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Szczęściarze, którzy mają już TO za sobą. Nasi pedagodzy podzielili się swoimi 

wspomnieniami z egzaminu dojrzałości. Niektóre odbyły się już dawno temu, 

ale matury się nie zapomina. Opowiedzieli, jaką szkołę średnią ukończyli,  

co zdawali na maturze i jak wspominają ten szczególny dzień. Wrócili pamięcią 

do czasu studiów i wyjaśnili, dlaczego pracują w szkole. 

 

Pan Tadeusz 

Wieczorek nau-

czyciel języka 

angielskiego  

i przedmiotów 

logistycznych 

ukończył liceum 

ogólnokształcące w Myszkowie, a na 

maturze zdawał dodatkowo język angiel-

ski i historię. Czas egzaminów wspomi-

na miło jako przyjemny dzień pozbawio-

ny stresu, ale my wyczuwamy tutaj jakąś 

ściemę i nie do końca uwierzyliśmy w tą 

teorię ;)) Pan Wieczorek nie miał na ma-

turze żadnych maskotek i talizmanów. 

Ale zapewne nie były mu potrzebne, bo 

zdał doskonale i ukończył kilka kierun-

ków na uczelniach wyższych, m.in. logi-

stykę i zarzadzanie. Dlaczego pracuje  

w szkole? „Odkryłem w sobie powoła-

nie”-odpowiada, dodając, że lubi praco-

wać  

Pani Urszula  

Furtacz-

nauczycielka geo-

grafii i przedmio-

tów hotelarskich 

także ukończyła li-

ceum ogólnokształcące, ale na Opolszczyź-

nie. Na maturze ustawiła sobie wysoko po-

przeczkę, zdawała dodatkowo matematykę, 

geografię i język angielski.  

Zupełnie bez skrępowania i najszczerzej 

przyznała się, że dnia matury nie pamięta, 

pamięta za to, że nie miała przy sobie żadnej 

maskotki na szczęście. Co po egzaminach? 

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim,  

a dokładnie rzecz ujmując, kierunek  

o skomplikowanej nazwie geoturyzm. 

Wicedyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego,  

pan Artur Zacłona jest absolwentem „Hutnika”, lub jak kto woli  Zespołu Szkół 

im. Stanisława Staszica. Dyplom magisterski zdobył  na Akademii Wychowania  

Fizycznego w Krakowie. Na maturze wykonał ukłon w stronę 

naszych wschodnich sąsiadów, zdając dodatkowo język rosyj-

ski. Doskonale pamięta egzaminy dojrzałości, piękną pogodę 

i oczekiwanie na wniesienie kanapek podczas matury pisem-

nej z matematyki. Dlaczego? Pan dyrektor twierdzi, że po 

tym posiłku dostawało się szczególnej werwy i inspiracji do 

pisania ;) W trakcie egzaminów towarzystwa panu Arturowi 

dotrzymywał duży pluszak, a pewności siebie dodawała  

marynarka ze specjalnymi kieszeniami. Hmmmm, tylko do 

czego miały one służyć??  

K.Szota 
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Kolejna absol-

wentka liceum-

pani Aneta Be-

liczyńska nau-

czycielka 

WDŻ i EDB  

z zadaniami ma-

turalnymi zmie-

rzyła się w Pilicy. Zmagała się także 

 z ogromnym zdenerwowaniem, przez 

które egzamin wspomina jako tragiczny. 

Dodatkowo zdawała wiedzę o społeczeń-

stwie, a studia wyższe na kierunku peda-

gogika ukończyła daleko, bo aż  

w Piotrkowie Trybunalskim. Uwielbia 

pracę z młodzieżą i jest specjalistką  

ds. niemożliwych, które rozwiązuje 

 w sekretariacie szkoły.  

Pani Katarzyna 

Maligłówka-Pająk 

-nauczycielka  

języka niemieckie-

go uczęszczała do li-

ceum ogólnokształcą-

cego w Koziegłowach,  

a w czasie matur na 

rozszerzenie wybrała 

biologię. W dniu egzaminu była zestresowa-

na, ale też bardzo zmotywowana. Dlaczego? 

Ponieważ miała wytyczony cel-studia  

językowe (germanistykę) we Wrocławiu.  

A dlaczego Was uczy? Bo lubi zarażać swoją 

pasją młode pokolenie. 

 

Nauczycielka 

języka angiel-

skiego-pani 

Beata Spyra-

Dziechciarek egzamin dojrzałości 

zdawała po sąsiedzku w tzw. „Żeromie”. 

Przedmioty dodatkowe, czyli biologia  

i język angielski miały związek z kierun-

kiem studiów, o których marzyła. 

„Wahałam się między medycyną i filolo-

gią angielską, ale po obu egzaminach 

dostałam się na filologię, a po roku 

stwierdziłam, że mi się to podoba"  

powiedziała nasza rozmówczyni.  

Na maturę wyruszyła bez talizmanu, ale 

z pełnym spokojem. Stres dał się we 

znaki, gdy oczekiwała na wyniki egzami-

nów.  

 

 

Pani Aldona Drabek

-Cebula-

nauczycielka języka 

polskiego i bibliote-

karka zdawała matu-

rę po ukończeniu technikum gastronomicz-

nego w…Kołłątaju! Do pisemnych egzami-

nów z języka polskiego i matematyki przy-

stępowała ze spokojem. Nerwy puściły przed 

ustnym angielskim, kiedy stwierdziła,  

że „nie pójdzie i już”. Poszła zdała i puszcza 

teraz oko do swojej nauczycielki języka 

angielskiego. Dlaczego? To taka słodka  

tajemnica. Na maturę zabrała ze sobą 

ogromnego kudłatego gremlina, który  

siedział cierpliwie pod ławką. Wybierając 

studia wyższe, wahała się między pedagogi-

ką i polonistyką, którą ukończyła w Wyższej 

Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Praca 

w szkole, do której sama uczęszczała,  

sprawia jej dużo radości, a momentów smut-

nych stara się nie pamiętać. Lubi realizować 

ciekawe przedsięwzięcia z młodzieżą.  

K.Szota 
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Matura, czyli egzamin dojrzałości, to jedno z najbardziej  

stresujących wydarzeń w życiu młodego człowieka. Czasami 

rodzice przeżywają je bardziej od swoich dzieci, ale w dniu 

matury trudno o spokój. Każdy chciałby zdać ten, prawdopo-

dobnie, najważniejszy egzamin w życiu…. Dlatego wierzymy  

w różne przesądy i zwyczaje związane z maturami.  

Jeden z nich głosi, że po wyjściu z domu na egzamin nie  

wolno pod żadnym pozorem zawracać. Należy także pamiętać 

o zabraniu tzw. amuletu na szczęście. W tej roli od lat spraw-

dza się pożyczony długopis. Dobrze mieć też przy sobie jakiś drobiazg, który podarowała 

nam bliska osoba, na przykład słoń z trąbą uniesioną do góry, czterolistna koniczynka lub 

podkowa. Niestety, na salę egzaminacyjną nie można wnieść wielkogabarytowych talizma-

nów, dlatego pozostaje nam jedynie drobiazg mieszczący się w kieszeni lub na łańcusz-

ku.   Maturzyści wiedzą również, że próg szkoły muszą przekroczyć prawą nogą, a wchodzą-

cego na salę egzaminacyjną należy potraktować kopniakiem na szczęście. Kolejnym przesą-

dem jest twierdzenie, że nie należy ścinać włosów od Studniówki do matury. Wiara w moc 

dłuższych włosów ma w sobie coś pierwotnego. Pamiętamy historię Samsona, którego siła 

miała źródło właśnie w długich włosach. Niektórzy wierzą w magiczne wędrówki wiedzy, 

więc noc przed egzaminem śpią z książkami pod poduszką. Maturzyście nie życzymy  

powodzenia, szczęścia i sukcesu, ale w sposób przewrotny skręcenia karku, połamania  

nóg i długopisu. A zatem, do dzieła absolwenci! 

 
                                                                                                                                                                                  M.Jarosz 

 

 

Uczniowie naszego technikum już pożegnali się z nauczycielami i murami szkolnymi.  

Niestety nie na długo, bo już od tygodnia rozwiązują test na dojrzałość popularnie nazywa-

ny maturą. Nie twierdzę, że Ci, którzy „olewają” ten egzamin, nie są dojrzali, ale podejście 

pt. "mam to gdzieś" o odpowiedzialności raczej nie świadczy. Zatem, czy matura to bzdura? 

Dla niektórych, jak się okazuje, tak, ale jest też grono ludzi w Kołłątaju, którzy pragną  

„iść na studia”. Dla nich egzaminy maturalne to coś naprawdę ważnego, to wydarzenie  

mające wpływ na dalsze życie. Co zrobić, aby nie zwariować przed testami? Najlepiej się 

zrelaksować, posłuchać ulubionych piosenek lub 

wyjść ze znajomymi. Czy przypominanie sobie  

materiału sprzed 4 lat dzień przed maturą jest 

słuszną strategią? Nie sądzę. Wszystko się wtedy 

miesza i powstaje wielki bajzel, który trudno  

ogarnąć. Niestety, niektórzy nie śpią po nocach  

i zapamiętują bohaterów Makbeta, albo czytają 

Dziady. Hmmm, ale właściwie każda metoda jest 

dobra, byle tylko przy ogłoszeniu wyników nie  

zaśpiewać: „i znów za rok matura…”. 

 
                           K.Szota 

Matura to bzdura? 
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Nie taki STRES straszny 
Zamartwiasz się, że egzaminy pójdą „nie tak”? Złościsz się, bo nic już nie wchodzi Ci do  
głowy? Twój organizm wytwarza kortyzol-hormon stresu, którego działanie może wywołać 
bóle głowy, brzucha czy bezsenność. W takim stanie z pewnością wiele nie zdziałasz i nie  
powalisz komisji egzaminacyjnej na kolana. Wypróbuj skuteczne metody walki ze stresem, 
gwarantujemy, że wszystko będzie OK. :) 
 pobiegaj na świeżym powietrzu lub udaj się na przejażdżkę rowerową  

 zagraj na ulubionym instrumencie, np. bębnach lub gitarze elektrycznej, niech sąsiedzi 

się zestresują  

 wykonaj kilka głębokich oddechów  

 10 minut szczerego, radosnego śmiechu może zdziałać cuda  

 podziel się swoimi obawami z kimś bliskim, albo powierz swoje tajemnice czworonożne-

mu przyjacielowi  

 otocz się zapachem rozmarynu, lawendy i drzewa sandałowego  

 zafunduj sobie lekcję jogi  

 zatańcz w rytm muzyki, którą lubisz najbardziej  

 pomyśl o przyjemnych rzeczach i wydarzeniach  

 

Ojciec mówi do maturzysty: 
-Zamiast się uczyć, za dziewczynami się 
uganiasz! 
-To nie tak, tato... 
-Nie przerywaj! Kto w końcu jest ojcem,  
ja czy ty? 
-Obaj tato, obaj.  

Ustna matura z angielskiego. Jasiu nie znał  

słowa: zamrażarka (freezer). Egzaminujący  

próbuje go naprowadzić..  

- Jak jest: kierować autem?  

- Drive  

- Dokładnie. A kierowca?  

- Driver  

- Super. A jak jest zamrażać?  

- Freez.  

- A jak będzie zamrażarka?  

- Freez-driver! – odpowiada Jasiu.  

 

Takich tekstów unikaj!! 

- Aleksander Głowacki to panieńskie nazwisko  
Bolesława Prusa 
- Bił swoją żonę, z którą miał dzieci przy pomocy 
sznurka 
- I wtedy Jagienka wybiegła z domu i ruszyła  
z kopyta za Zbyszkiem. 
- Leonardo namalował damę z Łysicą. 
- Ludność Italii wzrasta szybko dzięki odwadze jej 
mieszkańców. 
- Pan Piotr widział w narzeczonej same zalety.  
Resztę zobaczył po ślubie. 
- Sfinks to baśniowe zwierzę: pół-kobieta, pół-lew,  
pół-orzeł. 
- Dosyć szybko można się zorientować że Izabela  
nie nadaje się do interesu, który ma Wokulski. 
- Izabela nie chciała poślubić Wokulskiego, mimo że 
był to człowiek z interesem.  
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 PRZEZ ŻOŁĄDEK DO...UMYSŁU 

Kanapka z łososiem wędzonym, jajkiem i rukolą 
 
Składniki: 
 
• 2 kromki chleba 
• 1 - 2 łyżki sosu chrzanowego lub majonezu 
• wędzony łosoś pokrojony na kawałki 
• 1 jajko ugotowane na twardo pokrojone na plasterki 
• kilka listków rukoli 
• świeżo zmielony czarny pieprz i ewentualnie sól morska 
 
Wykonanie: Chleb posmarować kremowym sosem 
chrzanowym lub majonezem, ułożyć łososia, jajko,  
rukolę. Posypać świeżo zmielonym czarnym pieprzem  
i ewentualnie doprawić solą. 

Czas zdawania wszelkich egzaminów oznacza wzmożony wysiłek umysłowy. Organizm  
pracuje na zwiększonych obrotach, zużywając większe ilości energii niż zazwyczaj.   
Ważna jest nie tylko ilość spożywanych posiłków, ale przede wszystkim składniki, z których 
skomponujemy przedegzaminacyjne menu. O czym należy pamiętać? 

Jedz częściej, ale małe porcje pokarmu. 
Przed pójściem na egzamin zjedz pożywne śniadanie. 
Spożywaj produkty zawierające magnez wspomagający pamięć i koncentrację,  

np. banany, pestki dyni i słonecznika, migdały. 
Wypij sok pomidorowy dostarczający organizmowi dużo potasu poprawiającego pracę 

umysłu. 
Jedz dużo surowych warzyw i owoców. 
Zadbaj o produkty zawierające węglowodany złożone, np. pieczywo razowe, kasze,  

makarony pełnoziarniste. 
Nie pokrzepiaj się słodyczami, bo spowodują one ospałość i rozleniwienie umysłu. 
Nie przesadzaj z kawą i herbatą, pite w nadmiarze powodują zaburzenia snu. 
Pij dużo wody mineralnej niegazowanej, która wspomaga prawidłowe funkcjonowanie 

układu nerwowego. 

Sałatka z mozzarellą i awokado  
Składniki: 
 
- 2-3 dojrzałe owoce awokado  
- 2 opakowania sera mozzarella  
- opakowanie pomidorków  
koktajlowych 
- świeża bazylia  
- sól, pieprz 
- odrobina oliwy 
 
Wykonanie: Wszystkie składniki  
kroimy i mieszamy. Bazylię rozdrabnia-
my za pomocą palców. Doprawiamy  
do smaku przyprawami i oliwą. 

Koktajl gruszkowy z cynamonem 
 
Składniki na 2 porcje: 
 
2 gruszki 
2 szklanki mleka 
1 łyżka miodu 
płaska łyżeczka cynamonu 
 
Wykonanie: Gruszki obieramy  
i usuwamy gniazda nasienne.  
Myjemy i wrzucamy do wysokiego 
naczynia. Dodajemy mleko,  
miód i cynamon i wszystko miksujemy blenderem.  
Przelewamy do szklanek, można dodać kostki lodu. 

http://www.kwestiasmaku.com/dania_dla_dwojga/sosy/przepisy.html#sos_chrzanowy
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Maj i czerwiec to ważny okres dla osób kończących swoją edukację w szkole 
średniej. To czas zdawania egzaminów maturalnych oraz zawodowych.  
Wydawać by się mogło, że najważniejsze w tym dniu są wiedza i umiejętności. 
Owszem, ale należy pamiętać, że liczy się również pierwsze wrażenie,  
które powstaje z chwilą wejścia zdającego na salę egzaminacyjną. W tym nume-
rze dostarczymy inspiracji jak ubrać się na maturę.  

 
 
Jest to ważne wydarzenie, w czasie którego  
należy wyglądać elegancko. Strój powinien być 
klasyczny, prosty, w kolorach czerni, bieli,  
granatu czy też ewentualnie szarości.  
Nie powinien dużo odsłaniać i ważne aby czuć 
się w nim wygodnie, ponadto powinien  
dodawać pewności siebie. Dziewczyny propo-
nuję postawić na eleganckie zestawy, np. spod-
nie połączone z klasyczną koszulą, dopasowane 
do skórzanych pantofli na złotej podeszwie. 
Można także wybrać spódniczkę lub sukienkę, 
do tego zdecydowanie buty na niewielkim  
obcasie. Kategorycznie zrezygnujcie  
z kabaretek i dużej biżuterii.  

 
 
 

Fryzura powinna być „grzeczna” i klasyczna, więc  
warto postawić na upięcie, które sprawi, że włosy nie 
będą przeszkadzać i rozpraszać uwagi. Makijaż  
najlepiej delikatny, wykonany za pomocą naturalnych 
cieni do powiek do powiek. Usta pomalowane  
bezbarwnym błyszczykiem i gotowe! 
 
 
 
Panowie dla Was najlepszym zestawem będzie garni-

tur, elegancka koszula i dobrane kolorystycznie obu-

wie. Ozdobnym akcentem  waszego stroju może być     

           krawat ciekawej fakturze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arleta 

„Marynara i fryzura, MATURA!” 
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 Innowacyjna gra wyścigowa, która powstała przy aktywnym udziale  
graczy. Tytuł stawia na realistyczny model jazdy, dziesiątki trybów  

zabawy oraz zróżnicowane rodzaje pojazdów. W Project Cars  
możemy znaleźć dziesięć trybów gry. Największy z nich to tryb kariery,  
którą rozpoczynamy od wyścigów gokartami. Później, gdy nabierzemy 
doświadczenia, możemy zdecydować się jaką dokładnie drogą potoczy 

się nasza kariera. Do naszej dyspozycji oddano 
szeroką gamę maszyn, włączywszy w to samocho-
dy turystyczne, superszybkie bolidy czy samocho-
dy sportowe.  

Dungeons 2 to strategia fantasy autorstwa 
zespołu Realmforge, w której wcielamy się w złego władcę lochów.  
Rozgrywka podzielona jest na dwie płaszczyzny. W podziemiach ma 
postać strategii ekonomicznej, gdzie wydobywany surowce, budujemy 
pomieszczenia i szkolimy potwory, a po wyjściu na powierzchnię  
przeobraża sie w taktycznego RTS-a, w którym przeprowadzamy ataki 
na zamki i miasta ludzi. 

POCZĄTEK / I ORIGINS (2014) 

Ten film ogląda się sercem, chociaż wiele w nim naukowych pojęć, 
matematycznych wyliczeń i laboratoryjnego szkła. Obejrzałam go, 
bo powiedziano mi: „powinien ci się podobać”. Mój filmowy dorad-
ca zasłużył na dobrą kawę, gdyż obraz urzekł mnie  
i jeszcze długo po obejrzeniu znajdowałam się w świecie jego boha-
terów. Nie udziela nam jednoznacznych odpowiedzi na pytanie:  
”co dzieje się po śmierci?”, ale daje bodziec do zastanowienia się, 
czy powracamy w kolejnym wcieleniu.  

Miłość od pierwszego spojrzenia (dosłownie, bo oczy odgrywają  

tutaj kluczową rolę), kariera naukowa i podróż do Indii w poszuki-

waniu prawdy. Mnie urzekła romantyczna dusza Sofii, dziecięca 

niewinność Salominy oraz ścieżka dźwiękowa. Posłuchajcie piosenki The DØ-Dust it off,  

może zachęci Was do obejrzenia filmu. Jestem przekonana, iż nie będzie to stracony czas. 

  

Dzięki dwutomowej historii Marii Nurowskiej  

przeniesiemy się w tajemnicze, czasem niebezpieczne 

Bieszczady. Stąpając po śladach głównych bohaterek  

Katarzyny i Joanny, poznamy wilcze zwyczaje. Będziemy 

obserwować miłość, zazdrość, fascynację i trudne  

życiowe decyzje rozgrywające się na tle urokliwych  

krajobrazów. Zapragniemy uciec od otaczającego nas 

zgiełku i zamieszkać razem z wilkami. 

Zrób sobie przerwę :) 

mailto:hugollaj@kollataj.edu.pl

