
   

 To już tak blisko! Prezenty, czerwony pan z brodą, listy do Mikołaja… Wszyscy czekaliśmy na 
 to przez cały rok. Dlatego właśnie teraz, kiedy każdy gorączkowo odlicza dni do magicznej, mikołajowej 
daty, wszyscy ochoczo przygotowujemy się do odebrania naszych wymarzonych, zasłużonych  
prezentów. Zaczęliśmy oczywiście od poprawy swojego zachowania. Każdy z nas był wyjątkowo grzeczny 
w tym roku. Frekwencja uczniów na lekcjach znacznie się poprawiła, odrabiali 
sporo prac domowych, o wiele rzadziej byli przyłapywani na ściąganiu.  
Nauczyciele także okazali ostatnio więcej serca. Odnotowano w tym roku prawie 
dwa razy mniej wystawionych ocen niedostatecznych niż w ubiegłych latach,  
także sprawdziany odbywały się o wiele rzadziej.  

 Kiedy już wszyscy przygotowali swoje serca, nadszedł czas na pisanie  
listów. Tutaj pojawia się pytanie, które pewnie wielu z nas nurtuje 
- o co uczniowie i nauczyciele mogą prosić świętego Mikołaja? 

 Okazuje się, że uczniowie myślą nie tylko o sobie, ale też o swoich  
mentorach, bowiem większość z nich poprosiła Mikołaja o półroczny urlop dla 
wybranych nauczycieli. Niektórzy okazali się być tak wrażliwi, że życzyli swoim 
matematyczkom czy też polonistkom nowego członka rodziny. Po ostatniej  
klasówce z geografii, w jednej z klas pojawiła się prośba „by Bukareszt stał się 
stolicą Bułgarii”. Życzenie o przedłużenie wakacji to już coroczny standard  
w mikołajkowych listach.  

 Wiemy już, o co proszą uczniowie. Czego zatem życzyli sobie w tym roku 
ich nauczyciele? 

 Pedagodzy najczęściej prosili o podwyżkę. Nie jest to dla nikogo  
zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że to życzenie pojawia się w listach do Mikołaja 
co roku. Okazuje się, że nauczyciele również nie zapomnieli o swoich podopiecz-
nych. Życzyli sobie bowiem, aby ich uczniowie mieli dwa razy więcej wycieczek  
i o wiele mniej lekcji.  

 Cóż, pozostaje tylko wierzyć, że wszystkie tegorocznie prośby się spełnią 

(no, może lepiej zostawmy tą stolicę Bułgarii w spokoju). Miejmy nadzieję,  

że za rok wszyscy będą się jeszcze bardziej starać, aby Mikołaj spełnił ich  

życzenia. Kto wie, może w końcu pozytywnie rozpatrzy sprawę przedłużenia wakacji? 
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PRZEMOCY  NAD  

ZWIERZĘTAMI !!! 
 

W dzisiejszym wydaniu gazety pragniemy poruszyć 
bardzo ważny temat. Temat nurtujący znaczną 
część społeczeństwa, a dotyczący złego traktowania 
zwierząt. Problem nagłaśniany jest w mediach,        
co i rusz słyszymy o maltretowanych czworonogach, 
ale wydaje się, że wciąż zbyt mało mówi się o krzywdzie wyrządzanej zwierzętom. 

Jeśli bierzemy pod opiekę zwierzaka,  zobowiązujemy się do traktowania go w humanitarny 
sposób i przejmujemy odpowiedzialność za jego los. Musimy zapewnić mu schronienie            
i wyżywienie, ale przede wszystkim powinniśmy go kochać. Psy są wiernymi zwierzętami, 
które mocno przywiązują się do swoich „właścicieli”. Traktują ich jak przyjaciół i darzą     
wielkim uczuciem oraz zaufaniem.  

Dlaczego ludzie znęcają się nad zwierzętami?               
Może przyczyną jest stres? Wówczas człowiek nie radzi 
sobie z własnymi emocjami i staje się agresywny.         
Zapomina, że zwierzęta także posiadają uczucia.          
Naszym zdaniem lepiej oddać zwierzę do schroniska 
skąd przygarnie je kochająca rodzina, niż wyrzucić 
gdzieś na rozstaju dróg.  

Pamiętajmy!  

Pies, kot czy inne zwierze nie jest zabawką,  
którą wyrzucimy bezkarnie gdy nam się znudzi. 

Zwierzęta nie mogą być też prezentem- niespodzianką, bo nie zawsze sprawią 
przyjemność osobie obdarowanej. 

Apelujemy !  

Kochajmy swoje zwierzęta, a one odwdzięczą się nam tym samym. 

 

Japońskim symbolem wierności jest pies             

Hachiko. Jego historia jest bardzo wzruszająca. 

Był to niezwykle inteligentny pies rasy akita,   

który nieprzerwanie, przez prawie 10 lat czekał 

przy wejściu do stacji tokijskiego metra na       

przybycie swojego pana. Wierny czworonóg        

lojalnie każdego dnia wypatrywał właściciela, 

nie wiedząc, że ten zmarł nagle w miejscu pracy     

i już nie wróci. Doceniając wierność, lojalność        

i oddanie psa, mieszkańcy Tokio wybudowali 

obok dworca jego pomnik. 

N.Sulej, E.Milka 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tokio
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Uzależnienia  wśród młodzieży 

Alkoholizm, palenie tytoniu i narkomania to najbardziej rozpowszechnione uzależnie-

nia wśród młodzieży. Skala tego zjawiska jest niepokojąca, toteż postanowiliśmy  

jeszcze raz przestrzec wszystkich przed popełnieniem błędu, który może nieodwracal-

nie zmienić nasze życie. 

Alkohol 

Młody człowiek często pod presją swoich znajomych chce spróbować alkoholu, myśląc, że dzięki  

temu zyska ich uznanie i sympatię. Młodzież uważa, że jest to „fajne”, ale tak naprawdę alkohol  

niszczy szare komórki i uzależnia. Niektóre osoby pod wpływem alkoholu stają się agresywne i mogą 

wyrządzić komuś krzywdę lub popaść w depresję czy nawet popełnić samobójstwo.  

Papierosy 

Przestrzegamy- dym papierosowy niszczy cerę, skórę, płuca oraz osłabia nasze serce. Przez palenie 

papierosów nałogowi palacze są narażeni na choroby nowotworowe i kardiologiczne. Nikotyna  

zawarta w papierosach uzależnia i trudno jest ten nałóg pokonać. Oto jak papierosy niszczą nasze 

płuca (fot.):  

Paczka papierosów kosztuje średnio 13 zł. Załóżmy, że nałogowy 

palacz w ciągu miesiąca kupi 10 paczek… Uczyni to około  

130 złotych! Pieniądze te przeznacza na dobrowolne niszczenie  

własnego zdrowia. 

Narkotyki oraz inne substancje odurzające 

Przyjęcie nawet najmniejszej dawki środków odurzających może uzależnić! 

W mediach często słyszymy o przypadkach przedawkowania narkotyków, 

które kończą się stałym ciężkim uszkodzeniem zdrowia lub nawet zgonem. 

Posiadanie narkotyków jest czynem nielegalnym, za który przewidziana 

jest dotkliwa kara. Za posiadanie narkotyków grozi kara od 3 do 5 

lat więzienia i grzywna. Produkcja narkotyków jest zagrożona 

karą więzienia do 3 lat i grzywną. Handel narkotykami jest 

 zagrożony karą więzienia do 10 lat. Udzielanie, nakłanianie do 

użycia narkotyków grozi więzieniem do 5 lat. 

Przyczyny uzależnień: 

- ciekawość, chęć spróbowania „zakazanego owocu” 

- chęć stania się dorosłym 

- potrzeba przynależności i zaimponowania określonej grupie 

- tęsknota za nowymi wrażeniami i odkrywanie własnego „Ja” 

- postawa przekory i sprzeciwu 

- osobiste problemy życiowe (nieśmiałość, lęki, rozstania z bliskimi osobami, bolesne przeżywanie 

rozpadu rodziny) 

PAMIĘTAJ: 

Gdy masz problem z uzależnieniem, pierwszym krokiem do 

pokonania kłopotów jest szczera rozmowa. Rodzice, wycho-

wawca, nauczyciele, czy inna bliska osoba zawsze Cię wysłu-

chają i wspólnie znajdziecie możliwości rozwiązania. 

 
N.Sulej, E.Milka 
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ŁAPANKA NA DŁUGIEJ PRZERWIE               

wywiad miesiąca 

Pora na rozmowę z Panią wicedyrektor  
mgr Marzeną Orzoł.     
Wojtek: Minęły 2 miesiące roku szkolnego. 
Dla Pani dyrektor był to czas pracy w nowym 
miejscu. Jak odnalazła się Pani w naszej 
szkole? 

Pani Marzena Orzoł: Zespół Szkół i Placówek 
 im. Hugona Kołłątaja, to szczególne miejsce pracy. 
Panuje tutaj bardzo serdeczna i ciepła atmosfera, 
czego mogą nam zapewne pozazdrościć inne szkoły. 
Bardzo cieszy mnie fakt, że wiele rzeczy w naszej szkole wypracowujemy wspólnie,  
zawsze przy wsparciu Pana Dyrektora szkoły. Wśród Grona Pedagogicznego spotkałam wielu  
nauczycieli z pasją, takich jak ja, z czego bardzo się cieszę! Jak się odnalazłam? 
 Czuję się tak  jakbym pracowała tutaj  od bardzo wielu lat. 
            
W. : Czy jest Pani czymś szczególnie pozytywnie lub negatywnie zaskoczona  
w nowej pracy? 

M.O.: Jeżeli chodzi o negatywne rzeczy, to nie. Pozytywnie zaskoczyła mnie natomiast  
młodzież, która w zdecydowanej większości zna słowa proszę, dziękuję, przepraszam.  
Niesamowite wrażenie zrobiły na mnie utalentowane uczennice, które przepięknie śpiewają  
na każdej z naszych szkolnych uroczystości oraz zaangażowanie nauczycieli i uczniów  
w przygotowanie szkolnych imprez. Bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie kreatywność młodzieży. 
Wszystkie imprezy szkolne i uroczystości, które do tej pory się odbyły w naszej szkole  
b y ł y  p r z yg ot ow an e  według mnie na bardzo wysokim poziome. 
     
W. : Czy Pani kariera zawodowa zawsze związana była ze szkolnictwem? 

M.O.: Właściwie tak, chociaż zaraz po studiach, przez rok pracowałam w Muzeum, jako 
asystent muzealny. Mimo, że praca w Muzeum była ciekawa, zdecydowanie bardziej  
wolę pracę w szkole z młodzieżą. W szkole pracuję od 16 lat.  
 
W. : Czy praca w szkole jest spełnieniem Pani dziecięcych marzeń i planów? 

M.O.: O, zdecydowanie tak. Odkąd sięgam pamięcią zawsze chciałam być nauczycielką.  

 
W. : Czym zajmuje się Pani w czasie wolnym od pracy? 

M.O.: Jestem mamą dwóch synów. Starszy syn ma 15 lat, a młodszy 2,5 roku. Więc praktycz-
nie cały czas wolny poświęcam w tej chwili wychowaniu młodszego syna, który jest bardzo absorbu-
jący. Często staram się z moją rodziną wyjeżdżać w góry, gdzie godziny potrafimy spędzać wspólnie 
na szlaku. Oczywiście ten mniejszy syn przemieszcza się z nami w plecaku turystycznym dla dzieci. 
 
W. : Jakie są Pani marzenia i plany związane ze zbliżającym się nowym  
rokiem 2014? 

Dyr. : Marzeń mam tak wiele , że brakłoby kartki na ich zapisanie;) a jeżeli chodzi o plany, 
 to chciałbym nadal realizować się w swojej pracy i dzięki współpracy z innymi nauczycielami 
osiągać wspólne sukcesy zawodowe.  

W. : Dziękuję za rozmowę. 
W Sobczak 
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KUCHENNE CZARY— MARY 

Jemy oczami. O ileż przyjemniej jest dla nas, jeżeli potrawa jest nie tylko smaczna, ale i pięknie 

wygląda. Dekorowanie potraw fachowo nazywamy garnirowaniem. Ozdoby  wykonujemy  

z owoców, warzyw, ziół itp. 

Mniam 

Sałatka z kurczakiem, brokułami i pieczarkami 
 

mix sałat-150g 

pierś z kurczaka 

200g różyczek brokuł 

250g pieczarek 

2 pomidory 

50g sera mozzarella 

2 ząbki czosnku 

sól, pieprz, zioła prowansalskie, papryka mielona słodka i ostra 

mleko, jogurt naturalny, oliwa 

Pierś z kurczaka opłukać, pokroić w mniejsze kawałki i obtoczyć w mieszance soli, pieprzu, ostrej i słodkiej papryki mielonej. 

Zalać mlekiem i odstawić na 15-30 minut- mleko sprawi, że piersi po usmażeniu nie będą suche. Po tym czasie mięso usma-

żyć na odrobinie oliwy. Brokuły ugotować na parze. Ząbek czosnku obrać i drobno posiekać, zeszklić na odrobinie oliwy, po 

czym dodać obrane i pokrojone w grubsze plasterki pieczarki. Smażyć kilka minut, co jakiś czas mieszając do odparowania 

płynów. Odstawić do przestygnięcia. Pomidory umyć i pokroić w kostkę. Mozzarellę pokroić w kostkę. Z jogurtu i zmiażdżo-

nego ząbka czosnku przygotować sos. Doprawić do smaku solą, pieprzem i ziołami prowansalskimi. Na talerzach rozłożyć 

sałatę, na nią położyć pomidory, pieczarki, ser, mięso. Polać przygotowanym wcześniej sosem jogurtowo-czosnkowym. 

K. Brożek 
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Często zaglądacie do biblioteki, wypożyczacie książkę lub korzystacie z Centrum  
Multimedialnego. Grzecznościowe „dzień dobry” i „dziękuję”, a panie bibliotekarki 
znają się nie tylko na książkach. W dzisiejszym numerze o swoich podróżniczych 
upodobaniach opowie Pani mgr Anna Gacek. 

Agnieszka: Proszę dokończyć zdanie: 
„Podróżowanie jest….” 
Pani Anna Gacek: ”Podróżowanie jest  
marzeniem”. 
 
A: Jakie podróże zagraniczne odbyła 
 Pani w życiu? Którą z nich wspomina 
 Pani  najmilej? 
AG: Były to głównie wojaże po krajach  
europejskich. Najmilej wspominam Wenecję, 
byłam tam kilka razy. 
 
A: Czy lubi Pani zwiedzać zakątki 
Polski? Jaki region jest ulubionym  
miejscem Pani wycieczek? 
AG: Polska ma wiele uroczych zakątków i chyba wielu Polaków nie zdaje sobie z  tego spra-
wy. Moim ulubionym miejscem jest polskie wybrzeże: piasek i szum morza - bezcenne :))) 
 
A: Jakie miejsce w Polsce poleca Pani na weekend i dlaczego? 
AG: Polecam wyprawę szlakiem śląskich zabytków techniki. Kiedyś były chlubą ,  
 bogactwem tego regionu a dziś możemy poznać ich historię. Może to być np.  zabytkowa 

kopalnia węgla kamiennego "Guido" w Zabrzu,  
r a d i o s t a c j a  " G l i w i c e "  c z y  m u z e u m  
włókiennictwa w Bielsku Białej oraz wiele innych. 

A.Pustuł 
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 JESIEŃ/ZIMA 2013 
Zastanawiasz się jakie fryzury będą modne w sezonie jesień-zima 2013?      
Przedstawiamy  kilka najgorętszych propozycji. 

 

WŁOSY ZACZESANE DO TYŁU: 
To uczesanie eksponuje kształt twarzy i uszy, więc śmiało można         
założyć do niego najmodniejsze w tym sezonie kolczyki XXL.            
Włosy wystarczy dokładnie zaczesać do tyłu i mocno utrwalić lakierem. 
 

FALE NA KOŃCACH : 
Bardzo kobieca i seksowna fryzura, która najko-

rzystniej wygląda na długich i gęstych włosach.  
Możesz postawić na maksymalną objętość             

u nasady lub wersję gładką i płaską u nasady,       
z modnym przedziałkiem z boku. Fale powinny 

być sprężyste - zakręć końce włosów na grube wałki, a uzyskane fale 
lekko rozdziel palcami i utrwal mocnym lakierem. 

 
 
GŁADKIE I PROSTE WŁOSY: 
Gładkie, lśniące włosy z równym 
przedziałkiem na środku, dodadzą 
kobiecości i lekkości każdej jesienno-zimowej stylizacji. 
Dla wygody włosy można również zakładać za uszy. 
 
 
 

Zapewne nie tylko kobiety ale i mężczyźni chcieliby w tym sezonie wyglądać     
doskonale. Tak więc o to kilka propozycji dla panów. 
 

W NIEŁADZIE, Z DŁUŻSZĄ GRZYWKĄ: 
Idealna fryzura dla panów z nieco dłuższymi włosami. Do uzyskania 
efektu nieładu wystarczy lekko przeczesać włosy, układając grzywkę 

na jedną stronę i utrwalając ją delikatnie lakierem. 
 
 
PODGOLONE BOKI                         
I GRZYWKA DO GÓRY: 
Podgolone boki i długa grzywka      
zaczesana do tyłu to kolejna propozy-
cja dla panów, którzy chcą wyglądać 
zarówno elegancko jak i stylowo.  
 

PROSTA GRZYWKA                  
ZACZESANA DO GÓRY:  

Wszyscy twardziele, którzy dotąd 
uznawali wyłącznie "żołnierskie 

cięcia", powinni zapuścić dłuższe grzywki. Włosy postawione na 
sztorc wyglądają bardzo zawadiacko. 

 
 

A. Bartos, A. Dudkiewicz 
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gazetkak@interia.pl 

Literackie próby 

Mija dzień za dniem.  
Nie wiem już co jest właściwe, a co nie.  
Gubię się w teraźniejszości, a nie potrafię już 
żyć przeszłością.  
Przytłacza mnie to.  
Przyciska jak do niewidzialnej bariery,  
której nie potrafię pokonać.  
Żyję złudzeniem lepszego jutra,  
które nie istnieje.  
Chcę krzyczeć, użalać się nad sobą  
i tysiącami  młodych ludzi  
rozdartych między uczciwością  
a pokusami przebojowego dnia,  
chwili ważniejszej od godzin. 

Klaudia Kusaj, klasa I TH 

UWAGA KONKURS!!! Zapraszamy uczniów uzdolnionych plastycznie do  
zaprojektowania ekslibrisu biblioteki szkolnej. Przypominamy, że ekslibris  
to ozdobny znak wykonany w technice graficznej, zawierający nazwę wskazanej instytucji. 
Wykonując prace, pamiętajcie, iż od 1 października zmieniła się nazwa naszej szkoły, 
brzmi ona: Zespół Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja. Prace konkursowe opatrzone 
imieniem, nazwiskiem i klasą należy złożyć w bibliotece szkolnej do 20 stycznia 2014 
roku. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody. 


