
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH  Ważne tematy: 
 

 ŚLUBOWANIE KLAS 

PIERWSZYCH 

 

CO MYŚLĄ UCZNIO-
WIE KLAS I ... 

 

2 

POŻEGNANIE KRÓ-
LOWEJ 

 

2 

UKRAIŃSKI Z KASIĄ 3 

FESTIWAL NAUKI 3 

NA SPORTOWO 4-5 

WYWIAD Z KUBĄ Z   
I B 

6 

KĄCIK WIERSZOKLE-
TÓW 

6 

W tym numerze: 

27 września  
Rok szkolny 2022/2023, numer 2 

G A Z E T K A  L I C E U M  O G Ó L N O K S Z TA Ł C Ą C E G O  
I M .  S TA N I S Ł A W A  L E M A   

    UCHO 

Str. 1 

16 września, podczas godzin 

wychowawczych, klasy II, III i IV 

naszego liceum uczestniczyły w nie-

zwykłej uroczystości, a w zasadzie   

w dwóch uroczystościach. 

Jedną z nich było uczczenie 

101. rocznicy uro-

dzin naszego patro-

na – Stanisława Le-

ma, który przyszedł 

na świat 13 września 

1921 roku we Lwo-

wie. Dlatego, w 

okolicach daty uro-

dzin pisarza, odby-

wa się również ślu-

bowanie klas pierw-

szych. To właśnie uczniowie klasy     

I A i I B, wraz ze swoimi wychowaw-

czyniami: p. Katarzyną Osiecką          

i p. Sylwią Żyszkowicz, przeżywały 

tego dnia chwile emocji.  

 Uroczystość rozpoczęli Piotr 

Socha i Aida Błędniak z klasy II B, 

którzy przewodzili całości spotkania. 

To oni zainicjowali quiz dla klas 

pierwszych, który dotyczył życia        

i twórczości 

patrona 

szkoły. Bo 

żeby stać się 

prawowitym 

uczniem 

naszego li-

ceum, trzeba 

„przejść chrzest bojowy”. Oczywiście 

uczniowie wykazali się ogromną wie-

dzą i pozytywnie zaliczyli potyczki  

umysłowe.  

Dodatkowym ułatwieniem dla 

uczniów był miniwykład dyrektor szko-

ły, pani Magdaleny Grodzkiej – Bulge, 

która przybliżyła wszystkim zebranym 

sylwetkę poligloty, pisarza, futurologa    

i filozofa. Opowiedziała także krótko     

o staraniach młodzieży o imię Stanisława 

Lema dla naszej szkoły. 

Po odczytaniu roty ślubowania 

przez przewodniczącą Samorządu Ucz-

niowskiego, Nikolę Kunysz, uczniowi 

klas pierwszych oficjalnie zostali przyję-

ci w poczet społeczności szkolnej Li-

ceum Ogólnokształcącego im. Stanisła-

wa Lema w Stanisławowie Pierwszym. 

Miłą niespodzianką dla wszyst-

kich zebranych w auli był występ Olgi 

Orzewskiej, z klasy II B, która zaśpie-

wała piosenkę Aurory pt. „Runaway”. 

Przyjęcie nowych uczniów        

w mury naszej szkoły wiąże 

się także z ich oczekiwania-

mi. Mamy jednak nadzieję, 

że wszyscy poczują przyja-

zną atmosferę panującą w 

naszej szkole i znajdą dla 

siebie właściwą drogę roz-

woju. Tego wszystkim 

pierwszakom życzymy.  



 16 września uczniowie klas pierwszych złoży-

li ślubowanie i tym samym „weszli” w społeczność 

naszego licem. Oto, co powiedzieli - kilka spostrzeżeń 

na temat naszej szkoły: 

Julek z 1b: Jest super, podoba mi się to, że są piłka-

rzyki, dobra rozrywka; 

Kuba z 1b: Jestem wdzięczny za klimatyzację;  

Julka z 1b: Nauczyciele bardzo mili, dobra atmosfe-

ra; 

Mikołaj z 1b: Jak dla mnie jest niesamowicie;  

Alex z 1a: Fajnie jest, podoba mi się ta szkoła. 
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Igor z 1b: Jest blisko do szkoły, co jest bardzo na 

plus. 

 Miło nam słyszeć takie pochlebne opinie o 

naszej szkole. Mamy nadzieję, że utrzymają się do 

końca edukacji.     

 

 

 

  

CO MYŚLĄ UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH ... 

 Na pewno wiecie, że 8 września Brytyjczycy 

pożegnali swoją królową. Dlaczego była tak wyjątko-

wą osobą? Oto kilka ciekawostek na jej temat przygo-

towanych przez Kasię. 

 Królowa Elżbieta II to królowa Wielkiej Bry-

tanii, przedstawicielka rodu Windsorów, panująca od 

1952 roku, najdłużej panujący monarcha Wielkiej Bry-

tanii w całej historii. Matka księcia Walii Karola, bab-

cia księcia Williama i księcia Harry'ego. Przez lata 

swojego władania zjednała sobie serca Brytyjczyków, 

którzy uznali, że chcieliby, by rządziła aż do śmierci. 

 Była pierwszym monarchą spełniającym po-

dróże dookoła świata. 

 Nigdy nie miała prawa jazdy (i paszportu), ale 

bardzo lubiła prowadzić auto. /Pewnego razu przewio-

zła księcia Arabii Saudyjskiej. Był pod wrażeniem/. 

 Przestała pić alkohol w wieku 95 lat. Bardzo 

lubiła suche martini i gin.  

 Uwielbiała 

konie i corgi.  

 Jej mąż całe 

życie nazywał ją 

“moja mała kapustka”, 

prawdopodobnie ze 

względu na fryzurę.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Zapraszamy także do przeczytania informacji 

o Elżbiecie II, ale tym razem w języku angielskim. 

Autorem tekstu jest nasz debiutujący w gazetce re-

daktor - Jan Urbańczyk z klasy IB. 

 

Na pewno o Janku usłyszycie jeszcze nie raz. Być 

może w następnym numerze?  

A teraz jego tekst. 

 

DEATH OF HER MAJESTY QUEEN 

ELIZABETH THE SECOND  

 
 On September 8, Queen of the United King-

dom, Elizabeth Alexandra Mary, has died at the age 

of 96 years at Balmoral Castle and was succeed by 

her eldest son, Charles the third.  

 A national mourning was declared for 12 

days. The Royal family is overwhelmed with great 

sorrow.  

POŻEGNANIE KRÓLOWEJ 



Королівство [koroliwstwo] - królestwo  

Корона [korona] - korona  

Трон [tron] - tron  

Піддані [piddani] - poddani  

Плаття [platt'ia] - sukienka  

Король [korol'] - król  

Королева [korolewa] - królowa  

Королівський палац [koroliws'kyj palac] - zamek królewski  

Королівський бал [koroliws'kyj bal] - królewski bal  

Обов'язки [obowjazky] - obowiązki  

 

Dla chętnych - kolorowanka. 

LEKCJE UKRAIŃSKIEGO Z KASIĄ 
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SŁÓWKA ZWIĄZANE Z KRÓLESTWEM  ELŻBIETY II 

Oj, działo się, działo w Jabłonnie… 24  września grupa nau-

kowców z naszej szkoły wzięła udział w Festiwalu „NAUKA Z PA-

ŁACEM W TLE”.  

 Były doświadczenia, malowanie na mleku, zagadki matema-

tyczne i cukierkowa maszyna. To wszystko za sprawą: p. Anety Bali, 

p. Moniki Wysockiej, p. Beaty Wierzchoń, p. Kasi  Jastrzębow-

skiej i naszej dyrekcji - p. Magdaleny 

Grodzkiej - Bulge. Wspaniałym nauczycie-

lom towarzyszyła wspaniała grupa młodzieży 

z klas trzecich i czwartych: Kasia, Oliwia, 

Klaudia, Lidia, Tosia, Piotrek, Kacper, Dominik, Krystian, Oliwia  i Nikola.  

Do ekipy dołączył także super pies Finn, który zabawiał widownię niesamowitymi 

sztuczkami.  

 Dziękujemy Wam za reprezentowanie naszej 

szkoły.  

FESTIWAL NAUKI W JABŁONNIE 
Z NASZYM UDZIAŁEM 



Przed Wami dawka sportowych wra-

żeń. Oczywiście sprawcami tych emocji są nasi 

uczniowie – mistrzowie w piłce nożnej, kolar-

stwie i żeglarstwie. Poznajcie ich. 
 

ŻEGLARZ 
 

Na początku września uczeń klasy III A, Filip 

Olszewski, wraz ze swoim teamem, brał udział w Mi-

strzostwach Polski 2022 w żeglarstwie. To niesamo-

wity młody człowiek, który wygrał WSZYSTKIE kla-

syfikacje Mistrzostw i 

tym samym przysłużył 

się do zwycięstwa całej 

drużyny w Mistrzo-

stwach Polski w klasie 

ILCA 6. 

 

Obok, na zdjęciu 

widzicie, jak Przemy-

sław Machowski po 

dwukrotnym zdobyciu 

dzwonu przekazuje go 

Filipowi. To historyczny 

dzwon, który wraca z jego ekipą po raz czwarty z rzę-

du!!!! A dlaczego jest to wyjątkowa nagroda, propo-

nujemy zapytać Filipa osobiście. 

Zdradzimy Wam w tajemnicy, że Filip przy-

wiózł także srebrny medal z Mistrzostw Polski 

SPRINT.  

No dobrze, to jeszcze jeden sekret - swój suk-

ces osiągnął jako najmłodsza osoba w historii Pol-

skiego Żeglarstwa. Ale wyczyn. Gratulujemy i ży-

czymy jeszcze wielu, wielu osiągnięć. 

NA SPORTOWO - SUKCES ZA SUKCESEM 
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 Nacieszcie oko innymi zdjęciami z tej impre-

zy. 

 

 
  

 

   

 

 

 

  KOLARZ 

 Filip Surdyk obecnie jest uczniem klasy IV 

a naszego liceum. Od samego początku, kiedy zjawił 

się w murach naszej szkoły, dostarczał wielu emocji 

czy to biegając, czy też jeżdżąc na rowerze. 

 Tym razem znów nas zaskoczył. Nic nikomu 

nie mówiąc, 10 września w miejscowości Bardo, 

wziął udział w zawodach kolarskich na szczeblu kra-

jowym. Co z tego wynikło?  

 Filip został brązowym medalistą w Mi-

strzostwach Polski w Kolarstwie. 

 



 Jak wspomina przygotowania i wjazd na 

metę? Przeczytajcie … 

 „Na trasę wyścigu przyjechałem już w śro-

dę, aby na spokojnie zrobić objazd całej rundy, która 

liczyła 56 km. Trasa okazała się być prosta technicz-

nie, lecz posiadała całą masę sztywnych podjazdów, 

które wiedziałem, że na wyścigu dadzą mocno        

w kość. Pogoda w nocy przed startem nie była zbyt 

łaskawa, ponieważ całą noc padał ulewny deszcz, 

który mocno zmienił warunki na trasie.  

 Początek wyścigu był zaplanowany na go-

dzinę 11.00 i od razu po starcie honorowym chłopaki 

narzucili bardzo mocne tempo. Po 30 minutach zo-

stało nas w pierwszej grupie tylko pięciu. Na 25. 

kilometrze trasy faworyt wyścigu postanowił mocno 

zaatakować i nasza grupka znowu się podzieliła. 

Chwilę potem jednemu koledze z grupy uszło po-

wietrze      z tylnego koła i zostałem sam aż do mety. 

Udało mi się dojechać i skończyć zawody na 3. 

miejscu na Mistrzostwach Polski! To tyle …” 

 Nic dodać, nic ująć. Wspaniały młody chło-

pak, który rozsławia imię naszej szkoły. Trzymaj tak 

dalej, Filip. 

 Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy 

dalszych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIŁKARZE 
 

 20 września w Legionowie odbyły się Mi-

strzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców. 

 Walczyliśmy dzielnie o miejsce na podium. 

Rzuty karne ustaliły ostatecznie wynik na 4 pozycji. 

Dziękujemy za piękne emocje i dobrą atmosferę na 

boisku. 
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 Brawa dla drużyny w składzie: Topolski Da-

wid, Bala Jakub, Michalski Kacper, Kamiński 

Tomasz, Krzyżanowski Aleksander, Mężyński 

Daniel, Frelik Krzysztof, Ostrowski Mateusz, 

Myszkowski Kacper. 

Na podsumowanie sportowych sukcesów - spor-

towa anegdota. 

 

Bokser i złodziej 

 

Bokser, wracając nocą do domu, słyszy wołanie        

o pomoc. Podbiega do barczystego mężczyzny, który 

okłada pięściami jakiegoś chuderlaka i jednym cio-

sem zwala z nóg osiłka. Uratowany wyciąga portfel, 

przelicza zawartość i wręczając bokserowi plik bank-

notów, mówi: 

- Dziękuję panu za pomoc. Dla pana połowa tego, co 

wyciągnąłem temu frajerowi z kieszeni. 

 
 
Znalezione - http://anegdoty.pl/kawaly-sportowe-sport/ 
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Uczniowie: Hej, hej. Chcielibyśmy przeprowadzić       

z Tobą wywiad do naszej gazetki.  

Kuba: Bardzo chętnie odpowiem Wam na pytania.  

U: Może na początku przedstaw się i opowiedz coś      

o sobie.  

K: Cześć, jestem Jakub Kmieciak. Mam 15 lat, chodzę 

do klasy I b. Lubię samochody, dziewczyny. Jestem  

także w straży ochotniczej, lubię głośne słuchanie mu-

zyki.  

U: No właśnie, jesteś w straży pożarnej. Opowiedz, 

kiedy zaczęła się ta przygoda i jakie umiejętności są do 

tego potrzebne. 

 K: Od zawsze mnie ciągnęło do straży, zawsze mnie 

interesowało, co się dzieje na rejonie. Lubię motoryza-

cję, więc podobają mi się wozy strażackie. Zaczęło się 

tak mniej więcej 3 lata temu. Mam kolegę, którego tata 

jest strażakiem. Któregoś dnia odbierali nowy wóz, 

więc udałem się z nimi. Zacząłem się bardziej tym inte-

resować i dużo pytałem. W tym roku kolega dostał się 

do MDP - Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Co tam 

się robi? Przygotowujesz się na różnego rodzaju akcje, 

poznajesz cały sprzęt. Niestety, na akcje nie wolno mu 

jeszcze jeździć. Trzeba mieć ukończony kurs i skończo-

ne 18 lat. Poprosiłem go, aby spytał o mnie. Po niedłu-

gim czasie się udało i tak oto jestem.  

U: A czy wiążesz z tym jakąś większą przyszłość?  

K: Nie potrafię dać odpo-

wiedzi na to pytanie tak do 

końca. W OSP chciałbym 

być, ale co dalej, to się oka-

że. Lubię pomagać lu-

dziom, lubię adrenalinę. To 

takie moje hobby.  

U: A co Cię sprowadziło 

do naszej szkoły?  

K: Mam bardzo blisko do 

szkoły z domu i odnajduję 

tutaj dobre kierunki dla 

siebie.  

U: Dziękujemy bardzo       

i życzymy wytrwałości     

w realizacji celów. 

WYWIAD Z KUBĄ Z KLASY I B 

Życie się toczy na tej planecie 

Lecz po co  

Nikt nic nie mówi bo każdy wie lepiej 

Od Ciebie  
 

Ktoś chce się poddać, ktoś znowu króluje  

Ale bogaty nie odda biednemu  

Zabiera przestrzeń do bycia sobą  

Nawet nie wiedząc czemu  
 

Bije rekordy w byciu najlepszym  

A drugi nie umie się podnieść  

Komuś nie starcza na chleb oraz wodę  

A innym z nieba zsyłają pieniądze 
 

I nikt nie pomoże słabszym, biedniejszym  

I nikt na nich spojrzeć nie chce 

A tak na prawdę to właśnie oni  

Mają najczystsze serce 

 

I nikt nie widzi prostych wskazówek  

Bo każdy wpatrzony jest w siebie  

Powtarza tylko że życie jest ciężkie  

Że nic nam z tego nie będzie  
 

A mądre słowa raczył powtarzać  

Że doświadczenie człowieka zmienia  

A ja ci prawdę powiem, kochanie  

To że nie widzisz, nie znaczy że nie ma 
 

I w każdej sekundzie możemy zniknąć  

Jeśli byśmy tak chcieli  

I każdy się zastanawia  

Po co tak w sumie żyjemy 
 
  Oliwia Jankowska, III B 
 


