
 Wigilia Bożego 

Narodzenia jest najbar-

dziej oczekiwanym 

I niezwykle ważnym 

wydarzeniem w polskiej 

tradycji. W Polsce ob-

chodzona jest 24 grudnia. 

Jest to święto rodzinne,  

które spędzamy w gronie 

najbliższych i przyjaciół. 

Święto to poprzedza 

okres adwentu – czas 

czuwania i przygotowań 

do zbliżających się świąt 

(…). W polskiej tradycji 

jest to wieczór prawdzi-

wego zbliżenia, lekcja 

miłości, najbardziej uro-

czyste i rodzinne święto 

w roku. To wieczór 

szczególnego przesłania, 

szczególnych obyczajów, 

szczególnej pamięci, 

słów, życzeń, smaków 

i zapachów.  
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WYD   NIE ŚWIĄTECZNE 



 

Święta szybko się zbliżają,  

w święta ludzie się kochają. 

Przy dzieleniu się opłatkiem, 

płyną  z oczu łzy ukradkiem. 

Życzymy sobie wszystkiego najlepszego, 

dając w policzek całusa wielkiego. 

W nocy Jezus się urodzi  

i serduszka nam odmłodzi. 

Wesołe święta…, aby takie były 

i oby wszystkie życzenia się spęłniły. 
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 21 listopada 2013 roku w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica odbył się kolejny 

wieczór autorski młodego literata - Patryka Pykacza z klasy II d. W wieczorze z poezją wzięło udział wielu 

słuchaczy: nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście i uczniowie naszej szkoły. Niestety niepokojąca jest 

niska frekwencja szkolnej młodzieży, która podczas tego spotkania miała okazję wysłuchać wierszy o mi-

łości, przepełnionych grozą i mrocznym klimatem. 

 Poezja w dzisiejszych czasach tworzy moralną ostoję oraz konserwatywny pryzmat, przez który 

powinniśmy spoglądać na życie. Podejście to jest tak cenne, gdyż wypracowane doświadczeniem przod-

ków. Patryk Pykacz inspiruje się bowiem twórczością Adama Mickiewicza oraz Francesco Petrarki.  

 Młodzi ludzie nie doceniają wartości poezji. Zapominają o słowie „ojczyzna”, o tym do czego zo-

bowiązuje bycie patriotą. Starsze pokolenia, doświadczone historią, mają inne podejście. Pamiętają czasy 

trudne dla naszego kraju, gdy przyszłość stała pod wielkim znakiem zapytania.  

 Poezja to nie tylko historia i polityka. Znajdujemy w niej utwory o różnorakiej tematyce. Każdy 

jest w stanie znaleźć coś bliskiego jego sercu. Nie możemy oczywiście popadać w skrajność, jakoby nikt 

już nie interesował się czytaniem, a nawet tworzeniem. Patryk Pykacz zajmuje się uprawianiem tej sztuki 

z kunsztem od wielu lat. Zaczął pisać będąc w szóstej klasie szkoły podstawowej pod wpływem pierw-

szych miłosnych uniesień. 

 Nastrojowe świece, kadzidełka i klimatyczna muzyka sprzyjały recytacji dwudziestu utworów mło-

dego literata. Patryk Pykacz to wielka osobowość, z którego twórczością może będą zapoznawały się przy-

szłe pokolenia na lekcjach języka polskiego. 

 Wieczorek poetycki zorganizował klub literacki „Alter Ego”. Nad aranżacją całego spotkania czu-

wała pani profesor Justyna Lipka, która od wielu lat prowadzi tę agendę szkolną. Jeśli ktoś jest zaintereso-

wany dołączeniem do grupy literackiej, to w imieniu p. Justyny zapraszamy do aktywnego uczestnictwa 

w spotkaniach. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło absolwentów naszego liceum. Twórczość Patryka 

Pykacza zaprezentowali jego koledzy i koleżanki z różnych klas: Anna Karwowska, Karolina Szaniawska, 

Katarzyna Marczuk, Monika Zielnik, Dorota Bandzerewicz, Mateusz Skawiński. dowodzi to zainteresowa-

niu poezją uczniów nie tylko związanych z profilem humanistycznym. 

 Po spotkaniu poetyckim wszyscy uczestnicy mogli poczęstować się ciastem, które na tę specjalną 

okoliczność upiekła mama Patryka. Śmiało możemy potwierdzić, że było pyszne, tak jak przyjemna w od-

biorze była twórczość Patryka Pykacza. 

Luiza Kuszneruk 

 

 

 

 Na zdjęciu: Patryk Py-

kacz 
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 Dnia 6 grudnia bieżącego roku miały miejsce Stasionalia II b pod opieką wychowawcy, pana profe-

sora Sebastiana Biesiady. 

      Już samo wejście do szkoły sugerowało klimat imprezy. Przy głównych drzwiach stały już dziewczęta 

ze smakołykami dla naszych uczniów. Dekoracja wprowadzała nas poniekąd w świąteczny klimat, prze-

cież to mikołajki. Wszędzie wisiały choinkowe lampki. Szatnia również została udekorowana. Z sufitu 

zwisały czerwono-białe serpentynki, a szafki ozdobione były mnóstwem kolorowych gwiazdeczek i kwia-

tuszków w stylu Sharpey. Przy głównym holu stała choinka z pierniczkami w kształcie łapek kotków. Każ-

dy mógł się takim pierniczkiem poczęstować. Dziewczyny z II b przebrane były za cheerleaderki -  białe 

koszulki i getry oraz czerwone, krótkie spódniczki, natomiast chłopcy za koszykarzy, co odróżniało ich od 

reszty uczniów. 

     Bufet był obficie zaopatrzony. „Dzikie koty” z II b przygotowały tosty, ogromną ilość sałatek i ciast. 

Aby ugasić swoje pragnienie, była możliwość zakupienia czegoś do picia. Jak się okazało sushi, które zo-

stało przygotowane przez wychowawcę, zrobiło furorę. Od kilku lat żadna klasa nie wpadła na pomysł 

chińskiego menu. Przystawki w bufecie wszystkim smakowały. Nie było ani chwili, by stoiska z jedze-

niem świeciły pustkami. 

     Atrakcjom na przerwach też nie można było niczego zarzucić. W SharpeySpa uczniowie mogli upięk-

szyć swoje ciało poprzez malowanie paznokci. Stolik z koszykarzami, rozdającymi autografy i darmowe 

uściski również cieszył się wielką popularnością. Chłopcy z II b nie mogli pozbyć się tłumu adorujących 

ich dziewcząt. Żadna nie była w stanie oprzeć się urokowi naszych kolegów z klasy ;). Zorganizowana zo-

stała również loteria, w której każdy los był wygraną. Fanty musiał przynieść każdy uczeń z klasy II b, 

a nagrodami mającymi największą wartość były: mikrofony, produkty z kategorii pendrive oraz słuchawki. 

Uczniowie byli przeszczęśliwi wygrywając jedną z tych rzeczy. Po szkole chodził zajączek, z którym 

wszyscy mogli zrobić zdjęcie. Było przy tym dużo zabawy. Nasz zajączek był naprawdę szczęśliwy, mo-

gąc przytulić się do pięknej dziewczyny lub do któregoś uroczego nauczyciela (czyli wszystkich ;)). 

Na przerwach z głośników płynęła muzyka różnego rodzaju. 

      Z powodu uroczystości dnia patrona gimnazjum nr 2 Stasionalia na hali zostały przesunięte o godzinę 

później. Główne tło dekoracji przedstawiało: klasę, korytarz szkolny z szafkami, łazienkę koszykarzy oraz 

dom Sharpey. O 12:30 cheerleaderki rozpoczęły część artystyczną swoim finezyjnym tańcem do piosenki 

"Low". Głównymi postaciami byli: Sharpey - Katarzyna Pawłowska, Ryan - Dawid Maślewski, Gabriela - 

Natalia Pietruczuk oraz Troy - Kamil Jastrzębski. Największą furorę w przedstawieniu odegrał york, który 

wabił się Macho. Od pierwszej chwili wszyscy go pokochali. Skecze przepełnione były dużą dawką humo-

ru. Na wszystkie sceny publiczność reagowała pozytywnie. Szczególnie kiedy chłopcy tańczyli do "I'm 

sexy and I know it". Z trybun słychać było śmiech chłopców i pisk dziewcząt. Jedną ze scen były urodziny 

Sharpey, gdzie cała klasa wykonała "taniec liska" do utworu "What does the fox say?". 

      Konkursy również się udały. Do pierwszej rywalizacji zgłosili się nauczyciele: p. Aleksandra Micha-

luk, p. Anna Myć, p. Henryk Protasiuk, p. Sebastian Biesiada oraz uczniowie. Zabawa polegała na tym, 

żeby podczas opowiadanej historii, na dane hasło przebiec dookoła swoje krzesełko. Widownia, komisja 

oraz grono pedagogiczne nie było w stanie powstrzymać się od śmiechu. Wszyscy byli zachwyceni. Na-

stępna konkurencja polegała na improwizacji w tańcu. Ku zdziwieniu wszystkich na scenę wyszli dwaj 

chłopcy przebrani za konia oraz Mikołaja. Wykonali swój taniec i publiczność miała zadecydować, który 

z nich wygrał. Mimo wszystko obaj dostali takie same nagrody. 

     W następnym skeczu Dawid Olichwierowicz, Karol Nowicki oraz Kamil Jastrzębski zaśpiewali piosen-

kę, do której sama klasa II b ułożyła słowa. Przez całe przedstawienie Troy uganiał się za Gabrielą, a Shar-

pey za Troy’em. W końcu i Gabi zakochała się w Troy’u.  Sprawy przybrały zupełnie nowy obrót kiedy do 

życia naszego głównego bohatera wtargnęła piękna nieznajoma, którą odegrała Karolina Welik. Gabriela 

została odrzucona i pozostawiona na pastwę losu, ale z odsieczą przybył niezastąpiony wychowawca II b, 

p. Sebastian Biesiada, jako mężczyzna, który miał ją pocieszyć. Wkrótce potem  Gabriela i „Szebaszczyn” 

wzięli ślub, co było bardzo dobrze odebrane przez resztę szkoły. Wszyscy śmiali się i wiwatowali. Warto 
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też podkreślić, że na Stasionalia II b przybyli  goście spoza szkoły. Na koniec „dzikie koty” podziękowały 

wychowawcy za trud włożony w przygotowania i opiekę nad imprezą. Na halę „wjechał” tort, uczniowie 

odśpiewali "Sto lat" panu Biesiadzie. 

     Jak widać nieprzespana noc i godziny przygotowań nie poszły na marne. Wszyscy byli szczęśliwi, cho-

ciaż bardzo zmęczeni, ale to wszystko nic nie znaczy, bo DZIKIE KOTY ZAWSZE GRAJĄ RAZEM! 

 

 

Natalia Pietruczuk 
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 Wigilia Bożego Narodzenia jest najbardziej oczekiwanym i niezwykle ważnym wydarzeniem 

w polskiej tradycji. W Polsce obchodzona jest 24 grudnia. Jest to święto rodzinne,  które spędzamy 

w gronie najbliższych i przyjaciół. Święto to poprzedza okres adwentu – czas czuwania i przygotowań do 

zbliżających się świąt.  Słowo „wigilia” wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza „czuwanie”. W Polsce 

Wigilia Bożego Narodzenia na stałe weszła do tradycji w XVIII w. W wielu krajach nie ma ona takiego 

znaczenia jak u nas.  W polskiej tradycji jest to wieczór prawdziwego zbliżenia, lekcja miłości, najbardziej 

uroczyste i rodzinne święto w roku. To wieczór szczególnego przesłania, szczególnych obyczajów, szcze-

gólnej pamięci, słów, życzeń, smaków i zapachów.  

 W Polsce do wieczerzy wigilijnej zasiada się z zapadnięciem 

zmroku, z chwilą ukazania się pierwszej gwiazdy, pilnie wy-

patrywanej przez dzieci na niebie. Wigilię zaczynamy od modlit-

wy i dzielenia się opłatkiem. Czynność ta następuje po przec-

zytaniu ewangelii o Narodzeniu Pańskim i złożeniu życzeń. Ten 

piękny zwyczaj zachował się w Polsce do czasów obecnych. Dla 

dzieci jest to chyba najpiękniejszy wieczór w roku, w którym 

atmosfera baśni urzeczywistnia się na parę godzin, gdy pod 

pięknie przystrojoną choinką, w świetle kolorowych światełek 

znajdują się prezenty, o których marzyły. Znany i powszechny 

jest obecnie w Polsce zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca 

przy wigilijnym stole. Miejsce to przeznaczone jest przede wszystkim dla przygodnego gościa. Pozostawi-

ając wolne miejsce wyrażamy również pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą z nami spędzić świąt 

lub nie ma już ich z nami na tym świecie. Wieczerza wigilijna jest posiłkiem postnym. W ten dzień na 

stołach dominują dania rybne przyrządzane na różne sposoby, a zwłaszcza nie może zabraknąć słynnego 

karpia. Z pewnością zauważyliście, że niekiedy dań rybnych jest aż tyle, że tradycyjna liczba dwunastu 

potraw okazuje się niewystarczająca. Ale i na to jest rada - wszystkie potrawy z ryb można uznać za jedno 

danie! :)  

 Wigilię zazwyczaj otwiera jedna z tradycyjnych zup wigilijnych - najczęściej barszcz czerwony 

z uszkami, zupa grzybowa lub rzadziej - migdałowa. Oprócz dań rybnych podaje się: groch z kapustą, po-

trawy z grzybów suszonych, pierogi, kompot z suszonych owoców, łamańce z makiem, pochodząca ze 

wschodnich rejonów Polski słynną kutię oraz ciasta, a zwłaszcza świąteczny makowiec.  

 Przygotowując stół, pod białym obrusem umieszczamy wiązkę siana. Ten powszechnie zachowywany 

zwyczaj przypomina ubóstwo betlejemskiej szopki oraz żłóbek, w którym na sianie Maryja złożyła naro-

dzonego Jezusa. W czasie spożywania wieczerzy powinniśmy zatroszczyć się o zachowanie rodzinnego  

nastroju. Jest to jedyny taki dzień w roku. Powinniśmy więc zrezygnować z oglądania telewizji czy słucha-

nia rozpraszającej muzyki. Oczywiście niech każdy pamięta, aby w czasie świąt nie zabrakło w domu 

choinki ubranej w bombki, światełka i łańcuchy. Kiedy wieczerza wigilijna dobiega końca, rozpoczynamy 

śpiew kolęd. Ukoronowaniem radosnego świętowania Wigilii Bożonarodzeniowej jest uczestnictwo 

w Pasterce - mszy świętej o północy.  

 Niech Boże Narodzenie zamiast okresem zakupowego szaleństwa stanie się czasem wzajemnej miłości 

oraz czasem odpoczynku, a spędzone wspólnie z rodziną chwile będą najważniejszym prezentem. Weso-

łych Świąt!           Karolina Welik 
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„...wszyscy wszystkim ślą życzenia…” 7 

By w Waszym życiu jak najmniej było labiryntów, 

By drogę wyznaczały szczytne ideały, 

Byście nigdy nie poczuli się samotni jak Ebezener Scrooge, 

Byście nigdy nie doświadczyli choroby jak Oskar, 

By zawsze była przy was bliska osoba - może Pani Róża? 

By nawiązane przyjaźnie były porównywalne do przyjaźni Alka, Rudego i Zośki, 

By wszystkie spory (nawet te o współczesne zamki) kończyły się jak w "Zemście" i w "Panu Tadeuszu", 

By żadna Izabela Łęcka nie przysłoniła Wam prawdziwych wartości, 

Byście, nigdy nie zwątpili w sens działań na rzecz innych. 

Życzenia składa wychowawca klasy I b - p. Beata Samojluk 

Świąt radosnych, 

uśmiechów przy wigilijnym stole, 

 nie tylko rózg pod choinką, 

 a w Nowym Roku spełnienia marzeń i postanowień, 

uczniom klasy I c życzy wychowawca - 

p. Ireneusz Litwiniuk 

Zdrowych, wesołych i cudownych Świąt Bożego Narodzenia, ciepłej,  

rodzinnej atmosfery, pyszności na stole, zaskakujących prezentów,  

a w Nowym Roku wszelkiej pomyślności, uśmiechu i samych sukcesów  

(zwłaszcza matematycznych  ;) ) klasie I d życzy wychowawczyni  - 

p. Joanna Byszuk 

Życzę Wam spełnienia wszystkich marzeń, 

przychylności wszechświata. 

Niech wszystko, czego się dotkniecie, 

stanie się pomocne w spełnieniu marzeń, 

a każda najdrobniejsza nawet czynność 

przybliża Was do bycia najszczęśliwszymi 

i  najbardziej uśmiechniętymi 

osobami spośród wszystkich ludzi. 

Życzenia składa wychowawczyni klasy I e - 

p. Justyna Kaliszewska – Łodyga 

Zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia. 

Niech będą one okazją do zadumy, ale i radości z rodzinnych spotkań. 

Niech przyniosą wytchnienie od codziennych trosk i zmagań. 

Oby magia  Bożego Narodzenia przetrwała w Was jak najdłużej, 

 Życzenia składa wychowawca klasy I f - p. Mariusz Gromadzki 

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, 

rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzą-

cym roku oraz udanej zabawy sylwestrowej, 

 życzy wychowawca klasy I a - p. Krzysztof Oleksiuk  
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Beaucoup de plaisir à Noël 
beaucoup de bonbons à manger 

beaucoup de cadeaux à développer. 

Voilà mes voeux pour ma chère classe 2A 

Wychowawca klasy II a - 

p. Małgorzata Górak  

Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. 

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, 

a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.  

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia  

oraz szczęśliwego Nowego Roku  

klasie II b oraz całej społeczności szkolnej  życzy p. Sebastian Biesiada 

 

Niech w nadchodzącym Nowym Roku szczęście i pomyślność nigdy Was nie opuszczają, 
a wiara codziennie dodaje sił i energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów. 

Chciałbym, aby w nadchodzącym roku udało się Wam zrealizować to, co przyniesie pro-
fity, przewidzieć to, co przeszkodzi w ich osiągnięciu, zapobiec temu, co wydarzyć się nie 
musi. Życzę dużo radości i sukcesów, mądrego lenistwa w sprawach nieistotnych i zdro-
wego zatroskania w  tych najistotniejszych. I cieszę się, że to właśnie ja składam Wam 

życzenia - wychowawca klasy II f - p. Jarosław Darczuk 

W Betlejem na sianku Zbawiciel się rodzi, 

niech Wam jak najlepiej w życiu i szkole się powodzi, 

zaś w Nowym Roku o każdej godzinie, 

niechaj nic, co dobre Was w życiu nie ominie. 

Życzenia składa wychowawca klasy II e - p. Henryk Protasiuk 

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. 

Życzenia składa wychowawca klasy II c - p. Paweł Gawrysiuk 
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

oraz zbliżającego się Nowego Roku 2014 życzę: 

… abyście niekończące się perypetie i szalone gonitwy, do których 

skłania Was życie, traktowali jakby były rodem z burleski, a nie z „Matrixa”, 

… aby surrealistyczne obrazki polskiej rzeczywistości były wyłącznie 

zapomnianymi filmami Buňuela, 

… a życie rodzinne przypominało klasyczny amerykański musical  

i co rano budziło Was radosnymi słowami bohaterów „Deszczowej piosenki”: 

„Good morning, Good morning!” 

Wszystkim uczniom, a szczególnie wychowankom  

życzy wychowawczyni klasy III a - p. Monika Karmasz 

 

Ich wünsche euch für den Weihnachtstag 

Das Beste was es nur geben mag Gesundheit, 

Glück, Zufriedenheit und das-bis in alle Ewigkeit! 

Życzenia składa wychowawczyni klasy III b -  

p. Elżbieta Janicka  

 

„Boże Narodzenie to cudowny czas. Wszyscy już czekają na choinki blask.  

Na jej świeży zapach i kolorów moc. Na tę pierwszą gwiazdkę w wigilijną noc…” 

Drogim Wychowankom z klasy III e życzę wyjątkowych Świąt Bożego 
Narodzenia: ciepłych w sercu i pełnych nadziei, spędzonych w atmosferze miłości 
i wzajemnej życzliwości. Pachnących choinką, skrzypiących śniegiem, pełnych cu-
downych prezentów. Świąt dających radość i wytchnienie od codzienności. 
A w Nowym Roku 2014 dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro, samych szczęśli-
wych i słonecznych dni, wytrwałości i wszelkiej pomyślności w realizacji życiowych 

planów i zamierzeń.  

Życzenia składa wychowawczyni klasy III e - p. Katarzyna Kulicka 
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8784 godzin wytrwałości,  

527040 minut pogody ducha, 

1622400 sekund szczęścia,  

W Święta Bożego Narodzenia,  

oraz w Nowym Roku 2014, 

Matematyczno-fizycznym z III f,  

życzenia składa wychowawczyni - p. Urszula Remiszewska 

Jasnych lampek na choince,  

by oświetlały lekturę nadrabianą w czytaniu do matury. 

Ciepłego, wygodnego fotela do analizy arkuszy maturalnych 

oraz smacznego barszczu z uszkami połykanego w przerwie pisania wypracowań 

ekologom, mającym fakultet na pierwszej godzinie lekcyjnej, w środę, w sali 75  

życzy przyszły posiadacz misia ;) 

Kontemplacji lektury przy pachnącej choince,  

czytania ze zrozumieniem otrzymywanych życzeń świątecznych, 

tyle procentów maturalnych ile ości w karpiu, 

tyle szczęścia w niewiedzy, ile maku w cieście 

życzy umysłom ścisłym, korzystającym z sali 75, w środę, na pierwszej godzinie 

lekcyjnej przyszły właściciel misia ;) 

 

Rodzinnych, ciepłych Świąt Bożego Narodzenia, 
udanej zabawy w sylwestra i sukcesów nie tylko 

matematycznych w Nowym Roku,  

życzy wychowawczyni klasy III c - 

p. Magdalena Nowosielska 
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Życzenia własnego autorstwa składa wychowawczyni klasy III d - p. Elżbieta Centkowska 
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy zdrowia, szczęścia, radości, pomyślności 

i cierpliwości, głównie dla swoich uczniów :) oraz wielu łask Bożych w Nowym Roku. 

Życzenia wychowawczyni -  p. profesor Joannie Byszuk składa klasa I d 

Powodzenia w retrosyntezach i syntezach, zwłaszcza tych prowadzonych w rzeczywistości. 

Łatwych krystalizacji i pięknych kryształów. Prostych obróbek mieszanin poreakcyjnych. 

Szczelnych kranów, suchych rozpuszczalników i dobrych próżni. I żeby nie trzeba było (tak 

często) wydzielać produktów metodami chromatograficznymi – a jeśli już, to żeby to były 

rozdziały szybkie, łatwe i przyjemne, lekkiej, szczęśliwej ręki w korzystaniu z  Lottomatu, 

a przede wszystkim Wesołych Świąt i pomyślnego Nowego Roku, 

wychowawcy - p. profesorowi Krzysztofowi Oleksiukowi życzenia składa klasa I a 

W Boże Narodzenie 
Śnieg jest w cenie, 
By w pobielonym krajobrazie 
Pierwszą ujrzeć gwiazdkę 
Na wigilijnym nieba obrazie. 
W Boże Narodzenie 
Rodzina jest w cenie, 
By w świątecznym gwarze 
Czarem kolędowej nuty 

Rozjaśniać wszystkie twarze. 

Wychowawczyni  - p. profesor Beacie Samojluk   

życzenia składa klasa I b 

Ślemy najgorętsze życzenia 
Zdolne rozpuścić arktycznego bałwana, 
A w Sylwestrowe szaleństwa 

Niechaj mocne będą buty i głowa.  

Wychowawcy - p. profesorowi Ireneuszowi Litwiniukowi 

życzenia składa klasa I c 

Wychowawcy klasy I f - p. profesorowi 

 Mariuszowi Gromadzkiemu do mikołajkowego 

sweterka życzymy pod choinkę takiego słodkiego  

( jak my ;) ) 

A gdy już nadejdzie ten wieczór, świecami choinki zdobiony 

Niech biały opłatek jak okład, wszystkie rany Twej duszy uleczy. 

Niech serce Twe radość wypełni, z nadziei, co żłóbek zwiastuje. 

Niech błogiej kolędy śpiewanie, wyciszy Twe troski, zmartwienia. 

Niech słowa Twych życzeń serdecznych, jak gwiazda zaświecą bliźniemu. 

I gdy to wszystko się spełni, odczujesz Wigilii przesłanie.  

Wychowawczyni - p. profesor Justynie Kaliszewskiej-Łodydze życzenia składa klasa I e 
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Aby wszystkie dni w roku  
Były tak piękne i szczęśliwe,  
Jak ten jeden wigilijny wieczór. 
Ciepłych i udanych  
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności  

i radości w życiu zawodowym i prywatnym  

p. profesor Małgorzacie Górak życzenia składa klasa II a 

Niech przy żywicznym zapachu strojnej choinki, 

upłyną Panu piękne chwile Wigilii, ze wspólnie 

odśpiewanymi kolędami, z rodziną przy stole, 

w kochającym, pełnym miłości gronie. 

Niech Święta Bożego Narodzenia i Wigilijny 

Wieczór upłynął Panu w szczęściu i radości, przy 

staropolskich kolędach, daniach wigilijnych 

i zapachu świerkowej gałązki. 

,*, 

,*o*, 

,*o*o*, 

””"”[]””"” 

Wychowawcy - p. profesorowi Sebastianowi Biesiadzie 

życzenia składa klasa II b 

Dużo zdrowia i radości 

w Pana domu niech zagości 

i prezenty i śnieg biały, 

by te święta urok miały, 

samych wzruszeń przy choince  

Wychowawcy - p. profesorowi Pawłowi Gawrysiukowi 

życzenia składa klasa II c 

Spokojnych, zdrowych, radosnych Świąt Bożego Naro-
dzenia, spędzonych w gronie rodzinnym oraz wszelkiej 

pomyślności w Nowym Roku.  

Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta niosą Pani  

betlejemski blask.  

Wychowawczyni - p. profesor Bożenie Kłoczewskiej 

życzenia składa klasa II d 

Boże Narodzenie wkrótce, więc życzymy szczerze 

Ciepłych chwil w rodzinie w Wigilijną Wieczerzę. 

Wszystko w złocie, zieleni, czerwieni, 

Niech Nowy Rok będzie pełen nadziei, 

By spełniło się choć jedno z marzeń, 

Dużo szczęścia i niezapomnianych wrażeń. 

Wychowawcy - p. profesorowi Henrykowi Protasiukowi  

życzenia składa klasa II e 

Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, 

niechaj  się spełnią wszystkie marzenia, 

aby zdrowie nigdy nie opuszczało, 

aby w gronie rodzinnym szczęście panowało, 

aby prezenty upragnione pod choinką stały, 

aby w miłości i cieple minął rok cały. 

Wychowawcy - p. profesorowi Jarosławowi Darczukowi 

życzenia składa klasa II f  
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 Z okazji zbliżających się Świąt  Bożego Narodzenia życzy-
my Pani zdrowia, pomyślności, pogody ducha, by święta były radosne 
i pełne rodzinnego ciepła, a w zbliżającym się Nowym Roku cierpli-

wości oraz powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym.  

Wesołych Świąt! 

Wychowawczyni - p. profesor Moniki Karmasz  życzenia składa 

klasa  III a 

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 - p. profesor  

Urszuli Remiszewskiej  życzenia składa klasa III f 

 Radosnych, spędzonych w gronie najbliższych Świąt Bożego Na-
rodzenia oraz zdrowia, i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 

Roku całemu Gronu Pedagogicznemu śle Drużyna Siatkarek. 

Z okazji Bożego Narodzenia, 

Składamy serdeczne życzenia. 

Niech święta miłe będą, 

Z dźwiękiem śpiewu i kolędą.  

Wychowawczyni  - p. profesor Elżbiecie Janickiej 

życzenia składa klasa III b 

 

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru 

Przyniesie spokój i przyjemność. 

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia 

Żyje własnym pięknem, 

A Nowy Rok obdaruje  

Pomyślnością i szczęściem. 

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 

Niech spełniają się wszelkie marzenia.  

Wychowawczyni - p. profesor  Elżbiecie Centkowskiej życzenia składa klasa III d 
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Najcudowniejszej Pani Magdalenie Nowosielskiej 

 pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia,  

aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia  

były spokojnym, wolnym od codziennych  

problemów i szkoły oraz radosnym czasem , 

spędzonym w gronie najbliższych., 

a nadchodzący Nowy Rok 2014 niech przyniesie 

 Pani wiele pozytywnych niespodzianek 

i szczęścia w życiu prywatnym, jak i zawodowym. 

Życzenia składa wspaniała, zdolna i najlepsza pod słoń-

cem  klasa III c 

Staropolskim obyczajem,  
gdy w Wigilię gwiazda wstaje,  
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia  
wszyscy wszystkim ślą życzenia.  
Przy tej pięknej sposobności  
my życzymy Wam radości,  
aby i Wam się darzyło  

z roku na rok lepiej było.  

Gronu Pedagogicznemu życzenia składa 

klasa III e 

  

Święta Bożego Narodzenia to czas przepełniony szczególną, rodzinną atmosferą, 
pełną radości i pamięci o bliskich. To okres wielu refleksji osobistych, a zarazem czas 
wesołego kolędowania i nadziei, płynącej ze świadomości, iż Bóg stał się człowie-

kiem, dzieląc z nami  trudy i znoje. 

 Łamiąc się symbolicznie wigilijnym opłatkiem prosimy przyjąć życzenia Bo-
żego błogosławieństwa, radości i pokoju serca. Niech nadchodzący Nowy Rok będzie 

czasem pokoju, serdeczności i międzyludzkiej życzliwości. 

 Wychowawczyni - p. profesor Katarzynie Kulickiej życzenia składa klasa III e 



Polska  

Cicha noc, święta noc, 

Pokój niesie ludziom wszem, 

A u żłóbka Matka Święta 

Czuwa sama uśmiechnięta 

Nad dzieciątka snem, 

Nad dzieciątka snem. 

 

Cicha noc, święta noc, 

Pastuszkowie od swych trzód 

Biegną wielce zadziwieni 

Za anielskim głosem pieni 

Gdzie się spełnił cud, 

Gdzie się spełnił cud. 

 

Cicha noc, święta noc, 

Narodzony Boży Syn 

Pan Wielkiego majestatu 

Niesie dziś całemu światu 

Odkupienie win, 

Odkupienie win. 

 

 

Francuska  

Doucenuit, saintenuit ! 

Danslescieux ! L'astreluit. 

Le mystèreannoncés'accom-

plit 

Cet enfant sur la pailleendor-

mi, 

C'estl'amourinfini ! (x2) 

 

Saint enfant, douxagneau ! 

Qu'ilest grand ! 

Qu'ilestbeau ! 

Entendezrésonnerlespipeaux 

Des bergersconduisantleur-

stroupeaux 

Verssonhumbleberceau ! (x2 

 

C'estversnousqu'ilaccourt, 

En undonsansretour ! 

De ce monde ignorant de 

l'amour, 

Oùcom-

menceaujourd'huisonséjour, 

Qu'ilsoit Roi pourtoujours ! 

(x2) 

 

Quelaccueilpourun Roi ! 

Point d'abri, point de toit ! 

Danssacrècheilgrelotte de 

froid 

O pécheur, sansattendre la 

croix, 

Jésussouffrepourtoi ! (x2) 

(…) 

 

Hiszpańska 

Noche de paz, noche de amor, 

Tododuerme en derredor. 

Entre sus astrosqueesparcen-

su luz 

Bella anunciando al niñito-

Jesús 

Brilla la estrella de paz 

Brilla la estrella de paz 

 

Noche de paz, noche de amor, 

Tododuerme en derredor 

Sólovelan en la oscuridad 

Los pastoresque en el cam-

poestán; 

Y la estrella de Belén 

Y la estrella de Belén 

 

Noche de paz, noche de amor, 

Tododuerme en derredor; 

sobre el santoniñoJesús 

Unaestrellaesparcesu luz, 

Brillasobre el Rey 

Brillasobre el Rey. 

 

Noche de paz, noche de amor, 

Tododuerme en derredor 

Fielesvelandoallí en Belén 

Los pastores, la 

madretambién. 

Y la estrella de paz 

Y la estrella de  

 

 

Rosyjska  

Тихаяночь, дивнаяночь! 

Дремлетвсе, лишьнеспит 

В 

благоговеньеСвятаяЧета, 

ЧуднымМладенцемполныи

хсердца, 

Радость в душеихгорит, 

Радость в душеихгорит! 

 

Тихаяночь, дивнаяночь! 

Глас с небесвозвестил: 

«Радуйтесь, 

нынеродилсяХристос, 

Мир и 

спасениевсемОнпринес» 

Свышенассветпосетил, 

Свышенассветпосетил. 

 

Тихаяночь, дивнаяночь! 

К небунасБогпризвал; 

О, 

даоткроютсянашисердца, 

И дапрославятЕговсеуста: 

ОннамСпасителядал, 

ОннамСпасителядал! 

 

Тихаяночь, дивнаяночь! 

Светзвездыпутьоткрыл 

К ЭммануилуИзбавителю, 

ХристуИисусуСпасителю, 

Онблагодатьнамявил, 

Онблагодатьнамявил. 
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 Niemiecka 
 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Allesschläft; einsam wacht 

Nur dastrauteheiligePaar. 

HolderKnab im lockigenHaar, 

Schlafe in himmlischerRuh! 

Schlafe in himmlischerRuh! 

 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 

GottesSohn, o wie lacht 

Liebausdeinemgöttlichen Mund, 

Da unsschlägtdierettendeStund, 

Christ, in deinerGeburt! 

Christ, in deinerGeburt! 

Sylwester obchodzony jest nocą z 31 grudnia na 1 stycznia. Świętujemy wówczas koniec starego 

roku a początek nowego.  Myślę, że każdemu z licealistów kojarzy się on z huczną i beztroską zabawą do 

rana. Jest to noc, którą można spędzić na wiele sposobów. Organizowane są różne bale sylwestrowe, lecz 

nie każdemu przypada to do gustu. Tej nocy możemy bawić się również w gronie najbliższych znajomych 

i to z nimi świętować Nowy Rok.   

Pierwszą rzeczą, która kojarzy mi się z Sylwe-

strem są fajerwerki i petardy, wywołujące uśmiech na 

twarzy każdego z nas. O północy ludzie tradycyjnie skła-

dają sobie życzenia i piją lampkę szampana. Tego dnia 

mimo wszystko powinni przede wszystkim towarzyszyć 

nam ludzie, z którymi chcemy przywitać Nowy Rok.  

Istnieją przesądy i zwyczaje, dotyczące również 

ostatniej nocy starego roku. Niektórzy patrzą na nie 

z przymrużeniem oka, ale inni skrupulatnie, każdego ro-

ku, robią wszystko, żeby uniknąć ewentualnych skutków 

wszelkich przesądów. Przed zakończeniem roku, uregu-

lujmy wszelkie długi, żeby w Nowy Rok, nie wchodzić 

z problemami, a do portfela włóżmy łuskę wigilijnego karpia, żeby nie zabrakło nam pieniędzy. Jeśli 

sprzątanie, to tylko dzień przed Sylwestrem – w przeciwnym razie wymiecie się szczęście z domu. Panny, 

powinny nasłuchiwać rozmów prowadzonych po północy. Pierwsze męskie imię, które usłyszą prawdopo-

dobnie będzie imieniem przyszłego męża. Mam nadzieję, że zbliżający się 2014 r. będzie dla nas wszyst-

kich owocny i pełen sukcesów.       

   Kamila Iwańczuk 
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SYLWESTER– JAK GO DZIŚ SPĘDZAMY? 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Die der WeltHeilgebracht, 

Aus des HimmelsgoldenenHöhn 

Uns der GnadenFülleläßtseh´n 

Jesum in Menschengestalt, 

Jesum in Menschengestalt. 

 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 

WosichheutalleMacht 

VäterlicherLiebeergoß 

Und alsBruderhuldvollumschloß 

JesusdieVölker der Welt, 

JesusdieVölker der Welt. 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Lange schonunsbedacht, 

Als der HerrvomGrimmebefreit, 

In der VäterurgrauerZeit 

AllerWeltSchonungverhieß, 

AllerWeltSchonungverhieß. 

 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Hirtenerstkundgemacht! 

Durch der EngelHalleluja 

Tönt es laut von fernundnah; 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 



 

 

 

 

 

 

 12 grudnia 2013r. obchodziliśmy Dzień Kultury Rosyjskiej, w którym brały udział klasy: I a, I c, I d, 

I e, I f, II b, II d, II e, III d i III f. W sali 66 grupa wybranych uczniów brała udział w warsztatach językowych 

z pracownikami UMCS-u. Organizatorkami Dnia Kultury Rosyjskiej były: p. Elżbieta Kasztelan i p. Urszula 

Remiszewska. Szczegółowe sprawozdanie znajduję się na stornie internetowej szkoły. Zapraszamy! 

 13 grudnia 2013r. na hali sportowej odbyło się szkolenie w zakresie pierwszej pomocy dla klas pierw-

szych, w których brali udział nauczyciele, prowadzący zajęcia na pierwszej i drugiej godzinie lekcyjnej. Szko-

lenie cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży, która sprawdzała się w udzielaniu pierwszej pomocy, 

stosując się do instrukcji i poleceń prowadzących.  

 5 grudnia b.r. obchodzony jest Światowy Dzień Wolontariusza. 16 grudnia Wolontariat IV LO obcho-

dził X-lecie swojego aktywnego funkcjonowania w naszej placówce. Z tej okazji wolontariusze przygotowali 

słodki poczęstunek, który można było nabyć za symboliczną kwotę, na korytarzu szkoły, przy siedzibie SU. 

Szkolny Klub Wolontariusza istnieje od roku 2003r. Pierwszym opiekunem klubu i jego założycielem była 

p. Renata Maj. Kolejną osoba, która wzięła pod swoje skrzydła wolontariuszy IV LO była p. Bożena Kowalew-

ska, a następnie p. Agnieszka Sawicka. Od 2007 roku  opiekę nad Szkolnym Klubem Wolontariusza sprawuje 

p. Anna Wojtiuk. W 2010 roku Szkolny Klub Wolontariusza został zarejestrowany jako Klub Ośmiu Wspania-

łych, który należy do Fundacji Świat Na Tak, mającej swoją siedzibę w Warszawie. W skład agendy szkolnej 

wchodzą: Biegajło Marlena, Brodowska Sylwia, Bujnik Dominika, Cep Diana, Dłużewska Katarzyna, Dziedzic 

Dominika, Kaczmarek Agata, Kaczmarek Beata, Kasprzuk Martyna, Klimowicz Aleksandra, Kuc Joanna, Kor-

neluk Aleksandra, Kowalska Faustyna, Lipińska Marta, Łobacz Dominika, Mirończuk Ewa, Olejnik Aleksan-

dra, Pikacz Katarzyna, Podolec Joanna,  Pykacz Magda, Sacharczuk Barbara, Sucharzewska Klaudia, Wereszko 

Joanna, Zdolska Daria, Zielnik Monika.  

 Szkolny Klub Wolontariusza :opiekuje się osobami 

starszymi, pomaga w świetlicach socjoterapeutycznych, orga-

nizuje zabawy i imprezy dla dzieci ze świetlic środowisko-

wych w Białej Podlaskiej. Prowadzi zbiórki żywności organi-

zowane przez Caritas w Białej Podlaskiej, sprząta zaniedbane 

groby i włącza się do zbiórki na rzecz nagrobków zabytko-

wych organizowanej przez Koło Bialczan. Organizuje Dzień 

na Tak, którego celem jest szerzenie dobra i pozytywne nastawienie do otaczającego na świata. Przygotowuje 

kiermasze ciast, najczęściej w okresach przedświątecznych, dzięki czemu uzyskane kwoty może przeznaczyć 

na wybrane przez cele charytatywne. Pracuje na rzecz  schroniska dla zwierząt Azyl w Białej Podlaskiej i orga-

nizuje zbiórki dla naszych czworonogich przyjaciół, włącza się w akcje „Góra Grosza” i „Pomóż dzieciom 

przetrwać zimę”, bierze udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, współpracuje z p. pedagog Beata 

Pawluk i opiekunem PCK p. Justyną Kaliszewską- Łodygą. 
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