
Witamy wszystkich bardzo serdecznie  

po wakacyjnej przerwie.  

 Z radością oznajmiamy, że nasz księgozbiór biblioteczny ma 

się coraz lepiej. W tym tygodniu dostaliśmy książkowe 

prezenty od kilku wydawnictw. Bardzo, bardzo dziękujemy i zabieramy się do 

czytania.  

 Przypominamy, że 16 września w naszej szkole odbędzie się ślubowanie klas 

pierwszych. 

 Zachęcamy także wszystkich, którzy pragną znaleźć się w zespole redakcyjnym 

gazetki UCHO LEMA, do kontaktu z opiekunami - p. Iwoną (niebawem)         

i panem Piotrem Kutra. 
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 Od dziś wznawiamy wyda-

wanie Waszej ulubionej gazetki Ucho 

Lema. Znów będziemy Was informo-

wać o ważnych wydarzeniach, uro-

czystościach, serwować łamigłówki   

i krzyżówki, a także nowe słówka      

z języka ukraińskiego. W planach 

mamy wprowadzenie na stałe kącika 

kulinarnego. Będziemy załączać pro-

ste przepisy na smaczne potrawy        

i napoje.  

 Chcemy także, by w gazetce 

ukazywały się Wasze artykuły, które 

będzie pisać na lekcjach fizyki, biolo-

gii, chemii czy geografii. A to wszyst-

ko oczywiście pod okiem redaktorów 

naczelnych i redaktorów poszcze-

gólnych działów.  

Poznajcie ich. Oto oni: 

 

 

Mikołaj JACYNA –  

dział historyczny 

Kasia DEMKIV –  
dział językowy,  
rozrywka i kulinaria 
 
 
   
 
 
 
 
            Oliwka  
      JANKOWSKA –  
     kącik wierszokletów,   
     dział ciekawostki  
     i kalendarz 
 
 
 
Jula BUJAKIEWICZ –  
dział wydarzenia,  
uroczystości i sport 
 

 

Redaktorzy naczelni:  

Iwona i Piotr Kutra 



 1 września ponownie obchodziliśmy rocznicę 

wybuchu II Wojny Światowej. 83 lata temu nasi pra-

dziadkowie wyszli w bój, aby bronić ojczyzny przed 

hitlerowskim najazdem.  

Dzisiaj opowiem o mało znanym, lecz bardzo 

ciekawym zagadnieniu, jakim są przedmioty osobiste 

żołnierza Wojska Polskiego. Temat ten jest często 

traktowany po macoszemu, choć niesłusznie, gdyż jest 

on niezwykle ciekawy i wart poznania.  

Już na wstępie trzeba powiedzieć, że żołnierz polski 

wcale nie miał kieszeni wpychanych po brzegi. Po 

pierwsze, wyposażanie żołnierza w 1939 r. ważyło 

około 30 kg, a po 5 km marszu każde 100 gramów 

zaczynało ciążyć. Przez całe 20 lat Wojsko Polskie 

starało się bezskutecznie zbić wagę do 22 kg. Po dru-

gie, II RP była państwem biednym, żołnierz często ani 

nie miał za co, ani gdzie kupić poszczególnych towa-

rów. Absolutnie podstawowe był przybory do golenia, 

brzytwa lub maszynka, mydło do golenia i pędzelek. 

Co ciekawe, przybory do golenia żołnierze musieli 

zapewnić sobie sami. Do dziś zachowały się również 

wspomnienia, o tym, że trzech żołnierzy goliło się 

jedną brzytwą. Do tego mamy jeszcze proszek do zę-

bów, szczoteczkę do zębów, grzebień, lusterko, chust-

kę do nosa i ręczniczek. Żołnierze otrzymywali także 

zapasową bieliznę, onucę lub skarpety i koszulę. Do 

tego dochodziły racje żywnościowe.  

CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE  

Str. 2 

    UCHO LEMA  

Jedną z podstawowych racji była Racja „R” składają-

ca się z konserwy mięsnej, sucharów, 10 papierosów  

i konserwy kawowej.  

Dochodzi do tego jeszcze niezbędnik - menaż-

ka, manierka i kubek. WP starało się też wyposażać 

oficerów i podoficerów funkcyjnych w zegarki  

MSWojsk. od firmy Z. Jeznackiego, która, dystrybuo-

wała zegarki marki Zenith. Zakupiła dla wojska nie-

wielką partię zegarków, choć większość to były zaku-

py prywatne samych żołnierzy, zgodnie z ofertą skle-

pu z zegarkami Jana Zegrze, który znajdował się pod 

adresem Nowy Świat 30. Najtańszy zegarek koszto-

wał tam 44zł, dzisiaj kosztowałby około 440zł. 

 Oczywiście ten artykuł jest tylko wstępem do 

szerszego zagadnienia oraz zachęceniem do zgłębia-

nia tematu wyposażenia oso-

bistego żołnierzy Wojska Pol-

skiego, ponieważ jest to fa-

scynujący temat wart dalszego 

zgłębiania. 
    

 I jeszcze przedwojen-

na paczka po papierosach Śląski Rarytas, która mogła 

znaleźć się w kieszeni polskiego żołnierza, zdjęcie     

z kolekcji autora 
     

    Mikołaj Jacyna, IV B 

1 WRZEŚNIA - ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 

 1 września nauczyciele oraz uczniowie Li-

ceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema         

w Stanisławowie Pierwszym spotkali się, by wspólnie 

uczcić rozpoczęcie roku szkolnego – sezon 

2022/2023.  

 Pani dyrektor serdecznie powitała uczniów, 

nauczycieli i przyjaciół szkoły. Życzyła wytrwałości 

uczniom klas czwartych w systematycznych przygoto-

waniach do egzaminu maturalnego, ciepło powitała 

uczniów klas najmłodszych, którzy po raz pierwszy 

przekroczyli mury Szkoły. 

 Minutą ciszy uczczono 83. rocznicę wybuchu  

II Wojny Światowej. Pani Dyrektor wspomniała 

uczniów, którzy we wrześniu 1939 roku nie mogli  

udać się do szkół, by spotkać się ze swoimi rówieśni-

kami.  

 Po zakończeniu części głównej uczniowie 

klas pierwszych zostali oprowadzeni po budynku 

szkoły przez starsze koleżanki. Zobaczyli, gdzie znaj-

dują się sale lekcyjne, sale gimnastyczne i szatnie. 

 Pozostali uczniowie spotkali się z wycho-

wawcami w swoich klasach, by omówić sprawy orga-

nizacyjne oraz zobaczyć plany lekcji na nadchodzący 

rok szkolny. 



Перерва [pererwa] – przerwa 

Вчитель [wczytel'] - nauczyciel  

Вчителька [wczytel'ka] - nauczycielka  

Урок [uro*k] - lekcja  

Домашнє завдання [domasznie zawdannia] - praca domowa  

Підручники [pidrucznyki] - podręczniki  

Бібліотека [biblioteka] - biblioteka  

Дзвінок (на перерву) [dzwinok (na pererwu)] - dzwonek (na przerwę)  

Оцінки [ocinky] - oceny  

Пенал [penal] – piórnik 

LEKCJE UKRAIŃSKIEGO Z KASIĄ 
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SŁÓWKA Z OKAZJI POWROTU DO SZKOŁY: 

NARODOWE CZYTANIE W NASZEJ SZKOLE i nie tylko ... 

 Jak wszyscy wiemy, 4 września obchodziliśmy Dzień Naro-

dowego Czytania. W tym roku obrana została poezja Adama Mickie-

wicza, a mianowicie “Ballady i romanse”.  

 Tego dnia nad Zalewem Zegrzyńskim o godzinie 18:30 odby-

ło się uroczyste przeczytanie ballady “Świtezianka”, po czym został 

rozstrzygnięty konkurs plastyczny oraz wręczenie nagród. Po zakoń-

czeniu uroczystej części do molo przypłynął statek, na którym została wykonana piosenka odnosząca się do 

“Świtezianki”. Natomiast w naszym liceum Dzień Narodowego Czytania został zrealizowany 5 września. Na 

początku Panie polonistki przedstawiły nam genezę powstania ballad oraz zapoznały nas z jej cechami gatun-

kowymi. Następnie Pani Monika Wysocka rozpoczęła uroczystą część tego spotkania i przeczytała balladę 

“Romantyczność”, a po niej przedstawiciele wszystkich klas przeczytali wybrane utwory.  

 Taka akcja to świetna okazja do poznania twórczości różnych poetów i miłego spędzenia czasu         

w przyjaznym gronie 

         Kasia Demkiv, III B 

 

PRZYSŁOWIA NA WRZESIEŃ 

1. Jaki pierwszy wrzesień, to będzie jesień. 

2. Czego lipiec i sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie dosmaży. 

3. Gdy wrzesień pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda się trzyma. 



To się coś po prostu czuje  

Zrozumie w tobie siedzi  

Zmienić styl wśród ludzi ciężko  

Wzrok mój ponad szczyty mierzy 

 

Posiedzimy tak do późna  

Na tym dachu, pijąc wino 

Patrząc z góry na tych ludzi  

Których w środku coś zmieniło  

 

Patrząc na mnie 
 
  Oliwia Jankowska, III B 
 

KĄCIK WIERSZOKLETÓW 
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Ciepłe lato  

Jeden wieczór 

Ma coś w sobie to spotkanie  

Bo na długo już zostanie  

W mojej głowie  

 

Zachód słońca za plecami  

I idziemy z walizkami  

Zaczepiają nieznajomi  

Jeszcze jeśli bylim godni 

Tego  

 

Za ulicą, w ciepłym gronie  

Z pomieszaniem kilku smaków  

Tylko szeptem, bo usłyszą  

Jak dyskutujemy z ciszą  
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Wiersz na zakończenie wakacji ... 

WRZESIEŃ 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedzie-

la 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 Międzynarodo-
wy Dzień Urody 

10 
Światowy 
Dzień 
Drzewa 
  

11 

12 13 14 15 
Dzień Pro-
gramisty 
  

16 
  

17 18 
Dzień 
Geologii 

19 20 21 
Międzynarodo-
wy Dzień Pokoju 

22 
Dzień bez 
samochodu 
(bez biletu) 

23 
Przesilenie je-
sienne 

24 25 

26 27 
Światowy 
Dzień Tu-
rystyki 
  

28 29 30 
Dzień Chłopaka 

    

Zobaczcie, co Was czeka we wrześniu. 


