
Reporterzy: Dzień dobry, mamy do 

Pani kilka pytań.  

Sekretarz: Dzień dobry. Z chęcią od-

powiem.  

R: Jak się Pani dziś czuje?  

S: Doskonale, jestem dziś bardzo za-

dowolona z siebie, ponieważ udało się 

mi zrealizować wszystkie zaplanowane 

na dziś zadania.  

R: Gratulujemy! Co skłoniło Panią do 

pracy w sekretariacie?  

S: Na pewno osoba Dyrektora. Pani 

Magda jest wyjątkowym człowiekiem 

- ciepłym, miłym i wyrozumiałym. 

Poza tym byłam gotowa na nowe wy-

zwania i chciałam spróbować czegoś 

nowego. Zaciekawiła mnie praca        

w liceum i praca z młodzieżą.  

R: Czym się Pani dokładnie zajmuje?  

S: Mam kontakt z młodzieżą uczącą 

sie w liceum, współpracuję z Panią 

Dyrektor, reprezentuję szkołę, jeżdżąc 

z uczniami na konkursy. Ostatnio by-

łam na konkursie recytatorskim z Ka-

sią Demkiv oraz na konkursie szacho-

wym. Załatwiam zamówienia, odpo-

wiadam na maile, wykonuję telefony, 

współpracuję z organizacjami gminny-

mi, realizuję wszystkie zadania, które 

są mi powierzane przez Panią Dyrek-

tor.  

R: Czy to wszystko jest trudną pracą?  

S: Jest to dla mnie wyzwanie, ale by-

wają takie dni jak dziś, gdzie jestem   

z siebie naprawdę zadowolona.  

R: A czy lubi Pani pracę z młodzieżą?  

S: Tak, bardzo lubię pracę z młodzie-

żą. Kontakt z młodymi ludźmi wpro-

wadza naprawdę w pozytywny na-

strój.  

R: Dziękujemy bardzo za wywiad, 

życzymy dalszych sukcesów.  

S: Dziękuję, było mi bardzo miło.  

WYWIAD Z SEKRETARZEM SZKOŁY,  

panią Izabelą Jacyną 

W następnym numerze wywiad z kolejną 

Panią z sekretariatu Liceum 

Od 1 października w sekretariacie naszego Liceum pracuje nowa pani se-
kretarz. Oliwka i Kasia z klasy II B postanowiły zadać kilka pytań, które 

przybliżą nowego pracownika wszystkim uczniom szkoły. 
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 W roku 2021 Dzień Spódnicy przypada na 30 

października (sobota). 

 30 października przypada Dzień Spódnicy      

i pewnie wiele osób zastanawia się, dla kogo jest to 

święto? Dla pań, które powinny w tym dniu włożyć tę 

część ubioru, czy dla panów, którzy przecież uwiel-

biają kobiety w spódnicach? Wychodzi na to, że to 

święto, które zadowoli obie strony. 
 

Obchody Dnia Spódnicy 

 Trudno wskazać, kto był pomysłodawcą Dnia 

Spódnicy. Może był to mężczyzna, któremu zależało, 

by panie nosiły częściej tą część garderoby? Czy mo-

że dziewczyna, która chciała podkreślić swoją kobie-

cość? Jedno jest pewne, święto ma na celu zachęcanie 

kobiet do noszenia spódnic.   
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 W tym dniu mężczyź-

ni namawiają swoje partnerki  

i koleżanki do tego ubioru, 

także kobiety motywują się na 

swoich „babskich” forach  

i stronach.   

 

 30 października to idealna okazja, aby wycią-

gnąć z szafy ulubioną spódnicę. Jeszcze lepszy po-

mysł to zakupy! Oczywiście celem numer jeden jest 

spódnica, choć jeśli przy okazji wpadnie do koszyka 

jakiś inny drobiazg, partnerzy nie powinni się gnie-

wać. 

 

        Źródło: https://www.kalbi.pl/dzien-spodnicy 

Zapraszamy na LEKCJE UKRAIŃSKIEGO  

Z KASIĄ 

Dziś proponuję Wam słownictwo związane z nazwami miesięcy. W ubiegłym roku 

szkolnym poznaliście je w języku rosyjskim, tym razem prezentacja w języku ukraiń-

skim. W nawiasach podaję wymowę. Miłej zabawy przy nauce!  

 

Січень-[siczeń] styczeń   Липень-[lypeń] lipiec  

Лютий-[liutyj] luty    Серпень-[serpeń] sierpień  

Березень-[berezeń] marzec   Вересень-[wereseń] wrzesień  

Квітень-[kwiteń] kwiecień   Жовтень-[żowteń] październik 

Травень-[traweń] maj    Листопад-[lystopad] listopad  

Червень-[czerweń] czerwiec   Грудень-[grudeń] grudzień  

 

 

Obok zamieszczamy zdjęcie przedstawiające jesienne uroki lasu. 

Autorką zdjęcia jest Klaudia Niebrzegowska z klasy II A.  



 C h o c i a ż 

październik dobie-

ga końca, to chce-

my Wam przypo-

mnieć, że jest on 

okresem już od 

wielu lat uznawanym na całym 

świecie za miesiąc świadomości 

raka piersi. W tym szczególnym 

czasie podejmowane są tematy 

związane z profilaktyką, diagnosty-

ką oraz nowoczesnym leczeniem 

nowotworów piersi.  

Symbolem Europejskiego Dnia 

Walki z Rakiem Piersi jest różowa 

wstążka. 

 W Europie co roku na cho-

robę nowotworową umiera około 

965 tysięcy ludzi. Statystyki poka-

zują więc, że nowotwory stanowią 

poważny problem zdrowotny         

i społeczny.  

Mimo że jesteśmy może jeszcze 

młodzi i istnieje mniejsze ryzyko 

zachorowania w naszym wieku, to 

warto się regularnie badać i zdrowo 

odżywiać.  

 

 

Zachęcamy do  przeczytania wier-

sza przygotowanego przez jedną z 

redaktorek naszej gazetki. 

 

  Miłej lektury. 

 

 

"Trzy dni"  
 

Tego dnia wieczorem,  

Gdy jadła kolację z humorem  

Była z rodzicami.  

Wiedziała, że jest chora  

Lecz nie bała się choroby-potwora.  

 

I wtedy przyszedł lekarz,  

Rodziców z sali zabrał  

A ona cichutko się za nimi zakra-

dła... 

  

"To niemożliwe!" Usłyszała.  

"Jak to? Doktorze! Tyle wytrzymała 

już w tej chorobie!"  

"Przykro mi bardzo, trzy dni jej zo-

stało.  

Wiem, że jest dzielna, serduszko 

wytrzymało..."  

 

Uciekła dziewczynka do pokoju 

sama,  

Potem przyszedł tatuś i przyszła też 

mama. 

Kobieta swe dziecko przytuliła.  

"Nie zostawię Cię" - mówiła.  

 

Dziewczynka coraz bardziej cierpia-

ła,  

Lecz wcale się nie poddawała.  

Czasem łza się pojawiła, A ona? 

„Dam radę” - mówiła.  

 

"Kilka dni mi zostało, mam bardzo 

mocne ciało,  

Jedna dwuzłotówka mi została...  

I tak spełnię marzenia!" - Powie-

działa.  

 

I tak upłynął dzień pierwszy,  

Może następny będzie lepszy?  

Bo mała dziewczynka już coś szy-

kuje,  

Jakoś wyprawę ona planuje.  

 

Przeszukała w portfelu, w skarbon-

ce,  

Znalazła duże pieniądze.  

Marzenia spełnić chciała,  

Cichutko wyszła ze szpitala.  

 

"Polecę samolotem,  

a potem kilometr sama,  

polecę do Londynu" - 

Dziewczynka planowała...  

 

Podróż minęła szybko,  

Siedem godzin, nie dłużej.  

"Pozwiedzam sobie troszeczkę,  

A potem do szpitala wrócę.  

Powiem mamie, gdzie byłam,  

Co widziałam, co zwiedziłam..."  

 

Niestety do domu czas wracać.  

Wycieczkę skończyła.  

"Ale było super,  

ale jestem szczęśliwa!"  

 

Zapłaciła za bilet, wsiadła do samo-

lotu,  

A ze zmęczenia zasnęła w trakcie 

lotu.  

 

Spełniła marzenia i zasnąć już po-

ra... 

 Niestety to koniec, wycieczka 

skończona.  

 

Dzielna to była bohaterka nasza,  

Nieustraszona, kochana Natasza. 

 

        Oliwia Jankowska, II B 
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 W nocy z 6 na 7 listopada 1917 roku wybu-

chło jedno z najważniejszych wydarzeń XX wieku. 

 Według obowiązującego wtedy w Rosji ka-

lendarza, był to 24 i 25 października, wtedy to wybu-

chła Rewolucja Październikowa. Jej skutkiem było 

wprowadzenie komunizmu w Rosji. Do upadku caratu 

i zwycięstwa rewolucji październikowej przyczyniły 

się klęski armii rosyjskiej na frontach pierwszej woj-

ny światowej (poległo 1,5 miliona żołnierzy, 4,5 mi-

liona zostało rannych) oraz postępujące zubożenie 

ludności spowodowane ciągłym prowadzeniem dzia-

łań wojennych.  

 Rewolucja lutowa 1917 roku doprowadziła do 

zrzeczenia się tronu przez cara Mikołaja II i przejęcia 

władzy przez Rząd Tymczasowy. 6 listopada żołnie-

rze i marynarze obalili Rząd Tymczasowy i areszto-

wali jego członków. 7 listopada Komitet Partii Bol-

szewickiej z Włodzimierzem Leninem na czele ogło-

sił utworzenie Rosji Sowieckiej. W styczniu 1918 

roku rozwiązali Zgromadzenie Ustawodawcze Rosji – 

Konstytuantę, krwawo stłumili pokojowe protesty, co 
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już wtedy świadczyło, że pokojowe odsunięcie komu-

nistów od władzy będzie niemożliwe.  

 Wybuch rewolucji był też początkiem wojny 

domowej w Rosji między komunistami a zwolennika-

mi cara. Konflikt ten pochłonął 15 milionów istnień. 

 

 Na zdjęciu Włodzimierz Lenin 

   

  Materiał opracował Mikołaj Jacyna, III B 

REWOLUCJA PAŹDZIERNIKOWA 

1 LISTOPADA - DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

 Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest w Kościele katolickim od IX wieku. Wyznaczył je na 

1 listopada papież Grzegorz IV w 837 roku. 

 Tego dnia wspominamy wszystkich, którzy żyli przed nami - naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, 

krewnych, znajomych, stawiając kwiaty oraz zapalając znicze. Ze świętem zmarłych związany jest ogień – sym-

bol pamięci, wdzięczności, modlitwy.  

 Jest to też święto obchodzone przez część innych wy-

znań, a także zwyczaj praktykowany przez osoby bezwyznanio-

we i niewierzące, mający być wyrazem pamięci oraz oddania 

czci i szacunku zmarłym. 

 

 W następnym numerze przeczytacie o Święcie Zmarłych 

obchodzonym w Meksyku. 



Komputery piszące literaturę 
 

"Pierwszy dziełem mimezy bitycznej, jakie zyskało 

rozgłos światowy, była powieść Pseudodostojewskie-

go "Dziewczynka" ("Diewoczka"). Stworzył ją w fa-

zie relaksacji wieloczłonowy agregat, którego zada-

niem było przełożenie dzieł wszystkich pisarza rosyj-

skiego na angielski. Wybitny rusycysta John Raleigh 

opisuje w swych wspomnieniach szok, jaki przeżył, 

otrzymawszy maszynopis rosyjski utworu, podpisany 

dziwacznym, jak sądził, pseudonimem HYXOS". 

 

           Wielkość urojona, 1973 

NASZ PATRON - PROROK LEM 

KĄCIK WIERSZOKLETÓW 
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Audiobooki 
(Lem: lektany) 

 

"Ale optonów mało używano, jak mi powiedział ro-

bot-sprzedawca. Publiczność wołała lektany - czyta-

ły głośno, można było je nastawiać na dowolny ro-

dzaj głosu, tempo i modulację. Tylko naukowe pu-

blikacje o bardzo małym zasięgu drukowano jeszcze 

na plastyku imitującym papier". 

          

 Powrót z gwiazd,  

  1961 
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Jak Stanisław Lem wyobrażał sobie przyszłość?  

Dziś o dwóch kolejnych Lemowskich cudach.  Wszystko z Kwartalnika „Przekrój” nr 4/2021. 

*** 

Zmywałam makijaż, gdy napisałeś.  

Jednym wspomnieniem mnie przy-

witałeś  

W jesienny wieczór, smętny i chłod-

ny  

Ty mi raczyłeś napisać "Dzień do-

bry"  

 

Chciałam wziąć kąpiel, ciepłą i dłu-

gą  

Poczuć przyjemny dotyk pod skórą  

Jednak nie mogłam, bo napisałeś  

"Czy nie chcesz się ze mną spotkać, 

kochanie?"  

Piłam herbatę, może rumianek  

Kiedy dostałam od Ciebie pytanie  

"Czy nie możemy znowu spróbo-

wać?"  

Wtedy postanowiłam się schować  

 

Wiesz, byłam szczęśliwa, gdy 

napisałeś , 

Lecz nigdy więcej mi nie mów 

"kochanie". 

         O.J. 

Chciałeś powrócić, znowu mnie 

zranić  

A potem ponownie samotną zosta-

wić...  

Wyczułam, że znowu chcesz wy-

korzystać  

I nie wiedziałam czy na propozy-

cje przestać.  

 

I zamknęłam oczy, a wszystkie 

wspomnienia  

Z Tobą nagle wybiegły z cienia  

I w mojej głowie zaczęły wirować  

I pytać czy się powtórzy przygo-

da.  

 


