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Ale ja nie chcę zimy! 

 

Człowiek i zima jest niczym Kot i Pies we wspólnym domu. Nie  

przepadają za sobą, syczą na siebie, ale jeść muszą, mimo wszystko, 

razem. Tak samo jest na przełomie jesieni i zimy, gdy każdy  

z pomrukiem kupuje kurtkę, zmienia opony na zimowe, odpowietrza, 

te wiecznie zapowietrzające się, grzejniki.  

Zawsze występuje obawa przed zimą stulecia, zabójczymi mrozami  

i zepsutym samochodem. Jedynie dzieci zdają się być pozytywnie  

rozemocjonowane, gdy temperatura zaczyna zbliżać się  

do magicznego zera.  

W pewnym momencie przychodzą jednak Święta, a następnie styczeń 

i jeśli oba te terminy okażą się być bezśnieżne, to pojawiają się pomruki niezadowolenia.  

,,Jak to, Święta bez śniegu?” – Powie ktoś, patrząc przez okno, mając jednak gdzieś z tyłu głowy  

,,Nie muszę przynajmniej odśnieżać podjazdu”.  

Każdy będzie mruczeć pod nosem na nijaką, jesienną wręcz pogodę, mimo swojego wcześniejszego 

niezadowolenia z powodu nadchodzącej zimy. 

Biel i mróz jest dla nas nierozłącznym elementem czwartej pory roku, bez którego robi się dziwnie. 

Zupełnie tak samo specyficznie jak i kotu z początku wywodu, gdy pies nie przyjdzie na kolację.  

Człowiek to specyficzne stworzenie, które mimo swojego zawodzenia postawi na pierwszym miejscu 

to, do czego został przyzwyczajony, gdyż mimo nawet najszczerszego zarzekania się, jest istotą  

sentymentalną – a już w szczególności w okresie tak intensywnie naszpikowanym wspomnieniami.  

Da się w tym także wyczuć nutkę nadąsanego dziecka, bo jak wiemy, każdy  pozostaje w pewnej  

części dzieckiem i nawet jeśli nie  chce akurat takiego cukierka, to i tak z chęcią go zje, gdy nikt nie 

będzie patrzył – tak samo jak z mroźną i zaglądającą przez szyby zimą.  

Najważniejszym argumentem w moich dywagacjach jest reakcja na widmo kompletnego 

 i ciągłego braku ujemnych temperatur, co wyrażamy słowami: ,,Już nigdy nie będzie zimy”? 

                                                                                                                                                             

Krystian Kot 
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Co o nas sądzą pierwszoklasiści?                                        Co o na sądzą gimnazjaliści? 

Uczennice naszej szkoły przeprowadziły wywiad  

z klasami pierwszymi. Zadały im kilka pytań  

dotyczących placówki.  

Początkowo przeprowadziły wywiad z Kacprem  

z klasy 1TL. 

Jak podoba ci się u nas w szkole? 

Ogólnie szkoła jest spoko oraz jest godna polecenia.  

Czy jesteś zadowolony z wyboru szkoły oraz kierunku? 

Tak, jestem bardzo zadowolony. 

Następną osobą z tej klasy był Hubert  też z ITL 

Jak podoba ci się u nas w szkole? 

Szkoła jest bardzo fajna, są spoko nauczyciele i bardzo 

mi się podoba.  

Czy jesteś zadowolony z wyboru szkoły oraz kierunku? 

Kierunek owszem podoba mi się i jestem zadowolony  

z wyboru.  

 

Kolejny wywiad przeprowadziły z Julią i Alicją  

z klasy 1TŻ. 

Jak podoba wam się u nas w szkole? 

Bardzo podoba nam się w szkole, są bardzo sympatycz-

ni nauczyciele. Zauważyłyśmy także, że ta szkoła daje 

dużo możliwości, ponieważ mamy różne kursy, praktyki 

zagraniczne. 

Jesteście zadowolone z wyboru szkoły oraz kierunku? 

Jesteśmy bardzo zadowolone. Jesteśmy na kierunku 

gastronomicznym, dzięki któremu będziemy mogły 

spełniać się w przyszłości. 

 

Z. Kozak, A. Zdrodowska 

Podczas Europasów przeprowadziłyśmy  

wywiad z kilkoma gimnazjalistami. Zadałyśmy 

parę pytań dotyczących naszej szkoły.  

Pierwszą uczennicą była Wiktoria  

z  Gimnazjum Nr 3 w Zawierciu.  

AZ: Jak podoba Ci się u nas w szkole? 

W: Ogólnie jest bardzo fajnie, miła atmosfe-

ra, dyrektor jest bardzo miły i sympatyczny. 

Szkoła  sprawia wrażenie dobrze zaopatrzo-

nej. Myślę, że przyjdę do waszej szkoły. 

AZ: Jakie wrażenie wywarły na tobie nasze 

sale lekcyjne? 

W: Są bardzo dobrze wyposażone,  

interesujące, a każda z klas jest warta  

obejrzenia oraz polecenia.  

AZ: Interesuje Cię jakiś kierunek u nas  

w szkole? 

W: Myślałam o fryzjerstwie albo logistyce.  

Następną oraz ostatnią uczennicą była Asia  

z Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu.  

AZ: Jak podoba Ci się u nas w szkole? 

A: Ogólnie jest bardzo fajnie i jest wiele 

interesujących zawodów. 

AZ: Jakie są twoje wrażenia po akademii? 

A: Akademia była bardzo ciekawa i fajnie się 

ją oglądało. 

AZ: Jakie wrażenie wywarły na tobie nasze 

sale lekcyjne? 

A: Wystawy były bardzo fajne i i było dużo 

interesujących rzeczy. 

AZ: Interesuje cię jakiś kierunek w naszej 

szkole? 

A: Gastronomia i planuję wybrać się do wa-

szej szkoły.  

                                      Z. Kozak i A Zdrodowska 
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Praktyki zagraniczne 

Wywiad z panią Katarzyną Maligłówką—Pająk ,  która koordynuje wyjazdy na praktyki zagraniczne  

 dla  młodzieży naszej  szkoły. 

                                                                                                        "Praktyki Zagraniczne" 

W naszej szkole są organizowane praktyki zagraniczne w ramach dwóch projektów: 

"Erazmus +" i "Power". 

Dzięki tym projektom nasi uczniowie mogą odbyć praktyki za granicą, w Niemczech.  

Pobyt trwa cztery tygodnie i jest organizowany dla uczniów w zawodach technik  

logistyk, gastronom, fryzjer i hotelarz. Aby wziąć udział w praktykach należy spełnić 

pewne warunki. Brane są pod uwagę: ocena zachowania, ocena z języka niemieckiego 

oraz postawa społeczna, czyli udzielanie się w życiu społeczności szkolnej.  

Praktyki są darmowe, a  uczniowie w 100%  mają zagwarantowane zakwaterowanie  

w hotelach albo u rodzin biorących udział w tych projektach. Uczniowie mają  darmowe bilety na tramwaje 

 i autobusy, otrzymują także kieszonkowe. 

            Na praktykach młodzież zdobywa umiejętności w danym zawodzie w wyznaczonych godzinach i dniach.  

Pracują we współpracujących zakładach pracy czy lokalach przeważnie po  6-8 godzin dziennie. Resztę czasu mogą 

poświęcić na zwiedzanie czy odpoczynek. Wyznaczeni nauczyciele jako opiekunowie wyjeżdżają wraz z młodzieżą.                     

Wyjeżdżając na takie praktyki uczniowie uczą się i szkolą w swoim zawodzie, nabywają wiedzę praktyczną a także 

poprawiają swoją zaradność w pracy. Uczą się  też języka.  

Po zakończeniu praktyk młodzież pisze raporty podsumowujące ich pobyt i otrzymuje certyfikaty tzw. europassy. 

"Dokument Europas Mobilność" jest wydawany w języku niemieckim i polskim i  jest potwierdzony przez  

niemieckiego partnera i przez szkołę. To wyróżnienie jest wręczane podczas dorocznej gali w szkole. Taki dokument 

jest uznawany w krajach europejskich, potwierdza umiejętności danej osoby w danym zawodzie, a to z kolei pomaga 

w znalezieniu pracy.                                                                                                                                        Bartłomiej Dziub 

 

 Zadałam kilkorgu  uczniom pytania od-
nośnie praktyk w Niemczech. 
  
1. Co robiliście na praktykach  

+ Logistyk  
 Najczęściej kompletowaliśmy zamó-
wienia oraz naklejaliśmy naklejki na 
paczki. 
         + Gastronom 
 Gotowałem oraz kelnerowałem, bo na  
kuchni dużo się dzieje. 
        +Hotelarz 
Sprzątałam pokoje, odkurzałam, myłam 
podłogi itd. 
 
2. Czy porozumiewałeś się głow-
nie po niemiecku, czy też używa-
łeś 
(-łaś) angielskiego ? 
         + Logistyk 
 Tworzyłem coś na wzór hybrydy .Całe  
zdanie było po angielsku a kluczowe 
słowa po niemiecku. 
         + Gastronom  
 Ja  używałem 2 języków , ale naj-
częściej na migi się porozumiewa-
łem. 
 

, 
 

      + Hotelarz 
Niekoniecznie, miałam tam koleżanki ze szkoły   więc porozumiewałam 
się z nimi po polsku, a z Niemcami po niemiecku. 
 3. Czy zwiedzaliście miasta oraz zabytki ? 
         + Logistyk 
Mieliśmy jedną zaplanowaną wycieczkę ,którą było zwiedzanie   
Weimaru, a tak to organizowaliśmy sobie sami jakieś wycieczki. 
         + Gastronom 
Zwiedzaliśmy miasto, w którym mieszkaliśmy oraz Berlin i Drezno. 
         + Hotelarz  
 Pierwszego dnia mieliśmy wycieczkę. 
 
4. Dlaczego zdecydowałeś (-łaś)się na wyjazd na te praktyki? 

         + Logistyk  

 Chęć zdobycia nowych umiejętności oraz zwiedzenia świata. 

         + Gastronom  

Miałem nadzieję, że to będzie fajnie oświadczenie i tak było.  

         + Hotelarz 
Chciałam się jeszcze pouczyć języka i zwiedzić Niemcy. 
 
Zapytałam osoby, które były na praktykach, czy polecają wyjazd 

na praktyki - jednogłośnie odpowiedzieli, iż 
owszem ,polecają. 

      
            
                                                    Natalia Stępień                                                   

http://em.na/
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Co piszczy w trawie, … czyli co słychać  

w Kołłątaju ? 

Warsztaty kulinarne z dietetykiem  

  

Dnia 28 listopada odbyły się w naszej szkole warsztaty  

kulinarne z Panią Oliwią Płaczek, pracownikiem Śląskiej 

Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach. Celem naszego 

spotkania było wykonanie zdrowych omletów na słodko  

i słono. Pani Oliwia wyjaśniła nam jak i  co zrobić,  krok  

po kroku. Podzielono nas na dwie grupy, jedna miała za  

zadanie przygotować słodkie omlety, a druga słone. Nas  

przydzielono do słonych, w których głównym składnikiem 

była cukinia, a do dekoracji posłużyły wcześniej  

wykonane  ozdoby z pomidorów. Placuszki wykonane przez 

obie grup były przepyszne.  A uczniowie, po ich  

skonsumowaniu,  stwierdzili, że zdrowo to też smacznie.   

Fit placuszki na słono i słodko. 

SŁODKIE: 

✅ mąka pełnoziarnista (pszenna, owsiana lub orkiszowa) 

✅ jajko 

✅ maślanka 

✅ banany 

✅ do ozdoby: żurawina, gruszka, syrop z agawy, orzechy 

włoskie, gorzka czekolada 

SŁONE: 

✅ mąka pełnoziarnista 

✅ cukinia starta 

✅ jajka 

✅ woda, sól, pieprz, świeży czosnek, olej rzepakowy, pomi-

dor, rukola, bazylia 

Alicja Hyla i Julia Woś 

 

 

 

 

Kuchnia molekularna z Panem   

Łukaszem Konikiem   

Klasa I i III TŻ wybrały się  do Wyższej Szkoły Medycznej w 

Katowicach, żeby dowiedzieć się czym jest kuchnia  

molekularna. Szef kuchni, pan Łukasz Konik, pokazywał nam 

jak można eksperymentować  

z jedzeniem. Niektórzy z nas mieli szansę zrobić kilka dań 

i skosztować ich.   

Kuchnia molekularna to przede wszystkim kuchnia, 

która zrywa z naszym wyobrażeniem o gotowaniu.  

Potrawy powstają przy nietypowym  wykorzystaniu  

zjawisk chemicznych i fizycznych,  oczywiście w oparciu  

o stosowanie wyłącznie naturalnych składników.  W zamian 

otrzymujemy niepowtarzalne  formy i intensywność  

smaków. Kompozycje cząsteczkowe (nazwa od molekuł, 

czyli cząsteczek) zachwycają, zaskakują, ale i szokują,  

szczególnie tych, którzy nie mają pojęcia o prawdziwej 

kuchni molekularnej. Wydawałoby się, że aby mogły  

powstać pewne formy, trzeba użyć do tego niezliczonej  

liczby związków chemicznych, a co za tym idzie,  

niezdrowych. Mamy już dosyć jedzenia nafaszerowanego 

konserwantami, antybiotykami czy hormonami. Dzisiaj  

jesteśmy eko, czyli zdrowo odżywiającymi się. Kuchnia  

molekularna wykorzystuje naturalne związki chemiczne  

i fizyczne dla wyciągnięcia z potrawy tego, co najlepsze. 

                                                Alicja Hyla i Julia Woś 
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Co piszczy w trawie, … czyli co słychać  

w Kołłątaju ? cd. 

Szkolne Koło Dziennikarskie w Telewizji  

Silesia w Katowicach 

Zwiedziliśmy TVS - jest to telewizja regionalna, ale  

swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę, a nawet 

świat.  

Mogliśmy nie tylko obejrzeć studia, w  których  

nagrywa się programy, ale też porozmawiać  

z pracownikami telewizji.  

Wiele dowiedzieliśmy się o ich pracy, nie tylko tej 

dziennikarskiej. Aby powstał program telewizyjny  

potrzebne jest ogromne  zaangażowanie wielu 

osób: kamerzystów, operatorów, dźwiękowców 

 i innych.  

Oprowadzający nas po TVS Państwo byli życzliwi  

i bardzo sympatyczni, cierpliwie odpowiadali na 

nasze pytania.                                

                                                                      XYZ           

                                                                     

Co roku, ogromnym zainteresowaniem,  cieszy się  

impreza organizowana przez  szkolny Wolontariat,  

„I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”. 

Warunkiem uczestnictwa w tej wesołej zabawie było 
przygotowanie paczki i przebranie się przedstawiciela 
klasy w strój  Mikołaja - a potem trzeba się było dobrze  
bawić .  
Akcja charytatywna była dla uczniów szkoły prawdziwą 
lekcją wychowawczą, która uczy szacunku, tolerancji, 
życzliwości i współczucia dla drugiego człowieka. 
 

Szkolne Koło Wolontariusza serdecznie dziękuje 
Dyrekcji, Wychowawcom i Uczniom za wsparcie i 
 współpracę oraz wszystkim zaangażowanym  
w przygotowanie zabawy mikołajkowej. 

XYZ 
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Co piszczy w trawie, … czyli co słychać  

w Kołłątaju ? cd. 

22 listopada w naszej szkole zorganizowano specjalną uroczystość  ślubowanie klasy  

mundurowej o specjalności „Logistyka w Wojsku” utworzonej w szkole od września tego 

roku. Trzynastoosobowa grupa uczniów kształci się w technikum logistycznym. Co  

ciekawe, jest to pierwsza klasa mundurowa w mieście. Kadeci zostali przygotowani do 

ślubowania przez swojego opiekuna - wiceprezesa Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 

Wojska Polskiego, majora rezerwy Jana Szewczyka. Wspierał ich także obecny  

przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie, kapitan Jacek Łukasik. 

Wirginia Szymocha  

  1TH/F                                                            
Redaktor: Jakie są  

Twoje zainteresowania?  

Wira: Lubię pływać.                                                                                                                   

Redaktor: Dlaczego  

zainteresowałaś się akurat 

tym? 

Wira: Można powiedzieć, że pływaniem “zaraził” mnie mój 

cioteczny brat.                               

Redaktor:  W jaki spsób się rozwijasz?                   

 Wira: Pływanie sprawia mi radość, dlatego  często chodzę na 

basen i tam ćwiczę różne style pływania.  

Redaktor: Dobrze więc, a chodzisz na zajęcia dodatkowe 

związane z Twoim hobby? 

Wira: Chciałabym, ale nie.                             

Zainteresowania uczniów klas I Kołłątaja  

 Alicja Hyla 

 1TŻ 

Redaktor: Jakie są Twoje zin-
teresowania?                         
Ala: Moje zainteresowania to 
śpiew  i aktorstwo, od dziecka 
się tym  
interesowałam. 
 Redaktor: Czy Twoje hobby jest popularne?               
Ala: Tak, zdecydowanie tak, w końcu jest 
 to głównie zajęcie grupowe. 
Redaktor: W jaki sposób się rozwijasz?  
Ala: Kiedyś grałam w teatrze, a jeśli chodzi 
 o śpiew to jestem samoukiem.  

                                                                   Rozmawiały: Agnieszka Jachna, Oliwia Rok 
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Moda i uroda - studniówkowo 

Sukienki na studniówkę! 
 

Studniówka zbliża się wielkimi krokami,  
dlatego czas rozpocząć poszukiwania idealnej  
sukienki na studniówkę. Wybór  
odpowiedniego fasonu i koloru.  
dopasowanego do sylwetki jest bardzo ważny.  
Suknia na studniówkę powinna  
odzwierciedlać osobisty styl, dzięki  
czemu będziesz doskonale w niej  
wyglądać i czuć się wspaniale.  
Znajdź perfekcyjną sukienkę na studniówkę  
i baw się do białego rana.  
Najważniejszą zasadą przy wyborze długiej  
sukienki na studniówkę jest wybieranie  
fasonu dopasowanego do naszego wzrostu.  
A tak się składa, że mamy kilka rad, które  
dopasują je do twojego wzrostu. 
 
Sukienki studniówkowe długie dla niskich  
dziewczyn. 
Masz poniżej 160 cm wzrostu?  
Długa suknia na studniówkę także wygląda  
doskonale na niskich dziewczynach. Musisz  
jednak zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. 
Po pierwsze długie suknie studniówkowe  
muszą zawsze być połączone z butami na  
obcasie. Musisz to wziąć pod uwagę. Jeżeli wiesz, 
że nie wytrzymasz całej nocy w 
 wysokich butach, to lepiej zrezygnuj  
z założenia maxi sukienki na studniówkę.  
 
Średni wzrost – sukienki długie  
na studniówkę. 
Dziewczyny mające powyżej 160 cm - Po pierwsze 
suknie studniówkowe długie przy średnim  
wzrośnie można łączyć z płaskimi butami. 
Jeżeli po kilku godzinach tańców  
będziesz czuła, że Twoje nogi się zmęczyły  
możesz zmienić szpilki na  
balerinki i nadal  
będziesz w długiej sukience 
studniówkowej  
wyglądała idealnie.  
 

 

 

Długa suknia na studniówkę, która  

z tyłu jest dłuższa, a z przodu krótsza 

sprawi, że optycznie skróci się Twoja 

sylwetka, ale przy Twoim wzroście to 

nic złego. Dzięki temu nie będziesz 

wyglądać tak posągowo.                              

                              Natalia  Gadomska 

Długie suknie na studniówkę  
dla wysokich dziewczyn. 

Często wysokie dziewczyny nie chcą  

zakładać długich sukienek na  

studniówkę, bo boją się, że nie jest to  

fason dla nich i będą wyglądać  

na jeszcze wyższe.  

Wystarczy wybrać odpowiedni fason. 

Najlepszy krój maxi sukienki  

studniówkowej -  będzie taka, która ma 

7/8 długości lub popularny asymetryczny 

fason.  
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Projekt - książka 

                     W ubiegłym roku biblioteka szkolna 
zgłosiła szkołę do udziału w projekcie pt.  
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. 
Dzięki temu otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu 
państwa na zakup nowości wydawniczych. 
Z przyjemnością informujemy, że książki zostały  
zakupione, są  już opracowane i czekają na swoich 
czytelników. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś 
dla siebie.!!! 
W ofercie znajduje się literatura obyczajowa,  
kryminał, thriller psychologiczny,  fantastyka,  
reportaże, biografie, psychologiczne, podróżnicze. 
                       Wszyscy wiemy, że książki są naszymi 
najlepszymi przyjaciółmi. Czytając można się  
zrelaksować, odpocząć od codziennych trosk  
i kłopotów. 
Możemy przeżyć niesamowite przygody, zwiedzić 
dalekie zakątki, poznać  innych ludzi z problemami 
podobnymi do naszych. 
                         Czytanie książek naładuje pozytywną 
energią, spowoduje, że będziemy się śmiać a  
czasami płakać, skłoni do refleksji albo wzbudzi  
jakiś dreszczyk emocji i będzie trzymać w napięciu 
do ostatniej strony.  
            Wszystkich zapraszamy do  odwiedzenia  
fanpage'a   "Kołłątaj Czyta".  Znajdziecie tam  
zdjęcia wszystkich zakupionych książek. 
 Ale to nie wystarczy. 
                  Zapraszamy również do odwiedzenia   
Biblioteki Szkolnej osobiście.  
Tylko tak można wybrać właściwą lekturę. Trzeba się 
rozejrzeć, wziąć wybraną książkę do ręki i "poczuć jej 
klimat", mieć pewność, że to ta właściwa.  
                     Na zakończenie przypominamy o wy-
pożyczeniu książki na ferie. Wtedy z pewnością  
będą to ferie udane. Pełna gwarancja. Jeśli się nie  
spodoba przyjmujemy zwroty    ...wymieniając  
na inną. 
 

.  

Kilka słów o szkolnym projekcie  

czytelnictwa od pani Jolanty  

Cudanowskiej—nauczyciela—

bibliotekarza w naszej szkole. 



Str. 10 Hugołłaj 

HUGORELAX 

Przedszkolak pyta kolegę: 

- Co dostałeś na prezent pod choinkę? 

- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty !!! 

- No wiesz! Przecież to super prezent ! Dzięki tej  

trąbce zarabiam codziennie złotówkę ! 

- Jak to? W jaki sposób? 

- Tata mi daje. Żebym przestał trąbić ! 

 

W noc wigilijną pies rozmawia 

z kotem. 

- Co dostałeś pod choinkę? - 

pyta pies. 

- Dwie tłuściutkie myszy. A ty 

co dostałeś? - kot zwraca się do 

psa. 

- Ciebie!!! 

Co to jest: niebieskie  

i chodzi zimą po ulicy? 

 

-Święty Mikołaj  

w przefarbowanym 

ubraniu. 

 

„Mama-ryba" mówi do córki: 

-Jak będziesz grzeczna, to ludzie 

wezmą cię na potrawę wigilijną! 

 

Świąteczna rozmowa: 

- Mamo! Mamo! Choinka się 

pali! 

- Ile razy Ci mówiłam, nie  

mówi się pali tylko świeci. 

- Mamo! Mamo! Firanki się 

świecą. 
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