
 

  

 „Staszic”(…) pozwala 

rozwijać własne talenty i pa-

sje(…). Trzy lata minęły bar-

dzo szybko i żal kończyć IV 

LO im. Stanisława Staszica  

w Białej Podlaskiej(…). Jed-

nak najlepszym, co spotkało 

mnie w „Staszicu”, było po-

znanie wielu wspaniałych lu-

dzi, których teraz śmiało mo-

gę nazwać przyjaciółmi (…). 

s. 5-6 

WSPOMNIEŃ CZAS 

NIC DWA RAZY  

 

Nic dwa razy się nie zdarza  

i nie zdarzy. Z tej przyczyny  

zrodziliśmy się bez wprawy  

i pomrzemy bez rutyny.  

 

Choćbyśmy uczniami byli  

najtępszymi w szkole świata,  

nie będziemy repetować  

żadnej zimy ani lata. (…) 

Wisława Szymborska 

WAŻNE  

TEMATY 

 Konkurs    

Herbertowski   

 Stasionalia 2b  

 Wywiad        

z p. Barbarą     

Konieczną 

 Stasionalia 2a  

W TYM 

NUMERZE 

Dzień Kultury 

Słowiańskiej 
s. 2 
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Matura to udany start w dorosłe życie. 

Należą Ci się serdeczne gratulacje, 

że tak dzielnie przebrnąłeś 

przez egzaminacyjne trudy. 

Życzę Ci, żeby w dalszym ciągu 

nie opuszczało Cię szczęście, 

a udany start był zapowiedzią 

dalszych sukcesów.  

 

Z życzeniami powodzenia   

  Redakcja Stachpressu 

  

 DZIEŃ KULTURY SŁOWIAŃSKIEJ 

 26 lutego b.r. w naszej szkole odbył się Dzień Kultury Słowiańskiej, promujący możliwość nauki języka 

rosyjskiego. Pani Urszula Remiszewska oraz pani Elżbieta Kasztelan, dzięki pomocy uczniów zrealizowały swój pomysł      

w krótkim czasie. Uroczystość składała sie z dwóch etapów: części artystycznej i warsztatów poprowadzonych przez 

dwie studentki UMCS-u. 

 W części pierwszej mieliśmy okazję wysłuchać kilku rosyjskich piosenek oraz wierszy przedstawionych 

przez gimnazjalistów.  Uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w QUIZIE o najstarszym i najgłębszym na świecie 

jeziorze - Bajkał. Co najlepsze- nie musieli się do niego przygotowywać w domu, 

ponieważ wystarczyło dokładnie obejrzeć prezentację multimedialną i film pt. ,,Rowerem przez Bajkał" wyświetlane 

podczas uroczystości. 

 Druga część mogłaby wydawać się nudna, oparta jak to zwykle bywa na suchej teorii. Okazało się jednak, 

że było bardzo interesująco. Warsztaty dotyczyły świątecznego cyklu, zachowanego na Rusi od czasów pogańskich, 

czyli Масленицы. 

 Na domiar tego na korytarzu szkolnym znajdowała się wystawa tematyczna ,,Historia samowarów i tradycja 

picia herbaty w Rosji", dzięki której mogliśmy poznać jeden ze zwyczajów północnych sąsiadów Polski. 

Tak jak podczas Масленицы nie można się nudzić, tak i Dzień Kultury Słowiańskiej przyniósł wiele atrakcji. 

 Na uwagę zasługuje bardzo bogate menu, które było bardzo smaczne i ładnie podane. Cieszyło się dużym 

zainteresowaniem (jak zawsze :D). Do zobaczenia w przyszłym roku na Dniu Kultury Słowiańskiej.    
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Zapraszamy na stronę internetową szkoły :            

staszicbiala.pl, gdzie znajduje się elektroniczna wersja 

gazetki szkolnej Stachpress w kolorze. 



19 marca 2015r. w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Lublinie odbył się Koncert Laureatów XV Ogólno-

polskiego Festiwalu Herbertowskiego, w którym brali udział uczniowie naszej szkoły. Konkurs odbywa się pod patronatem p. Katarzyny Her-

bert – żony poety i p. Joanny Kluzik – Rostkowskiej – Ministra Edukacji Narodowej. Gościem honorowym koncertu była małżonka Zbignie-

wa Herberta. 

Ku naszemu miłemu zaskoczeniu młodzież nie wróciła z tego konkursu z pustymi rękami. W kategorii plastycznej, do wiersza pt. 

„Matka” , I miejsce zdobyła Ewelina Mirończuk z kl. Ia (na zdjęciu), pod opieką p.Beaty Kuzko. W tej samej kategorii wyróżnienie do 

utworu poetyckiego zatytułowanego „Kamyk” otrzymał Jan Wójcik z kl. I d, pod opieką p. Elżbiety Centkowskiej. W sumie wręczono 23 

nagrody i 28 wyróżnień. Podczas Gali wręczono Laureatom  4 Nagrody Grand Prix – festiwalową statuetkę (na zdjęciu). Dzięki pracy p. Iwo-

ny Świderskiej i młodzieży naszego liceum, w kategorii muzycznej do utworu pt.„ Kamyk” tę ważną nagrodę otrzymali: Natalia Dymecka, 

Kamila Sakowska, Michał Charewicz ( na zdjęciu). Wyróżniono również : Natalię Dymecką, Daniela Obroślaka i Dawida Kozaka. 

Z okazji 90 rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta organizatorzy tegorocznej edycji festiwalu zaprosili młodych miłośników twórczo-

ści poety w podróż szlakiem małych ojczyzn poety – Lwowa, Krakowa, Sopotu, Warszawy. Nowością tegorocznego konkursu była kategoria 

filmowa. Zamierzeniem festiwalu było popularyzowanie postaci i twórczości Zbigniewa Herberta, co , mamy nadzieję, udało się perfekcyjnie 

wykonać naszym koleżankom i kolegom. 

 Składamy serdeczne podziękowania dyrekcji szkoły za umożliwienie udziału w konkursie, a opiekunom inicjatywy za rzetelne przy-

gotowanie do Festiwalu Herbertowskiego i pokładaną w młodzież nadzieję na zwycięstwo. 

Redakcja Stachpressu  
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 Dnia 6 marca 2015 odbyły się w naszym liceum STASIONALIA klasy 2B. Stasio, Stasiuńcio, Stanisławe-

czek, Stanisławów, Stach, Stasimon i Staszek  - fanatycy humoru z „Ferdydurke” W. Gombrowicza nie zawiedli, 

przybyli na tę imprezę, aby oddać hołd Mickiewiczowi, Sienkiewiczowi i Dąbrowskiej. 

 Korytarz szkolny został zamieniony na salę balową. Nie zabrakło też miejsca spotkań towarzyskich, czyli 

chatki Baby Jagi, fragmentu pustyni z historycznym leżakiem Nel, drink baru, w którym częstym bywalcem po 

zbrodni roku był Jacek Soplica, Stoliczka-Pętliczka z loteriadą i tajnym przepisem wypracowanym, przez Jankiela z 

firmą dr. Oetkera na pożywny kisielik. Na jednej z przerw  przedstawiciele rodu Sopliców i Horeszków zatańczyli 

tradycyjnego poloneza. 

 O 11:45 na hali sportowej odbył się pojedynek Serca, które uwielbia bajki,  z   Rozumem – reprezentantem 

miłośników lektur. Przybrało to formę skeczy kabaretowych, w których pojawiły się postacie, takie jak: Jaś i Małgo-

sia, Baba Jaga, Bogumił i Barbara, Staś i Nel, Piękna i Bestia, bohaterowie z książki „Pan Tadeusz’’. Gościem spe-

cjalnym był Mickiewicz z własnym Stoliczkiem przywiezionym z Lozanny. Na koniec pojawiła się autorska inter-

pretacja poloneza. Taniec połączył nie tylko zwaśnione rody, ale też różne pokolenia. Zjednoczył Serce i Rozum. 

 Przygotowania do przedstawienia miały na celu poprawienie stosunków w klasie i tak też było. Wszyscy 

uczniowie naszej klasy dali z siebie wszystko, aby przedstawienie wypadło jak najlepiej. Dzielnie poświęcaliśmy 

swój wolny czas na przygotowanie dekoracji oraz próby. Wielkiego wsparcia udzieliła nam wychowawczyni, p. Be-

ata Samojluk, która służyła radą i pomocą. Całe to wydarzenie okazało się być dobrą zabawą i na długo pozostanie 

w naszej pamięci. 

         

Dominika Matejuk 

4 ZA SIEDMIOMA STACHAMI…  



 "Najlepiej wspominam Stasionalia naszej klasy, choć mieliśmy kilka problemów i nie wszyscy się 

ze sobą zgadzali. Udało się je rozwiązać i wszystko było po naszej myśli.  

 Miło wspominam ciekawie prowadzone lekcje z p.prof. Jarosławem Darczukiem, zaangażowanie   

w przygotowanie nas do matury i cierpliwość. Zapamiętam też matematykę z p.prof. Katarzyną Kulicką, 

wbrew pozorom nie jest tak źle, a powiedziałabym nawet, że interesująco. Było widać, że „Sorce” napraw-

dę zależy, żebyśmy jak najlepiej wypadli na każdym sprawdzianie, a potem na maturze. W sumie to lekcje 

nie były nudne, można było czasami pośmiać się, rozluźnić atmosferę, porozmawiać spokojnie. „Sorka” 

udzielała nam rad w sprawie matury, które były naprawdę pomocne. Dziękuję, „Sorko”! 

 A „Staszica” i jego atmosfery nigdy nie zapomnę. Jakbym miała wybierać szkołę jeszcze raz, pod-

jęłabym taką samą decyzję". 

uczennica z III F 

 

 „Jest wiele rzeczy w naszej szkole, o których nie zapomnę i osób, którym jestem wdzięczna.  

Wszystkim nauczycielom dziękuję za ciekawie i miło poprowadzone lekcje. Za fakultety i wszelkie przy-

gotowania do matury. Muszę przyznać, że na początku pierwszej klasy myślałam o zmianie szkoły, jednak 

byłaby to najgorsza decyzja z możliwych. Cieszę się, że mogłam uczyć się trzy lata w „Staszicu””. 

uczennica z III E 

 

 "Najlepiej wspominam Stasionalia naszej klasy. Mimo trudności i kłótni udało nam się osiągnąć 

zamierzony efekt. Były problemy, ale jednak więcej było momentów śmiechu i radości. Myślę, że jest to 

najlepsza atrakcja w naszej szkole. Przecież to nasza tradycja !" 

uczennica z III F 

 

 "„Staszic” to bardzo fajna szkoła. Pozwala rozwijać własne talenty i pasje. Będę ją wspominać bar-

dzo pozytywnie. Bardzo się cieszę, że mogłam się w niej uczyć. Już na samą myśl tęsknię za klasą, na-

uczycielami i chórem. Strasznie się cieszę, że mogłam w nim śpiewać. Stasionalia też były super ! Będzie 

mi brakowało uczestniczenia w koncercie kolęd, akademii, a nawet niektórych lekcji. Trzy lata minęły bar-

dzo szybko i żal kończyć IV LO im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej". 

Barbara Sacharczuk, III C 
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 "Szkołę będę wspominać bardzo dobrze — poznałam w niej dużo fajnych ludzi, za którymi będę tęsknić. 

Ogólnie atmosfera była bardzo fajna. Nauczycieli również nie da się zapomnieć. Prawie wszystko mi się podobało, 

oprócz bezsensownych lekcji typu zajęcia artystyczne, przez które długo trzeba było zostać w szkole". 

Aneta Świrska, III C 

 

 "Na pewno będę tęsknić za atmosferą panującą w szkole, za nauczycielami i za lekcjami przez nich prowa-

dzonymi".  

uczennica z III C 

 

 "Na początku trudno mi było przyzwyczaić się do licealnych obowiązków. Miejsce, koledzy z klasy i na-

uczyciele - wszystko było dla mnie nowe. Jednak po pewnym czasie z radością i pełna entuzjazmu jechałam do 

szkoły. 

 Zawsze, gdy miałam problem, mogłam liczyć na kochane grono pedagogiczne, które stało się dla mnie moją 

szkolną rodziną. Szczególnie ciepło wspominam Pana profesora Darczuka uczącego języka polskiego. Przekazał 

nam rzetelną wiedzę o ojczystym języku oraz o świecie poznanym podczas wielu podróży. Potrafił własnymi słowa-

mi przenieść nas w inną rzeczywistość i rozwinąć naszą wyobraźnię, za co jestem mu szczególnie wdzięczna. 

 Nie zawsze szkoła była tylko miejscem przeznaczonym do nauki. Mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu 

szkolnych zabawach. Imprezą, która szczególnie zapadła mi w pamięci są Stasionalia, organizowane przez drugokla-

sistów. Były one okazją do zaprezentowania przed całą społecznością szkolną swoich umiejętności, nie tylko arty-

stycznych. 

 Jednak najlepszym, co spotkało mnie w „Staszicu”, było poznanie wielu wspaniałych ludzi, których teraz 

śmiało mogę nazwać przyjaciółmi. Wierzę, że mimo rozstania, jakie nas czeka po maturze, zawsze będziemy utrzy-

mywać kontakt i jak najlepiej wspominać czasy licealne. 

 Trzy lata, które spędziłam przy Akademickiej 8 pozostaną w mej pamięci. Uważam, że IV LO było zdecy-

dowanie dobrym wyborem i okazało się być szkołą idealną". 

uczennica z III A 

 

 "Najlepiej wspominam to, że w IV LO poznałam prawdziwych przyjaciół, na których zawsze mogę liczyć. 

Myślę, że nasza szkoła cechuje się nie tylko Stasionaliami, ale również towarzyską atmosferą, panującą nie tylko 

wśród uczniów, ale też w relacjach uczeń-nauczyciel. Dziękuję wszystkim za te trzy wspólne lata". 

uczennica z III B 

 

Ewelina Mirończuk, Weronika Lichaczewska 
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Dlaczego zdecydowała się Pani na pogłębienie wiedzy z zakresu germanistyki ? 

 Dlaczego germanistyka? Odkąd pamiętam, lubiłam uczyć się języków obcych. Zawsze sprawiało 

mi to wielką przyjemność. Duży wpływ na to miała moja nauczycielka niemieckiego. Potrafiła  zaintereso-

wać bardzo wiele osób tym językiem. Poza tym niemiecki nie sprawiał mi kłopotów.  Moim marzeniem 

była filologia słowiańska. Wybrałam jednak  filologię germańską  i nie żałuję swojej decyzji. 

Od zawsze chciała Pani zostać nauczycielką?  

 Tak. Zawsze chciałam być nauczycielką! Pamiętam, że jako mała dziewczynka  lubiłam bawić się 

w szkołę. Razem z koleżankami robiłyśmy sobie dzienniki lekcyjne, wymyślałyśmy różne zadania i wysta-

wiałyśmy sobie oceny. Dokładnie nie pamiętam, jakiego przedmiotu wtedy uczyłam, ale na pewno nie był 

to język obcy). 

Jakie cechy ceni sobie Pani najbardziej w uczniach, a co panią denerwuje?  
 Najbardziej cenię  sumienność, uczciwość oraz systematyczność. Uczniów lubię za otwartość i ak-

tywność na lekcji. Cieszy mnie, gdy nawiązuje z nimi kontakt. Nie lubię natomiast, kiedy mówię do nich i 

nie otrzymuję żadnej informacji zwrotnej. Denerwuje mnie u uczniów bylejakość oraz lenistwo. Lubię też, 

gdy uczeń przychodzi do mnie i mówi mi, że czegoś nie rozumie.  

Traktuje pani uczniów lekką czy twardą ręką? 

 Przede wszystkim traktuję uczniów obiektywnie. Ci, którzy na to zasługują, są dobrze traktowani. 

Natomiast tych, którzy na to nie zasługują, staram się zachęcić do nauki języków obcych, bowiem znajo-

mość języków obcych jest dziś nieodzowna. Świat, który ciągle się zmienia, stawia większe wymagania. 

Teraz nie wystarczają bardzo dobre oceny w szkole. Ludzie, którzy chcą coś osiągnąć muszą pracować nad 

sobą, rozwijać się i ciągle się uczyć. Obecnie bardzo ważna jest znajomość języków obcych. Przydają się 

nie tylko w pracy. Ludzie, którzy jadą za granicę powinni znać język kraju, do którego jadą. Ostatnio mło-

dzież coraz częściej wyjeżdża za granicę, aby podjąć studia lub znaleźć pracę.  

Jak długo pracuje Pani w szkole? 

  Lata mijają bardzo szybko…. To niesamowite. Jeszcze tak niedawno, jako młoda nauczycielka, 

czułam sie zaszczycona, że powierzono mojej nauce, opiece i wychowaniu pierwszych uczniów. I tak mi-

nęło 14 lat. Będąc nauczycielem ZSO nr 4 nauczam również  w PG nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Białej 

Podlaskiej.  

Czy to była dobra decyzja? 

  Rozważając wartość mojej pracy zawodowej, mogę stwierdzić, że  przynosi mi ona wiele radości i 

satysfakcji. W tym miejscu pragnę podziękować naszym absolwentom, którzy często w różnych formach 

składają naszej szkole dowody pamięci, bliskości, i zaufania - czym potwierdzają sens pracy nauczycieli, 

pedagogów i pracowników naszej szkoły. 

   Tak więc przyznaję z zadowoleniem, że udało mi sie połączyć swoje pasje z wykonywanym zawodem.  

Jakie jest pani ulubione niemieckie słówko? 

 W języku niemieckim zawsze fascynowały mnie rzeczowniki złożone. Jednym z nich jest rzeczow-

nik Donaudampfschifffahrtelektrizitatenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft , który jest naj-

dłuższym złożeniem niemieckojęzycznym pochodzącym jeszcze z czasów I wojny światowej.  

 
Wywiad przeprowadzili: 

Karolina Młynarczyk 

Michał Skrzypczak 
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 Dnia 26 marca odbyły się ostatnie już w tym roku Stasionalia. Zostały zorganizowane przez huma-

nistyczną klasę IIa, której wychowawcą jest p.prof. Krzysztof Oleksiuk. Już od samego rana, przy wejściu 

do szkoły każdy uczeń dostał zaproszenie do starożytnego świata oraz symboliczną, czekoladową monetę 

zwaną obolem. Jest to nawiązanie do mitologii greckiej, która była motywem przewodnim całych Stasio-

naliów. 

 W szatni czekały na wszystkich niesamowite dekoracje oraz mitologiczne postaci. Ozdobione kory-

tarze pozwalały przenieść nam się do innego świata. Bufet oraz kawiarnia były oblegane przez uczniów 

naszej szkoły, co świadczy o licznych przysmakach przygotowanych przez klasę IIa. Można było również 

zrobić zdjęcie z Meduzą.  

 O godzinie 11:45 uczniowie zebrali się na hali, by móc obejrzeć przedstawienie. Tematem była im-

preza na Olimpie. Nie brakowało zabawnych tekstów oraz scen. Widownię zdecydowanie rozbawił pan 

Krzysztof Oleksiuk, który wcielił się w rolę Zeusa. Uczennice wykazały się talentem tanecznym oszała-

miając publiczność. Drobne „wpadki” nie popsuły ogólnego wrażenia.  

 ,,Przygotowania do Stasionaliów były pracowite i było wiele sprzeczek, ostatecznie jednak klasa 

bardzo się zintegrowała" - mówi jeden z uczniów klasy IIa. Widać było, że humaniści dobrze się bawili, 

przygotowując to wydarzenie, a to jest chyba w tej zabawie najważniejsze. 

Magdalena Moskaluk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie z  facebooka klasy II a 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=863705993691389&set=gm.1414775255495320&type=1&theater 
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Przed egzaminem student 

pyta studenta:  

- Powtarzałeś coś?  

- Ta.  

- A co?  

- Będzie dobrze, będzie 

dobrze!   



Do zobaczenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W maju! 
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