
 Są na świecie tacy ludzie, którzy przez całe swoje życie pomagają innym. Ludzie, którzy całkowicie           
bezinteresownie poświęcają swój wolny czas, by ratować nas z niejednej opresji. To właśnie na nich spoczywa 
ogromna odpowiedzialność, gdyż nieraz w ich rękach leży nasz los. Jakże często zdarza się, że rzucają nam                   
w ostatnim momencie koło ratunkowe. 

 O kim tu mowa? O strażakach, ratownikach, lekarzach, a może policjantach? Nic z tych rzeczy. To przecież 
nauczyciele, nasi szkolni bohaterowie. Pomyślisz pewnie „Nauczyciele!? Bohaterami!?  
Jaki szaleniec to napisał!”. Jednak, czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, ile serca nauczy-
ciel wkłada w wymyślanie pracy domowej, abyś Ty nie nudził się kolejny dzień w domu? 
Ile swojego wolnego czasu grono pedagogiczne poświęca na układanie sprawdzianów, jak 
długo formułują właściwe pytania, tak, abyś mógł dostać z niego ocenę bardzo dobrą? 
Przecież nauczyciel też ma swoje życie, mógłby w tym czasie wyjść gdzieś z kolegami czy 
też pograć w swoją ulubioną grę komputerową. Zamiast tego co robi? Siedzi po nocach za 
biurkiem i sprawdza stos klasówek. Przecież wcale nie musi tego robić, ale po prostu  
pragnie ujrzeć Twój uśmiech, gdy znowu cieszyć się będziesz z kolejnej dobrej oceny.  
Pomyśl też, ile razy zdarzało się tak, że w dzienniku miałeś praktycznie same jedynki.  
Czy nie pomyślałeś wtedy „tak, pan profesor ma rację, muszę w końcu wziąć się do         
nauki”? Czy gdyby nie Jego niezapowiedziane kartkówki wiedziałbyś, że musisz się          
pouczyć danego materiału, gdyż nie do końca go jeszcze umiesz? Nauczyciele z całych 
swoich sił pragną mieć z Tobą dobry kontakt. Ile razy zdarzało się, że spośród tylu osób  
w klasie, do odpowiedzi wybrał właśnie Ciebie? A ile razy bywało tak, że gdy nie było Cię 
w dniu, kiedy chciał Cię spytać, On czekał specjalnie do następnej lekcji, byś nie stracił 
szansy pochwalenia się swoją wiedzą?  A pamiętasz, kiedy nie było Cię na sprawdzianie? 
On widział Twoje starania i wiedział, że przeznaczyłeś w domu więcej czasu na naukę, 
dlatego w drugim terminie pisania testu miałeś okazję odpowiedzieć na dwa razy        
trudniejsze pytania! Hurrra! 

 Niestety, uczniowie nie doceniają starań ciała pedagogicznego. Uważają jego   
poczynania za złośliwość i chęć uprzykrzenia życia uczniom. Są to absolutne bzdury! 
Przecież nauczyciele robią wszystko dla naszego dobra! Często nie rozumiemy, że nauczy-
ciele to Strażnicy Wiedzy, którzy po prostu troszczą się o naszą przyszłość i z całych sił 
pragną wyciągnąć nas z brodzika intelektualnego. 

 Drodzy nauczyciele! W tym szczególnym dla Was dniu chcielibyśmy życzyć Wam, 

abyście nigdy nie przestawali  troszczyć się o naszą przyszłość, gdyż wiemy, jak ciężko 

nam samym to przychodzi. Życzymy Wam też coraz to nowych pomysłów na doskonale-

nie naszych umysłów i cierpliwości podczas trudnej walki z naszym wielkim lenistwem. 

Dziękujemy Wam za to, że potraficie użytecznie zorganizować nasz wolny czas, byśmy mogli spędzić go na             

poszerzaniu swojej wiedzy. Mamy nadzieję, że my także czegoś w życiu was uczymy, byśmy razem wypełniali się 

swoim doświadczeniem, tak jak to robimy już od setek lat.                                  
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O czytaniu słów kilka 

Słyszy się wiele opinii na temat czytania. Są ludzie, którzy lubią to robić, ale 

znajdą się też osoby, które tego nie lubią. Ci, którzy czytają, robią to dlate-

go, że lubią czytać. Jest to rodzaj rozrywki, zabawy, czy po prostu forma za-

jęcia wolnego czasu. Nie dość, że czytanie zabija nudę, to jeszcze dostarcza 

rozrywki. Ludzie, którzy nie czytają, nie wiedzą, co tracą. Nie potrafię zro-

zumieć, dlaczego niektórzy twierdzą, iż nie lubią czytać, nie przeczytawszy 

żadnej książki. Nie mam tu na myśli lektur szkolnych, gdyż uczniowie ich nie lubią. Ale nie można 

rezygnować z czytania książek,  postrzegając je przez pryzmat lektur szkolnych. To tak, jakby ktoś      

w dzieciństwie został podrapany przez kota i do końca życia nie zaufał już żadnemu. Jest wiele rodza-

jów książek. Są horrory autorstwa znanych autorów, takich jak: Stephen King, Dean Koontz czy Gra-

ham Masterton. Jeśli komuś nie wystarcza tradycyjny horror, można też znaleźć horror psychologicz-

ny. Mamy ogromny wybór książek fantasy, jak Harry Potter, Hobbit czy Władca Pierścieni. Jeżeli 

ktoś lubi oglądać filmy, to dlaczego by nie dowiedzieć się,  czy film, który ostatnio oglądaliście, nie 

został nakręcony na podstawie książki? Następnie z czystej ciekawości nie przeczytać jej, chociażby 

po to, żeby sprawdzić, co było lepsze? Czasem stwierdzamy, że w filmie brak jest ważnej sceny lub 

dialogi w książce są lepsze, a także opisy postaci i sytuacji mogą wydać się ciekawsze.  

Czytanie książek pomaga nam rozwijać wyobraźnię. Oglądając film, obserwujemy zdarzenia na ekra-

nie.  Nie musimy sobie niczego wyobrażać, bo wszystko zostało wyrażone  w pikselach. Gdy czytamy, 

wszystko układa się w naszych głowach, mamy wrażenie,  jakbyśmy wszystko przeżywali razem             

z bohaterami. Przenosimy się do innego, obcego dla nas świata,  poznajemy nowych ludzi,                    

należymy do innej rodziny. Książka to drzwi do wnętrza naszej wyobraźni.  

Nigdy nie jest za późno żeby zacząć czytać. Trzeba tylko chcieć.  

NASZE  PROPOZYCJE 

Elisa Puricelli Guerra, Czarne serce: Czy myślałeś kiedyś, że spotkasz bohatera ze swoich 

snów? Sławna pisarka dla młodzieży, Kornelia Wyndham, zniknęła. Zostawiła nieukończony ostatni 

tom serii, której bohaterem jest idol tysięcy nastolatek, Narcyz Spark, posępny piosenkarz rockowy. 

Jej siostrzenica Viola zaczyna śledztwo, gdy nagle i niespodziewanie przed drzwiami domu pojawia 

się... piękny siedemnastolatek, który właśnie wyszedł ze stron książki ciotki... Z pomocą ekscentrycznej 

bibliotekarki i nadętego francuskiego detektywa dwoje nastolatków zaczyna swoją pełną przygód po-

dróż ulicami Londynu; śledzeni na każdym kroku przez bezlitosnego nieprzyjaciela, którego celem jest 

odnalezienie Kornelii przed nimi. Wszystkie poszlaki prowadzą na cmentarz Highgate, gdzie docierają 

do kamiennego anioła. Na jego przedramieniu wyryty jest napis "Czarne Serce". Gdy Viola odkryje 

znaczenie tych słów, będzie mogła połączyć niezrozumiałe dla niej początkowo 

wątki historii i, być może, podbije serce niedostępnego Narcyza?  

 

Hilary Freeman, Chłopak z Francji: Na wieść o tym, że w międzyszkolnej wymianie uczniów 

znajdą się chłopcy z Francji, wszystkie dziewczyny z klasy Vix stają się niezwykle podekscytowane – 

wszystkie z wyjątkiem Vix, której mama jest zwolenniczką kobiecych rządów. Tymczasem osoba, którą 

ma się opiekować Vix, okazuje się chłopcem – do tego czarującym i niezwykle przystojnym...  

 E.Milka 
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JESIENNA DEPRESJA?  

               MAMY NA NIĄ SPOSOBY! 

Depresja jesienna jest zjawiskiem dosyć            
powszechnym. Jesień nie sprzyja dobremu     
samopoczuciu. W zapomnienie odchodzą       
słoneczne wakacje, nic więc dziwnego, że              
i dobry humor gdzieś znika. Do tego dochodzi 
ciągłe zmęczenie i brak motywacji. A stąd już 
tylko krok do depresji... 

Depresja to nie każdy smutek i poczucie bezsensu, które odczuwamy. Depresja to coś       
więcej. To choroba, która może zniszczyć człowieka, doprowadzić do ostateczności.             
 
Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartym problemem zdrowot-
nym na świecie. Niezależnie od rodzaju depresji, chory nigdy nie jest w stanie         
wyleczyć się na własną rękę. Wszelkie namowy, aby „wziąć się w garść” i „przestać nad 
sobą użalać”, również nie przyniosą oczekiwanych skutków. Depresja zawsze wymaga  
leczenia i zrozumienia. Najbliżsi powinni wspierać chorego i być dla niego wyrozumiali. 
Tylko wtedy jest szansa na wyzdrowienie. 
Nie ignoruj objawów depresji, zwłaszcza teraz - jesienią, gdy dotyka nas częściej! 
 

Młodzi ludzie znają wiele sposobów na pokonanie jesiennej deprechy.            

Polecamy kilka z nich: 

Spotkania z przyjaciółmi, znajomymi- mogą zrelaksować. W trakcie             
rozmowy z innymi okazujemy swoje emocje i uspokajamy się . W gronie przyjaciół 
łatwiej o powód do śmiechu, który korzystnie nas rozluźnia. 
Hobby- przecież każdy jakieś ma. Gdy robimy to, co lubimy, humor znacznie się 
poprawia. 
Muzykoterapia. Wystarczy założyć słuchawki, albo podkręcić decybele w radiu      
i ukryć się w swoim kolorowym świecie. 
Jedzenie to także świetny pomysł. Nawet schrupanie batona ma korzystny wpływ 
na nasze samopoczucie. 
Spacer z psem lub innym zwierzakiem. Swojemu czworonożnemu przyjacielowi 
możemy wszystko opowiedzieć, on zawsze nas wysłucha. Przy okazji dotlenimy 
swój organizm i krew zacznie krążyć szybciej. 
Uprawianie sportu to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Wzmacniamy 
swój organizm, skupiając się tak mocno, że cała reszta przestaje dla nas istnieć.           

Zmęczeni wyczynami sportowymi, nie mamy 
już czasu na depresję. 

To tylko niektóre propozycje. Oczywiście każdy 

może znaleźć swój sposób na relaks. Pamiętaj-

my, jesień to nie pora na depresję, ale czas na 

ciepłą herbatkę w towarzystwie życzliwej        

osoby :) 

 N.Sulej, E.Milka 

http://w-spodnicy.ofeminin.pl/Szukaj/Tag/1/Depresja
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ŁAPANKA NA DŁUGIEJ PRZERWIE               

wywiad miesiąca 

W pierwszym numerze po wakacjach prezentujemy rozmowę        
z nowym dyrektorem naszej szkoły mgr Markiem Koziorowskim. 

Wojtek: Od 3 miesięcy jest Pan dyrektorem Zespołu Szkół            
im. Hugona Kołłątaja. Jakie są pana pierwsze wrażenia dotyczące 
współpracy z nauczycielami i uczniami? 

Dyrektor Marek Koziorowski: Oj, 3 miesiące to zbyt dużo powiedziane, 
ponieważ przez 2 pierwsze miesiące, czyli okres wakacyjny, nie miałem do 
czynienia ani z uczniami, ani z nauczycielami, gdyż mieliście wakacje.          
De facto z młodzieżą i kadrą pedagogiczną pracuję niecały miesiąc, ale        
postrzegam wszystkich bardzo pozytywnie. Myślę, że  wspólnie z kadrą      
pedagogiczną i wspaniałą młodzieżą, będziemy starali się tak prowadzić 
szkołę, aby przynosić chlubę naszemu miastu i naszej placówce. 

W. : Czy Pan dyrektor ma jakieś ciekawe pomysły dotyczące         
naszej szkoły? Czy zamierza Pan wprowadzić jakieś innowacje         
i zmiany? 

Dyr. : Niewątpliwie istnieje konieczność dokonywania pewnych zmian w placówce, chociażby             
z tytułu potrzeby pozyskania nowych uczniów. Jedna innowacja, którą zamierzam wprowadzić         
od przyszłego roku, to rozszerzenie naszej oferty kształcenia o dodatkowy przedmiot, kiedyś            
nazywany agroturystyką, a dzisiaj turystyką wiejską. Myślę, że jest to przedmiot, który będzie    
współgrał z naszym kształceniem. Mamy hotelarzy, gastronomów, więc myślę, że powinien być       
korzystny i że znajdzie odzew wśród młodzieży gimnazjalnej. 

W. : Czy Pana praca zawodowa zawsze związana była ze szkolnictwem? 

Dyr. : Od samego początku, od pierwszych dni pracy do chwili obecnej jestem związany ze szkołą. 
Jako ciekawostkę chciałem powiedzieć, że jestem w rodzinie 3 pokoleniem nauczycieli. 

W. : Czy jako dziecko, a potem młody człowiek, marzył Pan o pracy nauczyciela,              
o stanowisku dyrektorskim? 

Dyr. : Nie powiem, że od dzieciństwa marzyłem o pracy nauczycielskiej. Wyniknęło to w trakcie 
mojej edukacji, natomiast nigdy nie marzyłem, że będę pełnił funkcję dyrektora. Objęcie tego         
stanowiska może wiązało się z przysłowiem „Jak się nie rozwijasz, to znaczy, że się cofasz”.              
Będąc nauczycielem osiągnąłem stopień nauczyciela dyplomowanego i zdecydowałem, że trzeba  
postawić przed sobą większe wyzwania. Wystartowałem w konkursie na stanowisko dyrektora             
i powiodło się. I tak jakoś się to dalej. 

W. : Czy poza pracą zawodową, w wolnym czasie, ma Pan dyrektor jakieś                       
zainteresowania? 

Dyr. : Sport, w okresie wiosny, lata i jesieni jest to siatkówka, piłka nożna na hali i plaży.                 
Natomiast w okresie zimowym zaliczam się do grupy szaleńców- zapaleńców, którzy nawet             
przy temperaturze -16°C grają w hokeja na naszym lodowisku. 

W. : Czego życzyłby Pan sobie i całej szkolnej społeczności na obecny rok szkolny        
2013/2014? 

Dyr. : Wam- uczniom życzę, aby powiodły się plany zawodowe, szczególnie klasom czwartym,       
które reprezentujesz. Życzę abyście zdali maturę, egzamin zawodowy i kontynuowali naukę na       
wymarzonych studiach oraz abyście znaleźli najlepszą pracę. Sobie i gronu pedagogicznemu życzę, 
by wasz sukces był naszym sukcesem. 

W. : Dziękuję za rozmowę. 

 W Sobczak 
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JESIENNE MENU 

Katar, kaszel, gorączka. Właśnie rozpoczął się sezon na jesienne przeziębienia. 

O tej porze infekcje nie omijają nikogo. Spadek temperatury, deszczowe dni sprzyjają namna-

żaniu się wirusów i drobnoustrojów. "Intruzi" ci bardzo szybko osiedlają sie w drogach odde-

chowych powodując nasze dolegliwości. Najskuteczniej można poradzić sobie z nimi domowy-

mi sposobami. Oto kilka z nich: 

-syrop cebulowy z miodem 

-mleko z miodem i czosnkiem 

-napoje z dodatkiem świeżego imbiru 

Wraz ze zmianą pogody, zmieniamy również nasza 

dietę, z lekkiej, pełnej owoców, warzyw, sałatek, na 

bardziej pożywną, rozgrzewającą. 

O tej porze roku sprawdzą sie wszystkie dania cieple, a w szczególności 

zupy. 

 

 

Mniam 

   
Rozgrzewający gulasz 

1kg wołowiny 

3 cebule 

5 ząbków czosnku 

4 zielone papryki 

2 łyżki smalcu 

sol, pieprz 

papryka słodka mielona 

woda 

świeży imbir do smaku 

1łyżka mąki i masła na zasmażkę 

Wołowinę pokroić w kostkę, przyprawić solą, pieprzem i podsmażyć na patelni na zloty kolor, 

przełożyć do garnka, na tej samej patelni podsmażyć pokrojoną w kostkę cebule i czosnek, 

przełożyć do garnka, zalać woda i dusić przez około 1h w połowie duszenia dodać pokrojoną    

w paski paprykę. Doprawić solą , pieprzem, papryką i startym na tarce świeżym imbirem.      

Zagęścić zasmażką.  

K. Brożek 
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W dzisiejszym numerze o swoich upodobaniach podróżni-
czych opowiedziała Pani mgr Urszula Furtacz, która jest    
nauczycielem geografii oraz przedmiotów zawodowych           
w technikum hotelarskim. 

Agnieszka: Czy lubi Pani          
podróże?                                                      
Urszula Furtacz: Gdybym nie  
musiała pracować, podróżowanie 
byłoby moim głównym zajęciem.                                                                 
A: Czy preferuje Pani zwiedzanie Polski, czy woli            
podróżować do innych krajów?                                                                  
UF:  Polska jest ciekawa i każdy powinien  czas, aby ją poznać, bo 
wtedy dopiero doceni jej piękno. Daleko nie musimy szukać            
– nasze okolice, czyli Jura Kra-
kowsko– Częstochowska.  

Przepiękne i unikalne tereny, np.. Skał Rzędkowickich, Grzędy 
Mirowskiej. A dla mnie szczególne, niemalże mistyczne miejsce– 
Ojców z Doliną Prądnika. I dalej na południu Polski fascynujące 
Tatry, na północy bajeczne plaże Bałtyku. Ale to nie wszystko,  
bo przecież mamy jeszcze Ziemię Kłodzką, Karkonosze, Mazury, 
Bieszczady,  Polesie Lubelskie– temat bez końca.                                     
A: Jaki kraj Panią fascynuje?                                                 
UF: Poza Polską, drugą moją miłością jest Chorwacja- kraj,    
który mnie fascynuje, bo w jednym miejscu mamy dwie moje 
pasje– góry i morze. Rano zdobywanie szczytów górskich, po  
południu plażowanie. Ciepło, kolorowo, dojrzałe figi, które rosną 
dziko jak u nas mirabelki. Kamieniste plaże z dużymi falami      
morskimi, bogactwo zabytków, w tym wiele z czasów Cesarstwa 
Rzymskiego, no i oczywiście owoce morza (!!!), które uwielbiam.                                  
A: Uczy Pani geografii i przedmiotów hotelarskich, czy 
ten wybór drogi zawodowej ma związek z życiową pasją? 

UF: Moja pasja życiowa rozwinęła się 
w czasie studiów geograficznych.  
Może dlatego, że ukończyłam geogra-
fię o specjalności geografia turyzmu. 
Po studiach  się z zawierciańskim    
oddziałem PTTK. Zdobyłam uprawnienia przewodnika turystycznego    
i pilota wycieczek. Można powiedzieć, że jestem turystą teoretykiem      
i praktykiem.                                                                                                             
A: Jakie miejsce w Polsce i dlaczego poleci Pani na weekend? 
UF: Zabrakłoby miejsca, gdybym chciała przedstawić moje propozycje 
na . Ograniczę się do najbliższej okolicy. Piękna pogoda, babie lato,       

a więc długie wędrówki po Jurze Krakowsko– Częstochowskiej, do      
wyboru– piesze czy rowerowe. Zachęcam do turystyki aktywnej!!!            
A na trasie wędrówki dla urozmaicenia ruiny strażnicy jurajskiej lub 
zamku „Orlego Gniazda”. Bardzo dobrze oznakowane są szlaki piesze       
i rowerowe, więc nikt się nie zgubi. Polecam, np.. Objazd autobusem do 
Podzamcza, a stamtąd czerwonym szlakiem Orlich Gniazd przez Gorę 
Birów do Morska i dalej Góra Zborów. Powrót autobusem z Kroczyc do 
Zawiercia. Dla rowerzystów dłuższa trasa, np. w kierunku Mirowa              
i Bobolic. Dla zmotoryzowanych Ojcowski Park Narodowy. I tak dalej,     
i tak dalej… Z turystycznym pozdrowieniem-Urszula Furtacz. 

A.Pustuł Fot. Archiwum prywatne 
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 MODNA GŁOWA 
 

Oto najgorętsze trendy fryzjerskie dla kobiet i mężczyzn na jesień 2013. 

Długa grzywka na bok. Grzywka w tym sezonie zaczyna się już na 

czubku głowy, sprawia wrażenie nieco za długiej i zaczesujemy ją na 

bok. Zapuszczasz grzywkę? Przykryj nią czoło - powinna kończyć się 

tuż nad linią brwi - i w razie potrzeby z boku przypnij spinką. Przy   

takiej fryzurze wyraźnie akcentujemy usta - mają być wydatne                 

i pokryte błyszczykiem lub pomadką w intensywnym kolorze.  

Niedbale rozpuszczone włosy.       

Idealna fryzura dla posiadaczek długich 

włosów, które nie mają czasu na ich staranne układanie.              

Na wybiegach królowały długie, lekko potargane włosy, które 

wyglądają tak, jakbyś przed momentem wstała z łóżka. Jednak 

jest to look w pełni kontrolowany! Efekt niedbale ułożonych     

kosmyków osiągniesz dzięki lekkiemu tapirowaniu i utrwaleniu 

włosów lakierem lub przy użyciu kosmetyków z dodatkiem soli 

morskiej.  

Przedziałek z boku. Przedziałek z boku to niekwestiono-

wany hit wybiegów! Przedziałek robimy nisko z jednej,       

wybranej strony. Nosimy go nie tylko z ciasno spiętymi wło-

sami, ale również z rozpuszczonymi. Tę fryzurę połącz ze  

stylem pensjonarki. Koszule z ozdobnymi kołnierzykami          

i proste sukienki będą idealnym uzupełnieniem stylizacji!  

 

Chłopakom proponujemy krótkie, 

długie i kręcone włosy.             

Częstym  motywem jest przedziałek z boku 

głowy, grzywka zaś 

układana na boku          

twarzy. Zmierzwiona       

wersja tej fryzury ma swój 

styl! 
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Choć miłość w nas wrze, choć ogień się tli, 

nie może zapłonąć, to nie są te dni. 

Być z Tobą mogę już tylko w snach, 

by los nasz odmienić mocy mi brak. 

Więc dziś powiedz, że jesteś, że myślisz, że czujesz, 

że tak jak ja ciebie, ty mnie potrzebujesz, 

że kochasz, że tęsknisz, co noc masz sny, 

i wierzysz, że nadejdą nasze wspólne dni. 

Lecz jeśli przyjdzie nam się pożegnać,  

w sercu pozostaniesz młoda i piękna, 

a kiedy znów spotkam cię na życia ścieżkach, 

wtedy powstaniesz z marzeń, cała niebieska. 

Twe oczy przypomną minione dni. 

w twych oczach odnajdę swoje najpiękniejsze sny. 

Bo cóż warte jest życie bez ciebie i bez twej miłości, 

co czuje serce, gdy w tęsknocie kona i pości, 

co czują ramiona, gdy brak im twojego ciepła? 

Wiesz tylko ty, moja najlepsza. 

                                                                               sbp 


