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 Gdy 2 lata temu wróciłam do pracy po dłuższej prze-

rwie, oczywiste było, że wracam także do mojego dzienni-

karskiego „dziecka”-gazety Hugołłaj. Tworzenie pisma nie 

było łatwe, zwłaszcza, że kolegium redakcyjne liczyło, 

UWAGA! Jednego członka! Kompletowanie nowej załogi 

rozpoczęłam od klas, w których uczyłam języka polskiego. 

Po pierwszej rozmowie w technikum hotelarskim zwróciłam uwagę na Wojtka i o dziwo, nie 

musiałam go długo namawiać. Był pewnym siebie, wygadanym i przebojowym młodym czło-

wiekiem z głową pełną pomysłów. Nie zastanawialiśmy się długo-Wojtek będzie idealnym 

rozmówcą, zwiadowcą i „prześladowcą”. Z Agnieszką było inaczej, bo gdy opowiadałam  

o prowadzeniu działu turystycznego, nieśmiało się uśmiechała i wydawało się, że „i chciałaby 

i boi się”. Kilka słów zachęty i… udało się. Hmm, ale pozostał jeszcze nieosadzony dział 

 kulinarny. Proponując redagowanie tej strony uczniom z mojej klasy (TK), przypuszczałam, 

że jest tam osoba, która zapewne się zgodzi. Miałam rację, Krzysztof był na TAK!  

 Ruszyliśmy pełną parą. Nie powiem, że zawsze było idealnie, bo czasami otrzymywa-

łam materiał w ostatniej chwili. Wiedziałam jednak, że nawet zlecając coś „na wczoraj”,  

mogę liczyć na swoich redaktorów, którzy staną na głowie i zamkniemy numer na czas.  

Wojtek prowadził ciekawe rozmowy, zadawał wnikliwe pytania, a często też przemycał  

informacje o sobie. Agnieszka zdobywała informacje na temat ciekawych miejsc godnych  

polecenia. W kulturalny sposób podsuwała pytania nauczycielom, przekonując, że to właśnie 

oni powinni być bohaterami danego numeru. Współpraca z Krzysztofem zwykle skutkowała 

moimi dodatkowymi kilogramami. Przesyłał mi zdjęcia apetycznych potraw, które sam  

przyrządzał. Pichciłam, próbowałam, potem wspólnie dochodziliśmy do wniosku, że cukru 

mniej, albo soli więcej. W ten sposób powstał dział kulinarny, że palce lizać!  

 Już po raz drugi przychodzi mi się rozstać ze 

sprawdzonymi dziennikarzami. Nie ubolewam jednak, bo 

rozpoczynacie nowy etap w życiu. Życzę Wam powodzenia 

na egzaminach maturalnych i zawodowych, życzę sukce-

sów i realizacji życiowych planów. Nigdy nie rezygnujcie  

z marzeń, wyciągajcie po nie obie dłonie i nie pozwólcie 

by inni je zniszczyli. Kochani, dziękuję z całego serca  

za współpracę i wspólny czas. Do zobaczenia :) 

                                                                                   Aldona D-C 

 

Redakcyjna zmiana warty 
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Nasi dziennikarze-absolwenci opowiedzieli o swoich planach edukacyjnych oraz marzeniach 

i skierowali kilka słów do wszystkich, którzy zostają w Kołłątaju. 

Agnieszka Pustuł      

Plany edukacyjne i osobiste:  Na początek chcę zdać maturę oraz egzamin zawodowy. 
Jeśli uda mi się pozytywnie zaliczyć egzaminy, zapewne pójdę na studia. Na jakie?   
Jeszcze nie zdecydowałam.  Chciałabym  w trakcie wakacji zdobyć staż w hotelu a potem 
szukać stałej pracy także w tej branży.  Moje plany osobiste?  Jak prawie każda dziewczy-
na chcę wyjść za mąż i założyć rodzinę, ale to odległe plany :) 
Wspomnienia ze szkoły:  Ze szkoły najmilej będę wspominać oczywiście swoją  
klasę oraz wychowawczynię, wszystkich nauczycieli i uczniów.   
Na do widzenia:  Chciałabym, aby każdy nauczyciel, którego poznałam  w tej szkole,  
był zawsze tak przyjaźnie i mile ustosunkowany do ucznia . Niech nauczyciele będą  

zadowoleni i usatysfakcjonowani, widząc 
naszą dojrzałość , gdyż ich wysiłek uczynił  
z nas ludzi mądrych i szlachetnych. Dziękuję 
swojej wychowawczyni za czteroletni  trud  
i starania. Życzę wszystkim uczniom aby  
pozytywnie zdali wszystkie egzaminy  
i ukończyli szkołę . 

 

 
Wojtek Sobczak     
Plany edukacyjne i osobiste: Zamierzam 
pójść na studia aktorskie. Mam w planach 
udział w castingach do filmów i do  

programów rozrywkowych.  
Wspomnienia ze szkoły: Najmilej będę wspominał akademie szkolne, w których  
brałem udział, chwile spędzone z klasą oraz wycieczkę w Góry Świętokrzyskie.  
Na do widzenia: Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom, którzy 
umilili mi pobyt w szkole i przyczynili się do moich sukcesów. Młodszym kolegom życzę 
powodzenia na wszystkich egzaminach. 

 

 
 
Krzysztof Brożek      
Plany edukacyjne i osobiste: Zamierzam  
kontynuować naukę na studiach zaocznych, aby  
jednocześnie móc podjąć pracę. 
Wspomnienia ze szkoły: Najmilej będę wspominał 
moją wychowawczynię, wszystkich nauczycieli, kole-
żanki i kolegów ze szkoły oraz wspólnie spędzony czas.  
Na do widzenia: Nauczycielom i wychowawcy  
dziękuję za trud pracy i wytrwałość w dążeniu do  
przekazania nam wiedzy. 
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Matura (łac. maturus 'dojrzały') – egzamin z materiału objęte-

go programem nauczania (podstawą programową) wybranych 

przedmiotów na poziomie szkoły 

średniej. Absolwenci szkół średnich 

nie mają obowiązku przystąpienia do 

egzaminu, lecz świadectwo jego zda-

nia wymagane jest od kandydatów na 

wyższe uczelnie. Odpowiednio wyso-

ki wynik egzaminu maturalnego jest 

jedynym kryterium podczas naboru 

na wiele kierunków studiów wyż-

szych. Matura nie jest jednak doku-

mentem poświadczającym wykształ-

cenie średnie – tę funkcję pełni świa-

dectwo ukończenia szkoły średniej. 

 

O ŚCIĄGACH 

Kto się nauczył, śpi w miarę 

spokojnie. Reszta w panice  

sięga po deskę ratunkową, czyli 

ściągi.  

Drodzy Nauczyciele, czy pamię-

tacie swoje przygotowania do 

matury? Nie chodzi o wałkowa-

nie lektur czy zadań z matema-

tyki, ale o żmudne pisanie 

maczkiem ściąg składanych  

w harmonijkę, czasem nawet 

kilkumetrową. Wszywało się 

też dodatkowe kieszenie do 

marynarek, kombinowało, jak 

w pończochach pochować  

kartki. To były czasy!  

Dziś młodzi mają teoretycznie 

łatwiej - sięgają po elektronikę. 

Tak naprawdę, ściąganie się nie 

opłaca, bo nie dość, że można 

oblać maturę, to jeszcze trzeba 

będzie przyjść na poprawkę 

(jeśli pozwolą). 

Studia 

Nie każdy myśli o studiach,  ale wykształcenie wyższe może 

bardzo pomóc w znalezieniu pracy. Nie trzeba przecież  

wybierać kierunku związanego z profilem szkoły średniej, 

którą ukończyliśmy. Należy się zastanowić, czy kierunek, 

który wybieramy, jest „przyszłościowy” i zapewni nam  

godne zarobki. Przyszli studenci muszą mieć świadomość, 

że większość wolnego czasu spędzą w towarzystwie   

książek , ale cel uświęca środki, więc końcowy efekt może 

być bardziej zadowalający niż się tego spodziewaliśmy.  

Życzymy powodzenia !  

Kilka przesądów i zwyczajów maturalnych 

Czerwona bielizna to element obowiązkowy, który ma przynieść 
szczęście na maturze. Oczywiście ta sama, którą mieliśmy na  
Studniówce. 

Nie ścinanie włosów od Studniówki to kolejny przesąd. Chodzi o to, 
by wraz ze ścięciem włosów z głowy, nie uciekła wiedza.   

Pożyczony długopis. Najlepiej od najzdolniejszego ucznia w szkole,  
by jego umiejętności wpłynęły na nas i aby nasza matura była  
napisana jak najlepiej.   

Książki pod poduszką, na której śpimy dzień przed egzaminem.  
Wiedza w tajemny sposób ma wejść do naszej głowy. Pamiętajcie,  
by nie było ich zbyt dużo, bo wtedy...twardo będzie się spać. 

Trzymanie kciuków i kopniak na szczęście. To życzenia szczęścia  
i powodzenia od najbliższych, które zawsze pomagają. 

Garnitur dla maturzysty. Obowiązkowo ten sam, w którym  
maturzysta przetańczył Studniówkę, a do kompletu buty wypastowa-
ne w jednym kierunku.  

Tego nie rób przed  
egzaminem! 

nie zakuwaj do  
upadłego! 

 
nie licz na cud :(  

 
nie wypijaj hektolitrów 
kawy i napojów ener-
getyzujących ! 

 

nie wyznaczaj sobie 
zbyt wysokich celów :( 

K.Kusaj, N.Sulej 
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„Będę pisał, dopóki nie spiszę życia…” 

Z okazji ogłoszenia wyników „Konkursu Jednego 
Wiersza” zorganizowanego przez Księgarnię  
Edukacyjną odbył się wieczór poezji z Łukaszem 
Jaroszem. Nasza redakcyjna koleżanka Klaudia 
Kusaj uczestniczyła w spotkaniu jako przedstawi-
cielka szkolnej gazety, ale przede wszystkim jako 
laureatka zmagań literackich. W kolejnym  
numerze Hugołłaja znajdziecie więcej informacji 
na temat sukcesu uczennicy, dziś zapraszamy na 
relację ze spotkania z poetą. 

Łukasz Jarosz został laureatem pierwszej 
edycji poetyckiej Nagrody im. Wisławy 
Szymborskiej za książkę pt. "Pełna krew" 
wydaną przez wydawnictwo Znak.  
 
Artysta wydał do tej pory 6 książek i przyznaje, że ta nagrodzona nie należy do szczególnie ulubionych 
przez niego. Najbardziej lubi tomik pt. „Biały tydzień” z 2007 roku. Łukasz Jarosz zaczął pisać pod  
koniec nauki w liceum ogólnokształcącym. Po studiach  polonistycznych powstał pierwszy tomik  
wierszy zatytułowany „Soma”.  

Pytany, po co pisze, odpowiada: „chyba po to, aby zagadać śmierć, a jeśli napisze się dobry wiersz, 
pozostaje satysfakcja.” 

O swoim talencie mówi: „Czasem chcę mieć spokój od tej poezji, ale ona sama przychodzi do mnie.  
Co chwilę wiersz domaga się aby go spisać. Często jest fajna pogoda, mógłbym pojeździć na rowerze, 
ale muszę siedzieć w domu i pisać, bo wiersz i tak przyjdzie do mnie, będzie mnie męczył i męczył, pó-
ki nie spiszę tego, co kotłuje się w środku. Moje wiersze są nagromadzeniem czegoś, co szuka ujścia.”  

Pytany, czy zgadza się z interpretacją swoich wierszy, odpowiada twierdząco. Mówi: „Często sam nie 
wiem o czym jest wiersz, bo dużo z nich powstaje w półśnie”. Nie ma żalu i pretensji do krytyków,  
którzy zarzucają mu, że „się powtarza”, że znów  pisze o prowincji, na której się wychował i dorastał: 
„Póki sam nie dojdę do wnioski, że już to swoje życie opisałem, będę pisał.” 

Jarosz jest także muzykiem, gra w zespole Chaotic splutter. Jest to bardzo ostra muzyka z pogranicza 
hard-core, grind-core.  Gra także w zespole Lesers Bend, który powstał w Bielsku, pisze teksty dla tej 
grupy. Muzycznym dzieckiem Jarosza jest grupa „Zziajani porywacze makowców”, którą założył razem  
z kolegą w liceum ogólnokształcącym To muzyka będąca pastiszem różnych innych gatunków muzycz-
nych, m. in.  country, reagge, hip-hopu. Sam poeta mówi: „teksty są ogólnie mówiąc durne, podobnie 
jak i tytuły, np.: Chińska drapaczka do pleców, Ściany się wafli nie boją, Muzyka jest szalona.” 

 

 

 

KORONACJA 
W ogniu trzaska bukiet, zakurzony 
wieniec z szyszek. Szelest kończy piosenkę dziecka. 
Czas wspina się; owinąłem w papier choinkę 
i włożyłem do szafy. Żona przynosi mi obrączkę, 
którą zostawiłem na umywalce, pochyla się nad kartką. 
Dostała dziś list z daleka. Od kobiety, o której myślała, 
że już dawno nie żyje. 
(Pełna krew) 

ĆMY 
Do światła przylatują złośliwe o tej porze, tłuste ćmy. 
Kurz krąży w powietrzu, mimowolnie nim oddycham. 
Biorę w dłonie różne przedmioty, by na chwilę 
oddalić obowiązek napisania do ciebie. Obok sterta 
gazet, klucze, obgryziony paznokieć wdeptany w dywan. 
 
Przykładam dłoń do świszczącej szpary w drzwiach. 
Czuję jak wieje. Jeszcze należymy do tego świata. 
Zwężają się nam źrenice, gdy jezioro powtarza blask słońca, 
gdy w oczy uderza jasny kwadrat otwartego okna. 
(Soma) 
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Nauczyciel matematyki i przedmiotów zawodowych w technikum logistycznym -  mgr Marek Zając  

opowie nam o swoich wędrówkach i podróżach. Podpowie także , gdzie wybrać się na wiosenny weekend. 

Czym są dla Pana podróże?  

Marek Zając: Podróże są dla mnie przede wszystkim wielką przyjemnością, oderwaniem się od codzienności, szansą pozna-

nia innych kultur, podziwiania niesamowitych widoków, skosztowania nieznanych smaków. Przy okazji poznawania nowych 

miejsc staram się zawsze dowiedzieć jak najwięcej o ich historii, zwyczajach i lokalnych atrak-

cjach.                                                                                                                                                                    

Jakie podróże Pan preferuje, krajowe czy zagraniczne?  

M.Z. Podróżuję dość często, lubię zwiedzać zarówno Polskę, jak i inne kraje. Do moich ulubionych miejsc w naszym kraju 

należą: Beskid Śląski, Kraków, Wrocław, Trójmiasto oraz  miejscowości nad Bałtykiem, gdyż jak to u zodiakalnych Ryb, woda 

to mój żywioł J. Dlatego też podobają mi się kraje śródziemnomorskie: Chorwacja, Grecja czy Czarnogóra.         

                                 

Czy jest miejsce, które Pan odwiedził i do którego chciałby Pan powrócić?  

M.Z.   Jest wiele miejsc, które widziałem i chciałbym do nich wrócić, jednak jeszcze więcej  

takich, których nie widziałem, a chciałbym zobaczyć. Uważam więc, że warto zwiedzać kolejne 

nowe miejsca, a nie wracać do poprzednich. Jednak, jeśli miałbym gdzieś wrócić, to chętnie  

udałbym się ponownie do Portugalii, na południowe wybrzeże – rejon Algarve, gdzie fale oceanu 

roztrzaskują się o niezwykle malownicze skały o rdzawo-czerwonej barwie (szczególnie  

Ponta da Piedade), czy też znajduje się miejsce gdzie „kończy się” Europa (Półwysep Św. Wincen-

tego), skąd wyruszali w rejsy znani portugalscy podróżnicy.          

Dokąd zaplanowałby Pan „podróż życia”? 

M.Z.    Chętnie zobaczyłbym inne kontynenty i takie miasta  

jak np.: Rio de Janeiro, Bangkok, Dubaj, Nowy Jork, Kuala Lumpur … długo 

można by tak wymieniać … 

                                                             

Jakie miejsce na weekend poleciłby Pan naszym czytelnikom? 

M.Z.       Ze względu na większą odległość, moja propozycja będzie dotyczyła 

raczej długiego weekendu. Zachęcam do odwiedzenia Trójmiasta, które jest dość dobrze skomunikowane z naszym miastem 

oraz oferuje różnorodne formy aktywnego wypoczynku i zwiedzania. 

Gdańsk pozwala obcować z historią, można tu zwiedzić piękne Stare Miasto, Westerplatte oraz Stocznię Gdańską. W Sopocie 

warto zobaczyć Operę Leśną - miejsce znane z koncertów i wydarzeń artystycznych, przejść się Monciakiem  - deptakiem  

prowadzącym do najbardziej charakterystycznej budowli Sopotu, którym jest najdłuższe drewniane molo w Europie. 

Idąc z Sopotu spacerem, wzdłuż plaży, warto dotrzeć także do innego mola – w Gdyni Orłowie, gdzie można zaobserwować 

klifowy brzeg, który jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków polskiego wybrzeża. Gdynia oferuje także zwiedzanie 

okrętu ORP Błyskawica, żaglowca Daru Pomorza oraz największej ekspozycji fauny 

wodnej w Polsce, zgromadzonej w Akwarium Gdyńskim.  

Jeśli komuś będzie jeszcze mało atrakcji, to polecam wyprawę statkiem Żeglugi  

Gdańskiej na Hel, gdzie warto odwiedzić Fokarium i zaobserwować jego sympatycz-

nych mieszkańców oraz udać się na koniec cypla, gdzie  

przy dobrej widoczności widać Trójmiasto. Polecam                                                                                  
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Jak co sezon, sprawdzamy, jakie kolory będą najmodniej-
sze w najbliższych miesiącach. Oto nasze typy na wiosnę 
 i lato 2014. 

Błękit – w palecie supermodnych pasteli (od kremu 

przez banan, morelę, pudrowy róż, lila) to właśnie błękit 

wysuwa się na pierwszy plan. Subtelny, romantyczny, 

dziewczęcy i bardzo uniwersalny! 

Indygo – w opozycji do delikatnego błękitu stoi mocne, 

wyraziste indygo. Wyrafinowany, nieco tajemniczy kolor 

dla pewnych siebie dziewczyn lubiących zwracać na siebie uwagę. 

Żółty – kolor lata 2014! Od energetycznej cytryny, przez  

nasycone żonkile, po ciepły piasek i rozbielony, bananowy 

pastel – jakikolwiek odcień żółtego wybierzesz, bądź pewna, 

że będzie modny! 

Róż – podobnie jak z żółtym, ma się sprawa z różem. Słodki  

landrynkowy, pastelowy pudrowy, mocna, seksowna fuksja... 

Nie ma bardziej kobiecego koloru! 

Biel – solo, w wydaniu total look lub w połączeniu z czernią,  

biel jest niekwestionowaną królową kolorów lata 2014.  

Świetnie komponuje się również z pastelami! 

 
Trendy w wiosennym makijażu skupiają 

się przede wszystkim na cerze. Rozświetlo-

na skóra z wyrównanymi niedoskonałościami i delikatny róż na policzkach 

to podstawa wiosennego makijażu. Zimowe trendy takie jak grube kreski na  

powiekach czy eyeliner zostaną zastąpione przez pastelowe cienie do powiek.  

Całość makijażu dopełnić mają podkreślone rzęsy oraz usta pomalowane na 

kolor zbliżony do naturalnego. Tusz musi być tuszem pogrubiającym bądź  

w y d ł u ż a j ą -

cym.  

 

 

 

W fryzurach w dalszym ciągu 

króluje nieład , irokezy,   

tapiry i  zmierzwione  

loki również u panów powinien 

zapanować nieład na głowie. 

S. Lisak, S. Matyja 

Ubrane w kolory :) 
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PISZCIE DO NAS W KAŻDEJ SPRAWIE: 

gazetkak@interia.pl 

Szarlotka sypana 
Składniki: 

1 szklanka mąki pszennej 

1 szklanka cukru (lub mniej,  
w zależności od słodkości jabłek) 

1 szklanka kaszy manny 

1,5 czubatej łyżeczki proszku do pieczenia 

1,5 kg jabłek, najlepiej kwaśnych  
odrobina cynamonu 

3/4 kostki masła  
Mąkę, cukier, kaszę i proszek wymieszać. Podzielić na 
3 części. Jabłka obrać, wydrążyć gniazda nasienne, 
zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Tortownicę o śred-
nicy 23 wyłożyć papierem do pieczenia. Boki wysma-
rować masłem. Na dno formy wysypać jedną część 
suchych składników, na nie rozłożyć połowę jabłek 
(każdą warstwę jabłek można oprószyć delikatnie 
cynamonem). Następnie wysypać drugą część su-
chych składników, rozłożyć równomiernie resztę ja-
błek. Na wierzch wysypać ostatnią porcję suchych 
składników.   Masło zetrzeć na tarce o dużych ocz-
kach i równomiernie rozłożyć na wierzchu ciasta. Piec 
w temperaturze 180ºC przez około 60 minut. Masło  

podczas piecze-
nia się topi i ra-
zem z sokiem  
z jabłek zespala 
wszystkie war-
stwy. Szarlotka 
smakuje wyśmie-
nicie zarówno na 
ciepło jak  
i po wystudzeniu. 

 

Literackie próby 

 

Nad głową jeszcze unoszą się balony marzeń. 

Z całych sił zaciskam w dłoni sznurki,  

bo gdy wyrwie je wiatr, nic już nie zostanie.  

Zaplatam ręce wokół serca,  

by ukoić tęsknotę.  

Wymyka mi się z objęć… 

Niech biegnie,  

wiem,  

że odnajdzie właściwą drogę. 

                                                                 śim 

 

Pan Bóg postanowił sprawdzić we wrześniu, co 

robią uczniowie w klasach maturalnych. Zesłał na 

ziemię anioła, ten sprawdził i po powrocie opowia-

da: 

- Humaniści się uczą, biol-chem się uczy,  

mat-fiz się bawi. 

Następną kontrolę Pan Bóg zarządził w styczniu. 

- Humaniści kują, biol-chem ryje, mat-fiz się bawi. 

Kwiecień: 

- Humaniści kują aż huczy, biol-chem kuje jak dia-

bli, mat-fiz się bawi 

Początek matur. Anioł melduje: 

- Humaniści ryją dzień i noc, biol-chem ryje dzień 

 i noc, mat-fiz się modli. 

A Bóg na to: 

- I ci zdadzą najlepiej 

http://www.mojewypieki.com/przepis/szarlotka-sypana

