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13 listopada

Kilka dni temu w całej Polsce obchodzono
wyjątkowe święto - Święto Odzyskania przez
Polskę Niepodległości.
Uczniowie naszej szkoły
uczcili to święto, najpierw przystępując do akcji #SzkolaPamięta - wykonali plakaty o tematyce niepodległościowej, przygotowali gazetki poświęcone lokalnym bohaterom lub postaci ważnej dla historii..

bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Ważne tematy:


ŚWIĘTO ODZYSKANIA PRZEZ
POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W tym numerze:
Tego dnia sztandar naszego liceum uczestniczył w Gminnych Obchodach Święta Niepodległości na Placu
Wolności w Nieporęcie.
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Następnie, w ramach udziału
w akcji #SzkolaDoHymnu, 10 listopada o godzinie 11:11 uczniowie wszystkich klas wraz z nauczycielami odśpiewali hymn Polski.
Na zaproszenie pani Beaty Szott, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w
Stanisławowie Pierwszym, licealiści
obejrzeli również wystawę poświęconą

NASZ PATRON PROROK LEM
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CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE
Jak to było z naszą niepodległością ….
Po 123 latach państwowego niebytu Polska
odzyskała niepodległość. Ale jak naprawdę wyglądały pierwsze dni istnienia II Rzeczpospolitej?
Symboliczna data odzyskania niepodległości
to 11 listopada, lecz ogłoszenie istnienia państwa to
jedno a utworzenie podstawowych zrębów państwowości to inna kwestia. Jedną z pierwszych rzeczy,
jakie nowy naczelnik państwa Józef Piłsudski nakazał, było pozbycie się Niemców z Warszawy. 30tysięczny garnizon niemiecki w Warszawie musiał
zostawić znaczne zapasy broni, żywności i wyposażenia. Była to też osobista zemsta Piłsudskiego na
Niemcach za ponad roczne więzienie.
16 listopada świat poinformował o odrodzeniu Rzeczypospolitej, natomiast 18 listopada marszałek powołał nowy rząd i tak zaczęło się powolne odradzenie państwa polskiego, zniszczonego Wielką

Wojną i mającego konflikt z każdym sąsiadem, którego
mieliśmy, ale to jest już zupełnie inna historia…
Obraz Stanisława Bagieńskiego Rozbrajanie Niemców przed Główną Komendą na placu Saskim w Warszawie

Materiał opracował Mikołaj Jacyna, III B

Zapraszamy na LEKCJE UKRAIŃSKIEGO
Z KASIĄ
Dziś proponuję Wam słownictwo związane z ojczyzną, niepodległością. W nawiasach
podaję wymowę. Miłej nauki!

Гімн - [gimn] Hymn
Прапор - [prapor] Flaga
Герб - [gerb] Herb
Народні барви - [narodni barwy] Narodowe barwy
Марш - [Marsz] Marsz
Похід - [pochid] Pochód
Свято - [swiato] Święto
Патріот - [patriot] Patriota
Батьківщина - [bat'kiwszczyna] Ojczyzna
Незалежність - [nezależniśt'] niepodległość
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WIERSZE Z NUTKĄ NOSTALGII
***

Dzień niepodległości

Dzieli nas tylko ziemia syneczku
Jeden odcinek a taki daleki.
Ja wciąż żyjąca, Ty martwy leżysz,
Ja nadal przyjmuję leki.

To dziś...
Słyszę już kroki,
Rozmazały się obłoki
I właśnie w tej chwili
Swą walkę Polacy zakończyli!

Patrzę codziennie na zdjęcie na ścianie,
Które robiłam ci chociaż nie chciałeś.
Teraz Cię nie ma, teraz tu pusto,
Teraz się miesza wieczór i ranek.

Patrząc gdzieś w górze,
Rozdmuchuje burze
Jak motyl poleci do końca
I ujrzy blask zimowego słońca!

Świeci się światło z Twojego pokoju,
Świecą się znicza na twoim grobie.
Kocham Cię synku, pamiętaj o tym,
Nigdy nie zapomnę o tobie.

Teraz, gdy Polsce patrzy w oczy,
Gdzieś, ktoś, jeszcze kule toczy...
A wolność Polski wciąż na nas czeka,
A czas miłości ucieka...
Zajrzyj na serca dno głęboko,
A tam mała część w oku,
Naszej Polsce w serce bije,
Lecz nasza Polska wciąż żyje!
Przeszliśmy już tę rzekę, a w rzece
Ujrzeć można fortecę,
Co z walk o Polskę została,
Co nasze serca kochała!
Teraz słychać rozmowy,
A innymi słowy:
To co Polska czuje,
Polska bitwy żałuje!
Co nam da kamień i komu?
Po walce,
Po wszystkim,
Po kryjomu...
To, co Polacy dostali,
To nawet Polska chwali.
Wolności teraz nie brak nikomu,
Wolnym jesteś, w wolnym domu!

Wiersze Oliwii Jankowskiej
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GAZETKA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. STANISŁAWA LEMA W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
5 listopada obchodzony był Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, które to święto ustanowiono w rocznicę urodzin
Walta Disneya – jednego z najpopularniejszych autorów animowanych bajek dla dzieci. Z tej okazji każdy mógł przebrać się za
ulubioną postać z bajki i bawić na całego, przenosząc się do świata pokazanego oczami dziecka.
Czy Wy też macie ulubioną postać z bajki? Napiszcie o
tym do redakcji gazetki.
O.J.

NASZ PATRON - PROROK LEM
Jak Stanisław Lem wyobrażał sobie przyszłość?
Dziś o dwóch kolejnych Lemowskich cudach. Wszystko z Kwartalnika „Przekrój” nr 4/2021.

Syntetyczne owady
(Lem: synsekty)

Smartfony

„Niektóre z tych pseudoowadów mogły jak
pociski przeszyć ludzkie ciało; inne służyły do tworzenia optycznych układów, ogniskujących promienie słoneczne na znacznej przestrzeni, dzięki czemu
gradienty temperatury, poruszające masami powietrznymi, jeśli plan kampanii wymagał na przykład silnych opadów deszczu lub na odwrót, wspaniałej pogody […], były <owady> takich służb meteorologicznych, jakim dziś w ogóle nic nie odpowiada, dajmy na to SYNSEKTY endotermiczne, pochłaniające duże ilości energii tylko po to, aby na pewnym terenie nastąpił gwałtowny spadek temperatury,
powodujący gęstą mgłę lub zjawisko tak zwanej inwersji".

„Posługujemy się nimi dziś, nie myśląc wcale
o sprawności i potędze tej olbrzymiej, niewidzialnej
sieci opasującej glob; czy w swej pracowni australijskiej, czy w obserwatorium księżycowym, czy w samolocie - ileż razy każdy z nas sięgał po kieszonkowy
odbiornik, wywoławszy centralę Biblioteki Trionów,
wymieniał pożądane dzieło, by w ciągu sekundy mieć
je już przed ekranie telewizora. Nikt nie zastanawia
się nawet nad tym, że dzięki doskonałości urządzeń z
każdego trionu może jednocześnie korzystać dowolnie
wielka ilość odbiorców, nie przeszkadzając sobie
wzajem w najmniejszej mierze.”
Obłok Magellana, 1955

Wielkość urojona, 1973
Str. 4

