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UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU im. S. LEMA
Dnia 13 września odbyło się w
naszym liceum uroczyste nadanie sztandaru. W uroczystym apelu, poprzedzonym mszą świętą, udział wzięli uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele władz
samorządowych oraz zaproszeni goście.

Pierwszym elementem uroczystości w szkole był występ Weroniki Ostaszewskiej z klasy 2B oraz krótkie przedstawienie nawiązujące do twórczości Lema, w której udział wzięli uczniowie klas
drugich. Podczas uroczystości odbyło się
także pasowanie pierwszoklasistów na
uczniów szkoły.



Te trzy elementy symbolizują
i określają nasze liceum, będąc ważną
podwaliną dla budowania jego historii
oraz przyszłości dla obecnych oraz
przyszłych pokoleń. Sztandar to niezwykle ważny element tożsamości społeczności szkolnej i jej jedności, będący odzwierciedleniem wyznawanych
wartości. Szkoła to miejsce nie tylko
nauki i nawiązywania relacji z rówieśnikami, ale też kształtowania postaw
oraz zasad postępowania w różnych
miejscach i okolicznościach. To również miejsce, gdzie uczniowie poznają,
czym jest patriotyzm i szacunek do
ojczyzny, poszanowanie tradycji,
a także duma ze swojej przynależności
narodowej. Sztandar symbolizuje ciągłość i trwanie.
Oliwia Jankowska

Dzień ten podsumowuje pewien proces
rozpoczęty w 2019 roku, kiedy to powstało nasze liceum. Zaczęliśmy od poszukiwania imienia dla szkoły, potem logo,
a następnie otrzymaliśmy sztandar.
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Nagrody Starosty dla najlepszych uczniów
naszego liceum
24 września w gronie naszej społeczności
szkolnej gościliśmy Wicestarostę Powiatu Legionowskiego, pana Konrada Michalskiego.
Wszystkich zebranych powitała dyrektor liceum, pani Magdalena
Grodzka – Bulge, a następnie poprosiła o zabranie głosu wyjątkowego gościa. Pan
wicestarosta pogratulował
wysokich wyników w nauce
i wręczył Nagrody Starosty
Legionowskiego, które są
dowodem uznania i szacunku społeczności Powiatu
Legionowskiego dla uczniów, którzy osiągnęli wybitne sukcesy edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021.

Wśród wyróżnionych
znaleźli się: Nina Niewiadomska i Michał
Paśko z klasy II a oraz
Kateryna
Demkiv
i Wiktor Wenerski
z klasy II b, którzy
w ubiegłym roku szkolnym uzyskali średnią
ocen 5,0 lub wyższą.
Powiat również ufundował pamiątkowe medale, które trafiły na ręce Rodziców wyróżnionych uczniów.

W imieniu Michała Paśko nagrodę z rąk Starosty
odebrała pani Iwona Kutra (wychowawca klasy 2a).
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida Ministerstwo Edukacji i Nauki, wspólnie
z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów ogłosiło konkurs dotyczący życia i twórczości wybitnego polskiego poety
„Bo piękno na to jest, by zachwycało… kreatywnie o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida”.
Konkurs skierowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli
– opiekunów merytorycznych tych uczniów.
Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap rozstrzygają kuratorzy oświaty, drugi komisja
w MEiN, a jego przedmiotem jest projekt edukacyjny z elementami pracy badawczej, przedstawiający wybrane aspekty życia lub twórczości Cypriana Kamila Norwida – wybitnego polskiego poety.
Więcej informacji u nauczycieli polonistów.
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26 WRZEŚNIA - EUROPEJSKI
DZIEŃ JĘZYKÓW
Europejski Dzień Języków – międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy,
obchodzone w całej Europie corocznie 26 września.
Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki
języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.

Po każdej prezentacji były pytania do przedstawionego materiału sprawdzające umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem w języku obcym.
Przede wszystkim jednak dobrze się bawiliśmy i poznaliśmy się z trochę innej niż „szkolnej” strony.

Święto zostało ustanowione przez Radę Europy, z siedzibą w Strasburgu, w 2001 roku – na zakończenie Europejskiego Roku Języków zorganizowanego przez Radę Europy, Unię Europejską oraz UNESCO.

Czy wiecie, że…?

Celami święta są przede wszystkim:
 ukazanie Europejczykom znaczenia uczenia się
języków;
 propagowanie nauki języków obcych przez całe
życie;
 propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy.
W tym roku z okazji Europejskiego Dnia Języków chętni uczniowie naszej szkoły przygotowali w
języku angielskim prezentacje, w których przybliżyli
kolegom i koleżankom z klasy swoje zainteresowania,
zamiłowania muzyczne i zabrali nas do ważnych dla
nich miejsc. Było kulturalnie - Kasia Demkiv i Oliwia Jankowska zaprosiły nas do Lwowskiego Narodowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu im.
Salomei Kruszelnickiej. Rozrywkowo – Weronika
Ostaszewska, Lidia Piekutowska i Dominika Deplewska przypomniały nam największe osiągnięcia
Whitney Houston (w którą na chwilę wcieliła się nasza szkolna gwiazda Weronika Ostaszewska, fantastyczny występ). Jak na młodzież przystało, pierwszoklasiści Antonina Ogorzelska i Kasia Więcławek
zaprezentowali artystów bardziej współczesnych, zespół Lovejoy.

Na świecie jest dziś między 6000 a 7000 języków;
używa ich 7 miliardów
ludzi, zamieszkałych
na terenie 189 państw.
W samej Europie
funkcjonuje około 225
rodzimych języków,
co stanowi mniej więcej 3% liczby wszystkich języków świata.
Najwięcej ze wszystkich języków świata funkcjonuje
na terenie Azji i Afryki.
Co najmniej połowa światowej populacji jest dwu- lub
wielojęzyczna.
W codziennym życiu Europejczycy coraz częściej
mają do czynienia z językami obcymi. Istnieje zatem
potrzeba wzbudzenia wśród obywateli Europy większego zainteresowania językami obcymi.
Zakres słownictwa wielu języków obejmuje 50 000
lub więcej słów, lecz poszczególni użytkownicy języków zazwyczaj znają i wykorzystują ledwie ułamek
całkowitego zasobu słów – w codziennych rozmowach ludzie cały czas stosują te same kilkaset słów.
Języki pozostają ze sobą w nieustającej interakcji,
wpływając na siebie wzajemnie na wiele sposobów:
język angielski czerpał niegdyś liczne zapożyczenia
wyrazów i sformułowania z innych języków, dzisiaj
zaś języki europejskie zapożyczają wiele słów z języka angielskiego.
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W pierwszym roku życia
dziecko wydaje szeroką
gamę dźwięków: w końcu
pierwszego roku życia pojawiają się pierwsze zrozumiałe słowa; w wieku trzech lat dziecko formułuje
zdania złożone, a w wieku lat pięciu dysponuje już
zasobem kilku tysięcy słów.
Język ojczysty to zazwyczaj język, który znamy najlepiej i najczęściej z niego korzystamy. . Istnieją jednak osoby „doskonale dwujęzyczne”, które potrafią posługiwać się równie biegle dwoma językami.
Zazwyczaj jednak osoby dwujęzyczne nie wykazują
się idealną biegłością w obu językach.
Wielojęzyczność niesie liczne korzyści: ułatwia uczenie się kolejnych języków, wpływa pozytywnie na
proces myślenia i sprzyja kontaktom z innymi ludźmi
i kulturami.
Dwujęzyczność oraz wielojęzyczność niosą za sobą
także pewne korzyści natury ekonomicznej: osobom
mówiącym w kilku językach łatwiej jest znaleźć pracę, zaś przedsiębiorstwa wielojęzyczne są bardziej
konkurencyjne niż przedsiębiorstwa monojęzyczne.
Języki są ze sobą powiązane w taki sam sposób, jak
powiązani są członkowie rodziny. Większość języków europejskich należy do wielkiej rodziny indoeuropejskiej.
Większość języków Europy podzielić można na trzy
rodziny: języki germańskie, romańskie i słowiańskie.
Rodzina języków germańskich obejmuje między innymi języki duński, norweski, szwedzki, islandzki,
niemiecki, niderlandzki, angielski i jidysz.
Rodzina języków romańskich obejmuje między innymi język włoski, francuski, hiszpański, portugalski
i rumuński.
Rodzina języków słowiańskich obejmuje między innymi język rosyjski, ukraiński, białoruski, polski, czeski, słowacki, słoweński, serbski, chorwacki, macedoński i bułgarski.
Większość języków europejskich opiera się na alfabecie łacińskim. Niektóre języki słowiańskie opierają się
na cyrylicy. Grecki, jidysz, ormiański i gruziński posiadają własny alfabet.
W większości krajów Europy istnieje kilka języków
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regionalnych czy języków mniejszości – niektóre
z nich zyskały nawet status oficjalny.
Języki pozaeuropejskie często używane na terytorium
Europy to arabski, chiński oraz hindi; każdy z nich
dysponuje własnym systemem zapisu słów.
Rosja może poszczycić się największą liczbą używanych na jej terytorium języków: w zależności od zastosowanych kryteriów jest ich od 130 do 200.
W skutek napływu imigrantów oraz uchodźców Europa staje się coraz bardziej wielojęzyczna. W samym tylko Londynie mówi się w około 300 językach.
Opracowanie p. Sylwia Żyszkowicz

Dzień Chłopaka
Dzień Chłopaka obchodzimy 30 września.
Historia tego dnia jest dosyć nieznana oraz nie ma
długiej tradycji. Najprawdopodobniej obchody zapoczątkowano na wyspach Trinidad i Tobago. To właśnie tam, 19 listopada 1999 roku ,po raz pierwszy obchodzono ten dzień. Celebrowanie okazji podchwyciła Organizacja Narodów Zjednoczonych i zaproponowała obchody International Men’s Day. Wiele państw
obchodzi to święto w różnych miesiącach.
W Polsce Dzień Mężczyzny nieoficjalnie
wprowadzono 10 marca, więcej osób pamięta jednak
o dacie - 30 września. Ta rozbieżność dat w świętowaniu wynika najprawdopodobniej z braku oficjalnego stanowiska wobec dnia obchodów i niewpisaniu go
w międzynarodowy kalendarz.
Karolina Zając

Z okazji Dnia Chłopaka wszystkie dziewczyny dziś życzą Wam, wiele radości, sukcesów
i miłości!
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Zapraszamy na LEKCJE
UKRAIŃSKIEGO Z KASIĄ
Kasia Demkiv jest uczennicą klasy II b. Doskonale zna język ukraiński, dlatego zaprasza
Was na lekcje. Dziś proponuje
Wam słownictwo związane z jesienią. W nawiasach podaje wymowę.
Miłej zabawy przy nauce!

Прогулянка - [progulanka] spacer
Жолуді - [żoludi] żołędzie
Листя - [lyst'ja] liście
Вітер - [witer] wiatr
Сонце - [sonce] słońce
Болото - [boloto] błoto
Дощ - [doszcz] deszcz

Осінь - [osiń] jesień
Каштани - [kasztany] kasztany

CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE
Marcin Szyperek urodził się 24
października 1911 roku w Nieporęcie.
W 1937 roku odbył
zasadniczą służbę wojskową. Przed wojną
służył w 80. Pułku
Strzelców Nowogródzkich w stopniu kaprala.
Większość pułku w
1939 roku została przniesiona w okolicę
Warszawy, natomiast
on wraz z niewielką
obsadą został w celu
pilnowania koszar swej jednostki w Słonimiu. 18 września po wkroczeniu na tamte tereny Armii Czerwonej
został zesłany na dalekie kresy Związku Sowieckiego
jak wiele tysięcy obywateli IIRP. W 1941 roku pojawiła
się iskierka nadziei, gdyż w tym roku podpisano pakt
Sikorski - Majski, a jednym z jego postanowień było
utworzenie Armii Polskiej w ZSRS. Zgłosił się do nowo
formowanych jednostek i już w stopniu plutonowego
opuścił ”Nieludzką ziemię” i w 1942 roku wraz z około
120 tysiącami uchodźców przedostał się na Bliski
Wschód i w 1943 roku po powstaniu 2. Korpusu

Polskiego służył już w 18. Batalionie 5 Kresowej
Dywizji Piechoty.
Na przełomie 1943 i 1944 roku Korpus został przeniesiony z Bliskiego Wschodu do Włoch.
Jego pierwszym zadaniem bojowym było zdobycie
wzgórza i klasztoru na Monte Cassino, poprzez zdobycie miasta Ankona, a szlak bojowy zakończył wyzwoleniem Bolonii. Za walki o Monte Cassino został odznaczony Krzyżem Pamiątkowym bitwy o
Monte Cassino. Za wybitną służbę i czyny na polu
chwały został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych i srebrnym Krzyżem Virtutti Militari, został też uhonorowany odznaczeniami brytyjskimi.
Po zakończeniu działań wojennych pozostał
we Włoszech, niestety nigdy więcej nie zobaczył już
ojczyzny. 29 września 1946 roku zginął tragicznie
od wybuchu miny. Obecnie jest pochowany na polskim cmentarzu w Bolonii. Nie był on jedynym
mieszkańcem Nieporętu, który walczył na Półwyspie Apenińskim.
W szeregach Korpusu służyło też 5 innych
mieszkańców Nieporętu, byli to: Stanisław Woźniakowski, Feliks Kawka, Jan Szaturski, Franciszek Jankowski i Franciszek Olechowski.
Mikołaj Jacyna
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY
"Oko za oko" czyni wszystkich ślepymi.
Jest wiele spraw, za które jestem gotów oddać
życie, ale nie ma takich, za które byłbym gotów
zabić".
Thomas Alva Edison mawiał:

2 października, w dniu urodzin Mahatmy
Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera filozofii i strategii niestosowania przemocy, obchodzimy Międzynarodowy Dzień
bez Przemocy. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w tym roku obchodzone po raz
ósmy.
Mahatma Gandhi pisał w swoim dziele "Historia moich
zmagań z prawdą" z roku 1927:
"Jaką różnicą robi tym, którzy umarli, sierotom czy bezdomnym to, czy szalona destrukcyjna siła nosi imię totalitaryzmu, czy święte imię wolności i demokracji?

KĄCIK WIERSZOKLETÓW
Musimy się pogodzić
z tym że nic tu po nas
Że nic nie będzie trwałe

Musimy się pogodzić
Że świat O nas zapomni
I ludzie też to zrobią

Bo ludzie już nie wiedzą
Co to jest ta miłość
Co to jest kochanie

Róbmy swoje teraz
Bo ile nam zostało
To w sumie nie wiadomo

Musimy się pogodzić
Że wszystko kiedyś minie
I skończy się na wieki

"Dopóki nie przestaniemy krzywdzić innych żywych stworzeń, ciągle będziemy dzikusami".
Kluczowa w teorii unikania przemocy
zasada mówi, że władza rządzących zależy od
zgody społeczeństwa. Stosując bierny opór,
obywatele i obywatelki jasno dają do zrozumienia, że nie akceptują działań władzy i nie godzą
się na współpracę.
W praktyce swoją niezgodę można okazywać np. poprzez organizację pokojowych demonstracji (marsze, czuwania, blokady), pisanie petycji, bojkot, obywatelskie nieposłuszeństwo, zwracanie odznaczeń, rezygnację ze stanowisk.
W Polsce przykładem działań nonviolence było np. noszenie po ogłoszeniu stanu
wojennego czarnych wstążeczek, oporników, plakietek "Solidarności". Wcześniejszym przykładem
możę być okres żałoby narodowej po powstaniu
styczniowym, kiedy ubierano się - wbrew panującej modzie - na czarno. Władze carskie bezskutecznie próbowały tego zakazać.
Piotr Kardas

Oliwia Jankowska

I jak my się zmieniamy
Tak wszystko wokół nas
Też się kiedyś zmieni
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