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Uczniowie: Cześć, czy możemy prze-

prowadzić z Tobą wywiad?  

Janek: Oczywiście, z miłą chęcią 

odpowiem na interesujące Was pyta-

nia.  

U: Jesteś uczniem klasy 1B, dlaczego 

wybrałeś tę szkołę?  

J: Przede wszystkim, dlatego że jest 

blisko, posiada również profile, które 

mnie interesują oraz jest tu wiele zna-

jomych nauczycieli, z którymi znam 

się jeszcze z czasów podstawówki.  

U: Jak oceniasz atmosferę panującą  

w szkole?  

J: Bardzo podoba mi się to, że w na-

szej szkole nie ma, jakby to ładnie 

ująć w słowa, „zjawisk patologicz-

nych”, nikt nie pali w toaletach, lu-

dzie nie używają wobec siebie prze-

mocy fizycznej, nie ma żadnych 

sprzeczek i wszyscy świetnie się mię-

dzy sobą dogadują.   

U: Jaka panuje atmosfera w Waszej 

klasie po 1.5 miesiącu przebywania 

tutaj?  

J: Powiedziałbym, że jesteśmy bar-

dzo zgrani i wszyscy już się poznali 

bliżej, zawarli ścisłe i zwięzłe znajo-

mości. Tak, bywają też mniejsze kon-

flikty, ale nie zdarza się to często        

i szybko dochodzimy do porozumie-

nia.  

U: Jesteś autorem krótkiego tekstu    

o śmierci królowej Elżbiety, który 

ukazał się w 2 numerze naszej gazet-

ki, napisałeś go w języku angielskim, 

skąd ten pomysł?  

J: Już od 7 lat zgłębiam swą 

wiedzę na temat języka an-

gielskiego, staram się opano-

wać jak na razie brytyjski      

i amerykański akcent. A tak 

się pochwalę, że z egzaminu 

ósmoklasisty uzyskałem 

100%. Uważam się za osobę 

zaawansowaną w tym języku, 

dlatego pomyślałem, że jeśli 

to ma być tekst o królowej 

Elżbiecie, to czemu nie napi-

sać go po angielsku?   

U: 100% z egzaminu to naprawdę moc-

ne, gratulujemy. Następne pytanie brzmi, 

czy planujesz kiedyś wybrać się na stałe 

do Anglii?  

J: Na pewno chciałbym przez jakiś czas 

mieszkać w Londynie lub Birmingham 

ewentualnie gdzieś w USA, lecz nie pla-

nuję przeprowadzki na stałe.   

U: A czym się interesujesz oprócz an-

gielskiego?  

J: Cóż, już w szkole podstawowej mia-

łem okazję poznać Mikołaja Jacynę 

(obecnego ucznia klasy 4B), z którym 

współdzielę tę samą pasję do historii 

oraz militariów. Dokonywałem z nim 

wszelakich wymian przedmiotami i arte-

faktami, które nazbieraliśmy. Historia to 

tak naprawdę moja główna pasja, którą 

interesuję się już od 9 roku życia, kiedy 

po raz pierwszy obejrzałem film doku-

mentacyjny w TV. Oprócz nauki angiel-

skiego i historii uwielbiam jeździć rowe-

rem, interesuję się również kinematogra-

fią.  
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U: Czy 

lubisz czy-

tać książki? 

Jeśli tak, to 

jakie mógł-

byś pole-

cić?  

J: Tak, 

jeśli temat 

mnie zaciekawi, to z miłą chęcią kupuję lub wypoży-

czam książkę. Polecam przeczytać książki George’a 

Orwella. Podobają mi się książki o tematyce histo-

rycznej z dodatkiem psychologii oraz science fiction. 

A polecić mogę “Rok 1984” G. Orwella. Jeśli chodzi 

też o książki, to lubię czytać encyklopedie, mam do-

słownie wszystkie szafki wypełnione nimi, a jeśli cho-

dzi o książki fabularne, to bardzo lubię wszelkiego 

rodzaju dzienniki.  

U: Uczęszczasz do klasy humanistycznej, więc czy 

zastanawiałeś się nad napisaniem oraz wydaniem wła-

snej książki?  

J: Szczerze mówiąc, często się zastanawiam nad napi-

saniem autobiografii, ponieważ dzięki niej mógłbym 

przelać na papier wszystkie swoje złe emocje, gdy-

bym pisał jeszcze piórem, to w ogóle byłoby przecu-

downie.  

U: No i ostatnie pytanie na dziś, czy zamierzasz z na-

mi, redakcją gazetki, współpracować?  

J: Tak, jak najbardziej jestem chętny.  

U: To miło słyszeć. Trzymamy kciuki za Ciebie, byś 

napisał swą autobiografię i ją wydał. Dziękuję rów-

nież za poświęcenie czasu i udzieleniu odpowiedzi na 

wszystkie interesujące pytania, a teraz życzę ci miłej 

przerwy.  

J: Dziękuję.  

 
  Wywiad przeprowadziła Kasia Demkiv 

  

Witamy  Cię, Janku, w gronie  Naszej Redakcji! 

  Redaktorzy naczelni - Iwona i Piotr Kutra 

 Halloween to 

zwyczaj związany z ma-

skaradą. Obchodzony jest 

w wielu krajach w wieczór 31 października. 

Najhuczniej - w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, 

Irlandii, Australii i Wielkiej Brytanii. Mimo że dzień 

nie jest świętem urzędowym, cieszy się po święcie 

Bożego Narodzenia największą popularnością.  

W Polsce święto Halloween pojawiło się w latach 

90. XX w.  

 Głównym symbolem święta jest wydrążo-

na i podświetlona od środka dynia z wyszczerbio-

nymi zębami. Inne popularne motywy to duchy, 

demony, zombie, wampiry, czarownice, trupie cza-

szki, nietoperze, czarne koty, pajęczyny itp.  

 Dokładna geneza Halloween nie jest zna-

na. Może nią być rzymskie święto na cześć bóstwa 

owoców i nasion (Pomony) albo celtyckie święto na 

powitanie zimy.  

 Według tej drugiej teorii Halloween wywo-

dzi się z obchodzonego w Europie Północnej święta 

z okazji końca jesieni a początku zimy, znanego na 

terenach irlandzkich jako Samhain („koniec lata”), 

walijskich jako Nos Galan Gaeaf („wieczór zimo-

wy”), anglosaskich jako Blodmonath („krwawy mie-

siąc”), nordyckich jako „zimowe noce”. Z jednej 

strony był to czas radowania się minionymi zbiorami 

oraz powrotem bliskich do domów, z drugiej strony 

pojawiało się widmo zimy – czasu zmagań z gło-

dem, chłodem i niedostatkiem światła słonecznego – 

w północnej Europie to zimą i wczesną wiosną 

umierało najwięcej ludzi. W powszechnej świado-

mości Halloween kojarzone jest ze świętem zmar-

łych – w rzeczywistości zarówno poganie, jak           

i wcześni chrześcijanie upamiętniali zmarłych wio-

sną – między marcem a majem.  

 Pierwsza parada z okazji Halloween odbyła 

się 31 października 1920 roku w mieście Anoka      

w stanie Minnesota w Stanach Zjednoczonych. 

Uczestnikami parady byli mieszkańcy przebrani      

w kolorowe stroje popularnych postaci. W kolejnych 

latach pochód organizowano corocznie 31 paździer-

nika. W roku 1937 Anokę ogłoszono światową sto-

licą Halloween.  

 
   Zebrane na podstawie https://pl.wikipedia.org/wiki/Halloween 

CIĄG DALSZY WYWIADU 
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Листя [lystia] liście     Квіти [kwity] kwiaty   

Листівка [lystiwka] pocztówka   Чай [czaj] herbata   

Вечір [weczir] wieczór    Осінь [osiń ] jesień  

Тістечко [tisteczko] ciasteczko    

Світанок [switanok] poranek   

            

LEKCJE UKRAIŃSKIEGO Z KASIĄ 
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SŁÓWKA ZWIĄZANE Z JESIENIĄ i HALLOWEEN 

Składniki:  
 
Na ciasteczka:    Do dekoracji:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób przygotowania:  
Wszystkie składniki zagnieć możliwie 

szybko na jednolitą masę. Owiń w folię spożywczą i schłodź w lodówce ok. 1 h. Po schłodzeniu rozwałkuj cia-

sto. lekko podsypując mąką na grubość 3-4 mm i wycinaj foremkami ciasteczka.  
 

Pieczenie:  
Ciastka układaj na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.  

Piekarnik elektryczny: 180 °C  

Piekarnik gazowy: 180 °C  

Czas pieczenia: ok. 15 - 20 min.  

Po upieczeniu wystudź.  
 

Dekorowanie:  
Wszystkie lukry domowe przygotuj wg instrukcji na opakowa-

niu, każdy w osobnej miseczce. Jedną porcję pozostaw białą, do 

kolejnej wmieszaj 1/2 opakowania barwnika żółtego (na czapki, sowy, uśmiech dyni, oczy), do trzeciej porcji 

dodaj 1/2 barwnika żółtego i 3 krople barwnika czerwonego, aby uzyskać kolor pomarańczowy (dynie i skrzy-

dła sowy). Czwartą porcję zabarw na zielono dodając 1/3 opakowania barwnika zielonego, a do ostatniej dodaj 

1/3 opakowania barwnika niebieskiego i 2 krople czerwonego, a następnie wymieszaj do uzyskania koloru fio-

letowego. Gotowe zabarwione lukry przełóż do pojedynczych woreczków i odetnij końcówki, aby powstały 

malutkie otwory.  

Ciastka dekoruj posypkami, zanim lukier całkowicie zastygnie.    Smacznego ! 

PRZEPIS NA HALLOWEENOWE CIASTECZKA od KASI 

200 g  masła  

200 g  cukru pudru  

360 g  mąki  

1 opak.  cukru wanilinowego   

1 szt.  jajka  

1 szt.  żółtka  

5 opak.  lukru klasycznego białego Dr. Oetkera  

1 opak.  barwnika spożywczego czerwonego Dr. Oetkera  

1 opak.  barwnika spożywczego niebieskiego Dr. Oetkera  

1 opak.  barwnika spożywczego zielonego Dr. Oetkera  

1 opak.  barwnika spożywczego żółtego Dr. Oetkera  

1 opak.  perełek srebrnych Dr. Oetkera  

1 opak.  nocnego Nieba Dr. Oetkera  

100 g  cukru  

https://www.oetker.pl/pl-pl/nasze-produkty/dodatki-do-pieczenia/cukry-wanilinowe/cukier-wanilinowy-8-g
https://www.oetker.pl/pl-pl/nasze-produkty/slodkie-dekoracje/lukier-klasyczny/lukier-klasyczny-bialy
https://www.oetker.pl/pl-pl/nasze-produkty/slodkie-dekoracje/barwnik/barwnik-spozywczy-w-zelu-czerwony
https://www.oetker.pl/pl-pl/nasze-produkty/slodkie-dekoracje/barwnik/barwnik-spozywczy-w-zelu-niebieski
https://www.oetker.pl/pl-pl/nasze-produkty/slodkie-dekoracje/barwnik/barwnik-spozywczy-w-zelu-zielony
https://www.oetker.pl/pl-pl/nasze-produkty/slodkie-dekoracje/barwnik/barwnik-spozywczy-w-zelu-zolty
https://www.oetker.pl/pl-pl/nasze-produkty/slodkie-dekoracje/posypki/perelki-srebrne
https://www.oetker.pl/pl-pl/nasze-produkty/slodkie-dekoracje/posypki/nocne-niebo


Od dawna wiemy, że podróże kształcą. 

Co robili, czego się nauczyli i co zobaczyli ucz-

niowie klas pierwszych, drugiej i czwartych, 

zobaczcie i przeczytajcie sami. 

 

IA, I B i II B w MOTYCZU LEŚNYM 
 

 7 października 2022 r. uczniowie klas pierw-

szych oraz drugiej udali się na wycieczkę do Centrum 

Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym, urokli-

wej wsi położonej niedaleko Lublina, Nałęczowa  

i Kazimierza Dolnego.  

Biorąc udział w warszta-

cie „Matematyczny Escape 

Room”, nasi licealiści z po-

wodzeniem wykorzystywali 

wiedzę z zakresu matematyki 

i logicznego myślenia oraz 

rozwiązywali kryminalne za-

gadki, świetnie się przy tym 

bawiąc. Uczniowie, którzy 

wybrali „Szkołę przedsię-

biorczości”, wcielili się w 

rolę przedsiębiorców, którzy prowadzą własne, kon-

kurujące ze sobą firmy, co dało im możliwość pozna-

nia zasad rządzących wolnym rynkiem i sprawdzenia 

się  

w podejmowaniu decyzji biznesowych. Miłośnicy 

historii zaś w czasie pracy w terenie i gry historycznej 

musieli sprostać wy-

zwaniom, które od-

zwierciedlały co-

dzienne życie pod-

ziemia niepodległo-

ściowego. Udział     

w warsztacie „Leśna 

Kwatera Legioni-

stów”, pozwolił  w ciekawy sposób utrwalić wiedzę 

na temat bohaterów narodowych. 

 

KLASY CZWARTE W TRÓJMIEŚCIE 
 

6 października uczniowie klas czwartych 

wybrali się na dwudniową wycieczkę do Trójmiasta. 

Nasza podróż rozpoczęła się już o 6.00 rano, kiedy to  

PODRÓŻE - MAŁE I DUŻE 
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wyruszyliśmy autokarem ze 

szkolnego parkingu. Po 5 godzi-

nach byliśmy już w Gdańsku, 

przy Stoczni, gdzie spotkaliśmy 

się z naszym przewodnikiem      

i organizatorką wycieczki.  

Zwiedziliśmy Stare Mia-

sto, Długi Targ, Bazylikę Ma-

riacka oraz Pomnik Poległych 

Stoczniowców, czyli monument w postaci trzech 

krzyży z kotwicami. Po długim spacerze, mieliśmy 

czas refleksję i kupno pamiątek. Następnym etapem 

tego dnia był przejazd na Westerplatte do Pomnika 

Obrońców Wybrzeża, gdzie Pani organizatorka opo-

wiedziałam nam o bo-

haterach, którzy przez 

7 dni dzielnie walczyli 

o lepszą przyszłość dla 

Polski. Następnie nad-

szedł czas na zakwate-

rowanie i obiadokola-

cję, po której poszli-

śmy zwiedzić plażę.  

 Drugiego dnia, wyruszyliśmy z naszego 

ośrodka do Gdyni, gdzie wybraliśmy się do Akwa-

rium Gdyńskiego. Mieliśmy możliwość obejrzenia 

podwodnego świata Bałtyku i zgłębienia wiedzy na 

temat jego historii. Następnie dojechaliśmy do Sopo-

tu, gdzie każdy we własnym zakresie zwiedzał to 

wspaniałe miasto. Niektórzy z nas wybrali się na 

znane nam wszystkim molo, inni zaś spacerowali po 

mieście, kupując kolejne pamiątki.  

 Nadszedł czas na ostatni punkt naszej wy-

cieczki. Było nim Muzeum II 

Wojny Światowej, które zrobiło 

na wielu z nas ogromne wraże-

nie. Tak zakończyła się nasza 

dwudniowa wycieczka do Trój-

miasta. Wszyscy bawiliśmy się 

naprawdę super, lepiej się po-

znaliśmy i zawarliśmy nowe 

przyjaźnie. Dziękujemy naszym 

nauczycielom (pani Anecie Bali 

i pani Annie Wenerskiej), którzy zorganizowali nam 

tę niezapomnianą wycieczkę. 



REJONOWY ETAP ZAWODÓW  

W INDYWIDUALNYCH BIEGACH  

PRZEŁAJOWYCH  

 

 5 października uczniowie z powiatów: le-

gionowskiego, wołomińskiego, piaseczyńskiego, 

otwockiego i nowodworskiego wzięli udział w rejo-

nowym etapie Indywidualnych Biegów Przełajo-

wych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej.  

 Do tego etapu zakwalifikowało się aż           

9 uczniów z naszej szkoły. Sukces wywalczył Filip 

Surdyk z klasy 4a, który zdobył 2. miejsce i za-

kwalifikował się do etapu wojewódzkiego. 

 

 Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 

udział i życzymy dalszych sukcesów. 
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NA SPORTOWO 
Nasza szkoła nie tylko kształci matematyków, biologów, geografów i historyków.  

Dba również o rozwój tężyzny fizycznej swoich uczniów.  

 TURNIEJ SZACHOWY  

w ramach Mazowieckich Mistrzostw Młodzieży  

 

 21 października w Szkole Podstawowej im. 

Mikołaja Kopernika w Serocku odbył się turniej sza-

chowy dla szkół podstawowych i ponadpodstawo-

wych z terenu powiatu 

legionowskiego. 

 Liceum Ogól-

nokształcące im.  

S. Lema w Stanisławo-

wie Pierwszym repre-

zentowała waleczna, 

czteroosobowa druży-

na w składzie: Gabriel Czarnowski, Michał Paśko  

i Klaudia Niebrzegow-

ska z klasy III A oraz 

Kacper Wiśniewski      

z klasy IV B.  

Po drugiej stronie plan-

szy znalazły się drużyny 

z LO im. M. Konopnic-

kiej i Zespołu Szkół      

w Komornicy. 

Rozegraliśmy cztery partie (wraz z rewanża-

mi), a każdy z graczy zasiadał do planszy skupiony    

i gotowy do zdobywania turniejowych punktów. Ta-

kie nastawienie przełożyło się na sukces.  

Po zaciętej i emocjonującej grze zdobyliśmy 

2 miejsce, z czego jesteśmy bardzo dumni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkim szachistom gratulujemy! 



KĄCIK 
WIERSZOKLETÓW 

G A Z E T K A  L I C E U M  O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E G O   
I M .  S T A N I S Ł A W A  L E M A  W  S T A N I S Ł A W O W I E  P I E R W S Z Y M
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AMBASADORZY  

CZYTELNICTWA  

Z NASZEJ SZKOŁY 

 Upoluj swoją książkę to część Czytaj PL, 

nawiększej akcji czytelniczej w kraju, a kto wie, 

czy także nie na świecie. Trwa od 2 do 30 listopada. 

 Akcja ma charakter bezpłatnej wypoży-

czalni bestsellerowych e-booków i audiobooków. 

Aby wziąć w niej udział, należy pobrać aplikację 

mobilną Woblink i przy jej pomocy zeskanować 

kod QR, który znajdziecie na koszulkach Waszych 

Ambasadorów – Julki, Oli i Kasi z III B oraz pani 

Dorotki Pająk, a także na stronie internetowej na-

szej szkoły. Kod QR jest kluczem do wirtualnej bi-

blioteki, w której można znaleźć polskie i światowe 

bestsellery.  

 Kod będzie ak-

tywny od 2 listopada. 

Czytać i słuchać bestsel-

lerowych książek będzie 

można przez cały listo-

pad.  

 

 

 

Żeby zostać posiadaczem takiej oto koszulki i jed-

nocześnie stać się ambasadorem czytelnictwa w na-

szej szkole, wystarczyło wypełnić formularz na stro-

nie CZYTAL PL. 

 

 

DZIEŃ  
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

 

 Uroczystość Wszystkich Świętych, często jest 

mylona ze Świętem zmarłych.  

 Według Kościoła katolickiego, 1 listopada 

jest jednym z najbardziej radosnych dni dla chrześci-

jan. To dzień modlitwy za tych znanych i nieznanych 

świętych. W ten sposób Kościół oddaje im cześć. Jest 

to dzień, który przypomina katolikom o powszech-

nym powołaniu do świętości. Teologia wskazuje, iż 

każdy otrzymał dar zbawienia. Jezus Chrystus złożył 

ofiarę za wszystkich ludzi. Jednakże od każdego czło-

wieka zależy, czy i w jaki stopniu przyjmie ten dar 

świętości od Boga. 
 

  W tym pełnym zadumy dniu warto przeczy-

tać wiersz napisany przez Oliwkę Jankowską. 

Głos mi się łamie gdy mam Cię zawołać  

A ledwo bez Ciebie mogę podołać  

Podnoszę ręce do Boga, do nieba 

By zabrał ode mnie wszystkie wspomnienia  

 

Chcę pobiec w tył, cofnąć się za siebie  

Wtedy gdy było między nami lepiej  

Wtedy gdy serce tak nie krzyczało  

I nie bolało  

 

Nogi mnie bolą lecz się nie położę  

Będę szła dalej po pustej drodze  

Będę szła tęskno patrząc jak w oddali  

Jak się światełko pali  

 

Wspominać będę te dobre czasy  

Niebo w oddali i tamtą ławkę  

Tęskno wspominać te czasy będę  

Gdy miałam serce we wszystkich kawałkach 
 


