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Wiosną, gdy pogoda robi się przyjemniejsza a temperatura powietrza wzrasta, 

również my mamy ochotę by spędzać wolny czas aktywnie. Zaczynamy biegać, 

jeździć na rowerze, rolkach, chodzić na spacery. Nawet chodzenie do szkoły 

staje się przyjemniejsze ;). Ładna pogoda zdaje się jakby przyciągać do siebie  

i wypędza nas z szarych czterech ścian.  

Wiosna to również radosny czas przebudzenia roślin i zwierząt. Na dworze 

zaczyna się zielenić a kwiaty wypuszczają pąki. Zwierzęta budzą się po zimowej hibernacji. Powietrze przesyco-

ne jest ciepłym powietrzem i odgłosami ćwierkających ptaków. Nocą zaś towarzyszy nam zawodzenie  

marcowych kotów. 

Początek wiosny to także zwiększony apetyt na owoce. Siadasz i zjadasz: półmisek winogron, paczkę suszonych 

moreli, kilogram truskawek. Tymczasem ½ kg czereśni ma więcej kalorii niż pączek czy pół tabliczki  

czekolady! ½ kg winogron to 350kcal, 1 pączek-200kcal. Jeszcze gorzej jest z suszonymi owocami-  

100 g rodzynek ma 300 kcal, a ½ kg to już 1500 kcal! (To tylko małe ostrzeżenie dla tych, którzy na  

wiosnę planują zrzucić parę zbędnych kilogramów) 

I najważniejsze, aby mieć pewność, że zima już nie wróci, proponujemy urządzić „Topienie Marzanny”.  

Bo niby nikt nie wierzy, ale nie zaszkodzi pozbyć się słomianego czupiradła.  

WIOSENNE CIEKAWOSTKI 

Tajemnica wiosennego pąka 

Pąki, które wiosną pęcznieją i rozchylają łuski, utworzyły się już poprzedniego lata. 

Rośliny potrafią rozpoznawać pory roku, a kierują się przy tym nie tylko temperaturą 

otoczenia, ale długością dnia i nocy. Większość drzew rosnących w naszym klimacie 

zaczyna otwierać pąki, gdy słońce świeci co najmniej 12 godzin, ale dopiero po  

długim okresie niskich temperatur, czyli po zimie. W takich warunkach  

roślina zaczyna produkować hormony pobudzające pęcznienie pąków  

i rozchylanie łusek. 

Powrót ptaków z ciepłych krajów 

Powrót ptaków z zimowego pobytu trwa kilka tygodni, a w drogę powrotną 

wyruszają w chwili, kiedy u nas panuje jeszcze mroźna zima. Ich powrót  

poprzedza tzw. niepokój migracyjny, który wywołany jest zmianami 

hormonalnymi zachodzącymi w organizmie. Zmiany te wywołuje  

wiele różnych czynników. Może to być np. brak pożywienia, który doskwiera w miarę zbliżania się pory suchej, 

a także różnica w długości dnia i nocy.  

Dlaczego wiosną zwierzęta budzą się z zimowego snu? 

Zwierzęta zapadają w sen zimowy, z którego budzą się kilkakrotnie,  

na przykład pod wpływem ocieplenia w środku zimy i od razu ruszają na 

poszukiwanie pożywienia. Ze snu hibernacyjnego, w którym czynności 

życiowe bardzo zwalniają, zwierzęta budzą się, ponieważ po znacznym 

spaleniu nagromadzonej jesienią tkanki zwanej gruczołem snu zimo-

wego lub tkanką tłuszczową brunatną, zaczyna się jej końcowe, przyspie-

szone spalanie. Wydzielając dużo ciepła, tkanka ta stopniowo uaktywnia 

organizm zwierzęcia.  

N.Sulej, E.Milka, K.Kusaj 

Wiosenne przebudzenie 
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Od siedmiu miesięcy są uczniami Kołłątaja, obserwują, badają, sondują i wydają  

opinie. Oto wypowiedzi uczniów klas pierwszych na temat naszej szkoły. 

KLASA I TH 

Czym się sugerowaliście wybierając naszą szkołę?  

Nasza szkoła bierze udział w wielu programach edukacyjnych organizowanych przy wsparciu fundu-

szy unijnych, takich jak: płatne wakacyjne staże czy miesięczne wyjazdy na praktykę do Niemiec. 

Czy są jakieś negatywne aspekty uczęszczania do naszej szkoły? 

Wiadomo, jak w każdej szkole średniej trzeba wiele czasu poświęcić na naukę :( Innych  

negatywnych cech nie dostrzegamy.  

KLASA I TF 

Jak starsi uczniowie zachowują się wobec pierwszoklasistów?  

W naszej szkole nie dochodzi do "kocenia uczniów" ani do  

aktów przemocy. Wszyscy starają się nam pomagać.  

Jakie pierwsze wrażenie wywarła na Was szkoła? 

Szkoła od razu spodobała nam się pod względem wyglądu,  

miłych ludzi i uprzejmej kadry nauczycielskiej. Bardzo  

ważnym czynnikiem jest funkcjonalne rozmieszczenie klas. 

KLASA I TL 

Jak oceniacie relacje: nauczyciel - uczeń?  

Nauczyciele organizują dodatkowe lekcje i starają się nam 

zawsze pomóc oraz wytłumaczyć to, o co prosimy. 

Czy sale w naszej szkole są odpowiednio wyposażone?  

Sale są dobrze wyposażone. Posiadamy  m. in. pracownię logistyczną oraz gastronomiczną.  

KLASA I TLŻ 

Czy sądzicie, że nauczyciele dobrze przygotowują uczniów do matury i egzaminów?  

Naszym zdaniem tak. Realizują z nami materiał  w taki sposób, byśmy jak najwięcej zrozumieli.  

Starają się odpowiedzieć na wszystkie pytania, pomagając nam. Sądzę, że na pewno damy sobie  

radę na egzaminach. 

KLASA I TŻ 

Czy macie w szkole zajęcia praktyczne, na których  

gotujecie? 

Tak, mamy zajęcia praktyczne, na których gotujemy. Są to bardzo 

ciekawe lekcje. 

Czy na szkolnym korytarzu można zaobserwować akty 

przemocy?  

Jeszcze nigdy nie spotkaliśmy się z aktami przemocy czy bójkami na 

szkolnych korytarzach.  

N.Sulej, E.Milka, K.Kusaj 
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Po raz pierwszy i mamy 

nadzieję, nie ostatni, spo-

łeczność naszej szkoły  

wystąpiła w roli organiza-

tora i gospodarza tak dużego przedsięwzięcia.  

5 marca w sali widowiskowej MOK– Centrum w ramach XI edycji Dnia Przedsiębiorczości odbyła się 

konferencja pod hasłem „Inicjatywa – kreatywność – przedsiębiorczość w naszym regionie”. 

Spotkanie obejmowało cykl wykładów  oraz prezentacji poświęconych, m.in. rozwojowi  

przedsiębiorczości w mieście i w regionie. Koordynatorką konferencji była pani Marzena Orzoł-

wicedyrektor naszej szkoły. Zapytana o pomysł przedsięwzięcia, odpowiedziała, iż głównym celem było 

przedstawienie mieszkańcom powiatu zawierciańskiego perspektyw rozwoju i możliwości naszego regio-

nu. W związku z tym zaproszeni zostali znakomici prelegenci-przedstawiciele władz miasta, instytucji 

publicznych, wyższych uczelni i zakładów pracy. Konferencja skierowana była przede wszystkim do mło-

dzieży, która powinna inwestować w swoją przyszłość poprzez zdobywanie wykształcenia i dodatkowych 

umiejętności.  
Konferencja była także poważnym egzaminem i wyzwaniem dla naszych redakcyjnych koleżanek  

i kolegów. W tłumie wyszukiwali ciekawych rozmówców i bez tremy zadawali pytania. Oto wywiady 

przeprowadzone przez dziennikarzy HUGOŁŁAJA. 

Pan Jerzy Muc– Naczelnik Wydziału Edukacji 
 opowiedział o swoich oczekiwaniach wobec 
 konferencji: 

Jerzy Muc: Mam nadzieję poznać koncepcję rozwoju kształcenia 
pod kątem nowych kierunków i zawodów.  
Oczekuję także propozycji dotyczących rozwoju młodzieży  
pod kątem zdolności do tworzenia własnych  
przedsiębiorstw na terenie powiatu zawierciańskiego. 

 

Na krótką rozmowę dał się także namówić  
Starosta Zawierciański pan Rafał Krupa 

Klaudia: Jakie są Pana oczekiwania wobec konferencji ? 

Rafał Krupa: Na pewno chciałbym przekazać młodzieży pewną ideę 

przedsiębiorczości , kreatywności , innowacji i zachęcić  do działania . 

Chodzi zwłaszcza o działanie w szerokim znaczeniu tego słowa, gdyż 

przedsiębiorczość, o której dużo się mówi ,to nie tylko biznes, ale też  

codzienne życie i poczynania.  Opowiem może jakąś anegdotę o przed-

siębiorczości szkolnej, która dobrze rozwijana, może przynosić  

określone efekty w późniejszym życiu. Moja prezentacja będzie także dotyczyła wykorzystania samorzą-

du do potrzeb działalności gospodarczej i społecznej. 

Pani Anna Rdest- dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Zawierciu opowiedziała, w jakiej roli  
na konferencji wystąpią przedstawiciele urzędu. 

Anna Rdest: Jako urząd pracy powiemy młodzieży jaka  

jest stopa bezrobocia i liczba zarejestrowanych osób  

w wieku około 25 lat. Dla potencjalnych bezrobotnych 

 przygotowaliśmy także oferty pracy. Sami chcielibyśmy się  

dowiedzieć, jakie są oczekiwania uczniów wobec  

naszej instytucji. 
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Prorektor WSB w Dąbrowie Górniczej wystąpił  
z tematem „Negocjacje w praktyce biznesowej”. 
Nasi sprawozdawcy zapytali pana Marcina Lisa  
o wrażenia z udziału w konferencji. 

Marcin Lis: Jako przedstawiciel  Wyższej Szkoły Biznesu 
jestem bardzo zadowolony. Miałem okazję poznać bardzo 
wielu praktyków, zobaczyć różne rodzaje biznesu, który  
ma zagwarantować sukces na rynku pracy młodym  
absolwentom . 

Wojtek: Czy konferencja spełniła Pana oczekiwania ? 

Marcin Lis: Oczywiście, poza tym objęliśmy konferencję patronatem nie bez powodu. Wiedzieliśmy, 
że przy udziale tak znakomitych gości, na pewno będzie miała ona praktyczny wymiar . 

Wojtek: Który punkt konferencji  był Pana zdaniem najbardziej interesujący ? 

Marcin Lis: Bardzo ciekawe było wystąpienie Starosty Zawierciańskiego, ale również Prezydenta  

Miasta Zawiercie. Prelegenci przedstawili potencjał inwestycji  i omówili zagadnienie łączenia budżetów 

unijnych z budżetami miejskimi. 

Dziennikarze Hugołłaja przeprowadzili także wywiad z panem  
Krzysztofem Peroniem- prezesem zarządu agencji pracy ARK 

 Klaudia: Jest Pan związany z instytucją która pomaga młodzieży znaleźć pracę, 
na czym polegają działania agencji? 

Krzysztof Peroń: Agencja pracy żyje z tego, że znajduje fachowców na zapo-
trzebowanie rynku. Jeżeli przyjdziecie do nas z konkretnymi umiejętnościami ,  
wówczas my sprzedajemy wasze umiejętności. Z tymi umiejętnościami jest coraz 
gorzej od kiedy zaczęto likwidować szkoły zawodowe. Sam najpierw ukończyłem 

szkołę zawodową, a dzięki temu uniezależniłem się od rodziców oraz ich finansów i mogłem kontynuo-
wać naukę na studiach.  Jestem człowiekiem z Zawiercia, tutaj się uczyłem, tu mieszkam od zawsze, 
pracuję i prowadzę dobrze prosperującą firmę oraz dobrze zarabiam. Każdy z was może zrobić to samo. 
Zachęcam abyście wzięli udział w przedsięwzięciach, które będziemy realizować z myślą o was.  
Będą to projekty przygotowujące was do wejścia na rynek pracy. 

Klaudia: Czy konferencja spełniła Pana oczekiwania? 

Krzysztof Peroń: Jak najbardziej, mam nadzieję, że jest ona kamieniem milowym do dalszych  

działań, fundamentem, na którym zbudujemy prężnie działające instytucje lub projekty, dzięki którym 

znajdziecie zatrudnienie. 

Bardzo ciekawą rozmowę przeprowadzili nasi reporterzy z panem Januszem  

Kmiecikiem- Prezesem Zarządu PPUH „Dolomit” Kopalnia Ząbkowice 

Klaudia: Jak Pan ocenia  dzisiejsze przedsięwzięcie? 

Janusz Kmiecik: W dobie dzisiejszych czasów taka konferencja 

jest potrzebna, gdyż wskazuje młodzieży kierunki rozwoju regionu  

i uświadamia, w jakich zawodach można znaleźć zatrudnienie, jakie 

kierunki kształcenia będą preferowane. Należy wybierać taki profil 

kształcenia, aby po ukończeniu nauki mieć możliwość pozyskania 

pracy. Ja reprezentuję branżę górniczą i myślę, że w powiecie  

zawierciańskim ten kierunek będzie się rozwijał, chociażby z racji 

dużych  zasobów cynku i ołowiu. Sam zajmuję się wydobywaniem 

 i przetwórstwem dolomitu. W Chruszczobrodzie znajdują się tak 

potężne złoża, iż z pewnością 4 pokolenia znajdą tutaj zatrudnienie. Chcemy także wybudować  

w obrębie kopalni zakłady przetwórstwa dolomitu w kierunku pozyskiwania magnezu i produkcji  

materiałów ogniotrwałych.  
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W tym miesiącu nasze przebiegłe i sprytne dziennikarki 
przyparły do muru „pana od wuefu”. Pan Marek Dziech-
ciarek opowiedział, jak to z podróżami w jego życiu bywa.  
 
Ewa i Klaudia: Proszę dokończyć zdanie: „Podróże  

w moim życiu to…” 

Pan Marek Dziechciarek:  Podróże są integralną częścią mojego 

życia, ponieważ uważam, że poznawanie innych kultur i nowych 

miejsc jest bardzo ciekawe.  Ponadto myślę, że należy za każdym razem odwiedzać inne 

miejsca, takie w których jeszcze się nie było, ponieważ nie wiadomo co przyniesie  

nam życie.  

E i K: Jaką podróż/wycieczkę wspomina Pan najmilej i z jakiego powodu? 

M.D.: Chyba wycieczkę do Grecji.  

To był jeden z pierwszych moich  

wyjazdów zagranicznych-wycieczka  

na Riwierę Olimpijską, gdzie zobaczy-

łem między innymi Ateny, Meteory. 

Polecam wszystkim.  

E i K: O jakiej podróży Pan 

marzy? 

M.D.: ??? Nie wiem o jakiej  

podróży… Myślę, że chciałbym 

pojechać na Kubę, albo do Stanów Zjednoczonych, ale jak 

na razie realizację tego marzenia uniemożliwia mi problem 

uzyskania wizy.  

Myślę, że jest to miejsce godne zobaczenia. 

 

E i K: Proszę polecić naszym czytelnikom 

 jakieś interesujące miejsce na weekend. 

M.D.: Ponieważ preferuję turystykę rowerową to  

polecam nasz rejon Jury i wycieczkę w okolice  

Podzamcza lub Morska. Ale najciekawszym miejscem na Jurze jest Góra Chełm, którą  

bardzo lubię i właśnie tam jeżdżę na rowerze.  

 E.Milka, K.Kusaj 
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Wiosna ma przyjść szybciej niż myślimy, dlatego musimy być gotowi na...  

najlepsze! Sprawdźcie jakie trendy będą dominować w modzie wiosną 2014.  

Wiosna 2014  w technikolorze, pod przezroczystościami oraz w stylu country 

Hitem będą ubrania i dodatki w moc-

nych kolorach. Neony, intensywne 

odcienie żółtego, niebieskiego, czy 

różowego. Wiosną i latem modne  

będą ubrania z półprzeźroczystych 

tkanin i koronek. Romantycznie  

i seksownie zarazem. Modne będą 

również ubrania w stylu amerykań-

skiego południa. Jednak nie kowbojka będzie wiodła prym na miejskich 

wybiegach, a dziewczęca "Country Girl". Stylowe są też nakrycia głowy, 

krata i krótkie sukienki. 

Makijaż na wiosnę 2014 powinien być świeży i delikatny.  

Modne wiosenne fryzury to przede wszystkim 

luźne upięcia. Włosy możemy zmierzwić, tak,  

by osiągnąć modny efekt fryzury czesanej  

wiatrem. Uzyskamy go, jeśli wgnieciemy we  

włosy  trochę pianki lub lekkiego żelu. Ciekawie 

prezentują się także fale oraz naturalne loki z prostą końcówką. W przeciwień-

stwie do trendów jakie panowały jesienią włosy układamy z mniejszą dbałością  

o szczegóły. Fale są delikatnie zmierzwione i przerzucone romantycznie  

na bok. Całość ma wyglądać naturalnie i spontanicznie. 

Jeśli chodzi o krótkie fryzury, podobnie jak w poprzednich sezonach,  

modne będzie cięcie dynamiczne, niedbałe, przypominające siekanie. Do łask 

powraca fryzura bob z krótka grzywką. Nie zabraknie także krótkich fryzurek 

pixie oraz rożnych wariantów krótkich włosów z grzywką. 

 

Wszystkich panów zapraszamy do  

wybrania idealnej dla siebie fryzury.  

Proponujemy uczesania zarówno uniwer-

salne, jak i w określonych stylach: między 

innymi punku i rocka. 

S. Lisak, S. Matyja 

Wiosenny look 



Numer redagowali: K. Brożek, K. Kozuń, K. Kusaj, S. Lisak, S. Matyja, E. Milka, W. Sobczak, N. Sulej, A. Drabek-Cebula 

PISZCIE DO NAS W KAŻDEJ SPRAWIE: 

gazetkak@interia.pl 

Sałatka jest dobra na wszystko… 

Smaczna, zdrowa a przede wszystkim 
błyskawiczna, bo wystarczy zaledwie 
10 minut, aby sprawić sobie i innym 

kulinarną przyjemność. Idealnie sprawdza się  
także w przypadku niezapowiedzianych gości. 

SKŁADNIKI: mix sałat, pomidorki koktajlowe lub 
zwykłe, pomidory suszone, kiełki rzodkiewki, ser 
mozzarella (tarty), sos francuski vinaigrette 

Ilość  składników zależy od indywidualnych  
upodobań, podobnie jak stopień rozdrobnienia 
 pomidorów. Do przygotowania sosu można użyć 
oliwy– zalewy z suszonych pomidorów. Wrzucamy 
wszystko do miski, zalewamy vinaigrettem ,  
m ies z am y 
i…. gotowe! 

Skąd się wzięły 

nazwy pór  

roku? 

Zima - niegdyś 

nasi przodkowie nazywali tak chłodna 

piwnice wykopaną w ziemi, stąd taka 

nazwa pory roku, którą skojarzyli  

z  z i m n ą  p i w n i c ą . 

Wiosna - pochodzi od słowa wasna, 

co niegdyś oznaczało świecąca. Samo 

w a s  o z n a c z a ł o  ś w i e c i ć .   

Lato - pochodzi od słowa lało, gdyż 

skojarzono to z tym, że w ciągu kilku 

ciepłych miesięcy często padał deszcz. 

Jesień - słowo to niegdyś oznaczało 

czas zbiorów, stąd taka nazwa pory 

roku w której zbiera się plony. 

Znajdź w gąszczu liter nazwy drzew 
(w poziomie , w pionie, po przekątnej) 

Leci bocian niosąc dwa noworodki – chłopczyka  

i dziewczynkę. 

Rozmowa noworodków podczas lotu: 

Chłopczyk: „Ty też będziesz przyniesiona rodzicom?” 

Dziewczynka: „A co? Myślałeś, że ja tu jestem stewardesą?” 

W sklepie zoologicznym klientka pyta: 

- Mają państwo sweterki dla psów? 

- Tak, oczywiście mamy 

- To poproszę czerwony 

- Dobrze, ale proszę przyprowadzić psa na przymiarkę 

- Nie mogę... to ma być niespodzianka 

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano  

nałożone tu przez gajowego. W pewnej chwili jeden z jeleni 

mówi:  

- Chciałbym, żeby już była wiosna.  

- Tak ci mróz doskwiera?  

- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie! 


