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14 czerwca

DZIEŃ OJCA
Dzień Ojca to święto będące
wyrazem szacunku i wdzięczności ojcom. W Polsce obchodzone jest corocznie 23 czerwca od 1965 roku.
Geneza Dnia Ojca
Obchody zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczonych, gdzie
po sukcesie Dnia Matki pojawiły się
głosy, by ustanowić święta również dla
pozostałych członków rodziny. Dzień
Ojca wydawał się naturalnym dopełnieniem. Pierwsze obchody święta odbyły
się 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton za
sprawą Sonory Smart Dodd, córki weterana wojny secesyjnej Williama Smarta.
Sonora Dodd, dowiedziawszy się o ustanowieniu Dnia Matki (3 lata wcześniej,
w 1907) wpadła na pomysł, by analogiczne święto wprowadzić dla uczczenia
trudu opieki nad rodziną i zasług
wszystkich ojców – w szczególności jej
własnego, który po śmierci matki samotnie wychowywał ją oraz pięcioro
młodszego rodzeństwa. Wydarzenie
miało charakter lokalny, a starania
o wprowadzenie go na skalę krajową nie
przyjęły się przez kolejnych kilka dekad.
Dopiero prezydent Nixon
w 1972 roku oficjalnie ustanowił
Dzień Ojca. Choć w Polsce święto to
ma już kilkudziesięcioletnią tradycję, do

Ważne tematy:

tej pory jednak nie dorównało popularnością Dniowi Matki.

 DZIEŃ OJCA

Dzień Ojca w innych krajach
We Włoszech, Hiszpanii i Portugalii jest to 19 marca (dzień świętego
Józefa), na Litwie pierwsza niedziela
czerwca, w Austrii druga niedziela
czerwca.
W Niemczech Dzień Ojca obchodzi się w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego (Christi Himmelfahrt), który przypada na 39. dzień po niedzieli wielkanocnej (40. dnia, licząc wraz z nią).
W krajach skandynawskich
Dzień Ojca obchodzony jest w drugą niedzielę listopada, ale w Danii 5 czerwca.
W Turcji, Francji, Wielkiej
Brytanii i na Ukrainie Dzień Ojca świętuje się w trzecią niedzielę czerwca.
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UCHO LEMA
KĄCIK WIERSZOKLETÓW
Z OKAZJI DNIA OJCA - WIERSZ NAPISANY PRZEZ OLIWIĘ JANKOWSKĄ
Zawsze chronił przed upadkiem
Zrobił nam dobrą kolację
I obudził przed budzikiem
Niosąc się po domu z krzykiem:

Uczy nas samodzielności
Abyś w świecie dumnie kroczył:
"Gdyby on wpadł w ogień
To ty też byś skoczył?"

Uczy, żeby iść samemu,
Nie za grupą chociaż raźniej
Bo gdy mówisz o kolegach
"Ty nie jesteś przecież każdy"

"Córcia, bojowe zadanie"
Więc o 6 rano wstaję
I latarkę trzymać mogę
Świecić jemu, a nie sobie

Nie wywołuje na nas presji,
Chce by każdy był radosny
I odbiera nam problemy
"Zrozumiesz jak będziesz dorosły"

Człowiek ten głową rodziny,
On juz nigdy się nie myli,
Zawsze dotrzymuje kroku
Nosi tytuł Ojca roku

I najlepszy to doradca
Gdy odpowiedzi nie znamy
Bo nasz tata powie tylko:
"Idź sie spytaj mamy"

A historyk to nieziemski
"Bo za moich czasów tego
nie było"
Cóż tatusiu,
wszystko się zmieniło

Światowy Dzień Uchodźcy, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 r., ma uświadamiać problemy, z jakimi borykają się osoby, które musiały uciekać ze swoich krajów.
Co roku wskutek katastrof naturalnych, wojen i prześladowań swoje domy opuszcza kilkadziesiąt milionów ludzi – bardzo często głównie kobiet i dzieci. Trafiają do obcych im krajów,
pozbawieni środków do życia, dachu nad głową i perspektyw.
20 czerwca to dzień, w którym zarówno politycy, jak
zwykli ludzie mają szansę poznać problemy osób „oderwanych
od korzeni” i zastanowić się, jak można im zaradzić. W tym celu
organizowane są tysiące inicjatyw na całym świecie.
Wśród ambasadorów dobrej woli, zaangażowanych w pomoc dla
uchodźców, jest m.in. hollywoodzka aktora Angelina Jolie. Inicjatywę wspiera też Unia Europejska.
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PRZYPOMINAJKA
1. Poprawiajcie oceny, zostały Wam już
tylko dwa dni;
2. Pamiętajcie, że 16 czerwca jest Boże
Ciało - dzień wolny od zajęć, wolny od
szkoły jest także piątek, 17 czerwca;
3. Rada klasyfikacyjna - 20 czerwca;
4. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 - 23 czerwca o godz.
19.00;
5. A potem już WAKACJE !
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CO SIĘ DZIAŁO W MURACH NASZEJ
SZKOŁY ALBO RACZEJ POZA NIMI ???
W czwartek 9.06.2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym im.
Stanisława Lema odbyła się gra terenowa dla wszystkich uczniów zorganizowana przez nauczycieli naszej szkoły.
Dostaliśmy kartkę, na której było hasło
do odgadnięcia, mapę terytorium, gdzie odbywała się gra (sporo się nabiegaliśmy, to chyba inicjatywa trenerów) oraz zasady gry. Poza dobrą
zabawą i chęcią zintegrowania młodzieży quiz
miał na celu przybliżyć nam współczesne problemy.
Gra składała się z pięciu zadań i każde poruszało inny temat. Za każdy rozwiązany quiz dostawaliśmy literki potrzebne do odgadnięcia hasła i wskazówki, gdzie
szukać następnego stanowiska.
Pierwsze dotyczyło pustynnienia, braku dostępu do zasobów wodnych i globalnego ocieplenia. Zadanie polegało na chronologicznym ułożeniu procesu, w jaki dochodzi do suszy oraz dopasowaniu ilości wody przypadającej na jednego człowieka w różnych zakątkach świata. Następnie został poruszony temat nieodpowiedzialności konsumentów (np. kupowanie zbędnej ilości ubrań) podawaliśmy przykłady, jak z tym walczyć. Kolejnym punktem na naszej trasie były pytania dotyczące tego, dlaczego warto przyjmować
i pomagać uchodźcom. Naszym czwartym tematem, było niesprawiedliwe
i niebezpieczne wyrobnictwo ubrań. Gdy kupujecie ubrania w sieciówkach,
zastanawiacie się, przez kogo zostały uszyte? Czy wiecie, że większość
z nich pochodzi z pracy nieletnich, niewykształconych osób, które nie mają
odpowiednich warunków do pracy, ubezpieczeń i wielu innych rzeczy? Naszym ostatnim zadaniem była niezwykła gra w kółko i krzyżyk. Żeby zagrać, trzeba było odpowiedzieć na wylosowane pytania. Dotyczyły one głównie szkolnictwa.
Po ukończeniu wszystkich etapów należało wpisać hasło GLOBALNIE ODPOWIEDZIALNI i zanieść kartki do organizatorów. Mimo chwilowo złej pogody gra była naprawdę ciekawa i edukacyjna. Każda klasa była zgranym zespołem i działała szybko oraz
precyzyjnie. Dowiedzieliśmy się naprawdę wiele o współczesnych
problemach naszego świata i powinniśmy robić wszytko, by takich
sytuacji było jak najmniej.
Bardzo dziękujemy radzie pedagogicznej, która zorganizowała tę świetną akcję. Wspólnie możemy wszystko. Jesteśmy GLOBALNIE ODPOWIEDZIALNI.
Informację przygotowała Kasia Demkiv
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GAZETKA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. STANISŁAWA LEMA
W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM

LATO…, JUŻ NIEBAWEM LATO ...
W 2022 roku Pierwszy Dzień Lata przypada na 21 czerwca (wtorek).
Lato to ulubiona pora roku wielu Polaków, a przede wszystkim dzieci i młodzieży, którzy mają w tym
czasie długo wyczekiwane wakacje.
Okres laby i wypoczynku zakończy się 22 września. Z kolei jesień rozpocznie się dzień później, czyli
23 września.
A na wakacje - KOLOROWANKA!

DO ZOBACZENIA PO WAKACJACH !
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