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Od Redakcji 

Jest taki wieczór, na który czeka się cały rok, gdzie najbliżsi gromadzą się przy wspólnym 
stole gasną i wszystkie spory. Wieczór, gdy łamiemy  opłatek, składamy życzenia. To noc 
wyjątkowa, jedyna i niepowtarzalna.. noc Bożego Narodzenia.  
W imieniu całej redakcji życzę wszystkim pogodnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w gronie najbliższych . Abyśmy w natłoku świątecznych przygotowań nie zapo-
mnieli o najważniejszym:  
Żeby w pokoju tej nocy pobladły troski nasze i niepokoje zgasły. 
By żaden człowiek nie był obcy. 
Żeby nie było samotnych. 
Byśmy umieli się dzielić sercem jak opłatkiem… 
I by pokój zapanował nad światem.   
         

  Redakcja 

Wesołych świąt ! 

26 listopada w piękny, 
pokryty białym puchem 
dzień ,w naszej szkole od-
była się ważna dla wszyst-
kich uczniów, nauczycieli 

i pracowników uroczystość, 
Święto Patrona Szkoły, Sta-
nisława Staszica .Program 
tego dnia był inny niż za-
zwyczaj. Uroczystości roz-

poczęły się od mszy świętej 
w kaplicy Matki Bożej Ko-
deńskiej. Potem nastąpiło 
otwarcie nowej sali gimna-
stycznej ,którego dokonała 

Pani Dyrektor wraz 
z Prezydentem 
Wojciechem Kudel-
skim. 
 Oficjalna część 
święta szkoły miała 
miejsce w sali au-
diowizualnej. 
Jednocześnie odby-
wały się inne im-
prezy towarzyszące 
takie jak : relacja 
z Rajdu Katyńskie-
go, w którym 
uczestniczył ksiądz 
Tomasz Denicki. 
Konkurs wiedzy 
o naszym patronie 
Stanisławie Staszi-

Święto Patrona Szkoły 
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Z życia szkoły 

To znany fragment sceny 
balkonowej tragedii W Szek-
spira „Romeo i Julia”. 

Jeśli chcecie się przeko-
nać, jak słowa te brzmią 
w oryginale, koniecznie obej-
rzyjcie przedstawienie szkol-
nego teatru. Premiera spekta-
klu odbyła się 26 listopada 
i dostarczyła widzom wielu 
niezapomnianych wrażeń . 
Młodzi aktorzy wzbili się na 
wyżyny swojego kunsztu, 

mimo tremy, wspaniale pora-
dzili sobie z tym trudnym 
zadaniem. Grę aktorów 
w przygotowanych przez 
uczniów kostiumach i sceno-
grafii, urozmaicały fragmenty 
filmu z Leonardo di Caprio w 
roli głównej. Piękna , roman-
tyczna muzyka przeniosła 
widzów w miłosny klimat 
Werony. 

Tych, którzy nie znają tej 
pięknej historii, zachęcamy do 

przeczytania słowami S. Ba-
rańczaka: 

 
Romeo i Julia 
Rody Werony : wraży 

raban. 
Młodzi : hormony. Sta-

rzy: szlaban. 
Mnich: lekarstwem zie-

larstwo ? 
Finał: trup grubą warstwą                                                           
 

B.M. 

cu, czy debata uczniow-
ska.  

Dużą uwagę uczniów 
przywiązał mecz piłki 
siatkowej, uczniowie kon-
tra nauczyciele, 

po ciężkich zmaga-
niach wygrali siatkarze 
z krótszym stażem. 

Kolejnym punktem 
programu było przedsta-
wienie sylwetki Stanisła-
wa Staszica  ,mistrzowski 
popis dali uczniowie klasy 

2clo. 
W tym czasie w pracow-

niach komputerowych 
i zawodowych odbywały się 
ciekawe prezentacje. 

Miłym akcentem na 
zakończenie tej uroczysto-
ści  stała się sztu-
ka  ,,Romeo i Julia“ 
w wersji oryginalnej, wy-
stawiona przez klasę 
1cLO.  

 
Dagmara Bryzek 

Romeo, czemu ty jesteś Romeo ? 
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Historia 

13 grudnia 2010 
roku obchodzimy ko-
lejną- 29 rocznicę 
wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce. 
W nocy z 12 na 
13 grudnia 1981 roku 
władze wprowadziły    
stan wojenny, o którym 
społeczeństwo dowie-
działo się z telewizyj-
nego i radiowego prze-
mówienia generała 
Jaruzelskiego. Do kie-
rowania krajem powo-
łano Wojskową Radę 
Ocalenia Narodowego  
(WRON), na której 
czele stanął generał 
Jaruzelski. Wprowadza-
jąc stan wojenny na 
obszarze całego pań-
stwa, zawieszono dzia-
łalność wielu organiza-
cji społecznych, wpro-
wadzono godzinę mili-
cyjną, zablokowano 
połączenia telefoniczne, 
zmilitaryzowano zakła-
dy pracy, a na ulicach 
pojawiły się czołgi 
i wojsko. Zagrożone 
strajkami zakłady pracy 
otoczono wojskiem 
i milicją. W pierwszej 
dobie stanu wojennego 
internowano, czyli 
aresztowano bez nakazu 
sądowego ponad 3,5 tys. 
działaczy politycznych 
i związkowych, uznając 
ich za element wrogi 

państwu. Ogółem w czasie stanu 
wojennego zostało internowa-
nych ponad 10 tys. osób. 

W 29. rocznicę wprowadze-
nia stanu wojennego warto zasta-
nowić się nad jego konsekwen-
cjami dla Polski i Polaków. Stan 
wojenny to przede wszystkim 
straty ludzkie i rozpacz tych, 
którzy utracili na zawsze swoich 
najbliższych i do dzisiaj nie mo-
gą się doczekać, aby sprawiedli-
wości stało się zadość. Od  
pierwszych chwil po jego wpro-
wadzeniu byli 
ranni i zabici. 
Bezwzględni 
pacyfikatorzy 
nie zawahali 
się nawet przez 
moment, aby 
u ż y ć  s i ł y 
w Hucie Kato-
wice, w kopal-
ni Wujek i we 
w s z y s t k i c h 

Rocznica wprowadzenia   
w Polsce stanu wojennego 

miejscach, gdzie stawiono 
opór tyranii, bestialstwu 
i bezprawiu. Nie możemy 
zapomnieć o innych ofia-
rach, których nazwiska 
nie są dziś powszechnie 
znane. Wielu członków 
podziemnych struktur 
opozycyjnych zostało 
bestialsko skatowanych 
lub zamordowanych przez 
tzw. „nieznanych spraw-
ców”.  

Dążenia wolnościowe 
i niepodległościowe zaw-
sze zwyciężą dyktaturę 

i tyranię, bez względu na 
koszty. To tylko kwestia 
czasu. Żadna dyktatura nie 
jest wieczna i prędzej czy 
później nieuchronnie upa-
da. Niech to będzie przesła-
nie dla wszystkich naro-
dów, które dzisiaj muszą 
się zmagać z tyranią i wal-
czyć o wolność. Ich zwy-
cięstwo jest pewne i przesą-
dzone! 

Kinga Gorzała  
kl. IcLO 
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Historia... 

Stanisław Barańczak 
To mnie nie dotyczy 
 
To mnie nie dotyczy, ten dotkliwy 
chłód lufy przytkniętej  do czyjejś potylicy 
nie mnie dotyczy , nie do mnie należy 
ani ta głowa, ani ta dłoń z pistoletem, ani 
ocena, kto ma rację i po czyjej stronie leży 
łopata, którą wykopano dół, nie zawracajcie 
mi tej ogolonej głowy, myślenie o tym nie jest mi na rękę, 
ani na tę w rękawie mundurowym, ani 
na tę związaną drutem, mnie to nie dotyczy 
(a jednak czuję, że choć takie to nieważne, 
to przecież zniewala mnie) 

 17 grud-
nia, godz. 
18.00 
XVI FINAŁ 
OGÓLNOPOLSKIEGO KON-
KURSU POETYCKIEGO 
„CZŁOWIEK – DOBRO – 
PIĘKNO” (Klub Kultury Stu-
denckiej peHa, ul. 3 maja 49) 
 18 - 19 grudnia,  
   godz. 15.00, 18.30 

Spektakl „Klimakterium.. 
i już”  
reżyseria: Cezary Domagała, 
scenariusz: Elżbieta Jodłowska    
występują: Małgorzata Rożnia-
towska, Lidia Stanisławska, 
Barbara Wrzesińska 
i Małgorzata Gadecka.  
(Sala Teatralna CKiS, ul. Bpa 
I. Świrskiego 31) 
21 grudnia 2010 (wtorek) 

godz. 17.00 i 20.30 
spektakl „Klimakterium… 
i już’’ 
Występują: 
Krystyna Sienkiewicz 
Ewa Złotowska 
Elżbieta Jodłowska 
Grażyna Zielińska 
Iga Cembrzyńska 
Hanna Chojnacka/ 
Elżbieta Jarosik  
reżyseria: 
Cezary Domagała 
 31 grudnia, godz. 23.00 

SYLWESTER NA PLACU 
2010 
Koncert zespołu KWIATY 
ROCKA 
- Życzenia  
- Pokaz sztucznych ogni  
- Konkursy 
(Plac Gen. Wł. Sikorskiego) 
 

Kulturalny 
grudzień 
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Święta 

Wielkimi krokami 
zbliżają  się Święta Bożego 
Narodzenia. To najpięk-
niejszy czas w roku, czas 
radości, spotkań rodzin-
nych i wzajemnych wizyt. 
Święta to także okres, 
w  którym kupujemy 
i wręczamy sobie prezenty 
gwiazdkowe. Jednak bar-
dzo często stajemy przed 
dylematem, co kupić, aby 
na pewno spodobało się 
danej osobie. 

       Wybierając pomię-
dzy kosmetykami, grami 
komputerowymi i innymi 
upominkami, warto zdecy-
dować się na  książkę. 
Myślę, że wiele osób było-
by z niej zadowolonych . 
Osobiście  polecam książki 
autorstwa Sally Nicholas. 
Jedna z nich, która szcze-
gólnie mnie urzekła  
to ,,Olivier i zeszyt z ma-
rzeniami”. Jest to bardzo 
osobisty i prosty dziennik 
jedenastoletniego Oliviera, 
który jest chory na białacz-
kę. Pozwala poznać psychi-
kę chorego chłopca, ujaw-
nia jego dramatyczną wal-
kę z cierpieniem i bólem,                          
a jednocześnie pokazuje, że 
nawet wtedy można się 

uśmiechać i spełniać 
marzenia. 
Jednak jeżeli ktoś nie 
lubi czytać, dobrym 
prezentem jest rów-
nież  film na DVD. 
Jednym z najnow-
szych filmów jest 
dramat miłosny ,,Na 

zawsze Twój”w reżyserii Alle-
na Coultera. Gdy w obsadzie 
tego filmu zobaczyłam Robera 
Pattinsona, nie spodziewałam 
się zbyt ambitnego dramatu, 
raczej ckliwej historyjki bez 

głębszego przesłania. 
Tak więc do obejrze-
nia tego filmu pod-
chodziłam z pewnym 
dystansem. Jednak 
muszę przyznać,         
że jestem naprawdę 
mile zaskoczona. 
,,Na zawsze Twój” to 
historia zbuntowane-
go Tylera Rotha 
(Robert Pattinson), 
który jest na życio-
wym zakręcie i cały 
czas popada w jakieś 
kłopoty. Pewnej nocy 
chłopak wdaje się 
w bójkę i zostaje 

Gwiazdkowe prezenty 
pobity przez policjanta. 
Wkrótce po owych wyda-
rzeniach Tyler poznaje 
córkę funkcjonariusza            
-Ally (Emilie de Ravin). 
Chcąc zemścić się za do-
znaną krzywdę postanawia 
uwieść dziewczynę, 
a następnie ją porzucić. 
Niebawem okazuje się, iż 
Tylera i dziewczynę zaczy-
na coś łączyć. Co wydarzy 
się dalej? Tego nie zdradzę, 
przekonajcie się sami. 

Uważam, że obie pro-
pozycje mogą stać się do-
skonałym upominkiem. 
Pamiętajmy jednak, że nie 
tylko prezenty się liczą. 
Najważniejsza jest ciepła. 
rodzinna atmosfera. 

 
Monika Gorzała 
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Święta 

Zwyczaje związane 
z Bożym Narodzeniem, 
a szczególnie poprzedza-
jącą je Wigilią mają głę-
boką symbolikę, która 
swoimi korzeniami sięga 
nie tylko tradycji chrze-
ścijańskiej, ale także 
czasów pogańskich. 
Wigilia 

Wieczerza wigilijna 
(z łac. vigilia - czuwanie, 
straż) bierze swój począ-
tek prawdopodobnie 
z obchodów Saturnaliów 
w starożytnym Rzymie 
lub nawet ze świętowania 
przesilenia zimowego 
w epoce kamiennej. 
W kulturze ludowej 
24  grudnia rozpoczyna 
się okres zwany godami, 
który trwa przez 12 dni, 
tj. do Trzech Króli. Okres 
ten charakteryzuje natę-
żenie praktyk magicz-
nych i kontaktów ze 
światem zmarłych. Wie-
rzono, że w okresie zimo-
wego przesilenia słońca 
wszystko zaczyna się od 
początku. Przychodzi 
nowy rok, który będzie 
powtórzeniem poprzed-
niego, a zarazem pierw-
szego roku stworzenia. 
W i g i l i a  b y ł a 
w świadomości ludowej 
powtórzeniem sytuacji 
z raju, gdzie nie ma róż-
nicy między biednymi 
a bogatymi, między ludź-
mi a zwierzętami. Dlate-

go te ostatnie potrafią tej 
nocy mówić ludzkim języ-
kiem. Wieczerza wigilijna 

zachowała również wiele 
elementów tradycyjnej 
uczty zaduszkowej, podczas 
której do stołu zasiadały 
dusze przodków. Wigilijne 
potrawy przyrządzano 
głównie z ziaren zbóż, ma-
ku, miodu, grzybów, a więc 

żywności typowej dla styp 
pogrzebowych. Puste miej-
sce przy stole, symbolicz-

nie przeznaczone dla 
n iezapowied zianego 
gościa, dawniej zosta-
w i a n o  z  m y ś l ą 
o duchach przodków. 
Choinka 

Choinka symbolizuje 
rajskie drzewo dobra 
i zła. W wielu kulturach 
i religiach zielone gałę-
zie są symbolem życia, 
trwania i płodności. 
Wieszane na choince 
jabłka również symboli-
zowały życie, zaś świece 

- boskie światło. Zwyczaj 
ubierania choinki przy-
szedł do nas z Niemiec na 
przełomie XVIII i XIX w. 
Na wsiach - i to niezbyt 
często - choinka pojawiła 
się dopiero w latach 20-

Symbole świąteczne 

Kontynuacja 
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Święta 

tych XX wieku i wyparła 
tradycyjną polską ozdobę, 
jaką była zawieszona 
u sufitu podłaźniczka.  
Pierwsza 
gwiazda 

Wigilijną wieczerzę 
rozpoczynamy wraz 
z ukazaniem się na niebie 
pierwszej gwiazdy. To 
symboliczne nawiązanie 
do Gwiazdy Betlejem-
skiej, oznaczającej naro-
dziny Jezusa, którą na 
wschodniej stronie nieba 
ujrzeli Trzej Królowie.  
Łamanie się 
opłatkiem 

Tradycja łamania się 
opłatkiem pochodzi od 

obowiązkową liczbą dań. Do 
tradycji wigilijnej należało, 
aby do stołu zasiadała parzy-
sta liczba osób, bowiem 
nieparzysta miała wróżyć 
dla jednego z biesiadników 
nieszczęście. Najbardziej 
unikano liczby 13. Trzyna-
ście bierze bowiem swój 
początek od Ostatniej Wie-
czerzy, kiedy to jako 13. 
biesiadnik przybył Judasz 
Iskariota. Jeżeli ilość bie-
siadników była nieparzysta, 
wówczas w bogatszych lub 

szlacheckich domach zapra-
szano do stołu kogoś ze 
służby, a w biedniejszych 
domach jakiegoś żebraka. 
Pasterka 

Msza święta odprawiana 
o północy z 24 na 25 grud-
nia, czyli pasterka (od łac. 
pastor - "pasterz") upamięt-
nia oczekiwanie i modlitwę 
pasterzy zmierzających do 
Betlejem oraz hołd złożony 
przez nich Bożemu Dzieciąt-
ku. 

 

prastarego zwyczaju tzw. 
eulogiów, jaki zachował 
się z pierwszych wieków 
chrześcijaństwa. Wówczas 
to na wigilijną mszę przy-
noszono do kościoła chleb, 
który poświęcano i którym 
się dzielono. Zabierano go 
też do domów dla chorych 
czy tych, którzy z różnych 
p owod ó w n ie  b yl i 
w kościele. Zwyczaj ten 
zanikł, ale w Polsce prze-
trwał właśnie w postaci 
opłatka. Dzielenie się 
opłatkiem, czyli bardzo 
c i e n k i m  p r z a ś n y m 
(niekwaszonym) chlebem 
symbolizuje wspólnotę, 
pojednanie, przebaczenie 
i braterstwo.  
12 potraw 

Liczba 12 potraw wigi-
lijnych nawiązuje do dwu-
nastu apostołów. Jednak 
12 wcale nie była wszędzie 
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Święta 

W święta Bożego 
Narodzenia, oprócz 
tradycyjnych kolęd, 
słuchamy również 
wielu popularnych, 
polskich oraz zagra-
nicznych piosenek. 
Są wszędzie, w tele-
wizji, radiu czy 
w Internecie, stały się 
nieodłącznym ele-
mentem przedświą-
tecznego klimatu. 
W czasie zakupowej 
gorączki możemy 

Sezon „Last Christmas” uważamy  
za rozpoczęty 

A oto ranking 10 najpopularniejszych  
świątecznych piosenek: 
1. Wham! - Last Christmas 
2. Ania Szarmach - Coraz bliżej święta 
3. Mariah Carey – All I want for Christmas is You 
4. DeSu - Kto wie 
5. Shakin' Stevens - Merry Christmas Everyone 
6. Dean Martin – Let it Snow! 
7. Bracia Cugowscy - Daj im znak 
8. Jingle Bells 
9. Britney Spears - Santa, can you hear me? 
10. Edyta Górniak – Pada Śnieg  

usłyszeć je w sklepach i 
galeriach handlowych. To 
one przywołują świąteczny 
nastrój i dzięki nim może-
my poczuć, że Boże Naro-
dzenie zbliża się wielkimi 
krokami. Na wielu porta-
lach internetowych, takich 
jak facebook, tworzone są 
grupy np.: „Sezon słuchania 
Last Christmas uważamy za 
rozpoczęty”, by przypo-
mnieć nam o corocznym 
zwyczaju.  

Amanda Chibowska 
Samanta Łuczak 
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Święta 

To pytanie nurtuje 
wielu ludzi ,jaka jest od-
powiedź? 

Wszyscy doskonale 
wiemy, że Święty Mikołaj 
to tylko historia opowia-
dająca o chłopcu ,który 
w czasie świąt rozdawał 
prezenty ubogim i potrze-
bującym. Nie byłoby jed-
nak magii świąt bez Świę-
tego Mikołaja. Dajemy 
sobie prezenty, składamy 
życzenia . Zapominamy 
o tym ,co nas dręczy, 
wszyscy żyjemy tym 
szczególnym dla nas cza-
sem. Dlatego zorganizo-
waliśmy sondę, której 

pytanie brzmi " Czy wie-
rzysz w Mikołaja?” 
Młodzież chętnie udzielała 
odpowiedzi i po przelicze-
niu zebranych głosów ma-
my wyniki. Otóż aż 76% 
ankietowanych odpowie-
działo twierdząco, 24 % nie 
wierzy w to, że Mikołaj 

istnieje. Odpowiedź 
jednej z licealistek bar-
dzo nas zaciekawiła, 
pozwolę sobie przyto-
czyć jej słowa: "Mikołaj 
przyn os i  prezenty 
w wakacje i daje je ro-
dzicom. Oni chowają na 
półkę i dają dopiero 
w grudniu, robią tak, 
ponieważ Mikołaj ma za 
dużo pracy, by wszystko 
zrobić jednego dnia". 
Dziękujemy naszym 
kolegom, za udzielenie 
odpowiedzi w tak waż-
nej dla nas sprawie, 
czekajcie na kolejne 
pytania skierowane do 
was. 

Daria Kołtun 

CZY WIERZYSZ W ŚWIĘTEGO  
MIKOŁAJA? 

Nasza sonda 
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Święta 

Palce lizać, czyli każdy może zostać mistrzem patelni ! 

2 jajka  
½ kg mąki  
1 szklanka cukru  
1 ½ łyżki kakao  
½ szklanki miodu  
½ szklanki kwaśnej     
śmietany  
½ kostki masła  
1 ½ łyżeczki przyprawy 
do piernika  
1 ½ łyżeczki sody 
oczyszczonej  
bakalie  

polewa   
Jajka utrzeć z cukrem 

i z masłem. Dodać miód 
i kakao. Mąkę wymieszać 
z przyprawą do piernika 
i z sodą oczyszczoną. Dosypy-
wać porcjami do utartej masy. 
Na końcu dodać kwaśną śmie-
tanę. Wszystko dobrze wymie-
szać. Dodać bakalie. Wylać do 
wysmarowanej t łuszczem 
i wysypanej tartą bułką do 
formy  o wymiarach      11x40-
 cm. Włożyć do nagrzanego 
piekarnika i piec około 1 go-

dziny w temperaturze 170 °
C. Po ostudzeniu polać 
polewą. 

Smacznego 
R. Juszczuk 

Ciasto: Piernik świąteczny 

W piątek , 26 listopa-
da , tuż po uroczystym 
otwarciu sali gimnastycz-
nej odbył się mecz siat-
kówki : nauczyciele prze-
ciwko uczniom. Spotkanie 
rozpoczął pierwszy gwiz-

dek Prezydenta Siedlec Woj-
ciecha Kudelskiego , Pierw-
szego seta po zaciętej walce 
wygrali uczniowie , w dru-
gim zaś zwyciężyli nauczy-
ciele , którzy niesieni dopin-
giem publiczności wygrali 

dużą różnicą punktów. 
W trzecim i czwartym 
secie wszystko wróciło 
do normy, wygrali 
uczniowie. Mecz po 
zaciętej walce zakończył 
się wynikiem 3:1 dla 
uczniów. 

Bartosz Domański 

Ach co to był za mecz ! 
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Humor :) 

Rozrywka 

Sudoku 

Kłóci się mąż z żoną. Kłótnia w stadium zaawansowanym.  
Żona ma pretensje o wszystko, krzyczy... W pewnym  
momencie mąż jej przerywa i mówi spokojnym głosem: 
- Ty to powinnaś być żoną Świętego Mikołaja. 
- Jak to? 
- Może by częściej z prezentami w świat wyjeżdżał... 

Dwóch chłopców spędza noc przed wigi-
lią u dziadków. Przed pójściem spać, 
klękają przed łóżkami i modlą się, a je-
den z nich ile sił w płucach woła głośno: 
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe 
żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz dvd... 
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc: 
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy. 
Na to chłopiec: 
- Nie, ale babcia jest. 

Nauczycielka pyta Jasia: 
- Jasiu jaki znany człowiek miał inicjały W.L. 
Jasiu na to: 
- Włodzimierz Lubańśki 
Nauczycielka: 
- Źle musisz wiedzieć, że to był Włodzimierz Lenin! 
Na to Jasiu: 
- Nie znam, to chyba jakiś rezerwowy. 
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Alarmowana Ochotnicza Straż 
Pożarna zdjęła z przydrożnego wyso-
kiego drzewa mocno przestraszoną 
blondynkę. Zapytana przez strażaków 
jak się tam znalazła, roztrzęsiona mó-
wi: 

- Chciałam zatrzymać jakiś samo-
chód, żeby się dostać do miasta... Je-
chała jakaś grupa kibiców, a ja zapyta-
łam, czy mnie mogą podrzucić... 

Programista złapał złotą rybę, no i 
jak zawsze trzy życzenia: 
"Po-pierwsze, chce pokoju na całym świecie" 
Biedna ryba na to: 
- Sorki, za trudne, inne poproszę. 
- No to niech Windows XP się nie zawiesza. 
- Dobra już, może być pokój na całym świecie. 


