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"Skutek długofalowy"

i nawet gdy przestałeś być problemem
gdy przestałeś być nękającym mnie cieniem własnej 
egzystencji
gdy nauczyłam żyć się w świecie pozbawionym twojej 
obecności
gdy wyparłam cię z własnych snów 
ja zaczęłam nim być
często zapominam o tym 
że jestem częścią ciebie 
kawałkiem który mi podarowałeś
uwłaczającą cząstką bez której teoretycznie nie 
byłabym sobą
ale nie będę taka jak ty 
nie skrzywdzę nikogo w tak okropny sposób

Kącik poetycki



Rywalizacja klas
Czyli podsumowanie tygodnia humanistycznego

historia
 

1a - 93% - 5pkt
1b - 62% - 3pkt
1c - 88% - 5pkt 
1d - 91% - 5pkt
1e - 41% - 2pkt
1f - 77% -  4pkt
1g -14% -  1pkt
1h - 71% - 4pkt

2a - 93% -  5pkt
2b - 72% - 4pkt
2c - 93% - 5pkt
2d - 81% - 4pkt
2e - 75% - 4pkt
2f - 0% - 0pkt

3a - 70% - 4pkt
3b - 93% - 5pkt
3c - 89% - 5pkt
3d - 76% - 4pkt
3e - 97% - 5pkt
3f - 84% - 4pkt
4a - 55% - 3pkt
4b - 80% - 4pkt
4c - 33% - 1pkt
4d - 37% - 1pkt
4e - 72% - 4pkt
4f - 0% - 0pkt

 

j. polski 
 

1a – 100% - 6pkt
1b – 3% - 1pkt

1c – 85% - 5pkt
1d – 81% - 4pkt
1e – 79% - 4pkt
1f – 83% - 4pkt
1g – 0% - 0pkt

1h – 76% - 4pkt
2a – 85% - 5pkt
2b – 88% - 5pkt
2c – 88% - 5pkt
2d – 39% - 1pkt
2e – 81% - 4pkt
2f – 72% - 4pkt
3a – 88% - 5pkt
3b – 82% - 4pkt
3c – 85% - 5pkt
3d – 93% - 5pkt
3e – 91% - 5pkt
3f – 80% - 4pkt
4a – 69% - 3pkt
4b – 17% - 1pkt
4c – 67% - 3pkt
4d – 4% - 1pkt
4e – 7% - 1pkt
4f – 0% - 0pkt

 
 
 
 
 



j.angielski
      

 1a -97% - 5pkt        
1b - 0% - 0pkt
1c - 3% - 3pkt

1d - 81% - 4pkt
1e - 12% - 1pkt

1f  - 88% - 5pkt
1g  - 3% - 1pkt

1h - 79% - 4pkt
2a - 82% - 4pkt
2b - 88% - 5pkt
2c - 45% - 2pkt
2d -65% - 3pkt
2e - 75% - 4pkt
2f - 76% - 4pkt
3a - 79% - 4pkt
3b - 86% - 5pkt
3c - 85% - 5pkt
3d - 72% - 4pkt
3e - 97% - 5pkt
3f -88% - 5pkt
4a - 3% - 1pkt

4b - 37% - 1pkt
4c - 0% - 0pkt
4d - 11% - 1pkt
4e- 45% - 2pkt
4f - 50% - 2pkt

 

j. niemiecki
 

1a - 79% - 4pkt
1b - 0% - 0pkt

1c - 44% - 2pkt
1d - 63% - 3pkt
1e - 0% - 0pkt
1f - 89% - 5pkt
1g - 0% - 0pkt
1h - 21% - 1pkt

2a - 82% - 4pkt
2b - 91% -5pkt

2c - 70% - 4pkt
2d - 52% - 2pkt
2e - 66% - 3pkt
2f - 68% - 3pkt
3a - 79% - 4pkt
3b - 96% - 5pkt
3c - 89% - 5pkt
3d - 72% - 4pkt
3e - 97% - 5pkt
3f  - 0% - 0pkt
4a - 62% - 3pkt
4b - 97% - 5pkt
4c - 40% - 2pkt
4d - 22% - 1pkt
4e - 0% - 0pkt
4f - 0% - 0pkt

 
 

Rywalizacja klas
Czyli podsumowanie tygodnia humanistycznego



W dniach  14-17.11 odbył się w naszej 
szkole Tydzień Nauk Humanistycznych. 

Uczniowie zmierzyli się z zadaniami z 
języka polskiego, historii, języka o 

angielskiego oraz niemieckiego. 
Uczestnicy, którzy w teście uzyskali 

stuprocentowe wyniki, zostali 
nagrodzeni ocenami bardzo dobrymi. 

Wydarzenie cieszyło się ogromną 
popularnością i zainteresowaniem 
uczniów, którzy w wyznaczonych 

uprzednio godzinach chętnie 
rozwiązywali testy. 

Samorząd Uczniowski bardzo 
serdecznie dziękuje wszystkim 

uczestnikom, zapraszając tym samym do 
wzięcia udziału w następnych 

inicjatywach przez nas organizowanych 
;D

Julek w samorządzie
Czyli przekazujemy wieści z su!

Samorząd uczniowski



Horoskop listopadowyHoroskop listopadowyHoroskop listopadowy   

Waga (23 września-23 października) 
Wagi zdecydowanie potrzebują odpoczynku
psychicznego. W sprawach sercowych czeka je
mnóstwo wątpliwości, ale wszystko powinno
finalnie rozwiązać się pod koniec miesiąca. Zamiast
martwić się na zapas skupcie się na sobie i
własnym rozwoju!

Lew (23 lipca-22 sierpnia) 
Julek radzi by lwy schowały swoją dumę do
kieszeni i wykonały pierwszy krok względem
osoby, która od dawna siedzi w waszej głowie. Nie
zapomnijcie jednak o powiększających się
obowiązkach, bo w przeciwnym razie będziecie
tego żałować.
Koziorożec (22 grudnia-20 stycznia)

Koziorożce powinny popracować nad własną
autentycznością. Staracie szczególnie
przypodobać się innym? Nigdzie was to nie
zaprowadzi. Skupcie się zamiast tego nad
własnym zdrowiem psychicznym, ponieważ
wygląda na to, że w ostatnim czasie nie jest z
nim najlepiej.

Panna (23 sierpnia-22 września)
Panny czeka dobra passa! Julek twierdzi, że
nawiążecie nowe znajomości, a stan waszego
konta zwiększy się o całkiem przystępną
kwotę. Wstrzymajcie się jednak na pewien
czas z gotowaniem, ponieważ może przynieść
to katastrofalne skutki..



Skorpion (24 października-22 listopada)
Listopad będzie łaskawy dla skorpionów.
Wszystko ułoży się po waszej myśli.
Pamiętajcie tylko, że rodzina na was liczy i
nie uciekajcie przed obowiązkami.  Nadmiar
energii warto wykorzystać na
przemeblowanie bądź porządki.

Bliźnięta (21 maja-21 czerwca)
Julek zaleca odpoczynek od nadmiaru
wrażeń, choć Listopad będzie szczególnie
intensywny pod względem szalonych
pomysłów, które zapragniecie zrealizować.
Ktoś bliski chętnie dotrzyma wam
towarzystwa i was w tym wesprze.

Baran (21 marca-20 kwietnia)
Uważajcie, żeby wasze podejrzenia i
pretensje nie zepsuły kontaktów z bliskimi.
W listopadzie  nie będziecie czuć się
najlepiej, ale wszystko finalnie się ułoży.
Postarajcie się nie osądzać innych i nie
wtrącać się w sprawy, które was nie
dotyczą.

Ryby (19 luty-20 marca)

Julek wróży...Julek wróży...Julek wróży...

RYby nie przestaną myśleć o pracy nawet
podczas obiadu. macie szansę znaleźć wyjście
z finansowych kłopotów. Po południu pozwólcie
sobie na więcej lenistwa, nawet kosztem
niektórych obowiązków. Nie przejmujcie się
jednak, bo julek widzi same sukcesy!



Strzelec (23 listopada-21 grudnia)
Strzelce poczują przypływ odwagi, zabiorą się
za jakieś wielkie wyzwanie. W każdej trudnej
sprawie uda się wam postawić na swoim. Ktoś
wam bliski potrzebować będzie waszej pomocy,
nie zostawiajcie go bez dobrej rady.

Uwierz w siebie, a zobaczysz, że wszystko jest
możliwe. osiągniesz wiele sukcesów, jeśli tylko
docenisz to, co już masz, zamiast koncentrować
się na swoich wadach. Zrób bilans swoich zysków i
strat, a zobaczysz, jak wiele udało ci się
osiągnąć dzięki własnej pracy.

Wodnik (21 stycznia-19 lutego)

Byk (21 kwietnia-20 maja)
Będziesz bardziej niż zwykle przebojowy i pewny
siebie. Wszędzie, gdzie się pokażesz, będziesz
zdobywać przychylność ludzi. Wszyscy będą
sprzyjać nawet najbardziej ryzykownym
planom, zwłaszcza jeśli znajdziesz do nich
pomocników.  Bądź czujny.

Rak (22 czerwca-22 lipca)
Przed tobą udany i aktywny miesiąc. W pracy
sukcesy, ale jeśli możesz, jedź na wakacje.  Nie
grożą ci teraz zdrowotne załamania ani
przeziębienia. Będziesz miał siły aby
przemierzać najdalsze szlaki, a potem
imprezować i tańczyć. 



Jakie kolory będą królować w tym sezonie? 
Będzie to czerwień w każdej okazałości,
projektanci zachęcają do noszenia czerwieni
na poszczególnych ubraniach ale także w
total lookach.
Kolor beżowy dla przełamania tak mocnego
odcienia czerwieni. Beż idealnie sprawdzi
się z granatem, bielą, brązem, a także
odcieniami pomarańczu.
Miodowe odcienie, pisząc to mam na myśli
odcienie od żółci, po pomarańcz, a nawet
wpadające w brązy. Te kolory idealnie
dopasują się do aury za oknami. 
Do mody powrócą bomberki w stylu college.
W latach 80 i 90 bardzo modne. Oversize, do
pasa, że ściągaczami, z naszywkami czy nr
ulubionej drużyny.
Skóra w każdym wydaniu, płaszcze, kurtki,
spodnie a nawet marynarki. Nie tylko w
kolorze czerni ale także brązu, szarości oraz
granatu.

 

Julek radziJulek radziJulek radzi
 Czyli co będzie modne w sezonie 

jesie�/zima 2022-23



Fuksja jak mówią projektanci "kolor dla
odważnych", najbardziej pasujący brunetką w
tym roku nawet w odsłonie total looku.
Oversizowe frencze: za duże kurtki, płaszcze czy
koszule? Nie bój się nosić takich ubrań! To
wszystko wróci do mody tej jesieni. 
Gorsetowe topy: nosi je coraz więcej kobiet w
różnych odsłonach i odcieniach. Skórzane kurtki
i marynarki jak i u mężczyzn będą w tym sezonie
w modzie. Powróci do nas moda z lat 80/90.
Spodnie z niskim stanem, bomberki w stylu
college oraz  garnitury w różnych kolorach.

W tym sezonie jak co roku zakrólują kolory takie
jak: brąz, czerń oraz camel, ale to nie wszystko
modna będzie także biel . 
Brąz zachwyci nas swoją głębia i intensywnością,
będzie modny na skórzanych ubraniach imitując
rozpływającą czekoladę. 
Czerń w każdej odsłonie: płaszcze, marynarki. 
 Tak samo będzie i w tym roku. Biel kojarzy nam
się z wakacjami, jednak w tym roku będzie
królowała w sezonie jesienno-zimowym nawet w
total lookach. Jej subtelność i delikatność jest
idealna na eleganckie uroczystości.

Julek radziJulek radziJulek radzi
Czyli co będzie modne w sezonie 

jesie�/zima 2022-23



 rodzaj certyfikatu 
poświadczającego znajomość języka 
niemieckiego, do którego egzaminy 

przygotowuje konferencja ministrów 
kultury i oświaty  KMK. Egzamin 

potwierdza znajomość języka 
niemieckiego na poziomie A2/B1

 

Co to jest egzamin DSD?

Koordynatorami DSD w 
naszej szkolą są m.in:
p. Mariola Kuczyńska- 

Szoplik,  Agnieszka 
Płóciniak, Anna Stróżyk 
oraz Monika Królikowska

DSD W NASZEJ SZKOLE

egzamin DSD1 potwierdza znajomość języka niemieckiego wg
standardów europejskich na poziomie A2/B1
jest przydatny przy poszukiwaniu pracy, ponieważ daje pewną
swobodę w codziennej konwersacji
pozwala kontynuować naukę języka niemieckiego na wyższym poziomie
jest bardzo dużą pomocą w przygotowaniu do matury rozszerzonej z
języka niemieckiego 
pozwala na rozpoczęcie nauki w kolegiach przy szkołach wyższych w
Niemczech

Dlaczego warto zdać egzamin DSD?

Które klasy naszej szkoły 
mogą przystąpić do 

egzaminu?

Program DSD w naszej szkole 
przypisany jest do trzech klas: 

językowej, ogólnej oraz policyjnej. 
Osoby z innych klas, które 

zainteresowane są programem i 
wiążą z językiem niemieckim swoją 
przyszłość także mogą do niego 

przystąpić – wystarczy zgłosić się 
do koordynatorów programu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Certyfikat
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_niemiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_niemiecki
https://www.diki.pl/slownik-niemieckiego?q=konferencja+ministr%C3%B3w+kultury+i+o%C5%9Bwiaty
https://www.diki.pl/slownik-niemieckiego?q=konferencja+ministr%C3%B3w+kultury+i+o%C5%9Bwiaty


Czy trudno jest zdać egzamin DSD?

Przystąpienie do egzaminu na 
pewno wymaga systematycznej 
pracy i samozaparcia. Język 
niemiecki sam w sobie nie jest 
trudny. Ważne by regularnie 

uczęszczać na zajęcia prowadzone 
przez koordynatorów DSD i 

powtarzać materiał. Ciężka praca 
na pewno się opłaci!

Co proponujemy naszym 
uczniom?

Specjalne organizacje, które 
zajmują się poszukiwaniem 

praktyk wspierane przez DPJW 
(Polsko-Niemiecka Współpraca 

Młodzieży), wycieczki za granicę, 
poziom B1, nauka samodzielności, 
wkroczenie w etap dorosłości 

oraz zapoczątkowanie przyszłej 
kariery

Z ilu części składa się 
egzamin?

Höerverstehen - słuchanie
Leseverstehen - czytanie

Schriftliche Kommunikation 
- pisanie

Mündliche Kommunikation- 
mówienie

 

Przebieg egzaminu

Schreiben - pisanie
(75 Minuten)

Lesen - czytanie
(60 Minuten)

Hören - słuchanie 
(40 Minuten)

Sprechen - mówienie
 (15 Minuten) 

 
 



– Co tak stoisz? Posprzątaj tu. Tam masz miotłę. – Wskazuje na
szczotkę, która jest oparta o drewniany stolik. 
Zabieram szufelkę, która stoi obok i kładę ją na blat, aby mieć ją
pod ręką i zaczynam zamiatać. Tata znów wraca do swoich
zajęć. 
– Co znowu zrobiłeś, że matka za tobą wyszła? – pyta znienacka.
– Nie założyłem czapki i nie ubrałem kurtki – opowiadam w
skrócie i zgarnij brudna małą kupkę. 
– Martwi się o ciebie. – Wzdycha. 
– Nie zgadza się, abym się spotkał z Adrianną. – Wrzucam
zamieciony pył do wiaderka przy wyjściu. 
– Wiesz, twoja matka chce dla ciebie jak najlepiej. Ja zresztą też. –
W jego głosie słychać zakłopotanie. – Możesz się przecież
spotkać w inny dzień. 
– Ty tak serio? – Odkładam zmiotkę obok wiaderka, tak, aby
oparła się o ścianę. –Planowałem z nią to już wcześniej. To
wygląda tak, jakbym ją wystawił. – Odmów i wszystko będzie
dobrze. Poza tym na pewno to zrozumie. – Mówi to w taki
sposób, jakby to była najprostsza rzecz na świecie. – Jeśli
skończyłeś, sprzątnij jeszcze wszystko z tych blatów. Czyste
ścierki poukładaj na regale, a te, co są brudne, wrzuć do
wiaderka. 
Tata chyba jeszcze nigdy nie miał własnego zdania, a jeżeli już je
miał, to nigdy nie wypowiadał go przy mamie. Chyba dlatego
siedzi tu całymi dniami. Tutaj może robić, co chce. Jedynie
wieczorami matka do niego zagląda, a on się irytuje, bo nie
może sobie posłuchać muzyki. Wtedy najczęściej narzekają, jak
bardzo jestem beznadziejnym synem. Już się do tego
przyzwyczaiłem. Ilekroć jedno stwierdzenie się powtarza, tym
bardziej człowiek zaczyna w nie wierzyć.

 Nasycony beznadzieją



 Ja też uwierzyłem. Przynajmniej dzięki temu nie boli mnie to
tak bardzo, jak na początku. 
Każde narzędzie, które jest brudne, obcieram czystą szmatką,
po czym wrzucam je do skrzynki. Gdy większość jest już na
swoim miejscu, odkurzam półki, na których mają pojawić się
pudła z preparatami do czyszczenia samochodu, stara
frytkownica, dwa wiadra i ścierki. 
– Skończyłem. Pójdę się przebrać. – informuję go. 
– Powiedz matce, żeby zrobiła mi kolację – mówi, wstając z
podłogi. 
Podchodzi do czystych szmatek, które leżą na regale, wyciąga
jedną i wyciera w nią brudne dłonie. Kiwam potwierdzająco
głową i wychodzę. Mój zegarek wskazuje, że zbliża się
osiemnasta. W domu ściągam buty i odstawiam je na bok, aby
nikt się nie przewrócił. Idę na górę, a gdy przypominam sobie o
tym, że miałem powiedzieć matce, aby zrobiła ojcu kolację,
zatrzymuję się w połowie drogi.
– Ojciec powiedział, żebyś zrobiła mu kolację! – wołam, po czym
pokonuję kolejne stopnie. – A ty gdzie idziesz? – pyta, idąc w
stronę schodów. 
– Tam, gdzie mnie nogi poniosą – rzucam obojętnie. 
– Mówiłam ci, że dzisiaj masz zostać w domu. 
Słyszę, że matka za mną idzie, więc przyspieszam i zamykam się w
pokoju. Otwieram szafę i ściągam brudną koszulkę. Nagle
wchodzi bez pukania. Czasem mam wrażenie, że gdyby miała
umiejętność strzelania



List od Redaktorek
Za nami już trzecie wydanie w tym roku 

szkolnym! <3 Serdecznie dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym i zachęcamy do dalszej 

współpracy z nami :) Mamy nadzieję, że gazetka 
pozytywnie zapadnie w Waszej pamięci i dalej 
będziecie ją czytać. Koniecznie podzielcie się 

swoją opinią na Instagramie. Do zobaczenia w 
grudniu! <3

Wasze redaktorki

RANYJULEK . 3LO
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