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Wywiad z sekretarz Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym,
panią Katarzyną Tomaszewską

Katarzyna Tomaszewska

Reporter: J est Pani związana z licem od momentu
jego powstania. Proszę powiedzieć, na czym polega
Pani praca?
Sekretarz: J ako sekr etar z
prowadzę sprawy administracyjne dotyczące szkolnej
dokumentacji. Zajmuję się
tzw. SIO, czyli Systemem
Informacji Oświatowej. To
znaczy, że tworzę bazę danych uczniów naszej szkoły.
Pełnię także obowiązki kierownika
gospodarczego
i prowadzę sprawy kadry
szkoły. Ponadto robię zamówienia dla szkoły i prowadzę BIP, czyli Biuletyn In-

formacji Publicznej. Jak wiecie, przygotowuję również dla
Was legitymacje.
R: Czy Pani wie, że uczniowie bardzo cenią Pani
uśmiech i pomoc przy rekrutacji?
S: Nie, nie wiedziałam, ale
jest mi miło. Z mojej perspektywy to wyglądało troszeczkę
inaczej, starałam się robić
wszystko, żeby Wam
i Waszym rodzicom ułatwić
przebieg rekrutacji. Bardzo
mnie cieszy, że się przydałam.
R: Czy uważa Pani, że stanowisko sekretarza jest trudną
pracą?
S: J eżeli chce się wykonać
wszystko dokładnie, z wielką
precyzją i systematycznie, na
pewno taka praca jest trudna.
Uwierzcie, że zdarzył się
dzień, w którym miałam do
odebrania 70 telefonów. To
było bardzo wyczerpujące.
R: Czy pomimo wielu obowiązków ma Pani czas wolny?
S: Tak, mam. Star am się
każdą chwilę spędzać z rodziną, czytać ulubione książki

czy po prostu ćwiczyć dla relaksu.
R: Czy ma Pani dobr e r elacje
z Panią dyrektor naszego liceum?
S: Tak, mam. Często się
wspieramy i wspólnie planujemy przyszłość naszej szkoły.
R: Czy lubi pani pracę z młodzieżą?
S: Lubię bardzo, dużo się od
Was uczę.
R: J ak wyobr aża sobie Pani
pracę w nowym budynku szkoły?
S: Nie mogę się doczekać.
Budynek będzie nowoczesny
i wyposażony w wiele sprzętów umożliwiających lepsze
zdobywanie wiedzy. Będzie to
obiekt, w którym znajdą się
miejsca do wyciszenia i odpoczynku.
R: Dziękujemy za r ozmowę
i życzymy miłego dnia.
S: Dziękuję.
Wywiad przeprowadziły Natalia i Tosia
z klasy I B.

14 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

D

rodzy Nauczyciele!
Dziś szczególna dla Was chwila - dzień Nauczyciela
Z całego serca składamy życzenia,
o zdrowie szczególnie w czasie pandemii,
jeszcze trochę czasu ze sobą pożyjemy,
więc życzymy Wam uśmiechu oraz cierpliwości,
szczęścia, optymizmu, od uczniów miłości.
I zapału do pracy, energii na jutro,
by nie było z nami aż tak bardzo trudno.
I być może macie teraz inne życzenia...
cóż, życzymy ich spełnienia!

Oliwia wraz z zespołem redakcyjnym
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UCHO LEMA
CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE

- BITWA POD LENINO
W 1939 roku, po ataku Związku Radzieckiego na
Polskę, wielu obywateli zostało wysłanych do łagrów lub do
Armii Czerwonej. W 1941 ogłoszono formowanie Armii Andersa, lecz nie wszyscy zdołali uciec. Pojawiła się jednak kolejna szansa w 1943 r., kiedy Związek Patriotów Polskich
ogłosił tworzenie Wojska Polskiego na Wschodzie i tam trafili wszyscy, którzy nie zdążyli do Andersa. Ludzie ci byli
brudni, głodni, zawszeni i pamiętali, co zrobił im ich nowy
wątpliwej jakości sojusznik. Zgłaszali się do tego wojska po
to, żeby z karabinem w ręku wrócić do domu. Dowódcą nowego wojska został gen. Zygmunt Berling, który w 1939 roku
dowodził niczym - tak , niczym, ponieważ usunięto go z kadry oficerskiej za oszustwo w procesie rozwodowym. Natomiast większość kadry oficerskiej została skierowana z Armii
Czerwonej, więc nie cenili sobie życia polskich szeregowych,
ponieważ traktowali ich jako zło konieczne.

Żołnierze 1 Dywizji Piechoty podczas składania przysięgi wojskowej

Dnia 12 i 13 października 1943r. 1 Dywizja Piechoty
odbyła swój chrzest bojowy w Bitwie pod Lenino. Przez
brak rozpoznania, słabe wyszkolenie żołnierzy i brak
rosyjskiego wsparcia zakończyła się ona porażką polskich i rosyjskich wojsk. Na skutek bitwy poległo 550
żołnierzy, 1776 rannych i 776 wziętych do niewoli,
a wielu uznano za zaginionych.
Kiedy mówimy o bitwie pod Lenino, nie możemy mówić
tu o jakimkolwiek sukcesie polskiego oręża. Bitwa ta
była w mojej opinii symbolem tego, że mając jednego
wroga przed sobą i jednego za sobą, chcieli oni wykorzystać szansę na to, aby wrócić do domu i zemścić się na
chociaż jednym polskim wrogu.
generał Zygmunt Berling (pierwszy z lewej)

Opracował Mikołaj Jacyna, kl. II B

LISTA PRZEBOJÓW - ULUBIONE UTWORY
Oto, czego słuchacie!
Opracowałyśmy listę
10 najpopularniejszych
piosenek, które
najczęściej
rozbrzmiewają w
Waszych słuchawkach.

1. Kate not here - girl in red
2. Girls - girl in red
3. I love you - Bili Eilish
4. Lovely - Bili Eilish
5. Spooky scary selections re mix
6. I kissed a girl - Katy Pery
7. Tylko proszę cię nie kłam - Bartas
8. Perfect - l Lucas and Steve
9. We are number one
10. PDW- Białas feat. Mata
Opracowały Kasia i Oliwia z klasy IB
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Zapraszamy na LEKCJE ROSYJSKIEGO Z KASIĄ
Dziś zapraszam do nauki Пять - (piat') pięć
cyfr i kolorów
Шесть - (szesit') - sześć
Семь-(siem') - siedem
UWAGA: W nawiasach Восемь - (wosiem') - osiem
Kasia umieściła wymowę. Девять - (diewiet') - dziewięć
Десять - (diesiat') - dziesięć
Цифры (cyfry) Liczby
Цвета (cwieta) Kolory
Один - (adin) - jeden
Два - (dwa) - dwa
Оранжевый (aranżewyj) pomaТри - (tri) - trzy
rańczowy
Четыре - (czetyrie) cztery Розовый (rozowyj) różowy

Зелёный (zjelionyj) zielony
Фиолетовый (fioletawyj)
fioletowy
Синий (sinij) granatowy
Голубой (goluboj) niebieski
Белый (belyj) biały
Чорный (cziornyj) czarny
Красный (krasnyj) czerwony
Жёлтый (żoltyj) żółty

Kateryna Demkiv,
z klasy I B

KEN - pierwsza w Polsce jak i w całej Europie władza oświatowa
o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej
Komisję Edukacji Narodowej utwor zono po r ozwiązaniu przez Watykan zakonu
jezuitów, który jak dotąd był
odpowiedzialny za edukację
młodzieży. Jezuici stawiali na
kształcenie w kierunku teologii katolickiej przy pomocy
języka łacińskiego, dlatego
inne z przedmiotów schodziły
na drugi plan. System ten był
nietolerancyjny
względem
niekatolików i jednocześnie
nie spełniał podstawowych
potrzeb edukacyjnych. Dlatego
też 14 października 1773 roku

(epoka oświecenia) na wniosek Stanisława Augusta Poniatowskiego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów przez
Sejm Rozbiorowy został
przyjęty wniosek o utworzeniu Komisja Edukacji Narodowej (KEN). Była to pierwsza w Polsce i w całej Europie instytucja przypominająca swym kształtem i zakresem kompetencji ministerstwo oświaty. Tamtejsza
komisja składała się z 8 osób
(4 senatorów i 4 posłów),
którzy reprezentowali Koro-

nę i Wielkie Księstwo. Zdaniem komitetu było opracowanie nowoczesnych podręczników i programów nauczania.
Celem wszystkich wprowadzanych zmian zostało połączenie przekazywania wiedzy
teoretycznej i praktycznej
z wychowaniem patriotycznym młodzieży. KEN wprowadził także w każdym typie
szkół język polski jako wykładowy.

Z EKOLOGIĄ ZA PAN
BRAT

Artykuł
przygotowała
uczennica
klasy I B
Zuzia
Sucharska

KALENDARIUM, czyli co nas
czeka w najbliższym czasie

Czym jest ekologia?
Ekologia - to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się
badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz
wzajemnie między tymi organizmami (czyli strukturą ekosystemów).
Ekologię dzielimy na takie działy jak :

Ekologia populacyjna

Ekologia ewolucyjna

Geografia fizyczna kompleksowa

Autekologia

Synekologia
Warto podkreślić, że współczesny świat zmaga się z wieloma problemami
ekologicznymi, m.in. zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wód,
kwaśne deszcze, efekt cieplarniany dziura ozonowa, degradacja gleb czy
działalność człowieka.
Str. 3

14 października - Dzień Nauczyciela
oraz Dzień Edukacji Narodowej
15 października - Światowy Dzień
Niewidomych
16 października - Dzień Papieża Jana
Pawła II
25 października - Zmiana czasu z letniego na zimowy
A co w listopadzie ?
1 listopada - Wszystkich Świętych
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
16 listopada - Międzynarodowy Dzień
Tolerancji

POZNAJCIE ZESPÓŁ REDAKCYJNY
GAZETKA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA LEMA
W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM

Jeżeli chcecie współtworzyć
UCHO LEMA, zapraszamy
w każdy poniedziałek na 8
godzinie lekcyjnej do sali 2.05

W następnym numerze:




Wywiad
z Przewodniczącą SU;
Historia Halloween
i Święta Zmarłych;
Ogłoszenie konkursu .

Zespół tworzą - od lewej na
górze: Piotr Kardas, Natalia Przybyszewska, Oliwia Jankowska, Gabrysia Małysz, Oliwia Kurant;
poniżej: p. Iwona Kutra, Kasia Demkiv, Mikołaj Jacyna, Karolina Zając, Nikola Kunysz, Natalia Gurda, Zuzia
Sucharska oraz brakująca Tosia Chełchowska i brakujący p. Piotr Kutra.

KĄCIK WIERSZOKLETÓW
Bądźmy ludźmi pełnymi serca
Bądźmy ludźmi pełnymi serca
I optymizmu, radości w dźwiękach.
Kochajmy mocno drugiego człowieka.
Żyjmy radością, bo czas ucieka.
Żyjmy, by kochać oraz szanować
I tak, by swe złośliwości schować.
Żyjmy radością i pełnią życia,
Odkrywać chciejmy, co jest do odkrycia.
Bądźmy przyjaciółmi dla innych ludzi
I pomagajmy, gdy coś im się trudzi.
Bo to jest ważne w tym świecie teraz,
Aby pomagać oraz się wspierać.
I doceniajmy to, że żyjemy.
Że każdą chwilę łapać możemy.
Zwróćmy uwagę na to, co ważne,
Zostawmy serca szczere, otwarte.

Pomyślmy o szczęściu, jakie jest
w ludziach.
O tym, że wiara dziś czyni cuda.
A gdy dasz miłość drugiej osobie,
Ona tym samym ci nieraz odpowie.
I pamiętajmy, aby nie szlochać,
Bo żyje się po to, by ludzi kochać.
I pamiętajmy o tym, co ważne,
By każdy człowiek miał w nas dziś
wsparcie.
Bo to jest wartość świata i życia,
Warta każdego rodzaju odkrycia,
Ze ważna jest miłość pomiędzy nami,
Abyśmy już nigdy nie zostali sami.
Oliwia Jankowska, I B

