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Zapraszamy na wywiad z naszą panią
bibliotekarz i psycholog panią Dorotą Pająk
Uczniowie:
Dzień dobry,
chcielibyśmy
przeprowadzić
z Panią wywiad do naszej
gazetki szkolnej. Czy byłaby taka możliwość?
Pani Dorota: Dzień dobry, oczywiście.
Zapraszam.
U: Jak się Pani dziś czuje?
PD: Bardzo dobrze, dziękuję. A wy?
U: My również. Dlaczego wybrała Pani
pracę w szkole?
PD: Tę pracę wybrałam, ponieważ lubię kontakt z młodzieżą, wpływa to na
moje dobre samopoczucie, lubię z Wami rozmawiać, dowiadywać się nowych
rzeczy, patrzeć na świat z innej perspektywy.
U: A czy jest coś, czego Pani nie lubi
w swojej pracy?
PD: Wszystko lubię w swojej pracy.
Nie lubię wcześnie wstawać, ale w samej pracy wszystko mi sprawia przyjemność. Nawet obklejać książki lubię

U: Jakie są Pani ulubione książki?
PD: Bardzo lubię romans. Czasami
mam ochotę przeczytać jakiś thriller.
Teksty z literatury kobiecej, bardziej
mówiące o problemach kobiety w świecie. Też bardzo lubię czytać literaturę II
wojny światowej.
U: To bardzo ciekawe. A jakie były Pani ulubione przedmioty w szkole?
PD: Bardzo lubiłam biologię, interesował mnie ten przedmiot. Nie lubiłam za
to fizyki.
U: Czy jest coś, co chciałaby Pani przekazać młodzieży na koniec?
PD: Odwagi. Życzyłabym młodzieży
dużo odwagi w dążeniu do swoich celów, by nie tracili młodzieńczej werwy,
nie dali się pogrążyć w problemach
w tym trudnym świecie.
I żeby oddali książki do biblioteki... ha-

.
U: A jakie ma pani marzenia?
PD: Chciałabym, żeby moja rodzina
była zawsze zdrowa, żebyśmy byli
zawsze razem, w zgodzie i w szczęściu.

Wywiad przeprowadziły uczennice
klasy II B - Oliwka Jankowska
i Kasia Demkiv.

ha
U: Dziękujemy bardzo, życzymy miłego
dnia!
PD: Dziękuję, miłego dnia, kochani.
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UCHO LEMA
CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE
CZERWONE MAKI NA MONTE CASINO - historia piosenki
12 maja będziemy obchodzić kolejną rocznicę polskiego uderzenia na Monte Cassino. W tym
artykule opowiem o jednym z symboli tamtych dni,
piosence, która zżyła się z historią tej bitwy i historią
2 Korpusu Polskiego, czyli o „Czerwonych makach
na Monte Cassino”.
Pieśń powstała z 17 na 18 maja 1944 roku
jeszcze w czasie trwania bitwy. Inspiracją były maki,
które wyrosły na rozoranej pociskami ziemi wzgórza
klasztornego, a sama piosenka jest hołdem dla poległych i dla walczących. Muzykę skomponował Alfred Schütz, a słowa napisał Feliks Konarski.
Pierwszy raz piosenkę wykonano 18 maja
w kwaterze generała Władysława Andersa w Campobasso i wówczas wykonał ją Gwidon Borucki. Jak
możemy przeczytać we wspomnieniach Konarskiego:
„Śpiewając po raz pierwszy "Czerwone maki" u stóp
klasztornej góry, płakaliśmy wszyscy. Żołnierze płakali z nami. Czerwone maki, które zakwitły tej nocy,
stały się jeszcze jednym symbolem bohaterstwa
i ofiary – i hołdem ludzi żywych dla tych, którzy
przez miłość wolności polegli dla wolności ludzi…”.
Pierwszy raz natomiast „Czerwone maki”
zostały nagrane w 1946 roku przez Adama Astona,
o co Borucki miał do niego żal, ponieważ ten ukradł
mu sławę pierwszego wykonawcy „Czerwonych Maków na Monte Cassino”. Początkowo piosenka miała

dwie zwrotki, kilkanaście godzin po bitwie dopisano
trzecią, a w 1969 roku, w 25 rocznicę bitwy, powstała
czwarta - ostatnia zwrotka.
Oto okładka nut do piosenki „Czerwone maki na Monte Casino”

Informacje przygotował Mikołaj Jacyna

WARTO WIEDZIEĆ, WARTO ZNAĆ - WAŻNE DATY DLA UCZNIÓW
23 maja 2022r. (poniedziałek) - Przekazanie informacji rodzicom o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
z przedmiotów. Zebranie z rodzicami;
24 maja 2022r. (wtorek) - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty);
16 czerwca 2022r. (czwartek) - Boże Ciało (dzień ustawowo wolny od zajęć);
17 czerwca 2022r. (piątek) - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych;
24 czerwca 2022r. (piątek) - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
25 czerwca – 31 sierpnia 2022r. - Ferie letnie.
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Zapraszamy na LEKCJĘ
UKRAIŃSKIEGO Z KASIĄ
Dziś słownictwo związane z przepisem na babkę. Miłej nauki
i smacznego!
Молоко - [moloko] Mleko
Цукор - [cukor] Cukier
Борошоно - [boroszno] Mąka
Жовтки - [żowtky] Żółtka
Сіль - [sil'] Sól
Розтоплене масло - [roztoplene maslo] topione masło
Олія - [olija] Olej
Родзинки - [rodzynky] Rodzynki
Кексовий мікс - [keksowyj mix] Mieszanka keksowa
Сухі дріжджі - [suchi driźdźi] Suche drożdże
Цукрова пудра - [cukrowa pudra] Cukier puder

Миска - [myska] Miska
Духовка - [duchowka] piekarnik

PRZYGOTUJ Z NAMI PASKĘ (ukraińską babkę)
1. Do pierwszej miski dodaj:
125 ml ciepłego mleka
9 gram suchych/25 gram aktywnych drożdży
1 łyżkę cukru
1 łyżkę mąki
Wszystko wymieszać, by pozbyć się grudek i pozostawić na 20 min.
2. W tym czasie do drugiej miski dodaj:
4 żółtka
150 gram cukru
1/2 łyżeczkę soli
125 ml mleka
Wymieszać i wlać zawartość do pierwszej miski połączone składniki. Mieszać i częściowo dodawać 550
gram mąki. Gdy wsypiecie całą mąkę, ugniatamy ciasto na równej powierzchni (np. blat) przez 40 min. Po
upływie tego czasu z ciasta formujemy "spód na pizzę" i dodajemy rodzynki lub możemy to połączyć
z mieszanką keksową, a do tego 50 gram topionego
masła. Całość ugniatamy przez 10 min. Następnie na
blat wylewamy 1 łyżkę oleju i ugniatamy ciasto do
momentu, aż nie wsiąknie cały olej.

3. Zostawiamy ciasto w misce pod folią na 1.5-2 h
w ciepłym miejscu.
4. Po upływie tego czasu ciasto jeszcze raz ugniatamy
i dzielimy na 3 części, które układamy do foremek
o średnicy 11 cm lub do formy na babkę oraz zostawiamy na 30-45 min, by ciasto się podniosło.
5. Do piekarnika rozgrzanego do 180°C wstawiamy
nasze paski na 40 min.
6. Po upływie tego czasu wyciągamy je i zostawiamy,
by ostygły, a w tym czasie możemy przygotować polewę, która składa się z dwóch składników:
1. 50 gram białka jajka
2. 300 gram cukru pudru
oraz paru kropel soku cytrynowego
Do miski wsypujemy wszystkie składniki i miksujemy do gęstej masy. Następnie po wystygnięciu pasek
nakładamy na czubek i dajemy zastygnąć.
I na tym kończymy nasz dzisiejszy przepis. Życzymy
smacznego.
PS Następnego dnia ciasto jest jeszcze pyszniejsze.
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GAZETKA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. STANISŁAWA LEMA
W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM

W SPORTOWYM TONIE
FILIP SURDYK – Wicemistrzem Juniorów
w Pucharze Polski XC Krynica-Zdrój
19 kwietnia 2022 roku Filip Surdyk - uczeń
klasy III a naszego Liceum brał udział w Pucharze Polski XC w Krynicy-Zdrój, gdzie rozpoczął zgrupowanie
kadry narodowej.
Trasę doskonale pamiętał z zeszłorocznej edycji, ale
jednak okazało się, że pętla wyścigowa została całkowicie przebudowana, co
zaważyło nieco na jego
wyniku.
Na metę wjechał
jako drugi zawodnik
w kategorii Junior ze stratą zaledwie czterech sekund do zwycięzcy. To był
bardzo dobry start naszego
ucznia i dzięki zajęciu
drugiej lokaty zdobył
pierwsze punkty w rankingu Międzynarodowej Federacji Kolarskiej UCI.

ZŁOTE DZIEWCZYNY Z LEMA
22 kwietnia w PZSP
w Serocku odbyły się Powiatowe
Zawody w tenisie stołowym
dziewcząt i chłopców .
Dziewczęta w składzie:
Olga Orzewska, Agata Staniszewska i Julia Zakrzewska (1B)
okazały się bezkonkurencyjne,
wygrywając wszystkie swoje mecze, i tym samym zdobyły I miejsce w powiecie. Natomiast chłopcy w składzie: Kacper Michalski (3A)
i Jakub Bala (2A) po bardzo wyrównanych pojedynkach uplasowali się na czwartym miejscu.
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BRĄZOWY MEDAL DLA CHŁOPCÓW
W dniach 25-26 kwietnia w hali Liceum
Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców.
A oto nasza brązowa reprezentacja: Jakub
Bala, Dawid Staniszewski, Dawid Topolski i Kuba
Jankowski – wszyscy
z klasy II A oraz Tomasz Kamiński, Daniel Mężynski,
Krzysztof Frelik, Filip Surdyk i Kacper
Michalski – z klasy
III A.

KĄCIK WIERSZOKLETÓW
Bije od Ciebie ciepło twego ciała
Biją się w głowie wspomnienia
Kiedy ust smak zapamiętałam
Kiedy podrobić się go nie da
Czerwień rozpala serce cieplutkie
Połóż rękę i poczuj,
Bije dla Ciebie, wysłuchaj się dobrze
Lecz nie zamykaj oczu
Popatrz jak ogień tańczy w źrenicach
Kiedy twój dotyk czuję
Na nowo rozpala zgaszone światła
I daje czego potrzebuję
A wszystko łagodnie, choć pada deszcz,
To potem wychodzi słońce
Lecz nie patrz na zewnątrz
Bo Róża choć piękna, to też przecież ma kolce
Oliwka Jankowska

