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W NASZYM LICEUM 
NIE MA CHWILI NA NUDĘ

 

      Sytuacja epidemiologiczna na świecie w ostatnim
czasie nie wyglądała zbyt dobrze. Chcąc powstrzymać
rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19, rządy na całym
świecie wprowadziły szereg ograniczeń związanych z
działalnością gospodarczą i aktywnością społeczną.
Zawieszone zostały zajęcia w szkołach, przedszkolach i
żłobkach. Wprowadzono ograniczenie funkcjonowania
galerii handlowych, zakaz zgromadzeń o charakterze
publicznym, państwowym i religijnym. Zamknięte zostały
restauracje, siłownie, baseny, kluby taneczne, kluby
fitness, muzea, biblioteki, kina.
Życie i rozwój stanęły w miejscu, ale nie dla naszej szkoły.
Mimo trudności i wielu obostrzeń Dyrekcja i nauczyciele
naszej szkoły zadbali o Nasz rozwój i życie szkoły.
Organizowane były konkursy, warsztaty, dni otwarte,
olimpiady, projekty, spotkania ze strażą graniczną, z Panią
dziennikarką oraz absolwentem naszej szkoły, który
podzielił się z uczniami ciekawostkami o pracy aktora.
Mimo, że nie mogliśmy spotkać się w szkole, w
normalnych warunkach to nasza szkoła funkcjonowała i
dawała możliwość kształcenia oraz zachęcała nas do
ciekawych wydarzeń. A to niektóre z nich: 
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21 lutego 2021r. obchodziliśmy w naszej szkole
Międzynarodowy Dzień Języka Polskiego. Klasa 2Ag -
humanistyczna przygotowała projekt: „Dzień Języka Polskiego”.
Odbył się również konkurs dla uczniów.
W dniach 17-18.02.2021r. uczniowie klas plastycznych mieli
możliwość i przyjemność wzięcia udziału w warsztatach z
rysunku odręcznego. Młodzież zapoznała się z zasadami
perspektywy oraz brała udział w ćwiczeniach praktycznych.
Każdy z uczniów miał za zadanie przedstawić prostopadłościan
w perspektywie zbieżnej i dwu zbieżnej. Dzięki Pani dr Kingi
Palus z Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, klasy
plastyczne  naszej szkoły mogły poznać tajniki rysowania.
14 marca 2021r. odbył się Międzynarodowy Dzień
Matematyki. Uczniowie stanęli przed wyzwaniem, aby trochę
pobawić się łamigłówkami i zadaniami oraz spróbować swoich
umiejętności z matematyki w zorganizowanym konkursie.
Zainteresowani, 15 marca o godzinie 16:00 musieli uruchomić
link i rozwiązać test.
 4 marca 2021 r. odbyły się warsztaty online dotyczące grafiki
komputerowej i sposobów prowadzenia portali
społecznościowych, które poprowadził dr Marek Dziuk-
wykładowca Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.
Uczniom przedstawiono i  omówiono serwisy społecznościowe,
takie jak: Instagram, Facebook oraz Twitter. Wspomniano
również o negatywnych skutkach funkcjonowania w Internecie,
jak np. zagrożenia utracenia tożsamości lub osoby działające w
sieci, które się za kogoś podają. Uczniowie dowiedzieli się też o
podstawach grafiki i poznali wskazówki dotyczące lepszych
efektów działalności w Internecie
W dniach 23-26 marca 2021r. codziennie w godzinach od
14:00 do 19:00 został zorganizowany Staszicowski Tydzień
Karier, który umożliwił uczniom klas drugich i trzecich naszego
liceum kontakt z absolwentami. Spotkania te miały na celu
zachęcenie uczniów do rozważań o planach na przyszłość.
Ponad 40 absolwentów wraz ze swoimi znajomymi
zadeklarowało udział w wydarzeniu. 
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26 marca 2021r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień
Kultury Słowiańskiej. Tego dnia odbyły się warsztaty z
Panią Klaudią Korol i Panią Zuzanną Tchórznicką.
Uczniowie stworzyli pokaz znanych rosyjskich piosenek w
ich wykonaniu. Dużym wyzwaniem było zaśpiewanie
piosenki w innym języku. Wszyscy uczniowie wykazali się
dumą. W ten dzień chętni mogli również wziąć udział
teście online.
W dniach 29 i 30 marca 2021r. klasy z rozszerzonym
programem nauczania języka angielskiego wzięły udział w
warsztatach prowadzonych przez członków Studenckiego
Koła Naukowego Anglistów oraz przez wykładowców
filologii angielskiej Państwowej Szkoły Wyższej im Papieża
Pawła II. Tematyka zajęć była różnorodna.
23 kwietnia 2021r. w Staszicu odbył się Dzień Otwarty dla
uczniów zainteresowanych nauką w naszym liceum.
Osoby, które uczestniczyły w spotkaniu w wersji online
miały możliwość dowiedzenie się więcej na temat profilów
w naszej szkole. Młodzież naszej szkoły opowiadała
słuchaczom o profilach, w których się uczą i jak realizują
swoje pasje.

24 kwietnia 2021r. Staszicowski Wolontariat włączył się do akcji
sprzątania środowiska na terenie rzeki Krzny wspólnie z Panią
Profesor Magdaleną Klimiuk, Panią Profesor Katarzyną
Michałowską-Weiner oraz Panem Profesorem Pawłem
Gawrysiukiem. Brawo wolontariusze!! Nie ma nic piękniejszego     
 jak oczyszczanie naszego świata.
29.04.2021r  został zorganizowany  Ogólnopolski konkurs
matematyczny - TopMaths w formie internetowej na portalu
edukacyjnym labofii.net. Chętni z całej Polski mieli możliwość
wzięcia udziału w matematycznej rywalizacji i zweryfikowania swojej
wiedzy.
28 kwietnia 2021r. odbyły się warsztaty językowe online z języka
rosyjskiego i kultury słowiańskiej poprowadzone przez dr Weronikę
Markowską. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas
lingwistycznych oraz zainteresowani. Obecni na warsztatach poznali
wiedzę z zakresu poprawnej wymowy.
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              3O kwietnia 2021r. w Naszym liceum odbyło się zakończenie roku
uczniów klas III. 
O godzinie 9:00 w formie online na platformie Teams rozpoczęła się
uroczystość. W wydarzeniu brała udział Nasza społeczność szkolna orz
zaproszeni goście. Spotkanie zainicjowała Pani Dyrektor ZSO nr 4
Aleksandra Dopierała, później głos zabrali: Prezydent Miasta Biała
Podlaska, Pan Michał Litwiniuk, Pani Ewa Tarasiuk, Przewodnicząca Rady
Rodziców. Naszych absolwentów ciepłymi słowami pożegnali również:
Aleksander Przybysz w imieniu Samorządu Uczniowskiego, Mateusz
Parchotiuk przedstawiciel klas III.

       Jak widać, nie próżnowaliśmy 😊. 
Okazuje się, „niemożliwe staje się możliwe” i
paradoksalnie pandemia zmotywowała Wielu
uczniów do działania czy też uczestniczenia w

ciekawych spotkaniach. Uczniowie chętnie
angażowali się w różne zajęcia, co z pewnością

dawało poczucie satysfakcji i spełnienia. 
Nie pozostaliśmy bierni, a Nasza szkoła jak

zawsze umożliwiła Nam rozwijanie Naszych pasji
i zainteresowań. Jestem dumna, że uczęszczam

do IV Liceum Ogólnokształcącego, im. St. Staszica
w Białej Podlaskiej. 

Aleksandra Czyżykowska, kl 1C

W roku 2021 obchodzimy 100 rocznicę zakończenia 
wojny polsko-bolszewickiej. Z tej okazji Liceum Ogólnokształcące 
im. J. I. Kraszewskiego ogłosiło konkurs wiedzy ,, Historia 34 Pułku Piechoty na tle
wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921’’. 
W konkursie pod patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska uczeń naszej szkoły
Jan Horowski zajął I miejsce. Gratulujemy!

W Ramach projektu Erasmus+ ,,Przez historię do nowych doświadczeń, nowych
światów, nowych nadziei’’ młodzież naszego liceum postanowiła przygotować
adaptację dramatu Sofoklesa „Edyp w Kolonos”. Projekt ten wzmocnił w
uczestnikach poczucie, że podróże zwiększają zasób wiedzy, kształtują pozytywne
postawy moralne i dają możliwość trwałych relacji międzyludzkich.
21 maja 2021 r. o godz. 10:00 w hali sportowej Staszica można było posłuchać Oliwii
Spychel. Uczennica klasy 1c o profilu muzycznym, stypendystka Marszałka
Województwa Lubelskiego oraz stypendystka Prezydenta Miasta Biała Podlaska
zrealizowała projekt stypendialny  „Ocalić kulturę i tradycję ludową od zapomnienia”. 
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Praca zdalna w czasie pandemii

 Dużym zaskoczeniem było dla nas,
że specyfika przedmiotu wcale nie

miała znaczącego wpływu na
realizację edukacji zdalnej. Okazało

się, że kluczowy jest w tym
przypadku czynnik ludzki –

motywacja i poziom kompetencji
cyfrowych nauczyciela oraz

oczywiście dostępność sprzętu
wśród uczniów; 

 
Zdecydowanie smutnym

doświadczeniem pracy zdalnej
niewątpliwie jest również to, że nie
mamy bezpośredniego kontaktu ze
współpracownikami. Często są to
osoby bardziej doświadczone od
nas, które mogłyby podzielić się
swoimi radami, specjalistyczną

wiedzą albo spojrzeć obiektywnie
na efekty naszej pracy; 

 
Warto zwrócić uwagę na brak

kontaktu z rówieśnikami, który jest
Nam wszystkim bardzo potrzebny; 

Uczniowie po tym roku szkolnym
mają lepsze stopnie; 

 
Dobre oceny mogą też

dowartościować ucznia. Z lepszą
oceną uczeń myśli o danym

przedmiocie, jak i o sobie samym
lepiej; 

 
Samodzielna praca nauczyła
uczniów kreatywności oraz
odpowiedzialności za swoją
postawę wobec edukacji; 

 
Wymierną korzyścią pracy zdalnej
jest oszczędność czasu i środków
na dojazdy. Miesięcznie spędzamy

w “korkach” lub komunikacji
miejskiej nawet kilkadziesiąt

godzin. Oszczędzając ten czas,
zyskujemy praktycznie kilka dni

wolnego, które możemy
przeznaczyć np. na bycie z rodziną

lub inne zajęcia. 

Niemniej jednak, w zależności od tego, jak praca zdalna wpłynęła na Nas wszystkich,
bez wątpienia pragniemy powrócić do normalności, tęsknimy za szkolną ławką,

szkolnym dzwonkiem, klasą i oczywiście za nauczycielami. Ten trudny czas wiele Nas
nauczył, ale nic nie zastąpi tradycyjnej lekcji i szkolnego życia w trybie stacjonarnym.

Na szczęście, w końcu spotkaliśmy się w Naszym ukochanym liceum! 😊  

 Nataniel Jóźwiak, Dawid Zacharuk, kl. 1C 

Doświadczenie edukacji zdalnej jest przez polskich nauczycieli oceniane skrajnie – od
zachwytu nowymi możliwościami po przekonanie o absolutnej klęsce tego procesu.
Wszyscy jednak są zgodni, że ten czas odsłonił słabości polskiego systemu edukacji i
wymusił refleksję na temat przyszłości polskiego szkolnictwa. Konieczność prowadzenia
edukacji na odległość pokazała, że nauczyciele są sobie sterem, żeglarzem i okrętem.
Systemowe wsparcie nie istnieje, bowiem brakuje przede wszystkim głębokiego dialogu
przedstawicieli władz z nauczycielami, otwartości na ich pomysły i spostrzeżenia, które
rzeczywiście mogą przyczynić się do zmiany systemowej. 
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  Jak dobrze wiemy, rok szkolny 2020/2021, 
zaczął się od nauki stacjonarnej, ale w połowie

października wróciliśmy do nauczania zdalnego.
Dla niektórych to dobry i przyjemny czas, dla

innych już mniej. Na pewno było więcej czasu na
“zatrzymanie się”, chwile refleksji i przemyślenie
swojego postępowania, wprowadzenia zmian w
różnych dziedzinach życia. Podczas rozmowy z
innymi uczniami naszej szkoły, zauważyłam, że

powstały dwie grupy. Pierwsza z nich była
zadowolona z nauczania zdalnego i tak

organizowała sobie dzień, aby mieć poczucie
spełnienia oraz satysfakcji. Druga grupa to taka,

która wręcz czekała na powrót do szkół, by zobaczyć
się z rówieśnikami.

Czas wolny podczas
nauczania zdalnego
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 pasje bądź zainteresowania, nie wiedząc o tym
wcześniej. By "zabić nudę” zaczęliśmy uczęszczać na

różne zajęcia: sportowe, muzyczne, plstyczne, oczywiście
jeśli były takie możliwości. Robiliśmy, co w naszej mocy,

by starać się żyć normalnie, tak jak przed pandemią.
Podczas czasu wolnego, odczuwaliśmy potrzebę

prowadzenia aktywnego trybu życia, dla niektórych
przychodziło to z łatwością innym już nie, każdy jest
inny. Z czasem brakowało nam zwyczajnie realnego

kontaktu z drugim człowiekiem, a nie pośredniego za
pomocą Internetu. Wielu z Nas miało ochotę na wyjście,

by po prostu kogoś zobaczyć, spotkać się z kimś 
i pogadać, pośmiać się 

i chwilowo zapomnieć o pandemii.
  

 Mimo wielu przedsięwzięć, ciekawych inicjatyw,
działań zainicjowanych w czasie pandemii, pragniemy

powrócić do normalności. Okazało się jednak, że izolacja
pozwoliła dostrzec, co jest w życiu naprawdę ważne,

wartościowe 
i bezcenne...

 Warto wspomieć, iż w tym trudnym czasie
uczniowie zaczęli odkrywać w sobie talenty, 

Natalia Wójcicka kl. IC 
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Z każdym dniem przybliżamy się do upragnionych wakacji. Dwóch miesięcy bez
obowiązku nauki w szkole.  Z tej okazji chcielibyśmy Wam przedstawić kilka

propozycji filmowych na letnie wieczory.  
 

Zaczniemy od filmu ,,Iron Man". Jest to film akcji fantastycznonaukowy z 2008
roku, nakręcony na podstawie komiksów o tej samej nazwie. Główny bohater, Tony

Stark, przemysłowiec i inżynier, buduje bojowy  wspomagany pancerz i staje się
korzystającym z tego pancerza superbohaterem zwanym „Iron Manem”. Film

posiada dwie dodatkowe części oraz był początkiem MCU, czyli zbioru filmów
dziejących się w jednym uniwersum.  

 
Następny film godny polecenia to ,,Pojutrze”, czyli film z 2004 roku. Globalny
wzrost temperatury doprowadza do osłabienia Prądu Północnoatlantyckiego.

Ziemią wstrząsa seria anomalii pogodowych na katastrofalną skalę... 

Piotr Grzybowski, kl. 1C 

FILMY NA WAKACJE

Ostatnim filmem na naszej liście będzie ,,Forest Gump". Jest to amerykański film
z 1994 roku w reżyserii Roberta Zemeciksa. W tytułową rolę wcielił się tu Tom
Hanks. Dochody ze sprzedaży biletów kinowych przyniosły twórcom potężne
zyski finansowe. Na całym świecie film zarobił ponad 677 milionów dolarów.
Film powstał na podstawie powieści Forest Gump Winstona Grooma. Treścią

fabuły są losy Forresta Gumpa, człowieka z wrodzoną, łagodną odmianą
autyzmu, który w wyniku licznych zbiegów okoliczności i darów losu bierze

udział w najważniejszych wydarzeniach swej epoki i zdobywa spory majątek. 

Gorąco polecam!!!  
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Kącik literacki
„„Babcia i młodzież”
Problemy? 

A któż ich nie ma? Są małe i duże. Biało-czarne ... i kolorowe. Ważne i mniej ważne. 

Z wiekiem ranga problemu od "Różowe czy niebieskie buciki?" do "Czy przy
wzrastającym podatku moje dochody będę wystarczające, aby je opłacić, utrzymać
gospodarstwo domowe, córkę na studiach oraz syna za granicą? Istotne pytanie.
Abstrahując od dorosłego i dziecka, co czuje nastolatek? Jak każdy ma problemy.
Szczególnie teraz... Same liceum jest stresujące, a co dopiero „liceum zdalne”. Niech
podniesie rękę ten, który nie usłyszał: "To będzie na maturze!", "Matura tuż tuż". Brak
chętnych, co dowodzi o braku niezaistnienia takich pytań. Banalnie również brzmi
wypowiedzenie: "Mój przedmiot jest najważniejszy". 

 Piękne stwierdzenie. 

A teraz to, co myśli przeciętny nastolatek (Antek), słysząc takie zdanie szósty raz
dzisiejszego dnia: 

"Okay, na spokojnie Antek dasz radę. Wracam do domu, szybki obiad, dobra najlepiej
zadzwonię do mamy, żeby zrobiła mi kanapki, wskakuję w dres i piszemy referat z
historii, potem może notatka z biologii. To pewnie skończę o 18.... Szybka kolacja i
piszemy mail z angielskiego, karty pracy z matmy, wypracowanie, opinię i ogłoszenie na
polski, a potem robimy makietę dotyczącą prawidłowego wykonywania ćwiczeń na
siłowni. Eeeeej nie jest tak źle. Jak wszystko dobrze pójdzie to o 2 skończę! No, no i
zostaną mi 3 godziny snu. Sukces!!". 

Skoro już znamy jego myśli, zagłębimy się w jego życie jeszcze bardziej. Kiedyś w końcu
przychodzi długi weekend, 

(czytaj taki, w którym można trochę odpocząć) 

i taki Antek się zastanawia: 

"Jak będzie wyglądało moje życie w przyszłości? Gdzie będę za 10 lat? Czy założę
rodzinę? Czy w ogóle będę miał, gdzie założyć rodzinę? (Jak tak dalej pójdzie to w
sumie życie na Marsie brzmi obiecująco.) Czy wszystko to, czego uczyłem się w szkole,
pomoże mi w dorosłym życiu? (Fajnie by było, bo podatku, jak nie umiałem tak nie
umiem obliczyć. Dobrze, że znam wzory skróconego mnożenia i życiorys Mickiewicza
(łącznie z jego kochankami)". 

A co myśli babcia na przystanku: "Ach ta dzisiejsza młodzież, tylko w telefonach siedzi.
Za moich czasów..." 

(Zapomniałam dodać, że tak też mówi:) ).  
Kinga Biernacka, kl. 2Cg 
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GALERIA
ILUSTRACJI DO

KSIĄŻEK

P R O P O Z Y C J E  N A  L A T O  : )

. . . I  N I E  T Y L K O
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Ilustracja:
Natalia Hawryluk kl. 3D
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Na to mops wyszczerzył kły
i odszczeknął bardzo zły:
"Fe! A cóż to za maniery?

Jeśli mam być całkiem szczery,
na mnie nawet pan nie dmuchnie,

bo i tak chcę zmienić kuchnię,
a to głównie z tej przyczyny,

że nie znoszę siekaniny!"
Po czym precz odrzucił sztuciec,
warknął, burknął i chciał uciec.

 
Kucharz, widząc to, wpadł na psa,

porządnego dał mu klapsa,
a na obiad zamiast klopsa,

spożył - zły jak mops - rolmopsa.
 

JAN BRZECHWA - MOPS
 

W kuchni stał na stole klops,
mops do klopsa chyłkiem - hops!
Gdy się najadł tak, że spuchł aż,

nagle zjawił się pan kucharz.
 

Patrzy, blednie - nie ma klopsa!
Rzecze tedy groźnie do psa:

"Ja przepraszam pana mopsa,
pan mi tu za bardzo hopsa,
żeby pan nie dostał kopsa!"

 

Ilustracja:
Natalia Krupa kl. 3D
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Ilustracje i tekst: 
Anastasiya Kapatskevich kl. 3D
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„- Dzień dobry - powiedział lis.
- Dzień dobry - odpowiedział grzecznie Mały Książę i obejrzał się, ale nic nie dostrzegł.
- Jestem tutaj - posłyszał głos - pod jabłonią!
- Ktoś ty? - spytał Mały Książę. - Jesteś bardzo ładny...
- Jestem lisem - odpowiedział lis.
- Chodź pobawić się ze mną - zaproponował Mały Książę. - Jestem taki smutny...
- Nie mogę bawić się z tobą - odparł lis. - Nie jestem oswojony.
- Ach, przepraszam - powiedział Mały Książę. Lecz po namyśle dorzucił: - Co znaczy
"oswojony"?
- Nie jesteś tutejszy - powiedział lis. - Czego szukasz?
- Szukam ludzi - odpowiedział Mały Książę. - Co znaczy "oswojony"?
- Ludzie mają strzelby i polują - powiedział lis. - To bardzo kłopotliwe. Hodują także kury, i to
jest interesujące. Poszukujesz kur?
- Nie - odrzekł Mały Książę. - Szukam przyjaciół. Co znaczy "oswoić"?
- Jest to pojęcie zupełnie zapomniane - powiedział lis.”

Mały Książę - fragment, Antoine de Saint-Exupéry

Ilustracja: 
Sandra Sójka kl. 3D
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Ilustracja:
Magdalena Romanowska kl. 3D

„Wszystkie moje najlepsze pomysły rodzą się na wyspie Tomka Sawyera 
w Disneylandzie. Na końcu niewielkiego molo, naprzeciw statku pirackiego

znajduje się stół piknikowy. Zapewne większość osób myśli, że to atrapa,
głównie ze względu na stojące obok drewniane beczki opatrzone napisem

„proch strzelniczy” i inne pirackie akcesoria przewieszone przez poręcz. 
Ale dla mnie to żadna atrapa. To moje biuro.”

                                                                 
Miłość działa - fragment, Bob Goff 
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Mitologia słowiańska - fragment, Jakub Bobrowski, Mateusz Wrona
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Ilustracja: Perun i Weles  
Natalia Maciela kl. 3D
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Ilustracja: 
Wiktoria Jaworska kl. 3D

„...podbródek dziewczynki był spiczasty i wystający, że wielkie oczy pełne życia i inteligencji,
usta wymowne i pełne słodyczy, czoło zaś szerokie i rozumne.”
         

Ania z Zielonego Wzgórza - fragment, Lucy Maud Montgomery 
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Wilcze leże - fragment, Andrzej Pilipiuk
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Ilustracja: 
Zuzanna Wiśnicka kl. 3D
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Propozycje
klasy 2D

Murale
w naszym miescie

,
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Projekt: 
Weronika Boguszewska

Projekt: 
Weronika Boguszewska
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Projekt: 
Kseniya Martysevich

Projekt: 
Jagoda

Jeruzalska
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Projekt: 
Amelia Pawluczuk

Projekt:
Adrianna

Miechowicz
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Projekt: 
Grzegorz Gąsiecki

Projekt:
Kacper Harasimiuk
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Projekt:
Patrycja
Iwaniuk

Projekt: 
Szymon Mikiciuk
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 Z okazji zbliżających się wakacji....  

  

Nareszcie długo oczekiwane wakacje, czas

zasłużonego odpoczynku uczniów i nauczycieli. Na

ten czas życzymy Wam udanego wypoczynku.

Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej

przeżytej przygody. Bawcie się dobrze, leniuchując w

przydomowych ogródkach, na złocistych plażach, w

górach i nad jeziorami. 

 

Absolwentom życzymy szczęścia i pomyślności w

realizowaniu najambitniejszych celów edukacyjnych

oraz wszystkich marzeń i pragnień. Niech Wasze

egzaminy maturalne otworzą Wam drogę do sukcesu i

będą pięknym wstępem w dorosłe życie. 

 

Zakończyliśmy ważny etap wspólnej nauki i pracy.

Przed Wami przyszłość pełna sukcesów, ale trudnych

życiowych wyborów. Ze wszystkimi nauczycielami

oraz uczniami składamy najserdeczniejsze życzenia. 

  

 Redakcja Gazetki Szkolnej “Alter Ego” 
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SPIS TRESCI
,
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W naszym liceum nie ma chwili na nudę 
Zakończenie roku klas III
Święto Konstytucji 3-go Maja
Praca zdalna w czasie pandemii
Skutki pandemii w życiu człowieka
Czas wolny podczas nauczania zdalnego
Filmy na wakacje
Kącik literacki
Galeria ilustracji do książek
Murale w naszym mieście - propozycje
Życzenia
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