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Coraz częściej ludzie nie doceniają tego, co posiadają, co 
już udało im się w życiu osiągnąć. Wymagają od siebie 
coraz więcej, stawiają coraz wyżej cele, a kiedy nadchodzi 
Wigilia-jeden z najważniejszych dni w roku, postanawiają 
zwolnić. Pytanie tylko-z jakiego powodu? Może chcą po-

darować komuś prezent i odpocząć lub spędzić miłe chwile z bliskimi? Wielokrotnie przeko-
nałam się, że we współczesnym świecie nie docenia się magii świąt, a liczy się jedynie dodat-
kowa liczba dni wolnych od pracy czy od szkoły.  Gdy przechadzamy się ulicami miast, ob-
serwujemy wiele  wystaw, na których prezentowane są świąteczne produkty. Migotające 
lampki, wesołe renifery i kolorowe ozdoby zdają się krzyczeć: „musisz nas mieć, bez nas nie 
ma Bożego Narodzenia!”. Z myślą o wszystkich zabieganych organizowane są wyprzedaże, 
promocje i zniżki, bo nadchodzi czas kupowania prezentów. Stacje radiowe prześcigają się w 
repertuarze świątecznych piosenek, a reklama telewizyjna tak silnie oddziałuje na nasz 
umysł, że robimy roczne zapasy, bo…”więcej, to taniej”. Cały świat kręci się, a życie toczy się 
wokół spraw, które należy wykonać do Bożego Narodzenia.  Czy aby na pewno sens święto-
wania tkwi w komercji? 
Wigilia spędzona przy wspólnym stole, biały opłatek i rodzinne kolędowanie, nie powinny 
znaleźć się na liście „spraw do załatwienia”. Warto docenić, że mamy siebie i nikt nie zdołał 
nas rozdzielić w ciągu ostatniego roku. To czas, gdy z albumem w ręku przywołujemy czasy 
dzieciństwa. To również okazja, by wspomnieć tych, których już nie ma pośród nas. Podczas 
Bożego Narodzenia warto otworzyć serca, wybaczyć dawne winy, uleczyć stare rany. Wraz z 
opłatkiem podarujmy naszym bliskim swój czas, uwagę i uczucia. Wraz z pierwszą gwiazdką 
ugośćmy w naszych domach zbłąkanego wędrowca.. 
  
 
Jesteśmy narodem przywiązanym do tradycji. Świętujemy uroczystości rodzin-
ne, państwowe i religijne, przywiązując dużą wagę do atmosfery tych szczegól-
nych wydarzeń. Święta Bożego Narodzenia zyskują wyjątkową oprawę dzięki 
naszym staraniom i zwyczajom przekazywanym z pokolenia na pokolenie.  
 
Zatem, kiedy nadejdzie Wigilijny wieczór: 

Gromadzimy się przy wspólnym stole 
Czytamy fragment Pisma Świętego 
Dzielimy się opłatkiem, składając sobie życzenia 
Kosztujemy każdego z dwunastu dań 
Poszukujemy prezentów pod choinką 
Kolędujemy z bliskimi 
O północy uczestniczymy w uroczystej Pasterce 
 

Według rodzimej tradycji: 
Pod obrusem powinno znaleźć się sianko 
Na stole ustawiamy dodatkowe nakrycie  
Na stół wigilijny nie przygotowujemy potraw mięsnych  
Do kolacji zasiadamy, gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka 
Liczba osób przy stole powinna być parzysta 

A. Lubaś N. Swaryczewska 

         Sens Bożego Narodzenia 

K. Szota 
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26 listopada członkowie Szkolnego Koła Dziennikarskiego udali się  
na wycieczkę do Sosnowca. Celem podróży była siedziba gazety Dziennik Zachodni  
i zwiedzanie drukarni należącej do grupy Polskapresse. Pasjonaci pisania mieli okazję nie 
tylko poznać pracę dziennikarza „od zaplecza”, ale także śledzić proces powstawania prasy. 
Zdobyli również nowe doświadczenia i wiedzę, które na pewno wykorzystają w tworzeniu 
szkolnej gazetki.  

Dziennik Zachodni  miał swój debiut wydawniczy w 1945 roku, toteż niebawem obchodzone 
będą 70 urodziny pisma. Obecnie ukazuje się 6 razy w tygodniu, a piątkowe wydanie maga-
zynowe wzbogacone jest o dodatek lokalny z 32 powiatów. Gazeta przygotowywana we 

współpracy z The Times informuje nie tylko o wydarzeniach  
z kraju i ze świata, ale przybliża wydarzenia najbliższego regionu. 

Gdy uczniowie wraz z opiekunem koła zjawili się na miejscu, pan 
Adam Daszewski-redaktor prowadzący wstępnie wytłumaczył, na 
czym polega praca dziennikarza. Początkujący publicyści zadawali 

wnikliwe pytania dotyczące tajników pracy w mediach 
i kwalifikacji do wykonywania zawodu. Okazuje się, że 
ukończenie studiów dziennikarskich nie jest warun-
kiem, ale przyszły dziennikarz powinien posiadać wyż-
sze wykształcenie. Redaktor Dziennika Zachodniego 
zapoznał młodzież z tajnikami tworzenia gazety.  
Wytłumaczył, czym różni się tzw. gazeta 
"zimna" (zaplanowana, bez większych zmian)  
od „gorącej” (poddawanej ciągłym korektom, zazwy-
czaj gotowej na parę godzin przed wypuszczeniem 

 jej z drukarni). Redaktor wielokrotnie podkreślał, że pracując w mediach, trzeba być  
skrajnie dyspozycyjnym, gdyż dziennikarz często przebywa poza domem przez dwanaście 
lub więcej godzin.  

Nasi szkolni publicyści dowiedzieli się także, ze  początkujący studenci mają  szansę na od-
bycie praktyk bądź stażu w Dzienniku Zachodnim pod okiem wykształconych fachowców.  

Na zakończenie rozmowy z Adamem Daszewskim padło bardzo ważne pytanie:  
"Czy dziennikarz może mieć dysleksję?". Redaktor bez namysłu odpowiedział, iż nie jest 
ważne, czy ktoś ma problemy z pisaniem, ponieważ istnieje wiele programów komputero-
wych, które wychwytują i poprawiają błędy. Podstawowym kryterium są umiejętności  
i tzw. „lekkie pióro”. 

Po interesującym wykładzie uczniowie zostali oprowadzeni po 
redakcyjnych pokojach. Zasiedli w sali, w której dwa razy 
dziennie odbywają się kolegia redakcyjne oraz zaglądali przez 
ramię pracującym dziennikarzom. Następnie zostali oprowa-
dzeni po drukarni - jednej z najnowocześniejszych w Europie. 
Tutaj dzienny nakład gazety drukowany jest w ciągu dwóch 
godzin. Tu realizuje się zamówienia nie tylko z Polski,  
ale także z wielu innych krajów.  

Na zakończenie wizyty jeszcze tylko grupowe zdjęcie na ściance. Zobaczcie je w dodatku  
zawierciańskim do piątkowego magazynu z 12 grudnia.  Galeria zdjęć z wycieczki do  
obejrzenia na stronie internetowej naszej szkoły kollataj.edu.pl 

K. Szota 
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Pan mgr Tadeusz Wieczorek to specjalista od języka angielskiego. Od niedawna uczy  
także przedmiotów zawodowych w technikum logistycznym. Sympatyczny, ale (niech was 
uśmiech nie zmyli) wymagający. Chętnie udzielił wywiadu naszej redakcyjnej koleżance,  
skrupulatnie sprawdził, co napisaliśmy i oto prezentujemy interesujący materiał w temacie 
europejskich (i nie tylko) podróży. 

Klaudia Kusaj: Jakie kraje Pan zwiedził i co się Panu spodobało w trak-
cie tych wycieczek? Tadeusz Wieczorek: Zwiedziłem Anglię. Najbardziej  
podobał mi się styl życia Anglików i ich mentalność. Cechuje ich bardzo duży opty-
mizm, to zdecydowany kontrast w zestawieniu z Polakami. My na ogół sprawiamy 
wrażenie smutnych, zmartwionych, a tam ludzie szeroko się uśmiechają, patrzą 
sobie w oczy, rozmawiają ze sobą i zdają się nie przejmować kolejnym dniem. 
Dwukrotnie zwiedziłem też Grecję: raz odwiedziłem Kretę, a raz  wyspę Korfu. 
Byłem też w Niemczech i Holandii, ale chyba najlepiej czuję się w Polsce. 

K K: Czy ma Pan jakieś marzenia związane z podróżowaniem?  
T W: Chciałbym zwiedzić pozostałe kraje leżące w basenie Morza Śródziemnego. 
Słyszałem wiele pochlebnych opinii o Chorwacji, ale niestety jeszcze nie udało mi 
się jej odwiedzić. Chciałbym też dotrzeć do Afryki, ale największym moim  
marzeniem jest podróż do Stanów Zjednoczonych.  

K K: Dlaczego właśnie do Stanów…? T W: Chciałbym przekonać się, czy  
model tamtejszej kultury, włącznie z osławioną amerykańską mentalnością, jest 
zgodny z tym, który nam się „sprzedaje” w filmach i innych formach przekazu.  

Chciałbym tego doświadczyć na własnej 
skórze, pojechać  i pomieszkać tam przez jakiś czas. Na dzień dzisiejszy 
 i chyba jutrzejszy jest to raczej niemożliwe. 

K K: Jakie jest Pana ulubione danie europejskie?  
T W: Nie mam ulubionego dania, ponieważ na ogół jestem 
„wszystkożerny”. Gdy przebywam w jakimś kraju, staram się popróbo-
wać tamtejszych specjałów, ale nic konkretnego do tej pory jeszcze mnie 
nie urzekło. W Grecji bardzo mi posmakował oryginalny sos tzatziki,  
a poza tym jestem otwarty na wszelkiego typu kuchnie. Jedyną kuchnią, 
jaką zapewne ciężko byłoby mi polubić, jest kuchnia koreańska. 

K K: Jakie ma Pan rady dla osób podróżujących po Europie?   
T W: Myślę, że warto byłoby przed każdą podróżą zerknąć do internetu 

albo do innych źródeł i poznać podstawowe informacje o kraju, do którego jedziemy, np. zwyczaje czy przepisy 
ruchu drogowego. Przyswoić podstawowe słowa w danym języku, takie jak: „dziękuję”, „proszę”, „przepraszam”, 
„dzień dobry”. Oczywiście jako nauczyciel języka obcego nie mogę pominąć tego, że warto sobie odświeżyć  
podstawowe zwroty w języku angielskim lub niemieckim, które mogą nam być potrzebne. Osobom, które lubią 
podróżować zdecydowanie polecam naukę języka, niekoniecznie angielskiego, ale jednego języka obcego. 

K K: Czy przeżył Pan jakieś zabawne historie związane z podróżowaniem po Europie, które mają 
jakieś przesłanie, morał? T W: Tak. Przekonałem się na własnej skórze, jak bardzo ważnym słowem  
w kulturze angielskiej jest słowo „please”. Kiedyś w ciągu bardzo pracowitego dnia poprosiłem znajomego  
kucharza o posiłek. Z roztargnienia i pośpiechu nie użyłem jednak słowa „proszę”.  W efekcie okazało się,  
że jestem niekulturalny i nieuprzejmy. To było bardzo pouczające zdarzenie. Przekonałem się, że Anglicy zwraca-
ją bardzo  dużą uwagę na używanie zwrotów grzecznościowych. 

K K: Odbiegając od tematu poróżowania-jakie jest Pana ulubione zwierzę? T W: Myślę, że moim 
ulubionym zwierzęciem domowym jest pies, ale niestety nie mam żadnego zwierzaka, gdyż mieszkam w bloku. 
Jeśli kiedyś zamieszkam w domu, na pewno będę miał psa. 

K K: Czy jest sport, który Pan preferuje.? T W: Jestem fanem piłki nożnej, śledzę rozgrywki krajowe 
 i europejskie. Mam kilka ulubionych drużyn, ale nie zdradzę, jakich.  

K K: Czy uprawia Pan jakiś sport.? T W: Czasami biegam, ale ostatnio niestety miałem kontuzję kolana. 
Grałem też w piłkę w czasach studenckich. Obecnie z racji braku czasu i nawału obowiązków nie mam możliwości  
regularnego uprawiania sportu. 

K K: Na zakończenie dość osobiste pytanie- jaki typ urody kobiecej pan preferuje? 
 T W: W tym względzie jestem patriotą, gdyż uważam, że Polki są  najbardziej urokliwymi kobietami  
w całej Europie . 

K K: Dziękuję za rozmowę. 
K. Kusaj 
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Zupa fasolowa 
z suszonymi 
śliwkami 
½ lub 1 kg fa-
soli dużej Jaś 
należy zamoczyć 
na noc w wodzie. 
Rano odcedzić, 
przelać zimną 

wodą i gotować w nowej wodzie do miękko-
ści, uważając by nie rozgotować. W drugim 
garnku podgotować obrane, starte na tarce 
warzywa: marchew, seler, pietruszkę. 
Wywar warzywny doprawić solą, wegetą, 
pieprzem, dodać ugotowaną fasolę.  
Na koniec dodać jeszcze podgotowane  
suszone śliwki kalifornijskie (ok. 30 dag 
na ½ kg fasoli) i zupa gotowa.  

Dział kulinarny bieżącego numeru miał zostać zredagowany  
we współpracy z naszym gronem pedagogicznym. Pomyślałam, 
że święta Bożego Narodzenia są doskonałą okazją, aby nauczy-
ciele zdradzili tradycyjne rodzinne receptury, według których 
przygotowują dania na Wigilię. Okazało się jednak, że jest to  
dosyć trudne zadanie. Każdy z nas zasiada do wieczerzy składa-
jącej się z: barszczu z uszkami, kapusty z grochem, czy karpia. Jednak wszyscy sporządzamy te 
potrawy jakoś tak „po swojemu”, bez przepisu i „na wyczucie”. Wiele dań przygotowywanych 
jest przez nasze mamy lub babcie i bardziej „zajadamy się” nimi, niż zastanawiamy nad proce-
sem ich powstawania. I kiedy już któraś z kolei zagadnięta przeze mnie koleżanka nie dawała 
nadziei na realizację zamierzenia, z pomocą przyszła Małgosia Szczęsna-Fryc, która zdobyła dla 
nas przepis na wigilijną zupę fasolową babci Genowefy. Przeanalizowałam także zawartość  
półmisków na moim stole i wybrałam to, co rodzina lubi najbardziej. Proponuję zatem przepisy 
sprawdzone i warte wypróbowania. Smacznego :) 

Tradycyjny 
barszcz 

2 garście suszo-

nych grzybów 

opłukać, namo-

czyć, ugotować  

a następnie wyjąć 

z wywaru. 2 kg buraków obrać, pokroić  

w talarki. Dodać 1 marchew, 1 pietruszkę, 

½ selera, 1 cebulę. Wlać wywar z grzybów  

i ok. 2,5 litra wody. Zagotować, dodać  

2 podwędzane śliwki, 2 listki laurowe, 

kilka ziaren ziela angielskiego, 3 ząbki 

czosnku, sól, pieprz i sok z cytryny.  

Gotować jeszcze 45 minut, przecedzić, poda-

wać z uszkami lub krokietem. 

Na  
wigilijnym 

stole 

 Makówki w mleku 
50 dag maku sparzyć wrzącą wodą i pozostawić na 12 godzin, po czym odcedzić i dwukrot-

nie zmielić w maszynce. 1 litr mleka zagotować z łyżką masła, 6 łyżkami  miodu  

i cukrem waniliowym, dodać zmielony mak. Gdy będzie za gęste można dodać przegoto-

waną wodę. Gotować na wolnym ogniu 10-15 min, ciągle mie-

szając. 8-10 fig pokroić w cienkie poprzeczne plasterki,  

5 dag migdałów i 10 dag orzechów włoskich pokroić.  

Wszystkie bakalie oraz 10 dag rodzynków wrzucić do gotują-

cego się maku , odstawić z ognia. Dodać niewielką ilość aroma-

tu rumowego. Przygotować salaterki. Sucharki zwilżyć lekko 

w osłodzonej miodem wodzie i układać warstwami w salater-

kach. Kolejne warstwy sucharków zalewać makiem. Górną  

warstwę maku udekorować połówkami orzechów włoskich 

lub płatkami migdałów i posypać kokosem.  

A.DC 
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Co Wy WiEciE o… ? Ten wywiad mogliście przeczytać już  

w ubiegłym roku. Moglibyście, gdyby nie psikus, złośliwy chochlik czy jakkolwiek nazwać to 
„coś”. Pani Dorotka (bo tak nazywają ją wszyscy w szkole) pięknie opowiedziała o swoich 
 świętach. Nasi redaktorzy spisali tę opowieść i niestety... kartka zaginęła. Rozmowa jest  
pewnego rodzaju zadośćuczynieniem i podziękowaniem za wyrozumiałość i cierpliwość.  
Poznajcie zatem świąteczne zwyczaje Pani Doroty Czajowskiej, naszej szkolnej złotej rączki 
i  zmyślnej głowy, ale przede wszystkim wrażliwej, ciepłej osoby. 

 
Kinga: Od miesiąca zalewa nas potok reklam świątecznych, czy w Pani domu  
także trwają już przygotowania do świąt Bożego Narodzenia? 
Pani Dorota Czajowska: Powiem tak, jestem w trakcie przeprowadzki, ale myślę, że uda mi 
się wszystko przygotować do świąt. Choinka już zamówiona, więc tylko czekać na magię Świąt 
i oby w końcu spadł śnieg. 
 
K: Jakie tradycje bożonarodzeniowe panują u Pani w domu? Czy 
przygotowujecie specjalne potrawy i dekoracje? D CZ: Potrawy są 
tradycyjne: zupa grzybowa, ryba i paluszki z makiem. Inne akcenty świą-
teczne to: choinka, szopka, spędzanie czasu w gronie najbliższej rodziny. 
 
K: Jak wspomina Pani Wigilie z dzieciństwa? D CZ: Bardzo sympa-
tycznie, cieszyło mnie dużo prezentów, zapach pomarańczy, pięknie  
wysprzątany dom i zimna wykrochmalona pościel. 
 
K:  Czy okres Świąt jest dla Pani czasem odpoczynku i relaksu, 
czy raczej okresem podwójnej pracy? D CZ: Boże Narodzenie to  
moje ulubione święta i czas odpoczynku. Nie wiem, czy zdążę wszystko 
przygotować, ale nawet jeżeli pominiemy cokolwiek i tak spędzimy te dni 
miło i przyjemnie. 
 
K: Święta spędzi Pani w domu, czy planujecie jakiś wyjazd?  
D CZ: Święta zawsze spędzam w domu, nie preferuje świętowania poza domem. 

 
K: Czy w związku z nadchodzącym Nowym 
Rokiem ma Pani jakieś postanowienia?  
D CZ: Oczywiście, że mam, chciałabym rzucić  
palenie, z którym borykam się już bardzo długo  
i chciałabym wygrać w totolotka. 
 
K: A może chciałaby Pani, aby spełniły  
się jakieś szczególne marzenia?  
D CZ: Tak, fajne, ciepłe kraje i bezludna wyspa. 
 
K: Jakie życzenia chciałaby Pani złożyć  

uczniom i pracownikom szkoły? D CZ: Wszystkim 

życzę zdrowia i pogodnych świąt. Nauczycielom-

cierpliwości do uczniów, a uczniom- wyrozumiałości dla 

nauczycieli . Oczywiście jednym i drugim życzę także  

samych sukcesów w pracy i w nauce. 

 K. Jarza  
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Sylwester rządzi się swoimi prawami - dobrze, by pojawiło się jak najwięcej szaleństwa. 
Możesz więc wyjąć z szafy wszystkie ozdoby, które uważałaś za zbyt wyzywające czy 
wręcz kiczowate. Kobiety w sylwestra 2014/2015 będą błyszczeć! Nie wahaj się wcielić 
w rolę księżniczki Disneya czy diwę rodem z lat 40. Wszystkie chwyty dozwolone. 

Tegoroczne fryzury powinny być kobiece 
i zmysłowe. Polecamy zatem subtelne luźne 
koki z miękko  umykającymi pasemkami.  
Modne są także fantazyjne warkocze ozdobione 
przypinkami i kwiatami. 

Makijaż krok po kroku: Makijaż rozpocznij 
od pokrycia twarzy wygładzającą bazą. Następ-
nym krokiem jest nałożenie podkładu, który 
wytrzyma wiele godzin, trwale zmatowi skórę  
i ukryje wszystkie niedoskonałości. Dużym 
pędzlem nałóż puder transparentny na 
całą twarz, szyję i dekolt. Brwi delikatnie 
podkreśl cieniem do brwi, dobranym 
kolorystycznie do typu urody. W makija-
żu karnawałowym zdecyduj się na kolo-

rowe cienie do powiek - to będzie hit tego sezonu!  
Jasny cień nałóż na powiekę i pod łuk brwiowy. Delikat-

nie pomaluj też dolną powiekę. 
Ciemniejszym cieniem podkreśl 
linię rzęs. Wewnętrzny kącik oka 
pomaluj bardzo jasnym cieniem, 
żeby rozświetlić spojrzenie.  
Wyrazistość oka zapewnią perfek-
cyjnie wytuszowane rzęsy.  
Usta modne w sezonie karnawałowym błyszczą kryształowymi 
drobinkami, które odbijają światło.  

W tym sezonie jak zwykle modna będzie mała czarna, tym  
razem ozdobiona licznymi cekinami, przezroczystymi koronka-
mi lub ćwiekami.. Stale utrzymuje się moda na stroje retro,  
rozkloszowane sukienki ciągle pozostają w modzie. Tej zimy 
można zauważyć wiele kobiet noszących kreacje z baskinką czyli 
falbanką na wysokości bioder. UWAGA! Jeśli nie masz talii osy 

lepiej zrezygnuj z takiej sukienki. 

Zależnie od tego, czy wybierasz się na imprezę w klubie, w czyimś 
domu, czy na wielki bal - dobierz kreację, która będzie pasować do 
miejsca. Nie wkładaj na wykwintny bal małej czarnej, ani balowej 
sukienki na domówkę u przyjaciół, ściągniesz na siebie niepotrzeb-
nie wzrok różnych plotkarzy. 

Mężczyźni mają łatwiej - można się "wbić" w garnitur wiszący  

w szafie i czekający na wielkie okazje, a jeśli idziesz do znajomych - 

wystarczy elegancki casual, koniecznie  

z wygodnymi butami, gdyż tańców tej nocy 

nikt nikomu odmawiać nie powinien. 

By znaleźć fryzurę, w której czujemy się naj-
lepiej, należy wziąć pod uwagę nie tylko dłu-
gość włosów, ale również ich charak-
ter. Rockowe przystrzyżenie doda odwagi, 
natomiast miękkie włosy spadające na kark 
mogą okazać się nieocenione w podrywie. 

S. Lisak, S. Matyja 

http://styl.fm/newsy/111343.uczesz-sie-jak-bohaterka-gry-o-tron
http://styl.fm/newsy/118467.modne-fryzury-2013-i-2014-co-w-trendach-piszczy


Numer redagowali: K. Jarza, K. Kusaj, S. Lisak, A. Lubaś, S. Matyja, A. Roch, N. Swaryczewska, K. Szota, 
A. Drabek-Cebula 

PISZCIE DO NAS W KAŻDEJ SPRAWIE: 

hugollaj@kollataj.edu.pl  

Cudownych otulonych śniegową kołderką świąt Bożego Narodzenia, 

spędzonych w gronie najbliższych  

oraz dobrego Nowego Roku życzy Redakcja „Hugołłaja” 

Reniferki z korków do 
wina, zawieszki choin-
kowe z makaronu,  
czy rogata muszla  
klozetowa? Z Waszymi 
pomysłami święta będą 
kolorowe i wesołe :) 

mailto:hugollaj@kollataj.edu.pl

