szampańską zabawę, 

a kolędowych śpiewów nie było dość! 

Dla I E ! 

Pragnę złożyć Ci życzenia,  
w dniu Bożego Narodzenia. 

Niech ta gwiazdka betlejemska 
Która świeci Ci o zmroku 

poprowadzi Cię do szczęścia 

w nadchodzącym Nowym Roku. 

 Zuzannie – ANONIM :) 

* 

Mikołaja bogatego, śniegu bielutkiego, 
Choinki pachnącej i gwiazdki błyszczącej 

Minimum stresu, maksimum miłości  

i tyle radości, ile karp ma ości. 

Dla Ciebie ode mnie ;) 

* 

Z okazji Bożego Narodzenia 
Dla słitaśnej Kwesiuczenki 
Przepełnionej różowością  

I miłością do czarnych ludzi 

Wspólnego Łeja z MJKĆ 

 Dżanet 

* 

Gdy gwiazdki świecą na niebie, 
Mikołaj leci do Ciebie 

by dać Ci piękne prezenty i przesłać uśmiech 

swój święty. 

 Paulina – Ewelinie :) 

* 

Karpia szalonego  
renifera pijanego  

Mikołaja bogatego  
bałwana śnieżnego  

Sylwestra szampańskiego  
oraz szczęśliwego wskoku  

do NOWEGO...ROKU! 

Sylwia – Marcelinie ;)  

 

 

Aneta Moroz 

http://www.noworoczne.com.pl/
http://www.zyczenia.biz.pl/
http://www.noworoczne.com.pl/


 

NOCNY MARATON FILMOWY 7 
Dnia 25-26.11.2011r. odbył się nocny maraton fil-

mowy zorganizowany dla klasy I a przez panią prof. Moni-

kę Karmasz. Trwał od 18:30 do 6:00. Odbył się w szkol-

nej ,,szczurowni”, gdzie ułożyliśmy materace i mogliśmy 
wygodnie oglądać filmy. Obejrzeliśmy: ,,Sala samobój-

ców”, ,,Siedem”, ,,Lśnienie” oraz ,,Funny Games”. Dobór 

filmów był znakomity. Były to thrillery, dramaty i horrory. 

Wzbudzały silne emocje, opowiadały o złu tego świata, 
psychopatach i dramatach, które (na szczęście) się na co 

dzień nie zdarzają. Były dosyć drastyczne i przerażające. 

Zmuszały widza do myślenia. W przerwach między filma-

mi dyskutowaliśmy i zajadaliśmy się pizzą. 

Filmy były wspaniałe, ale największą zaletą mara-

tonu była możliwość spędzenia czasu z klasą. Mieliśmy 
okazję porozmawiać, poznać się z innej strony. Ta noc bar-

dzo nas zintegrowała i sprawiła, że jesteśmy sobie bliżsi. 

Warto było udać się na ten seans. Takie doświadczenie po-

lecamy każdej klasie :) 

 

Marta Błażejewska 

 Klasa I a i chętne osoby ze szkoły zwiedzały stolicę: „Złote Tarasy”, Cen-
trum Nauki i Techniki, Galeria Warszawska, a główną atrakcją był spektakl 

„Jeźdźcy Burzy” w teatrze „Rampa”. W centrum handlowym niektórzy z nas spo-

tkali: Mariusza Błaszczyka, Weronikę Rosati, Martę Krupę i Mariusza Pudzianow-
skiego. 

   W Centrum Nauki i Techniki zostaliśmy wtajemniczeni w prawa fizyki  

i ciekawe eksperymenty z tej dziedziny. Galeria przedstawiała ujęcia z codziennego 

życia np. film o gotującym się groszku lub człowiek, który wiąże sobie buty. Było 

to intrygujące, ale dość ciekawe. 

O godzinie 19:00 rozpoczął się seans, w którym postać Jim’a Morrisona 

fenomenalnie odegrał Marcin Rychcik. Biografia przedstawiała wzloty i upadki  
w życiu artysty oraz ukazała realia kariery Morrisona, która zakończyła się śmiercią 

spowodowaną przez nałogi. 

 Kontakt z publicznością, ciekawe aran-
żacje piosenek Morrisona oraz talent aktorów 

wspólnie tworzyło zgrany duet i w konsekwen-

cji dało zadowolenie oraz przyjemność ogląda-
nia. Z wycieczki wracaliśmy co prawda zmę-

czeni, ale zadowoleni, a w głowach krążyła 

świetna piosenka The Doors - „Light My Fi-

re” :)                                

 

Ania Bajorek                            

WYCIECZKA DO WARSZAWY 

Syrenka Warszawska wykonana  

z odpadów  

Jim Morrison (1943 - 1971)  



 

WYWIAD Z PANIĄ WICEDYREKTOR 8 
Vanessa Koczkodon: Czego się Pani 

obawiała podejmując się pracy na 

stanowisku wicedyrektora? 

Pani Aleksandra Dopierała: Przede 

wszystkim, czy sobie poradzę w zarzą-

dzaniu taką dużą liczbą nauczycieli  

i uczniów. 

V. K.: Jak wygląda dzień pracy Pani 

wicedyrektor? 

A. D.: Przychodzę do pracy o 7:30, włą-

czam komputer, sprawdzam pocztę, od-

bieram telefony, robię zastępstwa, idę na 

lekcje, potem spotykam się z uczniami  

i nauczycielami, którzy mówią o swoich 

problemach, proszą o radę, ustalają ja-

kieś wyjścia czy wycieczki, proszą  

o pomoc w trudnych sytuacjach. I tak do 

godziny 15:00, czasami 15:30. 

V. K.: Podejmując stanowisko wice-

dyrektora, myślała Pani, że tak wła-

śnie będzie wyglądała Pani praca? 

A. D.: Chyba tak. Tak to sobie mniej 

więcej wyobrażałam. 

V. K.: Kto po objęciu nowej funkcji 

wspierał Panią najbardziej? 

A. D.: Na pewno poprzedni Pan dyrek-

tor -  Waldemar Mazur, jak również 

koledzy i koleżanki z pracy i rodzina. 

V. K.: Nauczyciel języka angielskiego 

i wicedyrektor to dobry duet? 

A. D.: Bardzo dobry, ponieważ czasami 

korespondencja przychodzi w języku 

angielskim. Zdarzają się telefony, na 

które trzeba odpowiadać po angielsku.  

A po za tym, gdy trzeba reprezentować 

szkołę na zewnątrz to też przydaje się 

osoba, która zna ten język. Poza tym, 

wieloletnia praca i kontakt z uczniami 

uwrażliwia na ich potrzeby i ułatwia 

zrozumienie ich reakcji. 

V. K.: Dlaczego wybrała Pani zawód 

nauczyciela? 

A. D.: Trudne pytanie. Może wydawało 

mi się, że mam coś do przekazania mło-

dzieży i dalej mi się tak wydaje. 

 

V. K.: Wielokrotnie była Pani wycho-

wawcą klas o różnych profilach. Co 

jest najtrudniejsze w pracy z młodzie-

żą? 

A. D.: Przekonać was, że to, co robicie, 

robicie dla siebie. Nie dla rodziców, nie 

dla nauczycieli tylko, że wasza praca jest 

inwestycją w siebie. 

V. K.: Jakiego zachowania u młodych 

ludzi Pani nie toleruje? 

A. D.: Przede wszystkim chamstwa, to 

jest coś czego zaakceptować nie potrafię. 

Ale również egoizmu i bylejakości, tego, 

że komuś jest wszystko jedno. 

V. K.: Jaką radę dałaby Pani tego-

rocznym maturzystom, przed zbliżają-

cym się wielkimi krokami, egzaminem 

dojrzałości? 

A. D.: Żeby zaczęli się uczyć i chodzić 

do szkoły. Tak naprawdę to nauka dopie-

ro zacznie się na studiach, a teraz to wam 

się tylko wydaje, że się uczycie. 

V. K.: Jaka jest Staszicowska młodzież 

według Pani dyrektor? 

A. D.: Młodzież jest obrazem społeczeń-

stwa, czyli jest taka, jacy są rodzice. Po-

wtarzacie wzorce wyniesione z domu, 

także zachowanie młodzieży odwzoro-

wuje zachowanie w ich domu. Jednak 

wydaje mi się, że na tle młodzieży bial-

skiej, młodzież Staszicowska wyróżnia 

się większa wrażliwością, choćby arty-

styczną czy społeczną, jest rozpoznawal-

na w mieście i myślę, że jest to dobra 

młodzież. 

V. K.: Jak układa się Pani współpraca 

z dyrektorem, z gronem pedagogicz-

nym, rodzicami, pracownikami szko-

ły? 

A. D.: Jako nauczyciel języka angiel-

skiego nie mam problemów z komunika-

cją, więc wydaje mi się, że ta współpra-

ca układa się dobrze. Podstawą jest wła-

śnie dobra komunikacja, porozumiewa-

nie się z innymi. 

V. K.: Jak wspomina Pani współpracę 

z wieloletnim dyrektorem szkoły IV 

LO, Panem Waldemarem Mazurem? 

A. D.: Dobrze, tak jak wszystkie ele-

menty mojej pracy, ta współpraca była 

owocna. Dużo się nauczyłam oraz mia-

łam możliwość rozwoju. 

V. K.: Kiedy ma Pani czas dla siebie, 

to jak go Pani najchętniej spędza? 

A. D.: Czas dla siebie mam najczęściej 

wieczorem, oraz oczywiście w dni wol-

ne, czy też wakacje. Bardzo lubię podró-

że. Gdyby ktoś mi powiedział, że jutro 

mam jakąś wycieczkę, to bym się już 

spakowała i pojechała. Poza tym lubię 

książki, filmy, muzykę i wiele innych 

rzeczy. 

V. K.: Co, Pani zdaniem, jest w życiu 

naprawdę ważne? 

A. D.: Mieć zasady i być im wiernym, 

choć nie ślepo w nie wierzyć. Człowiek 

bez zasad jest człowiekiem nijakim. 

Trzeba mieć swój system wartości i trze-

ba być wiernym temu systemowi, nie 

można zmieniać się wraz z powiewem 

jakieś fali. Trzeba mieć jakieś swoje 

przekonania, które powinny nas kiero-

wać w życiu. 

V. K.: Dziękuję za wywiad. 

 

 

Z Panią wicedyrektor,  

Aleksandrą Dopierałą  

rozmawiała Vanessa Koczkodon 

„ (…) Człowiek bez zasad jest człowiekiem nijakim. Trzeba mieć swój system 

wartości i trzeba być wiernym temu systemowi, nie można zmieniać się wraz  

z powiewem jakieś fali (…) ” 

Pani wicedyrektor Aleksandra Dopierała 



 

9 MIKOŁAJU, SKĄD JESTEŚ? 
 Mimo skojarzeń z Laponią, krajami skandynawskimi, to imię pochodzi z języka greckiego. Mikołaj, czyli Niko-

laos, zawiera rdzenie „nike”, co znaczy „zwycięstwo” i „laos”, oznaczający „lud”. Razem to imię mogło znaczyć: 

„prowadzi lud do zwycięstwa”, czy też „zwycięski wśród ludu”. Było to więc imię przeznaczone dla władców i wodzów, 

oraz wzywało ich do sukcesu, potęgi i zwycięstwa. 

 Imię Mikołaj jest naładowane mocą z powodu legendy o świętym biskupie z Myrry. Święty Mikołaj rozdawał 

złoto, a dzisiejsi Mikołajowie również wiedzą, jak zadbać o finanse. Ciekawostką jest to, że kiedyś jego imienia wzywa-

no dla ochrony przed wilkami i wściekłymi psami! 

 Mikołajowie są odpowiedzialni i nie lękają się trudów, ani poświęcenia. Nie jest w ich stylu poprzestawanie na 

małym, ani życie wygodne i nijakie. Dążą do wielkości, ale nie są w żadnym wypadku egoistami - jak święty Mikołaj, 

który swoje dary tak rozdawał, aby go nie poznano. Zależy im na rzeczywistych osiągnięciach, a nie na pustym rozgło-

sie. W dzisiejszym świecie imię Mikołaj odpowiednie jest dla biznesmenów i finansistów, dla odpowiedzialnych mene-

dżerów i mężów stanu, a także dla tych, którym ludzie powierzają swoje zdrowie, życie i pieniądze, a więc dla lekarzy, 

kapitanów, sędziów i notariuszy.  

 W Polsce imię występuje od czasów średniowiecznych w formach: Mikołaj, Mikułaj, Nikołj, Mikoł, Mikuł, Mi-

kuło, Nikoł, Nikuł, Mikoła, Mikuła, Nikoła, Koła, Kołaczek, Kłos, Klosek, Miklasz, Miklaszek, Miklosz, Miklusz, Mi-

kosz, Miks, Mikusz, Misz, Misza, Miszek, Nicz, Niczek, Nikuszek. 

 Różne zagraniczne odpowiedniki imienia Mikołaj to: Nicholas, Nicolas, Nikolaj, Nikołaj, Nicolae, Nicolaj, Ni-

kolai, Nicolai, Niels, Claus, Clasin, a nawet Nikola czy Nicola.  

 

 

Mikołaj Potocki I F 



 

KALENDARZ GRUDNIOWY 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

   1 

Dzień walki  

z AIDS 

2 

Światowy Dzień 

Walki z Uciskiem 

3 

Międzynarodowy 

Dzień Osób Nie-

pełnosprawnych 

4 

Dzień Górnika  

i Naftowca- Bar-

bórka 

5 

Międzynarodowy 

Dzień Wolonta-

riusza Wspierają-

cego Rozwój Go-

spodarczy i Spo-

łeczny  

6 

Mikołajki 

7 

Międzynarodowy 

Dzień Lotnictwa 

Cywilnego  

8 9 10 

Dzień Odlewnika; 

Międzynarodowy 

Dzień Praw Czło-

wieka 

11 

Międzynarodowy 

Dzień Terenów 

Górskich 

12 13 

Dzień Księgarza; 

Światowy Dzień 

Telewizji dla Dzie-

ci; Rocznica 

Wprowadzenia 

Stanu Wojennego 

14 15 16 17 

Polski Dzień bez 

Przekleństw 

18 

Międzynarodowy 

Dzień Migrantów 

19 

Dzień Narodów 

Zjednoczonych 

dla Współpracy 

Południe - Połu-

dnie; Stasionalia 

2 F 

20 

Międzynarodowy 

Dzień Solidarno-

ści; Dzień Ryby 

21 22 23 24 

Wigilia Bożego 

Narodzenia 

25 

Pierwszy Dzień 

Świąt Bożego 

Narodzenia 

26 

Drugi Dzień Świąt 

Bożego Narodze-

nia 

27 28 

Międzynarodowy 

Dzień Pocałunku 

29 

Światowy Dzień 

Różnorodności 

Biologicznej 

30 30 

Sylwester  

 

Ewelina Syrytczyk 
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Maja Raczkowska 

Zagadki 
 

1) Znajdź rówieśnice 

Do klasy piątej uczęsz-

czają 4 dziewczynki: 

Mania, Tania, Pania  

i Sania. Dwie z nich są 

rówieśnicami. Mania 

byłaby starsza od Tani, 

gdyby nie była młodsza 

od Sani. Pania byłaby 

młodsza od Tani, gdyby 

nie była starsza od Sani. 

Kto jest rówieśnicą Ta-

ni: Mania, Pania, czy 

Sania? 

 

2) Zdumiony szofer 

Szofer spojrzał na licz-

nik swego samochodu. 
Licznik wskazywał 

liczbę 15951. Szofer 

zauważył, że ilość kilo-

metrów, którą przebył, 

wyrażała się liczbą sy-

metryczną, tj. taką, któ-

rą odczytywało się od 

strony lewej ku prawej 

tak samo, jak od prawej 

ku lewej. „Ciekawe!” rzekł szofer. Teraz 

chyba nieprędko pojawi się na liczniku 
liczba o tych samych właściwościach. Ale 

dokładnie w 2 godziny później licznik 

wskazywał inną liczbę symetryczną. 

Określ, z jaką szybkością jechał szofer  

w ciągu tych 2 godzin. 

 

3) Tarcza zegarowa 

Podziel dwiema 

prostymi tarczę 

zegarową na 3 

części w ten spo-

sób, aby suma 

liczb zawartych  

w każdej części 

była jednakowa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

REBUS: 

………….. 

ROZRYWKA NA ŚWIĘTA 11 



 

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA: 

Czekając na cud 
Film ukazuje splatające się historie kilkorga mieszkańców Manhattanu, którzy w okresie bożonarodzeniowej 
gorączki zmuszeni są do stawienia czoła życiowym problemom. Dzięki niewielkiej wzajemnej pomocy odkrywa-
ją na nowo znaczenie Świąt Bożego Narodzenia. Nikt tak naprawdę nie jest sam podczas tych świąt. Do czego 
może doprowadzić chorobliwa zazdrość? Jak znaleźć w sobie odwagę, by zmierzyć się z przeszłością? Te i inne 
pytania zadają sobie bohaterowie dramatu, a wszystko to jedynie po to, by odnaleźć Ducha Świąt Bożego Naro-
dzenia i spędzić je, jak należy. 

 
 
USA 2004, dramat obyczajowy, reż: Chazz Palminteri, wyst: Susan Sarandon, Paul Walker, Penélope Cruz, Alan 
Arkin, Marcus Thomas, Robin Williams 

Cztery gwiazdki 

Jak odwiedzić każdego z rozwiedzionych rodziców młodej pary w czasie świąt Bożego Narodzenia? Tym bar-
dziej, że są to aż cztery nowe rodziny. Z takim właśnie wyzwaniem zmierzą się Kate (Witherspoon) i Brad 
(Vaughn). Młodzi, ładni, bogaci, bezdzietni. W święta co roku, zamiast na nudne rodzinne nasiadówy, lecą do 
ciepłych krajów, wymyślając wcześniej odpowiednią wymówkę, mającą usprawiedliwić ich nieobecność. Nieste-
ty, w tym roku warunki atmosferyczne uniemożliwiają wylot na wymarzone Fidżi. Dodatkowo na lotnisku łapie 
ich ekipa telewizyjna, no i jak teraz uciec przed konfrontacją z rodziną, skoro wszyscy już wiedzą? Zmuszeni są 

podjąć to wyzwanie. Każda kolejna wizyta to odpowiednio większa katastrofa. 
 
Niemcy, USA 2008, komedia, reż: Seth Gordon, wyst: Reese Witherspoon, Vince Vaughn, Tim McGraw, Mary 
Steenburgen, Kristin Chenoweth  

Grinch: Świąt nie będzie 

Na górskim szczycie, w ciemnej jaskini mieszka złośliwy Grinch (Carrey), który nie cierpi świąt Bożego Naro-
dzenia. Postanawia zepsuć je mieszkańcom leżącego w pobliżu miasteczka. Mała Cindy Lou (Momsen) chce na 
własną rękę rozprawić się z Grinch’em i jest gotowa zrobić wszystko, aby i on pokochał święta. Niestety, wszyst-
kie tematy na temat stwora, są tematem zakazanym i dziewczynka nie może liczyć na niczyją pomoc. Pewnego 
dnia postanawia odwiedzić potwora w jego pieczarze. 
 

 
Niemcy, USA 2000, familijny, komedia, reż: Ron Howard, wyst: Jim Carrey, Taylor Momsen, Bryce Dallas Ho-
ward, Anthony Hopkins 

Kevin sam w domu 

Rodzina McCallisterów zamierza spędzić Święta Bożego Narodzenia we Francji. Niestety, w dzień wyjazdu omal 
nie spóźniają się na samolot. W wyniku małego zamieszania w rodzinnym domu, tylko jednego zapomnieli ze 
sobą zabrać... Kevin’a (Culkin)! 8-letni członek rodziny zostaje sam w domu. Od tej pory musi sam sobie radzić 
ze wszystkim, w czym do tej pory wyręczali go rodzice... Łącznie z dwoma złodziejami, którzy tylko czyhają, by 
okraść dom McCallisterów, myśląc, że nikogo w nim nie ma. Hit świąteczny każdego roku. Można nawet rzec, że 
stał się tradycją świąteczną. 

 

USA 1990, familijny, komedia, reż: Chris Columbus, wyst: Macaulay Culkin, Catherine O’Hara, John Heard, Joe 

Pesci, Daniel Stern 

Kevin sam w Nowym Jorku 

Druga część przygód małego Kevin’a (Culkin). Tym razem, rodzina McCallisterów wybiera się na Florydę. Pod-
czas zamieszania na lotnisku, nasz bohater traci z oczu swoich bliskich i przez pomyłkę wsiada do niewłaściwego 
samolotu. Tym sposobem trafia do Nowego Jorku. Młody Kevin ponownie musi radzić sobie sam. Jeszcze nie 
wie, że w tym samym czasie na wolność wyszło dwóch znanych mu złodziejaszków. Wszystko wskazuje na to,  
że ich drogi ponownie się skrzyżują… Część również owiana identyczną sławą, co pierwszy film serii. 
  

 
USA 1992, familijny, komedia, reż: Chris Columbus, wyst: Macaulay Culkin, Catherine O’Hara, John Heard, Joe 

Pesci, Daniel Stern 
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DOBRY FILM NA NUDNY WIECZÓR 

Muskularny Święty Mikołaj 

Blake Thorne (Hogan), dla którego pieniądze są całym światem, który nie znosi ludzi - jest utrapieniem sąsia-
dów. Pewnego dnia rozpętuje bitwę . Gra wymyka się spod kontroli i musi uciekać przed policją. Wpada do 
supermarketu i przebiera się w strój świętego Mikołaja. Uderzony w głowę, traci przytomność i pamięć. Gdy 
dochodzi do siebie, zjawia się przy nim elf, który przekonuje go, że jest świętym Mikołajem i jako Mikołaj musi 
czynić dobro. Blake angażuje się w ratowanie sierocińca.  
 

 
 
USA 1996, familijny, komedia, reż: John Murlowski, wyst: Hulk Hogan, Mila Kunis, Brenda Song, Don Stark, 
Adam Wylie, Aria Noelle Curzon 

Opowieść wigilijna 

Najnowsza adaptacja klasycznej powieści Charlesa Dickensa o snobistycznym skąpcu, wziętym przez tajemni-
cze świąteczne istoty w specyficzną, wewnętrzną podróż. Duchy Świąt pokazują Ebenezer’owi Scrooge’owi, 
jakim był kiedyś człowiekiem, jakim jest teraz i, co się z nim stanie, jeśli dalej będzie postępował tak, jak do tej 
pory. Jim Carrey w poczwórnej roli: Ebenezer’a oraz trzech Duchów. 
 
 

 
USA 2009, familijny, fantasy, reż: Robert Zemeckis, wyst: Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth, Robin Wri-
ght, Ryan Ochoa, Bob Hoskins 

Śnięty Mikołaj 

Scott Calvin (Allen), rozwodnik ciężko pracuje, ale lubi to, więc nie ma czasu, by choćby od święta zająć się 
swoim synem. A nawet jak ma z nim spędzić święta Bożego Narodzenia, to jest to bardziej nieszczęście dla nich 
obu, niż przyjemność, gdyż nie jest w stanie znaleźć z synem wspólnego języka. Charlie (Lloyd) ma ojca za 
sztywnika i wapniaka. Na dodatek, Scott podczas świąt przypadkiem nakrywa Świętego Mikołaja, który przez 
niego ma ciężki wypadek. Charlie namawia swojego tatę, aby ten zastąpił Mikołaja, by nie zawieść milionów 
dzieci na całym świecie… 

  
USA 1994, familijny, komedia, reż: John Pasquin, wyst: Tim Allen, Judge Reinhold, Wendy Crewson, Eric 
Lloyd 

Śnięty Mikołaj 2 

Kontynuacja jednego z największych przebojów kina rodzinnego ostatnich lat z Tim’em Allen’em w roli głów-
nej. Scott Calvin (Allen) był świętym Mikołajem przez ostatnich osiem lat, a lojalne elfy uważają, że sprawdził 
się w tej roli jak nikt dotąd. Scott ma jednak poważne problemy - jego syn, Charlie (Lloyd), narozrabiał w szkole  
i potrzebuje ojcowskiej opieki. Jakby tego było mało, Scott z przerażeniem stwierdza, że traci swe niezwykłe 
moce, a podpisany przez niego kontrakt mówi, że jeśli nie ożeni się do Wigilii, na zawsze przestanie być świę-
tym Mikołajem!  

 
USA 2002, familijny, komedia, reż: Michael Lembeck, wyst: Tim Allen, Judge Reinhold, Wendy Crewson, Eric 
Lloyd 

Śnięty Mikołaj 3: Uciekający Mikołaj 

Święty Mikołaj, czyli Scott Calvin (Allen) próbuje pogodzić wszystkie swoje obowiązki - uszczęśliwić własną 
rodzinę, a jednocześnie powstrzymać Jacka Frosta (Short) przed "przejęciem" Gwiazdki.  
 
 
 
USA 2006, familijny, komedia, reż: Michael Lembeck, wyst: Tim Allen, Martin Short, Judge Reinhold, Wendy 

Crewson, Eric Lloyd 
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