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Spis treści 



Kącik 
poetycki

szkoda

i choć szkoda
że nie pokocham już nikogo
po raz pierwszy 
okropnie się cieszę na myśl 
że tyle razy umarłam z miłości
ponieważ wciąż tu jestem 
i oddycham
mogę przestać się bać
nikogo nie obdarzę już tak silnym uczuciem
już nigdy cierpienie nie będzie tak wymowne 
paraliżujące i dosłowne
mimo to czasami żałuję 
że nie byłeś pierwszy
być może gdybyś to Ty wyjaśnił mi jak to jest kochać
byłabym w stanie pokazać Ci miłość od początku 
a teraz gdy pytasz mnie ile dla mnie znaczysz 
odpowiedź nie jest taka oczywista
 
Autor anonimowy 

 



Ferie z Julkiem
Wielkimi krokami zbliżają się upragnione przez nas 

wszystkich ferie zimowe! Wiele osób od miesięcy skrupulatnie 
planowało obozy, wyjazdy i inne aktywności przeznaczone na 

owe dwa wolne tygodnie. 
Drogi Czytelniku, nie należysz do tego grona? Nie martw się, 

Julek postanowił wyciągnąć do Ciebie pomocną dłoń! Poniżej 
przedstawia nieoczywiste, lecz warte odwiedzenia miejsca, do 

których dotrzemy pociągiem z Leszna w mniej niż trzy 
godziny.

Pierwszą propozycją Julka jest niedoceniana perełka naszego regionu
- Głogów. Oko miłośników historii z całą pewnością ucieszy widok
Zamku Książąt Głogowskich z XVII, w którym obecnie znajduje się
Muzeum Archeologiczno - Historyczne.   Na szczególną uwagę
zasługują także: ruiny Teatru im. Andreasa Gryphiusa, XVIII-wieczny
fort Gwiaździsty, cykl rzeźb Dzieci Głogowskie oraz schron
przeciwlotniczy.



Tym razem Julek zabiera nas w nieco
dłuższą podróż, której celem będzie
malownicza Jelenia Góra. Stare Miasto,
Muzeum Karkonoskie i urokliwe, barwne
kamieniczki należą  do najbardziej
znanych atrakcji tego miasta. Warto
jednak opuścić centrum i udać się na
niesamowitą przygodę wśród
porośniętych lasem pagórków. Celem
naszej wędrówki będzie szczyt Góry
Szybowcowej, z której roztacza się
obłędna panorama karkonoskich
szczytów. 

(Julek rekomenduje zabranie ze sobą
drugiej połówki;))

Kierunek wschód! Julek zabiera nas do
klimatycznego Kalisza. Na terenie miasta
znajduje się mnóstwo fantastycznych
atrakcji, które koniecznie musisz
zobaczyć!
Pierwszym punktem programu będzie
majestatyczny gmach Teatru 
im. Wojciecha Bogusławskiego, następnie
udamy się w okolice Głównego Rynku 
w celu zwiedzenia ratusza, katedry oraz
pięknego parku miejskiego. Wycieczkę
zakończymy przenosząc się do czasów
Piastów w Rezerwacie Archeologicznym.

 
 



Czyli przekazujemy wieści z su!

Szanowna Dyrekcjo, 
Drogie Grono Pedagogiczne, 
Drodzy Pracownicy Szkoły,

Koleżanki i Koledzy Uczniowie!

Wszelkiej pomyślności i zmian
tylko na lepsze. Wielu pięknych,
szczęśliwych chwil, uśmiechu
oraz sił i wytrwałości w dążeniu
do wytyczonych przez siebie
celów.  Niech nowy rok niech
przyniesie spełnienie nadziei       
 i oczekiwań, zaś życie prywatne 
 i zawodowe przysporzy radości
oraz satysfakcji. Wszystkiego co
najlepsze!

Prezydium 
Samorządu Uczniowskiego



 
 

Klub Wędrującej 
Książki

IIILO w Lesznie

Wieści SU
Zapraszamy do udziału w „Klubie 

wędrującej książki”. Pierwszych 
chętnych czytelników prosimy o  

zgłoszenie się, do biblioteki. Książki 
wyruszą w podróż już w środę 

(25.01.2023). 
Dostępne tytuły:

 



Jak oceniłby Pan ogólny stopień zainteresowania 
przedmiotem, którego pan uczy? 

Praca, praca i jeszcze raz praca. 
Nie da się zdać egzaminu 

maturalnego z informatyki bez 
samodzielnej pracy. 

Wywiad z p.Galasem

Zainteresowanie informatyką jest, 
ale zróżnicowane w każdym nowym 

roczniku. Z czasem to 
zainteresowanie się rozwija, 

a czasem ginie.

Czy ma pan jakieś rady dla uczniów chcących zdawać 
informatykę na egzaminie maturalnym 



 Czego powinniśmy się uczyć na informatyce?  
 

Dlaczego akurat ten przedmiot a nie inny? 

W obecnych czasach najbardziej 
prządane zawody to  grafik 

komputerowy, zawody  związane, 
z bezpieczeństwem systemów,

budową sieci oraz modelowanie
 i druk 3D.

Informatyka jest moim hobby i 
zainteresowaniem, dlatego to 

właśnie w tym kierunku 
poszedłem.

Gdyby nie zawód nauczyciela to co?  

Gdyby nie nauczyciel to 
najprawdopodobniej nadal coś 
związanego z informatyką np. 

Grafika lub  animacja 
komputerowa.

 
 



Horoskop noworoczny!Horoskop noworoczny!Horoskop noworoczny!
Waga (23 września-23 października) 

Lew (23 lipca-22 sierpnia) 

Koziorożec (22 grudnia-20 stycznia)
Pierwszy miesiąc nowego roku powinien być dla
koziorożców czasem na zastanowienie się nad
tym, co im służy, a co nie. Pora na zostawienie za
sobą niektórych relacji i wspomnień.
Kontemplowanie nad tym, co minęło nie pozwoli Ci
wejść w nowe ścieżki.

Panna (23 sierpnia-22 września)
Panny powinny popracować nad emocjami.
Praktykuj wyciszenie i spokój, nie pozwól by
nieprzychylne uwagi wyprowadziły Cię 
z równowagi. Początek nowego roku może okazać
się dla Ciebie rozpoczęciem pracy nad rozwojem
osobistym. Prawdopodobnie odczuwasz stres
powiązany z podjęciem znaczącej decyzji, w tej
sytuacji pomocna może okazać się druga osoba
spod znaku panny.

Dla zodiakalnych wag najbliższy czas jest
świetną okazją na zawarcie nowych znajomości.
Możecie czuć się zniechęceni, jednak nowe osoby
wniosą do Waszego życia dobro i wiele pozytywnych
emocji. Julek radzi, byś otworzył się na świeże
relacje. Ostatnio szczególnie sprzyjają Wam osoby
spod znaku skorpiona i wodnika.

Lwy wraz z nowym rokiem czują potrzebę zmian.
Poszukujesz nowych dróg, które 
w rzeczywistości mogą okazać się trudniejsze 
i wcale nie zagwarantują powodzenia. Sprawy
mogą potoczyć się inaczej niż myślisz. Styczeń nie
jest dla Ciebie odpowiednim czasem na zmiany,
powstrzymaj się od podejmowania znaczących
decyzji.



Skorpion (24 października-22 listopada)
Początek 2023 to z pewnością czas skorpiona.
W Twoim życiu pojawi się długo wyczekiwana
osoba, Julek podejrzewa, że jest to ktoś spod
znaku wagi. ciężki okres jest już za Tobą. Nowy
rok to dla Ciebie również pora na weryfikacje
kto z Twojego otoczenia nie życzy Ci dobrze, tak
aby zostali przy Tobie prawdziwi przyjaciele.

Bliźnięta (21 maja-21 czerwca)
Prawdopodobnie ostatni czas nie należał dla
bliźniąt do najlepszych, ale teraz wszystko zmierza
w dobrą stronę. Przygotuj się na małe i większe
sukcesy w każdej dziedzinie życia. Twoje życie
nabiera tempa, pozbywasz się zmartwień które
zaprzątały Ci głowę. Pomyśl o spędzeniu wolnego
czasu ze zodiakalnym lwem, który ostatnio
dodatkowo Ci sprzyja.

Baran (21 marca-20 kwietnia)
Początek nowego roku dla baranów jest czasem
licznych spotkań towarzyskich, zawierania nowych
znajomości i odbudowywania starych relacji. może
rozpamiętujesz o starych nieporozumieniach,
schowaj swoją dumę do kieszeni i jako pierwszy
wyciągnij rękę na zgodę.

Ryby (19 luty-20 marca)

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

Julek radzi, aby ryby poświęcaly więcej czasu
sobie. Nie kieruj swojej całej uwagi na świat
zewnętrzny, zadbaj o to, by Twoje zdrowie
nie ucierpiało na nadchodzących zadaniach 
i obowiązkach. Możesz czuć się przytłoczony
zbliżającymi się zobowiązaniami, ale pamiętaj
o chwilach odpoczynku i odetchnienia.



Strzelec (23 listopada-21 grudnia)
Julek zauważył, że wydarzenia które miały
miejsce w zeszłym roku zaprzątają Ci głowę,
jesteś rozkojarzony i  pozbawiony energii, co
może wpływać na Twoje relacje z bliskimi.
Potrzebujesz chwili dla siebie, by przemyśleć
dlaczego sprawy tak się potoczyły. Czeka Cię
jeszcze sporo wyzwań.

Wodniki rozkwitają emocjonalnie. Na pierwszym
miejscu pojawił się rozwój relacji
międzyludzkich, a sprawy finansowe i obowiązki
spadły na dalszy plan. O Waszą uwagę będzie
zabiegać wiele osób, niektóre propozycje okażą
się zaskakujące. 

Wodnik (21 stycznia-19 lutego)

Byk (21 kwietnia-20 maja)
W najbliższym czasie byki mogą spodziewać się
rozterek, rozchwiania emocjonalnego i poczucia
braku siły. Potrzebujesz wsparcia które okaże
Ci bliska osoba spod znaku raka. Czekają na Ciebie
również nowe, korzystne propozycje. Nie pozwól,
by złe emocje wpłynęły na Twój odbiór tych
okazji.

Rak (22 czerwca-22 lipca)
Możesz znajdować się aktualnie w trudnej
sytuacji, ale jeżeli uzborisz się 
w cierpliwość- sprawy się polepszą. Julek
dostrzegł, że może chodzić tu o spory
rodzinne lub rozterki sercowe. Pragniesz
silnej i angażującej relacji. Wkrótce
odnajdziesz spokój u boku strzelca lub
bliźniąt.
 



Bingo noworoczne

Wybierz się na 
siłownię

Zapisz się na 
zajęcia 

dodatkowe

Rozpocznij 
naukę nowego 

języka
Wyśpij się 

Przeczytaj 
minimum 20 

książek

Znajdź nowe 
hobby

Zapisz się na 
wolontariat

Zaoszczędź 
pieniądze

Poznaj nowych 
ludzi



 
SKŁADNIKI:

-herbatniki maślane 180g
-50g masła

-3 jajka
1 łyżka kwaśnej śmietany

Mus z białej czekolady:
-120ml mleka najlepiej 3.2%

-25g cukru
-4 sztuki żelatyny w listkach

-240g białej czekolady
-530g śmietany słodkiej 36%

-40g cukru wanilinowego
 

PRZYGOTOWANIE: 
Krok1- przygotuj spód. Ciastka pokrusz, dodaj do nich rozpuszczone masło i 

wymieszaj. Tortownicę wyłóż papierem do pieczenia oraz masą z 
herbatników. Piecz w 170° ok. 10min

Krok 2- jedno żółtko wymieszaj ze śmietaną. Posmaruj wypieczone 
herbatniki i ponownie zapiecz 2/3min.

Krok 3- namocz żelatynę. Utrzyj żółtka z cukrem i cukrem wanilinowym. 
Zagotuj mleko i dodaj do żółtek energicznie mieszając. Dodaj połamaną 

czekoladę i odciśniętą żelatynę. Wymieszaj.
Krok 4- śmietankę ubij na pół sztywno i wymieszaj z masą czekoladową do 

połączenia się składników.
Krok 5- Masę przelej na herbatniki. Podawaj schłodzone.

Ciasto chmurka

Juliuszowe 
Rewolucje



List od redaktorek
I tak oto pojawiamy się w pierwszym wydaniu
Julka w 2023 roku! ❤  Dziękujemy za pozytywny
odbiór gazetki i pomoc zaangażowanym 
Życzymy Wam wszystkiego co najlepsze 
w Nowym Roku, a przede wszystkim spełnienia
wszystkich noworocznych postanowień
(zachęcamy również do skorzystania z naszego
BINGO ) W lutym niestety nie ujrzycie pełnego
wydania, lecz Julek szykuje dla Was miłą
niespodziankę, przekonacie się o tym już
niedługo 😜  Zachęcamy do podzielenia - się
swoją opinią na instagramie gazetki! 

                                  Wasze redaktorki <3

Redaktorzy 
Maria Chorążewska 
Julianna Kucner 
Jagoda Macieszonek 
Faustyna Dąbrowska 
Amelia Szafraniak 
Kinga Rochowska


