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Już za tydzień Wigilia, jeden z najbardziej uroczystych i wzruszających dni w roku. Wieczo-
rem, ubrani w odświętne stroje, będziemy wypatrywać pierwszej gwiazdki na niebie. W 
tradycji polskiej oznajmia ona czas, kiedy należy zasiąść do wieczerzy wigilijnej, rozpo-
czynającej w naszych domach czas świętowania Bożego Narodzenia. Zanim to jednak na-
stąpi, przed nami ostatnie dni wzmożonej pracy– biegania po sklepach, sprzątania, strojenia 
domów i mieszkań, ale również czas duchowego przygotowania i radosnego oczekiwania na 
Boże Narodzenie. 

Są elementy, bez których święta nie są świętami, i dzięki którym wiemy, że Boże Narodzenie 
już się zbliża. Oto przygotowany specjalnie dla Was  świąteczny niezbędnik: 

 Piosenka „Last Christmas”. Czy znajdziemy chociaż jedną 
osobę, która nie znałaby  melodii i słów refrenu tej piosen-

ki??? :( 
 Reklama coca coli, której niestety w tym roku jeszcze nie 

zobaczyliśmy :( 
 „Kevin sam w domu”-  film, który zna każde pokolenie. 

Widzieliśmy go na pewno kilka lub nawet kilkanaście razy. Nie 
ważne, że wiemy co będzie działo się dalej, ponieważ nigdy się 
nam nie znudzi.  

 Kolorowe migające światełka. Dzięki nim „błyskają” do-
my, ogrodzenia, drzewa, wystawy sklepowe i diabli wiedzą, co 
jeszcze. 

Prezenty-  to element Świąt, na który 
każdy bez względu na wiek czeka z nie-
cierpliwością. Uczucie, że dostaniemy 
coś co sprawi nam radość, jest wsze-
chogarniające, więc szybko zjadamy kolację, żeby otworzyć 
prezenty i się nimi cieszyć.  

Pomysły na Sylwestra 

Wiele osób nie ma pojęcia jak spędzić  noc sylwestrową.  
Oto kilka pomysłów, które mogą pomóc w zagospodarowaniu 
tego czasu: 

Najlepszym sposobem na spędzenie wieczoru sylwestrowego jest 
spotkanie ze znajomymi, ponieważ w gronie   
zaufanych przyjaciół możemy się zrelaksować a jednocześnie  
dobrze bawić.  
Kolejnym pomysłem może być wypad 
na koncert sylwestrowy organizo-
wany w dużym mieście np.  

w Warszawie lub Wrocławiu.  
Wielbicielom hucznych imprez polecamy bal na sto par  
w ekskluzywnym lokalu. Nie krytykujemy także tych, którzy  
sylwestrową noc spędzą przed telewizorem lub na „białej 
sali”. Kiedyś przecież trzeba porządnie wypocząć i wyspać się.  

Niezależnie od decyzji jaką podejmiecie, życzymy  
udanego Sylwestra i przypominamy, że już 2 stycznia  
spotykamy się w szkole :) 

N.Sulej, E.Milka 
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Jacek Żakowski to znany polski dziennikarz i publicysta. Znany jest przede wszystkim 
z programu Tok Szok, który prowadził z Piotrem Najsztubem w telewizji Polsat oraz 
 z anteny Radia Zet. Obecnie jest gospodarzem piątkowych poranków w radiu TOK 
FM. Nasi szkolni dziennikarze rozmawiali z nim w trakcie spotkania z cyklu  
„Znani i lubiani” zorganizowanego w  MOK 
„Centrum”. Oto relacja z rozmowy: 

Co skłoniło Pana do wyboru zawodu dziennikarza? 

Jacek Żakowski: Zdecydowanie były to marzenia  
o podróżach i lektura książek Olgierda Budrewicza 
(dziennikarz, podróżnik).  Wydawało mi się, że jest to  
jedyna możliwość przeżycia przygód, o których czytałem.  
W szkole podstawowej pracowałem w gazetkach szkolnych, 
w liceum pisałem teksty do gazet, a jako student podjąłem 
stałą współpracę z prasą. 

Czy zmieniłby Pan zawód jeśli byłaby taka  
możliwość? 

J.Ż.: Od piątej klasy szkoły podstawowej mam przekonanie, że dokonałem dobrego wyboru.  
Wynikał on z zachwytu i poczucia konieczności wykonywania tego zawodu.  

Czy woli pan pracę w radiu, czy w telewizji? 

J.Ż.: Telewizja to najgorsze medium, trudno w niej przekazać jakieś sensowne treści. Mam jednak 
świadomość, ze istnieje grupa ludzi, do której dociera się tylko i wyłącznie z ekranu telewizyjnego. 
Jeśli chodzi o pracę w radiu, to związany byłem z Radiem Zet, a obecnie prowadzę program w TOK 
FM. Praca jest trudna fizycznie ze względu na wczesną porę wstawania (śmiech), ale ma inne zalety. 
Otóż, radio pozwala na zbudowanie emocjonalnej więzi z słuchaczem i powoduje przywiązanie  
odbiorcy do prowadzącego.  

Co sądzi Pan na temat współczesnego dziennikarstwa? 

J.Ż.: Myślę, że przyszłość należy do tzw. „samotnych wilków dziennikarskich”, a nie do wielkich  
medialnych korporacji.  

Co chciałby Pan zmienić w wizerunku współczesnego dziennikarza? 

J.Ż.: Nastawienie na odniesienie szybkiego i chwilowego sukcesu, bez wypracowywania sobie  
marki. Należy pamiętać, że najważniejszym elementem w tej pracy jest etyka dziennikarska,  
a obecnie niestety przeżywamy kryzys zaufania do mediów. Marką dziennikarza jest jego nazwisko- 
logo, na które warto sobie zapracować. Na zaufaniu można zbudować swój pozytywny wizerunek, 
warto być solidnym wyjątkiem w „oceanie bylejakości”. 

A czy dziennikarstwo jest zawodem z przyszłością? 

J.Ż.: Jeśli zamierza się trafić w ambitną niszę czytelników, to warto uprawiać ten zawód. Podejmu-
jąc studia dziennikarskie, należy jednak zastosować 
odpowiednie kryteria wyboru uczelni. Powinna być to 
mała szkoła, w której student ma indywidualne relacje 
z nauczycielem. Kadrę wykładowców powinni stanowić 
ludzie, którzy odnieśli sukces w dziennikarstwie,  
a zajęcia z przedmiotów ogólnorozwojowych, takich 
jak: filozofia czy socjologia muszą być prowadzone na 
najwyższym poziomie.  

Jakie jest Pana największe osiągnięcie  
w zawodzie? 

J.Ż.: Nie potrafię wskazać jakiegoś konkretnego  
osiągnięcia, ocenić siebie. Każdego dnia osiągam jakiś 
drobny sukces.  Klaudia Kusaj z klasy I TH dziękuje za wywiad 
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                                                                  ŁAPANKA NA DŁUGIEJ PRZERWIE —wywiad miesiąca 

WIEDZA NA WAGĘ STYPENDIUM 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który uczęszcza do szkoły dla mło-
dzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości , ponadto spełnia przynajmniej 
jeden z niżej podanych warunków: 
otrzymał promocję z wyróżnieniem, czyli posiada średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 
4,75 oraz bardzo dobrą ocenę zachowania, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, 
wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wy-
niki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.  
 
W naszej szkole najwyższą średnią ocen w ubiegłym roku szkolnym  
uzyskała Justyna Baran z klasy IV TF. 29 listopada uczennica odebrała wy-
różnienie z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty. Justyna opowiedziała nam nie 
tylko o szkole i nauce, ale także o swoich zainteresowaniach i marzeniach. 
 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest wielkim wyróżnieniem, ale także 
efektem ciężkiej pracy. Czy możesz wskazać innym uczniom receptę na  
sukces? Moją receptą na sukces, w tym przypadku szkolny, jest przede wszystkim  do-
bra organizacja. Każdego dnia wracając do domu po lekcjach, robiłam sobie plan dnia, w 
którym miałam przeznaczony czas, najpierw na odpoczynek i zebranie ponownie sił, po czym na naukę, 
następnie czas wolny dla siebie i przyjaciół. Staram się, aby nie mieć zaległości i na bieżąco mieć wszyst-
ko zaliczone i odrobione. Zaległości to coś okropnego, czasem bywało ciężko je nadrobić. Uczestnictwo 
na lekcjach jest również bardzo istotne. W moim przypadku było tak, że wystarczyło mi, że na niektó-
rych lekcjach po prostu byłam. Potem szybka powtórka w domu i 5 jest. Fakt, że czasem trzeba po prostu 
przysiąść i się poświęcić, kosztem przyjemności… Nie polecam nauki przed snem, wówczas pamięć już 
nie jest taka jak powinna, o wiele trudniej się uczyć.  

Jaki jest Twój ulubiony przedmiot/przedmioty w szkole i dlaczego?  Moimi ulubionymi 
przedmiotami są przedmioty zawodowe: głownie stylizacja i technologia. Lubię je, ponieważ są dla mnie 
interesujące, uczę się czegoś, co od zawsze chciałam robić. Nauka tych przedmiotów bardzo się różni od 
nauki innych przedmiotów, ponieważ nazywam słowami, to co robię w praktyce.  

Jakie są Twoje zainteresowania? Od zawsze interesowało mnie fryzjerstwo, dlatego też wybór tej 
szkoły. Już jako dziecko wszystkich domowników czesałam, rodzice kupowali mi lalki do czesania.  
Już wtedy wiedziałam, co będę w życiu robić. Z roku na rok tylko się w tym upewniałam. Na chwilę 
obecną jestem bardzo zadowolona z wyboru zawodu. Poza fryzjerstwem interesuje mnie także kosmety-
ka, wszystko co jest z nią związane. Również jak każdy młody człowiek uważam, że " bez muzyki nie ma 
życia. " To ona daje mi powera, odstresowuje. Muzyka jest jednym z moich sposób na zły humor. Jak to 
dziewczyna, interesuję się również modą, za którą staram się podążać.  

W jaki sposób spędzasz wolny czas? W czasie wolnym staram się wykorzystać każdą chwilę na 
maxa. Wówczas przede wszystkim nie myślę o szkole, chwilowo zapominam o niej. Spotykam sie z przy-
jaciółkami, chłopakiem. W wolnym czasie spełniam się również zawodowo, zajmowanie się włosami 
sprawia mi przyjemność, a razem doskonalę swoje umiejętności. Odwiedzam także rodzinę w tym  
czasie, chodzę na zakupy. Telewizja, internet również zajmują mi czas wolny:)  

Opowiedz nam o swoich marzeniach. Moim  marzeniem jest  mieć własny dom obok którego 
chciałabym otworzyć swój salon fryzjersko-kosmetyczny, w którym  "będę robić to co lubię i jeszcze mi 
za to zapłacą". Jak każdy człowiek chciałabym założyć rodzinę, spełniać się w tym, co robię.  

Wkrótce egzaminy maturalny i zawodowy, jakie są Twoje dalsze plany na przyszłość?  
Patrząc w przyszłość widzę dalszą naukę . Będę poszerzać swoje umiejętności w obecnym zawodzie  
poprzez szkolenia, kursy oraz w zawodzie pokrewnym, kosmetyce. Dalej będę nabierać doświadczenia  
i praktyki, by mieć predyspozycje na przyszłość.  

Jakie życzenia chciałabyś złożyć wszystkim na święta i Nowy Rok 2014? Z okazji zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia, chciałam złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Zdrowych,  
wesołych świąt, pomyślności, radości, szalonego i udanego sylwestra, szczęścia- przede wszystkim matu-
rzystom oraz by nadchodzący rok był lepszy od tego! Wszystkim maturzystom, by świetnie się bawili 
oraz by nie pomylili kroków podczas gdy będziemy tańczyć poloneza:)  
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Mniam 

 

 

 

Choinka inna niż zwykle 

Opowiem Wam o choince, takiej, która gościła u mnie w domu 2 
lata temu i tej, która umili nam święta w tym roku. Nie będzie na 
niej szklanych bombek i brokatowych łańcuchów, ale znajdzie się 
tam mnóstwo kolorów i naturalnych zapachów. Ta choinka będzie 
miała jeszcze jedną zaletę, sprawi wiele radości moim dzieciom, 
gdyż prawie w całości nadawać się będzie „do zjedzenia”. 

Główną dekorację stanowić będą własnoręcznie upieczone i ude-
korowane kolorowym lukrem pierniczki, zawieszone na czerwo-
nych kokardkach. Między gałązkami spróbuję schować kilogramy 
czekoladowych cukierków, a w widocznych miejscach przyczepię 
śliczne rumiane jabłka. Moją choinkę rozweselę kolorowymi sło-
neczkami- ususzonymi plastrami pomarańczy. Rozwinę jeszcze 
delikatny i lekki słomkowy łańcuch, a kropką nad „i” będzie anioł 
posadzony na samej górze.  

 

Oto sprawdzony przeze mnie przepis na pierniczki, które nie muszą leżakować :) 

Pół kilograma miodu i kostkę margaryny rozpuszczamy w garnku. Po ostudzeniu  

dodajemy 3 jajka, 12 dag kakao, przyprawę do piernika oraz 3 łyżeczki sody  

rozpuszczonej w małej ilości mleka. Składniki mieszamy i wsypujemy kilogram mąki. 

Ciasto można wyłożyć z garnka i wyrobić na stolnicy.  

Za pomocą foremek wykrawamy z rozwałkowanej masy  

ciasteczka i pieczemy ok. 8 minut w temperaturze  

170- 180 o C. W ciepłych piernikach robimy wykałaczką  

otwory, przez które przeciągniemy tasiemki do zawieszania. 

Wystudzone ciastka dekorujemy lukrem, leniwi mogą  

wykorzystać bardzo wygodne lukrowe pisaki.  

A.Drabek-Cebula 

Zwyczajowo na stole  
powinny znaleźć się 
wszystkie płody ziemi,  
a potraw powinno być 
dwanaście. Spróbowa-
nie każdej ma zapewnić 
szczęście przez cały rok. 
Najpopularniejsze pol-
skie potrawy to czerwo-
ny barszczyk z uszkami, 
zupa grzybowa, karp 
(ryba) pod różnymi  
postaciami, kutia, piero-
gi z kapustą i grzybami, 
 ku l ebia k,  ko mpo t  
z suszonych owoców.  

Na stole gospodyni ustawia dodatkowe nakrycie, jedno więcej 
niż jest uczestników wieczerzy. Jest ono symbolicznie prze-
znaczone dla niezapowiedzianego gościa. To także wyraz pa-
mięci o naszych bliskich, którzy są nieobecni,  
którzy nie mogli dotrzeć na wieczerzę np. zza granicy. Puste 
nakrycie wyraża także pamięć o członku rodziny, który zmarł.  

Jak nakazuje tradycja, pod obrusem 
należy położyć sianko. Symbolizuje to 
narodzenie Jezusa w ubóstwie.  

Tradycyjnie wieczerza wigilijna  
rozpoczyna się wraz z pierwszą 
gwiazdką na niebie. Jest to symbolicz-
ne nawiązanie do Gwiazdy Betlejem-
skiej, oznaczającej narodziny Jezusa, 
którą według Biblii na wschodniej 
stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie.  

Przełamanie opłatka ze wszystkimi 
uczestnikami wieczerzy wigilijnej jest  
jej centralnym punktem. Dzielenie  
się opłatkiem ma w zamyśle zbliżać 
 i łączyć ludzi.  

PRZY  

WIGILIJNYM  STOLE 
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Gdzie była, co zobaczyła, dokąd chciałaby wrócić? Oto pytania, na które odpo-
wie Pani mgr Małgorzata Czapla– nauczycielka biologii w naszej szkole.  

Agnieszka: Czy lubi Pani podróżować? 
Małgorzata Czapla: Tak, bardzo lubię , niestety nie zawsze czas pozwala mi na realizację  
moich wyjazdowych planów. 
A.: Jakie podróże Pani preferuje - krajowe czy zagraniczne? 
M.Cz.: Lubię zarówno podróże po kraju , jak i wyjazdy  
zagraniczne. Jest wiele ciekawych i wartych odwiedzenia 
miejsc zarówno w Polsce jak i za granicą. 
A.: Jaka podróż, wycieczka jest Pani najmilszym 
wspomnieniem? 
M.Cz.: Naprawdę  bardzo trudno wybrać jakąś jedną konkret-
ną podróż, wyjazd. Każda podróż pozostawia w pamięci pewne 
miłe wspomnienia, do których chętnie się wraca. Mogę zdecy-
dowanie polecić wyjazdy na greckie wyspy, mnie szczególnie 
podobała się wyspa Słońca - Rodos  i Kos- wyspa Arystotelesa 
oraz Riwierę Turecką. Każdy, kto kocha słońce i zapach morskich  
fal będzie  tam czuł się wybornie. 
A.: Dokąd zaplanowałaby Pani " podróż życia"? 
M.Cz.: Jest wiele cudownych miejsc, na świecie, które chciałabym  
zobaczyć w swoim życiu. Chętnie pojechałabym  do Kenii, by  
odwiedzić Park Narodowy Shimba Hills i zobaczyć na własne oczy 
żyjące tam zwierzęta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.: Jakie miejsce w Polsce poleciłaby Pani naszym czytelnikom na świąteczny  
wyjazd? 
M.Cz.: Gdybym miała spędzić święta  poza domem pojechałabym  w góry, w okolice  
Zakopanego lub  Bukowiny Tatrzańskiej. Poza dobrą  góralską kuchnią ,  piękne widoki  

i możliwość  
a k t y w n e g o  
spędzenia cza-
su  na stokach 
 lub w termach. 

A.Pustuł 
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Sylwestrowe szaleństwo, czyli, co jest teraz na topie??!! 

Jaka fryzura na sylwestra? Kręcone, proste, karbowane? Koki, loki, 

kucyki czy rozpuszczone włosy. W Sylwestra każda z nas chce być gwiazdą, 

olśniewać urodą i robić wrażenie nie tylko na 

mężczyznach ale i na koleżankach. Przede 

wszystkim z mody wychodzą nadmiernie  

połyskliwe ślimaki na włosach. Dominują więc 

zatem fale, loki włosy powinny być lekko spięte 

ale również pojawiają się proste loki jak 

i również proste koki. Obowiązkowo nasza 

fryzura powinna być wykończona błyszczącymi 

dodatkami np. złotym lub srebrnym brokatem.  

Panom wystarczy odrobina środków do styliza-

cji i trochę odwagi by pofantazjować z fryzurą sylwe-

strową. Ponadto modne są 

również lekkie koloryzacje, 

które mają na celu wprowa-

dzenie w nastrój dobrej zaba-

wy. Dlatego chcąc przygoto-

wać się odpowiednio do 

 sylwestrowej zabawy przede 

wszystkim należy wcześniej 

doprowadzić włosy do porządku i udać się na  

kosmetyczne podcięcie do fryzjera. 

Na co  zwrócić uwagę przy wyborze makijażu?  

Jeśli chodzi o makijaż należy pamiętać by pasował do kreacji. Najmodniejsze koloru sezonu 2013/2014 są to 

odcienie niebieskiego  (od błękitu przez klasyczny niebieski i kobalt po niemal czarny, atramento-

wy granat), że każda z nas z pewnością znajdzie coś dla siebie. 

Przydymione oko. Tak zwane „przydymione oko” wygląda fantastycz-

nie nie tylko na imprezach w ciągu roku. Takie użycie cieni do powiek 

jest również świetnym pomysłem na makijaż sylwestrowy.  

Podkład. Zastąp podkład płynny lub standardowy podkład w proszku, 

naturalnym podkładem mineralnym. Przy stosowaniu podkładu  

w płynie czy też w proszku, twarz może stać się tłusta bardzo szybko. 

Tłusta cera nie jest z pewnością tym czego pragniesz podczas sylwestro-

wej nocy. Podkład mineralny daje idealne pokrycie i jest łatwy w użyciu i nakładaniu. 

Róż do policzków. Róż do policzków może być stosowany przy każdej okazji. Sprawia, że makijaż wygląda 

świeżo i wspaniale. Zastąp naturalny rumieniec, różem do policzków. Dzięki temu twoja twarz zyska bardziej 

wyrazisty wyraz. 

Tusz do rzęs. Nałożenie tuszu do rzęs pozwoli na nadanie twoim oczom imponującego  

wyglądu. Większość tuszy do rzęs pozwala na pogrubienie i wydłużenie rzęs.  

W zamian za tusz do rzęs możesz zdecydować się na sztuczne rzęsy. 

Szminka do ust. Warto poeksperymentować w tym elemencie stosując ciemniejsze  

odcienie takie koloru czerwonego. Usta można dodatkowo uwydatnić kredką do ust  

w pasującym kolorze. Jeśli chcesz wyglądać jeszcze seksowniej i bardziej uwodzicielsko 

możesz użyć błyszczyka do ust, który również powiększy twoje usta. Pamiętaj jednak,  

że błyszczyk do ust trzeba nakładać ponownie co jakiś czas, aby nie tracił swojego wyglą-

du. 

A. Bartos, A. Dudkiewicz 
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Literackie próby 

A może lepiej przestać myśleć?  
Zacząć od nowa, zapomnieć, przestać. 
Nie zważając na to co było.  
Od nowa, zapominając błędy, porażki, 
nie zważając na sukcesy.  
Okłamując siebie, że może być inaczej, 
choć w głębi duszy i tak wiemy,  
że będzie to samo.  
Nie da się zmienić tego,  
jacy jesteśmy. 

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. 

Boże Narodzenie z Jasiem :) 
W grudniu Jasio napisał pocztówkę do  
Mikołaja: 
- "Mikołaju! Mam biednych rodziców. Proszę 
Cię, przynieś mi rower górski i klocki Lego." 
Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący prze-
czytała pocztówkę Jasia. Zrobiło jej się smutno 
i pokazała ją kolegom z pracy. Wszyscy posta-
nowili zrobić Jasiowi niespodziankę. Złożyli się 
na klocki Lego i wysłali mu je w paczce.  
Po świętach ta sama urzędniczka czyta drugi 
list od Jasia: 
- "Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower pewnie 
ukradli na poczcie."  

Cudownych świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w rodzinnym gronie  
życzy redakcja gazety „Hugołłaj” 


