
Podczas kwarantanny bar-
dzo dużo moich umiejętno-
ści informatycznych wyko-
rzystałam do tego, aby zor-
ganizować zdalne nauczanie 
dla całej szkoły. 
R: Czy podczas zamknię-
cia szkół, jako dyrektor, 
miała Pani więcej czy 
mniej  pracy?  
D: Miałam dużo więcej 
pracy, ale to ze względu na 
to, że też uczyłam. W dodat-
ku przez moje ręce przecho-
dziła każda lekcja wysłana 
przez nauczycieli, która na-
stępnie była umieszczana na 
stronie. Było z tym dużo 
pracy, ale należało to wyko-
nać. 
R: Kiedy spotykamy panią 
w szkole, jest pani taka ra-
dosna, uśmiechnięta prze-
pełniona pozytywną energią, 
skąd pani ją czerpie?  

 
Ciąg dalszy str. 3 

 

  

Reporter: Dzień dobry!  
Dyrektor LO: Dzień do-
bry. 
R: Z racji, iż jest Pani dy-
rektorem naszego liceum, 
ma Pani dużo pracy. Czy 
jest jakiś okres w roku 
szkolnym, podczas którego 
tej pracy jest najwięcej?  
D: Najwięcej pracy jest  
w okresie września oraz 
sierpnia, jak również na ko-
niec semestrów, ale general-
nie pracy jest na tyle dużo, 
że ja określam to na 16-18 

godzin dziennie, codzien-
nie.  
R: Wiemy, że nie jest Pani 
tylko dyrektorem, ale rów-
nież nauczycielem matema-
tyki i fizyki, co jest napraw-
dę imponujące. Czy te funk-
cje w jakiś sposób łączą się 
ze sobą, czy wręcz przeciw-
nie? 
D: Trudno jest zajmować 
się jednocześnie uczeniem  
i prowadzeniem szkoły, wy-
maga to wielu umiejętności. 
Na pewno znacznie łatwiej 
jest być tylko nauczycielem 
lub tylko dyrektorem, łącze-
nie tych funkcji jest trudne. 
R: J ak na Panią wpłynął 
lockdown? Czy gdy wrócili-
śmy do szkoły, zmieniła coś 
Pani w sposobie nauczania, 
czy  wręcz przeciwnie, wró-
ciła Pani do starych metod? 
Jak to u Pani wygląda? 
D: Zawsze prowadziłam 
zajęcia trochę w oparciu  
o technologię informacyjną  
i informatyczną, więc moje 
lekcje nie uległy zmianie. 

Wywiad z dyrektor Liceum Ogólnokształcącego  
im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym, 
panią Magdaleną Grodzką - Bulge 

Nadanie szkole 
imienia  

i ślubowanie klas 
pierwszych 

11 września 2020 r. w Liceum 
Ogólnokształcącym w Stani-
sławowie Pierwszym odbyła 
się ceremonia nadania szkole 
imienia, a także uroczyste 
ślubowanie klas pierwszych. 

  
  Czytaj str. 2 
 

Magdalena Grodzka - Bulge 
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  UCHO LEMA 
Egzemplarz bezpłatny 



 Święto rozpoczęło się od recytacji wiersza Mikołaja Jacyny, ucznia klasy 2B li-
ceum, który otrzymał wyróżnienie w szkolnym konkursie literacko plastycznym  
„Poznajemy Patrona Szkoły”. 
 Pani dyrektor, Magdalena Grodzka - Bulge,  serdecznie powitała przybyłych gości: 
wicestarostę powiatu legionowskiego, pana Konrada Michalskiego, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym, panią Jo-
annę Sobczak, księdza Łukasza Sokołowskiego oraz grono pedagogiczne i młodzież. 
Przypomniała także sylwetkę polskiego pisarza, filozofa i futurologa, Stanisława Lema, któ-
rego imię otrzymało Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym. Pan starosta 
życzył wszystkim uczniom dobrego roku szkolnego i satysfakcji z rozwijanych pasji. Na 
ręce pani dyrektor przekazał także prezent - sprzęt nagłaśniający. Po przemówieniach nastą-
piło uroczyste odsłonięcie tablicy szkoły oraz ślubowanie klas pierwszych.  
 Oczywiście klasy drugie przygotowały dla nowo przybyłych uczniów quiz dotyczą-
cy znajomości patrona szkoły oraz zabawy otrzęsinowe. Miłą niespodzianką dla wszystkich 
przybyłych na uroczystość był występ szkolnego artysty - Bartka Banaszka, ucznia kl. II B. 
 To był dzień pełen pozytywnych emocji. 
       Oliwia Jankowska, kl. I B 

 
 

dziej poligonem doświadczalnym. Mimo ogromnej prze-
wagi Wehrmachtu i noża wbitego przez Armię Czerwoną 
Polska i tak dzielnie broniła się we wrześniu 1939. 
 
  Opracował Mikołaj Jacyna, klasa II B 

 1 września obchodzili-
śmy rocznicę wybuchu II Woj-
ny Światowej. Powstało wiele 
filmów, publikacji czy książek 
odnośnie wyszkolenia, wyposa-
żenia i umundurowania żołnie-
rzy. Lecz rzadko poruszanym 
aspektem jest to ,co żołnierze 
niemieccy myśleli o polskich 
żołnierzach we wrześniu 1939 
roku.  
 Przede wszystkim 
Niemcy uważali Polaków za 
bardzo odważnych i bitnych. 
Wspominano też o wielkiej 
determinacji i pomysłowości 
Polaków, na przykład w 1939 r. 
po raz pierwszy użyto armat 
przeciwlotniczych do walki  
z czołgami. Lecz mimo wielkiej 
determinacji niemiecka propa-
ganda nie kłamała, dla Niem-
ców walki w Polsce były bar-

Nadanie szkole imienia i ślubowanie klas pierwszych cd.  

CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE -  Kampania wrześniowa 
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  UCHO LEMA 

Słowa Roberta 

Helwiga, który tak 

wspominał kapitulację 

Twierdzy Modlin: 

Uważam jednak, że ta 

fatalna data – 1 

września 1939 r. - 

powinna być 

ostrzeżeniem dla 

odpowiedzialnych 

polityków na 

Wschodzie i Zachodzie, 

i trzeba ciągle 

przypominać i robić 

wszystko, by utrzymać 

na świecie pokój”.  



Otwieramy cykl lekcji  po-
święconych językowi rosyj-
skiemu i ukraińskiemu.  
W każdym numerze znaj-
dziecie nowe słówka z tych 
języków. Na koniec I seme-
stru przeprowadzimy kon-
kurs ze znajomości tych ję-
zyków. Oczywiście  jurorką 
będzie Kateryna Demkiv 
z klasy I B.  
Zatem do dzieła! 
Połamania języków! 
 

UWAGA: W  nawiasach 
Kasia umieściła wymowę. 
 
Привет - [priviet] - cześć 
Добрый день - [dobryj 
dień] - dzień dobry 
Добрый вечер - [dobryj 
wieczier] - dobry wieczór 
Как дела? - [kak deła] - jak 
sprawy? 
Что делаешь? - [szto deła-
jesz] - co robisz? 
Что нового? - [szto nowo-
go] - co nowego? 
Замечательная погода - 
[zameczatel'naja pogoda] - 
wspaniała pogoda 

 
Сегодня будет хороший 
день - [sewodnia budiet cho-
roszyj dień] - dzisiaj będzie 
wspaniały dzień 
Целый день падает дождь 
- [celyj dień padajet dożd'] - 
cały dzień pada deszcz 
Солнечный день - 
[sołnecznyj dień] - słoneczny 
dzień  
 

Za pomocą stopy i werbla 
Dodaj do tego Amsterdam 
Wiesz dokładnie o co chodzi nam 
Bo ty chcesz osiągać idealny stan 
Kto? 
Bo jak nie my to kto? ….. 
Tego... lepiej nie zrobi tu! 
To są nasze najlepsze dni 
Zaskakuje sam siebie i 
Potem z rana już nie wiem nic 
Ciągle mało jest jeszcze mi 
Moje życie bywa jak film 
Imprezuję jak Charlie Sheen 
Dynia pęka jak w Haloween 
Drina goni kolejny drin 
Wiesz dokładnie o co chodzi nam 

Bo ja też…  
 

 

Pamiętacie Bartka? To on śpiewał dla 
Was tę piosenkę „JAK NIE MY to 
KTO?” 
 
Bo jak nie my to kto? 
Bo jak nie my to kto? 
Bo jak nie my to kto? 
Bo jak nie my to kto? 
Bo jak nie my to nikt 
Tego... lepiej nie zrobi tu! 
Daj więcej beatu maestro 
Buja się całe sąsiedztwo 
Nie znamy granic i przez to 
Potem czujemy się kiepsko 
Nienauczeni na błędach 
Dzisiaj się tworzy legenda 

Zapraszamy na LEKCJE ROSYJSKIEGO Z KASIĄ 

PIOSENKA NA DOBRY POCZĄTEK 

Wywiad z dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema 
w Stanisławowie Pierwszym, panią Magdaleną Grodzką - Bulge - 
ciąg dalszy 

tuje. Czy my jako uczniowie 
możemy wpłynąć na statut 
lub kryteria oceniania?  
D: Możecie wpływać, two-
rząc samorząd szkolny. Każ-
dy Wasz pojedynczy głos się 
liczy. W zeszłym roku szkol-
nym nasi uczniowie wpływa-
li na  zmiany statutu szkolne-
go, progi punktowe, to jak to 
się ukształtowało, jest odpo-
wiednikiem pracy uczniów  
i nauczycieli. 
R: Wszyscy wiemy, że 
świat się rozwija, z tego tytu-
łu musimy znać więcej języ-
ków. Czy w przyszłości za-
mierza Pani wprowadzić 
dwujęzyczność do klas?  
D: Szkoła, którą tworzymy, 
zawsze ma być dwuoddziało-

wa, więc trudno będzie wpro-
wadzić dwujęzyczność do 
klas. Na razie macie jeden 
język rozszerzony - jest to 
język angielski. 
R: Bardzo dziękujemy Pani 
za rozmowę i życzymy sukce-
sów w pracy zawodowej. 
D: Dziękuję. 
 
 

D: Tak już mam. Jestem 
pozytywnie nastawiona do 
życia i codzienności. Sądzę, 
że zamiast siedzieć i narze-
kać na swój los, powinniśmy 
wziąć się w garść i działać. 
R: Podczas uroczystości 
rozpoczęcia roku szkolnego 
powiedziała Pani: „zawód 
uczeń jest bardzo ciężkim 
zawodem”. A jak pani ocenia 
swoją pracę,  jeśli chodzi  
o czas wolny?  
D: Pojęcie „czas wolny” na 
razie nie istnieje, bo mam 
bardzo dużo pracy, praca 
ucznia zarówno jak nauczy-
ciela i dyrektora to ciężka 
praca i ciężki zawód. 
R: Nasze liceum jest nowe. 
Wszystko się dopiero kształ-
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Wywiad 
przeprowadziły 
uczennice  
klasy I B:  
Natalia 
Przybyszewska  
i Antonina 
Chełchowska 

Kateryna Demkiv, 
z klasy I B 



1. Nauka zajmująca się badaniem ciał nie-
bieskich oraz zjawisk poza Ziemią. 

2. Stolica Szwecji. 
3. Cała wiedza na temat danego autora. 
4. Lęk przed pająkami. 
5. Duży zespół instrumentalny. 
6. Najpopularniejszy cykl dramatów  
 romantycznych Adama Mickiewicza. 
7. Gatunek drzewa liściastego. 
8. Nazwa owada jak i również sieć sklepów 

marketowych. 
9. Gatunek filmu. 
10. Święto górników. 
 
  Krzyżówkę opracował  
  Piotr Kardas, klasa II B 
 
 
UWAGA: Odpowiedzi z hasłem piszecie 

na kartce (z imieniem i nazwi-
skiem oraz klasą). Ogłoszenie 
zwycięzcy nastąpi przez dziennik 
LIBRUS w dniu losowania. Od-
biór vouchera u pana Piotra Kutra. 

 
 
 
 
 

 
Wspomnienie o fizyku 
 
Pan Prusiński - barwna postać 
Mógłby królem szkoły zostać. 
Uczy wszystkie pokolenia 
jak się wzory ciągle zmienia. 
Przedmiot jego - mówi Prusin 
najważniejszy też być musi. 
Uczył w szkole nas fizyki 
trochę też matematyki. 
Siła ,prędkość ,masa ,czas 
to modlitwa jest dla klas. 
Umiesz - zdajesz. 
Nie wiesz - pała. 
U Prusina tak to działa. 
   

  Filip Olszewski, I A 

Zapraszamy do rozwiązania krzyżówki. Poniżej znajdziecie pytania. Prawidłowe hasło prosimy 
dostarczyć do pana Piotra Kutra (sala 1.08.) do dnia 6 października. Losowanie obędzie się 7 
października. Nagr odą dla  zwycięzcy będzie voucher zwalniający z obowiązku przygotowania 
się do jednej  wybr anej  lekcj i w dniach 8-13 października. Voucher  nie obejmuje 
długoterminowych prac domowych, zapowiedzianych kartkówek i wypracowań.  

Jeżeli chcecie współtworzyć 

UCHO LEMA, zapraszamy w 

każdy poniedziałek na 8 

godzinie lekcyjnej do sali 2.05 

KĄCIK WIERSZOKLETÓW 
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L 
iceum będzie na 
swoim. 
 
 Kto chce się wię-
cej dowiedzieć o 

planowanej inwestycji, zapra-
szamy do KRONIKI SZKOL-
NEJ, która znajduje się w na-
szej bibliotece. 

 

W następnym numerze: 

 

 Wywiad z Panią 

sekretarz Liceum; 

 Felieton o ekologii; 

 Poznacie także 

zespół redakcyjny. 


