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     Zbliżają się Święta         
  Bożego Narodzenia.
    W tym szczególnym       
  czasie warto zwolnić
     i przypomnieć sobie
     o najważniejszych
    dla nas wartościach,
       o pomocy innym. 
      Można to zrobić tu
          i za rogiem.

  Za co kochamy święta? 

  Za bliskość, serdeczność, 
obdarowywanie się
prezentami i umiejętność
wybaczania. 
Każdy z nas słyszy,
 że bożonarodzeniowa
atmosfera jest złudna -
składamy sobie życzenia,
ale nie zmienia to wiele
w naszych relacjach.
o nieprawda.
Dzięki każdemu dobremu
przeżyciu możemy stać się
odrobinę lepsi. 
Ono na trwałe zapisuje się w
naszych umysłach i potrafi
nas zmienić.
 Dlatego warto przeżyć
Boże Narodzenie
najmocniej, jak się da, żeby
długo trwać w  jego cieple.
  Święta są najlepszą
okazją, by nauczyć się
dawać coś z siebie, nie
oczekując nic w zamian.
Pamiętamy, że zasiane
dobro do nas powraca.
cdn.str.2
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        Zapraszamy
wszystkich na świetną
zabawę w naszej szkole!

Wielu może się zastanawiać
co wynika z nudnego
wydarzenia, jak zebranie
towarzystwa
debatanckiego?Sam się
zastanawiałem. Powodów
jest kilka.
SZtuka porozumiewania,to
jedna z kluczowych
umiejętnościprzyszłości. 
dziękidebatom każdy z nas
moze osiągnąć więcej 

wiedzy i umiejętności,a przy
okazji to świetna zabawa.
Spróbuj.
Zapraszamy żywe, ambitne
osoby, które chcą odkryć
nowe horyzonty. Boysz się,
wstydzisz?Przełamuj stres,
dodamy Ci otuchy, odwagi.
 
              Gdzie?
 IV Liceum, sala numer 15
              Kiedy?
Każdy czwartek o 17:30
              Kontakt:
Kosma Dombrowski 3 e
Ola Stachurska 3 e

Gazetka szkolna IV Liceum
ogłasza konkurs na
wymyślenie tytułu
nowopowstałego
czasopisma! 
 Do wygrania 
jednorazowa niepytka
 z dowolnego wybranego
przedmiotu.

Propozycje proszę
przesyłać na adres mejlowy:
mikolg.sawicki@gmail.com
Powodzenia!

Ewa Tatarczyk
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Skrzynia
uczniowsko-
korepetytorska

W ostatnich
tygodniach
wystartowała
inicjatywa samorządu
uczniowskiego mająca
na celu podwyższenie
(już znakomitego)
potencjału
intelektualnego

wśród naszych
uczniów. Akcja polega
na 

pozaszkolnym
douczaniu uczniów
w 
wybranych przez
siebie
przedmiotach. 
Clou całej sprawy jest
fakt, iż nastolatkowie

byliby uczeni przez
swoich rówieśników-
korepetytorów. 
Mentorów prosimy do
kontaktu z:
Elizą Gaińską
(nr tel. 795 064 079)

zaś douczający się
powinni z kolei wrzucić
karteczkę ze swoim
imieniem, nazwiskiem
oraz klasą do skrzynki
na parterze

(zaraz obok gabinetu
pedagoga szkolnego-
Pani Moniki
Miastkowskiej)
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  (...)Starajmy się więc, jako cała społeczność IV Liceum w Białymstoku, podarować jak największą część siebie innym. Osób potrzebujących nie trzeba
daleko szukać, jest nią między innymi uczeń naszego liceum Dawid Dąbrowski. Nasz kolega wraz z rodziną  są wdzięczni za każdy podarunek.
Dawid ma 19 lat, jest młodym, energicznym chłopakiem, przed którym do niedawna życie stało otworem. Nasz kolega był sportowcem - trenował bieg przez
płotki. Miał piękne plany, marzenia i wizję radosnego życia przed sobą. W lipcu 2017 r. plany pokrzyżował wypadek samochodowy, w którym Dawid doznał
licznych urazów: złamany obojczyk i miednicę.Chłopak bardzo długo przebywał w śpiączce, z której się wybudził. Przed nim bardzo trudna walka o zdrowie i powrót do pełnej sprawności.

  Potrzebna jest jednak specjalistyczna, bardzo kosztowna rehabilitacja.

Od momentu nieszczęsnego wypadku koledzy Dawida oraz społeczność IV Liceum zbierają środki na pomoc chłopcu.
Od zeszłego roku w naszej szkole organizowane są kwesty pieniężne i różnego rodzaju akcje charytatywne. 
Kilka dni temu 6 grudnia  na korytarzu naszej szkoły odbyła się kolejna edycja Mikołajkowego Kiermaszu Ciast. 
Wszystkie pyszności przygotowaliście Wy, wspaniali uczniowie białostockiego Norwida. Zebrana suma, ponad tysiąca złotych, trafiła prosto do rąk Dawida i
jego rodziców. W ich imieniu dziękujemy za pomoc. Kolejną akcją był Kiermasz Stroików Świątecznych, który miał miejsce 10 grudnia .
 Zebrane środki także zasilą konto Dawida i pomogą nastolatkowi w rehabilitacji.

To jednak nie koniec. Do pomocy przyłączyło się wiele osób, które zorganizowały takie wydarzenia jak: “Cross dla Dawida” - bieg oraz piknik charytatywny,
 oraz wydarzenie “Solidarni z Dawidem z Wasilkowa- kiermasz ciast, koncert i licytacja przedmiotów.. Cały czas można też wesprzeć Dawida poprzez akcję
organizowaną za pośrednictwem Fundacji Kawałek Nieba lub Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Dlatego chcieliśmy wam przypomnieć, że święta mają tę cudowną moc że zbliżają ludzi. Czujemy potrzebę pojednania, wybaczenia i pomocy innym. Żeby
Boże Narodzenie było udane, nie trzeba wystawnych dań, drogich prezentów, nawet choinka może być symboliczna. 
Jeśli w czasie Gwiazdki uda nam się zbliżyć do drugiego człowieka, zostanie to w nas do końca życia. 
 Najważniejsze jest dobro - teraz jest jego czas.
 Zwolnijmy, rozejrzyjmy się wokół.
                                                                                                                                                                                                                Jakub Gaszczyk

                               Przepis na pierniczki świąteczne
                                              Składniki
                                       0,5 szklanki miodu
                                      150 g margaryny Kasi
                                      1 szklanka cukru pudru
                                      2 jajka
                                      4,5 szklanki mąki (np. tortowa)
                       2 łyżeczka sody,opakowanie przyprawy do piernika
Przygotowanie
Wszystkie składniki mieszamy i ugniatamy. Ciasto powinno mieć tłustą 
konsystencję, miękkiej plasteliny. Wałkujemy na 3 mm i wycinamy  dowolne
kształty ( ok. 80 dość dużych serc i gwiazdek). Pieczemy na papierze do
pieczenia w 180 stopniach przez ok. 10 minut.
Ozdabiam, lukrem z 1 białka i 0,5-1 szklanki cukru pudłu z dodatkiem soku
cytrynowego.Eliza Gaińska internet
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