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Cyborg, wyjęty spod prawa obowiązującego nas wszystkich, często pozornie groźny 

i mściwy, czekający na nasze potknięcie, na ten malutki szczególik, za który będzie mógł uprzykrzyć 

nam życie już o godzinie ósmej rano.  

O naszym tajemniczym podmiocie możemy mówić jedynie w najciemniejszych zakątkach korytarzy,  

do których nie dociera przesiąknięte niechęcią spojrzenie.  

Zapewne domyślacie się o kim mówię, lecz nie mówicie tego na głos, gdyż może to oznaczać  

podpisanie się pod tymi słowami, za co może czekać was sroga kara.  

Prawda jest jednak inna... Nikt z nas nie musi się martwić, że uczące nas przez wszystkie lata edukacji 

matematyczki są cyborgami, których skład znajduje się w piwniach szkoły. Może to być dla Was szok, 

ale realia naprawdę mijają się z naszą wizją. Nauczycielska odporność psychiczna wcale nie bierze się  

z wymiennych podzespołów, a z niezwykłej wyrozumiałości. Sprawa ma się nieco inaczej, jeśli chodzi  

o zdrowie, gdyż nie da się być zdrowym przez trzy lata z rzędu i nigdy nie korzystać ze zwolnień, 

prawda? Ten fakt jest już mocno podejrzany i rzuca nowe światło na sprawę. 

Odrzućmy jednak wszystkie teorie spiskowe krążące po korytarzach już od niepamiętnych  

czasów i zajmijmy się tematem zsuniętym na drugi, a nawet trzeci plan uczniowskiej myśli, czyli  

NAUCZYCIELEM i jego życiem po godzinach spędzonych na nauczaniu. Nie muszę się zbytnio za-

stanawiać, by móc powiedzieć, że nie raz zazdrościliśmy, widząc belfrów opuszczających budynek 

szkoły już po paru lekcjach. Nasze odczucia były jednak podszyte nutką wyolbrzymionego  

wyobrażenia o błogości wolności nauczycielskiej, gdyż praca ludzi krzewiących myśl nauki w naszych 

głowach nie kończy się wraz z przekroczeniem murów przeklinanego przez wielu budynku.  

Korzystając z niebywałej okazji ujrzenia ,,Homonauczycielusa” w jego naturalnym środowisku  

przychodzę do Was z najciekawszymi faktami na jego temat.  

Homonauczycielus posiada zazwyczaj ponad dziesiątkę dzieci (wliczając te, którymi zajmuje  

się telepatycznie w swoich myślach). W skrajnych przypadkach dochodzi nawet do mylenia 

imion dziatek rodzonych z imionami tych ,,przybranych”. 

Homonauczycielus zawdzięcza swoją niezwykłą kondycję i hart ciała ilości przenoszonych  

z miejsca na miejsce, niemalże codziennie notatników/zeszytów/książek. 

Obiekt naszych obserwacji cechuje się także dużą aktywnością w społeczeństwie  

Homonauczycelusów. Komunikator głosowy, którym się posługuje niemalże nie przestaje 

dzwonić. 

Przez cały okres badań nie udało się nam ustalić długości cyklu sennego naszego okazu,  

ze względu na niezwykle chaotyczną liczbę obowiązków związanych z pracą codzienną.  

Nie da się powiedzieć wprost czy Homonauczycielusy posiadają życie społeczne poza własnym 

gatunkiem. Można jednak przypuścić, że nasza niewiedza opiera się na zbyt krótkim czasie 

obserwowania. Badacze dopuszczają możliwość okresowego ,,wyjścia do ludzi” w czasie 

wolnym.  
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Homonauczycielusy wykazują niezwykłe przywiązanie do wyrobów papierniczych i piór  

wiecznych. Odnotowaliśmy, że w ich społeczeństwie, osobniki pozbawione czegoś do pisania, 

stają się z automatu niezdolne do pracy, tracą pełnię swoich zabójczych sprawności.  

Te niezwykłe stworzenia znaczą swój teren licznymi notatnikami, pojedynczymi kartkami  

i zeszytami. Niestety, naszej ekipie badawczej nie udało się dotrzeć do treści owych  

artefaktów, ze względu na niezwykłą czujność omawianego gatunku. 

Niestety musieliśmy przerwać swoje obserwacje dosyć szybko, gdyż nasz okaz znów wyruszył  

na łowy, odbywające się niemalże cały tydzień.  

Wywiad z Panem Dyrektorem,  

  mgr Arturem Zacłoną 

Jak to się stało, że postanowił Pan kandydować na  

stanowisko dyrektora naszej szkoły? 

AZ: : Był to efekt przemyśleń i długiego przygotowywania się do podjęcia tej  

decyzji. Pracując w tej szkole od 1996r dość dużo wiem o samej szkole jak również 

Na niektóre rzeczy patrzyłem z mojej perspektywy i zrozumiałem, że co nieco chciałbym zmienić.  

Mam nadzieję, że mi się to uda. 

Jak się Pan czuje w nowej roli? Pierwsze wrażenia, spostrzeżenia? 

AZ: Nie ukrywam, że z początku trochę nieswojo. Piastowanie stanowiska dyrektora szkoły niesie ze sobą wiele  

różnorakich obowiązków, lecz liczyłem się z tym, że pracy będzie dużo i będzie to praca inna niż na stanowisku  

nauczyciela. Mam nadzieję, że podołam nowym obowiązkom – ale to czas pokaże. 

Czy zadawalają Pana wyniki w nauce uczniów? 

AZ: Nigdy nie jest tak dobrze, by nie mogło być lepiej. Generalnie wyniki w nauce nie są może idealne, lecz nie są też 

bardzo złe. Po prostu odzwierciedlają poziom naszych uczniów. Szczególnie zadowolony jestem z poziomu  

zdawalności egzaminów zawodowych. W niektórych przypadkach – myślę tu o hotelarzach – w ostatnich latach  

możemy pochwalić się 100% zdawalnością. Serdecznie gratuluję tych wyników samym uczniom, a także  

przygotowujących ich nauczycielom. Chciałbym,  by również uczniowie pozostałych kierunków osiągali takie  

wyniki na egzaminach potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe. Jeżeli chodzi o egzamin maturalny, to tu jest jeszcze 

„pole do popisu” i czas na to, by starać się te wyniki poprawić. Chciałbym, by większa część, a najlepiej wszyscy uczniowie 

klas maturalnych podejmowali próbę zdawania egzaminu maturalnego. 

A czy ma Pan jakieś plany, pomysły dotyczące naszej placówki? 

AZ: Pomysły są, rodzą się co chwila, potrzeba jednak czasu,  by przekuć je w czyny. Nie ukrywam, że chciałbym, by nasi 

uczniowie sporą część zajęć praktycznych odbywali w zakładach, hotelach i instytucjach funkcjonujących w Zawierciu  

i okolicy. Zależałoby mi również, by miejsca odbywania praktyk gwarantowały uczniom wysoki poziom, jeżeli chodzi  

o przygotowanie do pracy w wybranym przez nich zawodzie. Chciałbym również rozszerzyć ofertę szkoły dotycząca  

odbywania praktyk zawodowych. Poza możliwością wyjazdu na praktyki do Niemiec, jakie niesie za sobą uczestnictwo 

szkoły w projektach Erasmus+,  rozważam możliwość odbywania przez uczniów kierunków hotelarskiego  

i gastronomicznego praktyk organizowanych na promach. Jestem po wstępnych rozmowach z armatorem, lecz pozostało 

jeszcze kilka szczegółów  

do uzgodnienia. Niemniej jednak,  jeśli uczniowie byliby zainteresowani taką formą odbywania praktyki, chciałbym im  

to umożliwić. W przeszłości uczennice naszej szkoły uczestniczyły w takich praktykach i mile je wspominały. 

Dziękujemy serdecznie za rozmowę.  

AZ: Również dziękuję. 

                                                                                                      

                                                     Krystian  Kot 

Rozmawiały: Z. Kozak i A. Zdrodowska 
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WYWIAD  Z  PANIĄ  WICEDYREKTOR  MGR  ALDONĄ  DRABEK - CEBULĄ 

 

 

 

 

Odkąd została Pani wicedyrektorką naszej szkoły, czuje Pani jakąś  

presje związaną z odpowiedzialnością za uczniów? 

A.D-C: Decyzja Pana Dyrektora o powierzeniu mi obowiązków wicedyrektora  

szkoły jest dla mnie dużym wyróżnieniem, ale wiąże się także z dużą odpowie-

dzialnością. Jestem osobą wymagającą, jednak pracując w zespole, wymagam 

przede wszystkim dużo od siebie. Obejmując stanowisko wicedyrektora, miałam świadomość, że muszę się wiele 

nauczyć, sprostać nowym wyzwaniom i zmierzyć się z wieloma zadaniami, których do tej pory nie wykonywałam. 

Jestem otwartą na zdobywanie nowych umiejętności, wciąż staram się rozwijać swoje kompetencje. W ciągu tych 

tygodni pierwszych tygodni otrzymałam  wsparcie i pomoc Pana Dyrektora oraz życzliwość od grona  

pedagogicznego. Dostrzegam także wiele dowodów sympatii i akceptacji ze strony uczniów. To dla mnie bardzo 

ważne i dlatego będę się starać, aby moja praca przynosiła pozytywne efekty i korzyści dla uczniów.  

Jakie widzi Pani wady i zalety naszej szkoły i co, według Pani,  należałoby zmienić? 

A.D-C: Jeśli chodzi o naszą szkołę, to trudno mówić mi o jakichkolwiek jej wadach czy niedociągnięciach,  

ponieważ mam do niej dość osobisty stosunek. Zaryzykowałabym nawet twierdząc, że łączy mnie z Kołłątajem 

emocjonalna więź. Sama jestem absolwentką szkoły na Miodowej, 23 lata temu  zdobywałam tutaj tytuł technika  

i zdałam maturę. Postrzegam naszą placówkę jako przyjazną uczniom, otwartą na propozycje młodzieży oraz  

stwarzającą  młodemu pokoleniu szansę na wszechstronny rozwój oraz zdobycie gruntownego wykształcenia.  

Myślę, że absolwenci Kołłątaja są dobrze przygotowani do  podjęcia pracy i rozwijania kariery nie tylko w kraju, 

ale także za granicą. 

Posiada Pani pomysły, które chciałaby wcielić w życie szkoły? 

A.D-C: Myślę, że jak każdy. Chciałabym w naszej szkole coś zmienić. Takie pomysły rodzą się  

w mojej głowie podczas rozmów z uczniami. Tak jak wy pragnę, aby nauka zawodu odbywała się  

w profesjonalnych pracowniach. Mam nadzieję, że już wkrótce uda się zrealizować te plany. Ważna jest  

dla mnie atmosfera panująca w szkole. Wiem, że lubicie brać udział w różnych imprezach i uroczystościach,  

dlatego chciałabym, abyście przyjmowali inicjatywę i byli autorami licznych przedsięwzięć. Myślę, że zarówno  

ja, jak i Pan Dyrektor,  jesteśmy otwarci na nowe pomysły. 

Co Pani ceni w uczniach? 

A.D-C: Bardzo lubię pracę z młodzieżą, choć niejednokrotnie bywa ona trudna i wyczerpująca. Każdy dzień 

przynosi nowe doświadczenia, są lepsze i gorsze chwile, ale wasz entuzjazm, uśmiech, czy zwykłe "dzień dobry" 

daje siłę i motywację do pracy. U uczniów cenię zaangażowanie w naukę i życie szkoły. Fakt, że wykorzystują 

swoje umiejętności i talenty, aby wypromować naszą placówkę. Myślę jednak, że najbardziej wartościową cechą 

jest szczerość i umiejętność  prowadzenia otwartej rozmowy. Często przychodzicie do nas z bardzo osobistymi 

problemami. Powierzacie nam swoje tajemnice i sekrety. To dowód zaufana i dojrzałej partnerskiej relacji.  

Na podsumowanie mojej przydługiej wypowiedzi, mogę tylko powiedzieć, że ponad 20 lat pracuję ze wspaniałą 

młodzieżą i życzyłabym sobie oraz Wam, drodzy uczniowie, kolejnych udanych wspólnych lat.  

Dziękujemy. 

A.D-C: Dziękuję za rozmowę. 

                                                                                                                     Rozmawiały:  Z. Kozak i A. Zdrodowska 



 

Agnieszka Jachna ( Pikacz ) 

- klasa I TL 

Redaktor:  Co Cię zainspirowało do tworzenia cosplayów?  

Pikacz: Do cosplayu zainspirowała mnie moja przyjaciółka, 

dzięki której pojechałam na swój pierwszy konwent. 

Redaktor: Ile już czasu  interesujesz się cosplayem? 

Pikacz: Około 3 - 4 lata. 

Redaktor: Co w cosplayu sprawia ci największą  

trudność? 

Pikacz: Zdecydowanie makijaż, ponieważ nie umiem się 

malować. 

Redaktor: Czy zdarzyło Ci się kiedyś robić cosplay  

specjalnie dla kogoś? 

Pikacz: Tak, dla mojej bardzo dobrej przyjaciółki. 

Redaktor: Jaki był twój pierwszy cosplay? 

Pikacz: Moim pierwszym cosplayem był Madara Uchiha  

z serii Naruto. 

Redaktor: I ostatnie pytanie - czy żałowałaś kiedyś wyboru 

cosplayu? 

Pikacz: Szczerze mówiąc - nie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

No to może cosplay ? 
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Zacznijmy od pierwszej najważniejszej rzeczy. 

Co to w ogóle jest cosplay? 

Jest to nic innego jak przebieranie się za różnorakie postaci z japońskich kreskówek,  różnych komiksów, gier, filmów  

i nie tylko! W skład przebrania wchodzi oczywiście strój, czasami peruki  

i makijaż. Niektórzy, by upodobnić się jeszcze bardziej do postaci sięgają po soczewki typu plano, czyli z mocą 0.0. Można 

zauważyć, że co raz więcej ludzi w Polsce zaczyna się tym interesować. 

 

Oliwia Rok ( Liv ) -  

klasa  I TL 

Redaktor: Co Cię zainspirowało do tworzenia cosplayów? 

Liv: Zainspirowała mnie do tego bardzo ważna dla mnie 

osoba, dzięki której teraz tworzę teraz cosplaye. 

Redaktor: Wolisz przebierać się za postacie męskie czy 

żeńskie oraz dlaczego taki wybór? 

Liv: Zdecydowanie wolę przebierać się za postacie  

męskie, ponieważ u nich  jest duża różnorodność  

pod względem strojów, charakterków, włosów itp. 

Redaktor: Jaki był Twój pierwszy cosplay w pełnym  

wydaniu? 

Liv: Był to Viktor Nikiforov z serii Yuri on Ice! 

Redaktor: Czy otoczenie w szkole wie o Twoich  

zainteresowaniach i co o tym sądzi? 

Liv: Nie kryję się z tym, co lubię, więc wszyscy o tym  

wiedzą. Nie reagują na to negatywnie  

i mogę od nich czasami usłyszeć różne miłe słowa na temat 

cosplayu, przez co jest mi bardzo miło. 

Redaktor: Czy Twoi opiekunowie odbierają cosplay  

w pozytywny, czy negatywny sposób?  

Liv: Odbierają go w pozytywny sposób i dodatkowo  

wspierają mnie w tym, co robię. 

Redaktor:  Jakie masz plany na przyszłe cosplaye? 

Liv: Planuję zrobić Lance'a  z Voltron Legendary Defender 

oraz Yuichiro z Owari no Seraph. 



 
 

Daria Liduk ( Rin ) - 

klasa III TŻ 
Redaktor: Co Cię zainspirowało do tworzenia 

cosplayów? 

Rin:  Polubiłam mangę i anime, więc stwierdziłam, że 

fajnie byłoby coś zrobić, a że znalazłam znajomych, 

którzy też się tym interesowali to mnie to pchnęło do 

tego. 

Redaktor: Czym się kierujesz w  wyborze cosplayów? 

Rin: Głównie tym, czy pasuję do danej postaci pod 

względem wzrostu oraz sylwetki i czy jej charakter mi 

odpowiada. 

Redaktor: Wolisz sama robić stroje czy kupować? Jeśli 

opcja pierwsza, to ile to średnio zajmuje? 

Rin: Sama je szyję i zajmuje mi to miesiąc  

lub dwa tygodnie. 

Redaktor: Ile cosplayi już wykonałaś? 

Rin: Około 40 . 

Redaktor: Jaki był Twój pierwszy cosplay  

w pełnym wydaniu? 

Rin: Była to Rin z serii Naruto. 

Redaktor: Czy na początku Twojej cosplayowej 

"kariery" przerażały Cię ceny oraz wydatki na 

poszczególne elementy stroju?  

Rin: Tak, na samym początku to było straszne,  

bo wchodzenie na strony typu e-bay i patrzenie  

na perukę, która kosztuje przykładowo 80zł i na 

początku było takie: "jakie drogie", a teraz "tylko 

80zł"! 
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Żarciowozy w Zawierciu 

W dniach 14-15 października na parkingu przy 

Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu pojawiło się 

kilkanaście żarciowozów. Wydarzenie cieszyło się 

bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców 

miasta. Mogliśmy kupić potrawy od: Boom Bomb 

Waffle, Fritka.pl, Na-Żarty, El'cazuela, Pychotka Food 

Truck, Don Cesar, Churros And More,  

Jadło na Kółkach, Świder Food Truck, BabCha, Eat 

Me And Meet Me, Szama na Placu, American Food 

Truck, Patati Patata, Owoczek oraz The Dumplings. 

                                                      Bartłomiej Dziub 

Może i Ty skusisz się na cosplay? 

Anime (jap. アニメ?) – skrót słowny  

w języku japońskim, pochodzący od  

angielskiego słowa "animation", które jest  

wymawiane po japońsku animēshon. Oznacza 

ono film animowany, z tym że w Japonii  

terminem tym określa się 

wszystkie filmy  

i seriale animowane, bez 

względu na kraj ich  

pochodzenia. 

Manga (jap. 漫画?) –  

komiks, obraz, rysunek, 

szkic, karykatura. Japońskie  

słowo wywodzące się  

ze sposobu ozdabiania rycin i innych form 

sztuki użytkowej. Współcześnie używane 

poza Japonią oznacza japoński komiks. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_japo%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomoc:Wy%C5%9Bwietlanie_czcionek_azjatyckich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_animowany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Japonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_japo%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomoc:Wy%C5%9Bwietlanie_czcionek_azjatyckich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rycina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_u%C5%BCytkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komiks


 

HUGONALIA 
 

Na początku października  

w końcu odbyły się wyczekiwane 

prażonki zorganizowane dla klas 

pierwszych. Zabawa na samym po-

czątku rozpoczęła się od zawodów , 

zwanych hugonaliami, które są 

tradycją w naszej szkole. Każda  

z drużyn miała liczyć po  

10 osób, lecz nie wszyscy chcieli 

wziąć w nich udział, dlatego drużyny 

były mniejsze. Konkurencje były 

urozmaicone: skoki w workach,  

kozłowanie, wrzucanie  

piłek do kosza, skoki w dal, tory 

przeszkód i przeciąganie liny.  

Wszyscy ze sobą ostro rywalizowali-

śmy i szło nam wszystkim dosyć  

dobrze. Nawet z powodu tego  

zaangażowania jednej  

z uczestniczek „rozwalił” się but, ale 

nie dawała za wygraną i dalej  

walczyła. Mimo starań wszystkich 

drużyn tylko jedna mogła zwyciężyć  

i była to klasa 1TL. Za poświęcenie 

każda z klas została wynagrodzona 

przepysznymi prażonkami,  

których nie bardzo mieliśmy czym 

nałożyć, ponieważ nie mogliśmy  

znaleźć żadnej łyżki. Jednakże  

i z tym problemem sobie poradzili-

śmy. Po pieczonkach klasy rozeszły 

się na lekcje. Jednak to nie bardzo 

nam się podobało, więc postanowili-

śmy  

zrobić protest, ale niestety ponieśli-

śmy porażkę i zostaliśmy odesłani  

do klas. 

 

 

 

 
 
 

 
 

Co piszczy w trawie, … czyli co słychać w Kołłątaju ? 
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Dzień Języków Obcych 

 

     Z okazji Międzynarodowego 

Dnia Języków Obcych każda z klas 

wylosowała swoje państwo, które 

miała przedstawić na akade-

mii ,czyli przygotować przysmaki 

oraz dekoracje, które wiążą się z 

danym krajem. Uczniowie rozpo-

częli uroczystość tańcem zwanym 

belgijką , do której długo się przy-

gotowywali, ale wyszło im to zna-

komicie. Dalszy ciąg polegał na 

udziale w konkursach, recytowa-

niu wierszyków w różnych języ-

kach, śpiewaniu piosenek  oraz 

obejrzeniu scenki rodzajowej  

przygotowanej przez uczennice 

klasy pierwszych,  która miała za-

chęcić uczniów do nauki języków 

obcych. Na koniec imprezy każdy 

mógł spróbować  różnorodnych 

potraw oraz posmakować różnych 

ciekawych smaków przygotowa-

nych przez klasy. Następnie jury 

wybrało trzy najlepsze drużyny, 

które zwyciężyły. Dyrekcja oraz 

grono pedagogiczne było pod wra-

żeniem kreatywności uczniów, 

dlatego zostali wynagrodzeni wiel-

Z  Kulturą na Ty 
 

 
Dnia 18 października 2017 

roku klasy II THL,II TF ,IV TŻ wraz  
z nauczycielami wybrały się na  
wycieczkę do Muzeum Śląskiego  
w Katowicach.  
W muzeum uczniowie mieli okazję 
zobaczyć wystawę pt.: ,,Światło  
historii. Górny Śląsk na przestrzeni 
wieków”. Wystawa prowadzi przez 
ścieżki historii i zagadnienia  
dotyczące dziejów Śląska od czasów 
najdawniejszych aż do 1989 roku. 
Przedstawia również zmiany, które 
kształtowały region. 

Kolejną wystawą, którą  
zobaczyliśmy w muzeum była Galeria 
Śląskiej Sztuki Sakralnej oraz  Galeria 
Sztuki Polskiej z lat 1800-1945 I tej po 
1945 roku. Można tam  
zobaczyć dzieła m.in. Stanisława 
Wyspiańskiego, a także   
Andrzeja Wróblewskiego,  
Władysława Hasiora oraz wielu  
innych. 

O godzinie 12:00 uczniowie 
odbyli lekcję muzealną związaną  
z malarstwem i  technikami  
malarstwa.  
Uczniowie na podstawie kilku 
obrazów mieli okazje poznać jaką 
techniką i jakimi materiałami został 
namalowany dany obraz. Po  
zapoznaniu się z technikami,  
zadaniem uczniów podzielonych  
na grupy, było określenie m.in.  
kolorystyki obrazu im  
przydzielonego.  
 

 
 

Julia Woś, Alicja Hyla, Kinga Kurek 
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Sezon na jesienną modę 2017/18 uważam za otwarty!!! 

Teraz 5 najmodniejszych  

trędów jesieni! 

1.Kożuchy 

W jesiennej modzie pojawiły się  

kożuchy! Najmodniejsze z nich mają 

postać ramonesek lub górskich kami-

zeli najczęściej czarno-białe,  

karmelowe albo w krzykliwych, neo-

nowych kolorach. 

2.Moda folka  

W ślad za kożuchami podążają inne 

elementy dawnych strojów ludowych. 

3. Teraz trochę granatu 

To chyba najmodniejsza barwa tego 

sezonu. Choć najbardziej efektownie 

prezentuje się właśnie 

 w duecie z kolorem black. 

4. Może teraz coś z kosmosu ?  

 Projektanci z optymi-

zmem patrzą  

w przyszłość i na nad-

chodzący sezon lansują 

futurystyczne ubrania – 

uszyte z metalicznych 

tkanin (rządzi srebro!) i 

plastiku oraz zdobione 

wzorami 

 z odległej galaktyki 

(planety, rakiety  

kosmiczne, gwiazdy).  

5. Cieplutko i miękko  

Swetry ręcznie robione na 

drutach lansują... wszy-

scy. Modne są te o spekta-

kularnych, rzeźbiarskich 

splotach i te z nietypowy-

mi rękawami – zbyt długi-

mi lub bufiastymi.  

 

 

A teraz coś dla panów  

1. Puchówki 

 Pojawi się więcej krojów, wzorów i kolorów, a najpopularniejsze będą długie 

okrycia.  

2. Komplety  

Ponownie sięgamy też po skompletowane stylizacje góra plus dół. Chodzi  

o noszenie zestawień takich samych materiałów, wzorów czy kolorów.  

I nie chodzi tu o garnitury. 

3. Szturks 

 Przede wszystkim w odcieniach brązowych, pod postacią szerokich spodni, 

ale również garniturów 

 i płaszczy. Dla odważnych: sztruks od stóp do głów. 

4.Kurtki typu bomber  

Jeżeli już macie w swojej garderobie bomberkę, to niech tam zostanie! Nie 

będzie co prawda aż takim hitem jak w poprzednim sezonie, ale stanie się dosko-

nałym dopełnieniem każdej prostej stylizacji, której brakuje charakteru lub spor-

towego przełamania. Na nadchodzące jesień i zimę szczególnie sprawdzą się mo-

dele skórzane i dzianinowe. 

5. Kolor khaki  

Wraca wzór moro i nadal lubimy militarną zieleń. Tym razem będą to jednak 

bardziej kreatywne interpretacje tego trendu. Projektanci eksperymentują ze stan-

dardowym kamuflażem, dodając nowe formy i kolory, a klasyczny kolor khaki 

pojawia się w towarzystwie wielu zbliżonych odcieni. Inspiracja dla Was: żołnier-

skie mundury!   

Natalia Gadomska 
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O czytaniu … 

Dlaczego warto czytać ? 

Kilka powodów, dla których warto czytać książki: 

1. Stymulują umysł. Z neurobiologicznego 

punktu widzenia czytanie jest procesem 

znacznie bardziej wymagającym niż analiza 

obrazów lub mowy. Absorbuje jednocześnie 

wiele obszarów mózgu - te, które odpowie-

dzialne są za widzenie, za język i za asocja-

cje pojęciowe. Rozwija wyobraźnię i wspo-

maga koncentrację. Poza tym pozostawia 

więcej czasu na myślenie. Ślizgając się 

wzrokiem po kartce, w każdej chwili można 

zatrzymać się na fragmencie, który wymaga 

refleksji. Oglądając film czy przysłuchując 

się rozmowom, dużo trudniej o takie pauzy. 

2. Uspokajają. Jakkolwiek irytowałyby cię 

dzieci, rodzice, szef czy sąsiedzi 

(niepotrzebne skreślić), wszystko dosłownie 

w jednej chwili zniknie ci  

z horyzontu, kiedy tylko zagłębiasz się  

w dobrze napisaną powieść.  Zmienia się 

napięcie mięśniowe i czynność  

serca pod wpływem rozmaitych aktywności 

tradycyjnie uważanych za uspokajające. 

Czytanie obniżało poziom stresu o 68 proc., 

wygrywając ze słuchaniem muzyki (62 proc. 

skuteczno-

ści), piciem 

herbaty (54 

proc.) czy 

pójściem 

na spacer 

(42 proc.). 

 

3. Poprawiają sen. Kilkanaście-kilkadziesiąt 

minut z książką w ręku tuż przed zaśnięciem 

(często już w łóżku) pozwala zapomnieć  

o stresie minionego dnia i się wyciszyć. Ale  

uwaga - do czytania w łóżku lepsze są książ-

ki tradycyjne lub czytniki z papierem elek-

tronicznym. Jasne światło ekranu laptopa, ze 

sporą zawartością niebieskiej, wysokoener-

getycznej składowej, pobudza i daje sygnał 

raczej do wstania niż do zamknięcia oczu. 

 

4. Pogłębiają wiedzę. Wszystko,  

cokolwiek czytamy, pozostawia  

w naszych umysłach okruchy  

różnorakich informacji.  

Nie sposób stwierdzić, co kiedy może się 

przydać, ale wszystko w jakiś sposób 

poszerza nasze horyzonty 

i poprawia zrozumienie świata. Ludzie 

regularnie czytający lepiej wypadają  

w testach na inteligencję, a ich zdolności 

poznawcze są wysokie do późnej  

starości. 

5. Wzbogacają słownictwo.  

 

Elokwencja i łatwość wypowiadania się 

podnosi poczucie własnej wartości,  

buduje pewność siebie  

i pomaga w karierze zawodowej.  

Czytanie książek w obcych językach 

szczególnie pomocne jest przy  

doskonaleniu płynności mowy. 

6. Opóźniają demencję i spowalniają 

rozwój choroby Alzheimera.   

Ludzie, którzy regularnie oddają się  

lekturze, grają w gry logiczne albo roz-

wiązują zagadki, są ponaddwukrotnie 

mniej narażeni na rozwój chorób otępien-

nych. Co ciekawe, oglądanie telewizji 

wywiera na nasz mózg skutek zgoła  

odwrotny - przyspiesza rozwój  

alzheimera. 

7. Dodają seksapilu. Mężczyź-

ni z książką w ręku oceniani są 

przez kobiety jako bardziej 

atrakcyjni. "Aura inteligencji" 

jest drugim czynnikiem - od 

razu po wyglądzie zewnętrz-

nym - który kobiety biorą pod 

uwagę przy wyborze partnera. 

8. Dobrze dobrany poradnik 

pomaga wyjść z depresji  

i okazuje się niekiedy równie 

skuteczny jak interwencja  

farmakologiczna.  

Do takiego wniosku doszedł 

międzynarodowy zespół pod 

kierownictwem Petera Bowera 

zrzeszający naukowców z 15 

uniwersytetów z Wielkiej Bry-

tanii, ze Szwecji, z Holandii, 

Australii i Tajwanu.  

9. Rozwijają empatię.  

Holendrzy Matthijs Bal  

i Martijn Veltkamp sprawdzali, 

na ile emocjonalnie poruszające  

powieści skłaniały czytelników 

do empatycznych zachowań. 

Jak się okazuje, empatia  

badanych wzrastała, pod  

warunkiem że czuli się oni 

"wciągnięci" w historię.  

Niewciągające opowieści oraz - 

co zdumiewające - książki  

z gatunku non-fiction nie  

wywierały podobnych efektów. 

                                  Czytelniczka 
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Hugorelaks 
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Numer redagowali: Z. Kozak, A. Zdrodowska, A. Jachna, O. Rok, A. Hyla, J. Woś,  

N. Gadomska, K. Kurek, K. Kot, B. Dziub, J. Sobieraj. 

CZEKAMY  NA  WASZE  UWAGI  I  PROPOZYCJE : 

gazetkakollataj@gmail.com 

Z zeszytów szkolnych 

 

 Zaleta pobytu Robinsona na wyspie: po-

znał tajniki kuchni kanibali. 

Trwa egzamin. Profesor chodzi po 

sali i sprawdza, czy nikt nie ściąga. 

Nagle mówi: 

- Wydaje mi się, że słyszę jakieś 

szepty. 

Na to głos z sali: 

- Mnie też, ale ja się leczę. 

Wykładowca zwraca się do studentów: 

- Osoba, która odpowie na moje  

następne pytanie, ma zaliczone zajęcia  

i może iść do domu. 

Ktoś z sali rzuca w tym momencie  

długopis pod nogi prowadzącego. 

- Kto to zrobił?! 

- Ja. Dziękuję, do widzenia. 

 Dawniej gdy kawaler chciał zdobyć 

panienkę, musiał do niej przyjść z do-

brym krokodylem. Świadczy o tym 

wypowiedz Klary do Papkina. 


