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Za nami  Halloween -  noc duchów, zombie, 

demonów, czarownic i wampirów. Święto, 

które w Polsce wzbudza jeszcze wiele kontro-

wersji. Halloween to zwyczaj najhuczniej  

obchodzony w Stanach Zjednoczonych,  

Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii.  

Związany jest z maskaradą i odnosi się do 

święta zmarłych. Jego głównym symbolem 

jest wydrążona i podświetlona od środka  

dynia z wyszczerbionymi zębami. 

W Polsce święto to pojawiło się dopiero w latach dziewięćdziesiątych. Halloween spotyka 

się z krytyką ze strony Kościoła rzymskokatolickiego, kościołów protestanckich, a także 

Świadków Jehowy ze względu na pogańską genezę tego święta. 

Jednakże, gdyby dokonać wnikliwej analizy, stwierdzimy, że w naszej kulturze kultywowa-

nych jest wiele świąt, które zostały zapożyczone z innej kultury lub po prostu zostały  

przekształcone tak, aby były zgodne z chrześcijaństwem.  

 

Święto Zmarłych – wywodzi się m.in. ze starosłowiańskich obrzędów dziadów czyli  

obcowania żywych z umarłymi. Obchodzone było w nocy z 31 października na 1 listopada.  

Obrzęd ten opisał  Adam Mickiewicz w II cz. „Dziadów” . Święto ma też wiele wspólnego  

z rzymskim świętem Feralia, poświęconym Manom, zmarłym przodkom.  Wspominano ich  

21 lutego, ozdabiając groby zmarłych świeżymi kwiatami. 

 

Boże Narodzenie – święto germańskie. Uważane za naszą tradycję, choć jest świętem  

obcym. Wpisane zostało do kalendarza świąt polskich wraz z przyjęciem przez Polskę chrztu. 

Geneza Bożego Narodzenia wiąże się ze staropogańskim kultem słońca, które w Starożytnym 

Rzymie przybrało formę kultu Niezwyciężonego Słońca. Wywodzący się z Persji  

Mitra, syn Ahura Mazdy, uosabiał m .in. św iatło poprzedzające w schód słońca i 

rozpraszające mroki nocy. Rola ta została przypisana Jezusowi i Maryi, co można uznać za 

nieprzypadkową zbieżność, bowiem mitraizm silnie konkurował z chrześcijaństwem. Święto 

Mitry od roku 321 n.e. obchodzono 25 grudnia. Data ta wiąże się rów nież z w aż-

nym dla Słowian świętem przesilenia zimowego. 25 grudnia to nie narodziny Jezusa. To jedy-

nie przejęcie starej tradycji przez nową religię. Kościół w ykorzystał ogrom ną popular-

ność tego pogańskiego zwyczaju i pod koniec IV wieku n.e. przepisał do niego święto Bożego 

Narodzenia. Podczas tych świąt używamy wielu symboli pogańskich i dalekich od katolickich: 

jemioła (celtycki druidyzm ), światełka i wizerunek słońca jako aureola świętych 

(symbole słońca z kultów pogańskich), choinka (germańskie obchody przesilenia zimowego), 

święty Mikołaj (m a zw iązek z postacią fińskiego Joulupukki), żłóbek (przyszedł 

w nim na świat Mitra), sianko (umieszczane pod obrusem dla skandynawskiego rumaka boga 

Odyna).  

 
 
 
 

My, Poganie??? 
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Wigilia - jej korzenie tkwią w pogańskich zwyczajach prastarosłowiańskich. Wypada tuż po dniu 

przesilenia zimowego, czyli najdłuższej nocy w roku. 24 grudnia wszyscy zbierali się razem,  

odprawiano wszelkie gusła mające zapobiec nieszczęściom związanym z przesileniem i oczekiwa-

niem na powrót słońca. Pusty talerz był przeznaczony dla duchów przodków. Kapusta, groch, 

grzyby, chrzan, mak czy miód – nabierały znaczenia magicznego, jako uleczające potrawy życia, 

miały symbolicznie zagrodzić drogę śmierci. Wierzono, że ta noc należy do duchów, a cały świat 

oczekuje na kolejny cud powrotu słońca i wszelkie normalne zjawiska ulegają zakłóceniu 

(zwierzęta mówiące ludzkim głosem). Kościół w Polsce „dorzucił” rybę i opłatek jako znak  

chrześcijan a „straszna noc” została przerwana poprzez Radosną Nowinę Pasterki.  

W wieczór wigilijny dominowało oczekiwanie, ale nikt nie wiedział na co. Dopiero kościół ogłosił, 

że oto narodziło się Dzieciątko Jezus. 

 

Wielkanoc - tradycja pochodzi z pogańskiego Jare Święto – pierwszy dzień wiosny. Jajko jako 

symbol życia w kulturze indoeuropejskiej, było znane już w czasach starożytnych.  

Zapożyczone zostały również: święcony pokarm na śniadanie wielkanocne, dziady śmigustne, 

palma wielkanocna, śmigus i dyngus, które są zupełnie odrębnym i zw yczajam i.  

 

Święto Trzech Króli - pisane nad drzwiami inicjały trzech króli K+M+B, czyli imion Kacper, 

Melchior i Baltazar to tradycja wywodząca się wprost z czasów pogańskich. Litery KMB  

odpowiadają runom gebo, ehwaz i berkanan, symbolom ochronnym, umieszczanym właśnie 

nad wejściem. Księża katoliccy po prostu zmienili znaczenie. 

 

Kapliczki stawiane przy drogach i na rozstajach - ten zwyczaj zawdzięczamy starożyt-

nym rzymianom, którzy na rozstajach dróg czy skrzyżowaniach ulic 

stawiali kapliczki opiekuńczym Larom – staroitalskim bóstwom. Tam 

też składali ofiary w postaci kukiełek i piłek z wełny. W zamian Lary 

otaczały opieką okolicznych mieszkańców. Dzisiaj w podobnych ka-

pliczkach kładzie się kwiaty, pali świece i tego samego oczekuje od ich 

obecnych rezydentów, czyli Jezusa i Maryi. Stary zwyczaj przyjął nową 

formę. 

 

Jak widać, wiele tradycyjnych świąt, które obchodzimy i uważamy 

za ,,nasze',' tak naprawdę pochodzi z pogańskich rytuałów naszych 

przodków. Jednak ,,pogańskie'' nie oznacza od razu ,,złe''.  

Przez stulecia wszystkim naszym przodkom chodziło o zapewnienie  

bezpieczeństwa, dostatku, zdrowia, pokoju dla siebie i swoich  

bliskich. Dawne przenika się z nowym, miesza i uzyskuje się coś o 

tym samym przesłaniu, symbolach i treści, lecz np. innej nazwie.  

Historia naszych tradycji jest długa i złożona. Wystarczy, że zagłę-

bimy się w przeszłość nas wszystkich, aby przekonać się, że nie różnimy się niczym od sta-

rosłowiańskich pogan. Chrześcijaństwo też prawdopodobnie będzie bazą dla innych no-

wych religii. Jednak zanim to nastąpi, nas już nie będzie. Żyjmy tu i teraz,  

a nie tam i potem. Nauczmy się, że hipokryzją nic nie osiągniemy. Życzę Wam, Drodzy  

Czytelnicy, serc pełnych tolerancji i zrozumienia, poszukujących odpowiedzi na nurtujące 

pytania. Na wszystkie święta życzę także świetnej zabawy i wiele słodkości w życiu –  

przecież jej nigdy nie za wiele ;) 
Paulina Kasander 
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Praktycznie i logistycznie z ALURONEM  

 

Nauka w Zespole Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja oznacza gruntowne przygotowanie do 

wykonywania konkretnego zawodu. Obejmuje ono  wyposażenie ucznia w wiedzę teoretyczną 

oraz stworzenie warunków do nabywania i doskonalenia praktycznych umiejętności.  

Z tych możliwości korzysta młodzież z klas logistycznych, realizując praktyki zawodowe  

w firmie Aluron wdrażającej nowoczesne technologie w branży okien i drzwi. Towarzysząc  

naszym kolegom podczas uroczystego zakończenia praktyk, odbyliśmy krótką rozmowę  

z prezesem przedsiębiorstwa – panem Kryspinem Baranem. 

Hugołłaj: Jakie predyspozycje powinien posiadać pracownik Pana firmy? 

Pan Kryspin Baran: W  firm ie zajm ujem y się projektowaniem  rozwiązań, następ-

nie testowaniem ich, certyfikacją oraz wytwarzaniem wszystkich komponentów systemo-

wych. W poszczególnych działach i na każdym ze stanowisk potrzebne są konkretne kwalifi-

kacje zawodowe. Istnieją także pewne predyspozycje i cechy osobowościowe, które są pod-

stawą do współpracy. Wśród nich najważniejszymi są: zaangażowanie, sumienność, chęć 

rozwoju i wspólnego dążenia do celu.  

H: Jakie umiejętności mogli rozwijać i nabywać uczniowie odbywający praktyki 

w Pana firmie? 

Pan Kryspin Baran: Zgodnie z k ierunkiem  nauczania zostali zaproszeni do dzia-

łów, w których w optymalnym stopniu realizowane są praktyki logistyczne. Była to praca  

z dokumentami wysyłkowymi, polegająca m. in. na sczytywaniu danych. Kompletowali  

także zamówione materiały i pakowali je zgodnie ze zleceniem klientów.  

H: Jak nasi uczniowie wypełniają swoje obowiązki?  

Pan Kryspin Baran: Bardzo dobrze. Jesteśm y zadowoleni ze współpracy z nim i.  

Mam nadzieję, że praktyka była dla nich przydatna, a zdobyte doświadczenie wykorzystają 

w pracy zawodowej.  

Potwierdzeniem uznania pracy naszych uczniów były tablety-upominki ufundowane przez  

kierownictwo Aluronu dla najsumienniejszych praktykantów. Otrzymali je: Adrian Gajek,  

Szymon Pabian, Marcin Łyszczarz i Damian Knafel.  

Nasi logistycy chętnie opowia-

dają o wykonywanych zada-

niach, pomocnym personelu i 

atmosferze panującej w pracy.  

„Miesiąc spędzony w firmie 

Aluron był bardzo produktyw-

nym czasem. Zdobyliśmy tutaj 

wiedzę i cenne doświadczenie 

zawodowe.”-podsumował  

Szymon Pabian z klasy 3 

TL. 

 

Była to już druga edycja praktyk logistycznych realizowanych w firmie Aluron. Prezes firmy 

oraz dyrekcja naszej szkoły wyrazili nadzieję na dalszą owocną współpracę. 

Iza i Patrycja 
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Natalia… Gdy tylko została uczennicą naszej szkoły, 

wszędzie było jej pełno. Oczywiście w pozytywnym 

znaczeniu tego określenia. Chętna do pomocy, solidna 

w nauce i zaangażowana w życie szkoły. Obecnie wal-

czy z chorobą, ale znajduje siłę, czas, a przede wszyst-

kim ochotę, by redagować z nami Hugołłaja. Sama 

wybrała temat – chce nam opowiedzieć o sobie… 

 

 

Witam 

Na początek słowo wytłumaczenia, kim jest terrorysta w tytule. Jest to nowotwór, z którym 
jak na razie muszę żyć. Terrorysta nie brzmi tak paskudnie jak rak, więc ja i moja rodzina 
wymyśliliśmy nazwę zastępczą :)  

Mam na imię Natalia i jestem uczennicą trzeciej klasy naszej szkoły. Obecnie realizuje pro-

gram nauczania indywidualnego, dlatego nie zobaczycie mnie na szkolnych korytarzach. 

Ktoś zapyta - dlaczego nie w szkole? Otóż, już od dłuższego czasu choruję na raka… 

Chciałabym Wam opowiedzieć o mojej chorobie. Pokazać, że tacy ludzie jak ja, też są  

normalni i nie powinni być wykluczani ze społeczeństwa ze względu na stan zdrowia.  

Zacznę więc od początku. 

Gdy człowiek dowiaduje się o diagnozie, doznaje szoku. Z biegiem czasu jednak można  

przywyknąć do tej myśli, zaakceptować, że choruje się na nowotwór, a szpital to drugi dom. 

Da się z „tym” żyć, choć nie ukrywam, że jest ciężko. 

Myślę, że z punktu widzenia dziewczyny, najgorszym „do przejścia” w tej chorobie,  

jest wypadanie włosów. Nie jest to bolesne fizycznie, lecz strasznie dotkliwe dla psychiki. Lo-

giczne, że odrosną, ale trochę czasu niestety musi upłynąć. Wielu ludzi odwraca się od nas, 

bo jesteśmy chorzy. Strasznie to przykre. Przecież to nie nasza wina, że zachorowaliśmy. 

Jest przecież wielka szansa, że wyzdrowiejemy i wrócimy do normalnego życia. Gdy byłam 

zdrowa, miałam wielu znajomych. Teraz? Zostałam prawie całkiem sama….  Powiedzenie 

"prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie" nabrało dla mnie nowego namacalnego 

znaczenia. Największym zaskoczeniem i faktem nie do przyjęcia przeze mnie, jest dość po-

wszechna opinia głosząca, że nowotworem można się zara-

zić. To kompletna bzdura. Każdy nosi w sobie komórki no-

wotworowe. U jednych one się uaktywniają a u innych nie, 

zatem nie jest powiedziane, że zachorujesz. Nie jest to też 

jednak wykluczone. Nikomu nie życzę nowotworowej dia-

gnozy. Jest to ciężka choroba, ale można z nią wygrać. 

Trzeba tylko walczyć i wierzyć. Podobno człowiek dostaje 

na swoje barki tylko tyle, ile może udźwignąć. Nie zdajemy 

sobie sprawy jak silni jesteśmy, póki nie spotka nas nie-

szczęście.  

Do zobaczenia w następnym wydaniu, w którym opowiem 

Wam o metodach i przebiegu leczenia. 

Sulejka 
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          Szaro, buro i ponuro :( 

Budzisz się rano, a za oknem jeszcze ciemno. Dodatkowo  

w szyby tłucze deszcz, a czupryny drzew rozwiewa porywisty 

wiatr. Brrrrr, naciągasz kołdrę na głowę i na sama myśl  

o wyjściu z domu wstrząsa tobą dreszcz niechęci. Nie masz  

innej alternatywy, w szkole klasówka, po zajęciach korki z 

matmy.  

Wstań i walcz młody człowieku! – podpowiada głos roz-

sądku. 

Wystawiasz spod kołdry jedną nogę, potem drugą i jak cień przemykasz do łazienki. Poranna 

toaleta nie daje bodźców do działania. Wprost przeciwnie, spoglądasz w lustro i widzisz pod-

krążone oczy oraz kąciki ust opadające ku dołowi. Na śniadanie oczywiście nie masz ochoty. 

Dla świętego spokoju zabierasz kanapkę, upijasz łyk herbaty i zawinięta(y) po uszy w szalik, 

wyruszasz w drogę. No tak, jeszcze słuchawki i muzyka, najlepiej melancholijna, przytłaczają-

ca….. Docierasz wreszcie do szkoły i…. wkurzający hałas, wredne radosne trajkotanie dziew-

czyn z klasy, a na lekcji jak zwykle nauczyciel, który się czepia. Spoglądasz w okno, poszukując 

czegoś na kształt koła ratunkowego. Nie ma dla ciebie nadziei :( Słońce świeci teraz pewnie  

tylko w Afryce, kwiatki kwitną na Haiti, a do wakacji zostało jeszcze jakieś 8 miesięcy.  Co się 

dzieje?? Przecież nic złego się nie wydarzyło, nigdy nie miałaś(eś) kłopotów z nauką.  

Zatem skąd smutek, apatia, podenerwowanie i ogólny „tumiwisizm”?  

Znamy odpowiedź, to popularna o tej porze roku jesienna depresja. Co na ten temat powie-

dzieli specjaliści? 

„Depresja sezonowa, czyli sezonowe zaburzenie afektywne to zaburzenie depresyjne pojawiające się 

w okresie jesienno-zimowym, a ustępujące wiosną lub latem. Objawy zakłócają emocjonalne,  

poznawcze i fizjologiczne funkcjonowanie człowieka i są bardzo uciążliwe. Występują codziennie lub 

prawie codziennie oraz trwają przez okres co najmniej dwóch tygodni. Ponadto, powtarzają się  

cyklicznie przez minimum dwa lata.” (źródło: www.psychologia.edu.pl) 
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NASZA SONDA: 40 % ankietowanych w szkole przyznaje,  

że ma jesienną depresję! 

Najczęściej wymieniane objawy  
depresji jesiennej: 

 uczucie zmęczenia 

 smutek, niepokój, lęk 

 brak motywacji do działania 

 senność, kłopoty z porannym 
wstawaniem 

 problemy z koncentracją  
i pamięcią 

 utrata energii i sił witalnych 

 zobojętnienie, niemożność 
przeżywania radości 

W jaki sposób nasi respondenci 
radzą sobie z depresją?: 

 piją herbatki uspokajające 

 pałaszują czekoladę 

 czytają książki 

 słuchają dobrej relaksującej 
muzyki 

 robią coś dla urody, np. wizyta 
u fryzjera, kosmetyczki 

 uprawiają sport 

 spotykają się ze znajomymi  
i przyjaciółmi 



S t r .  7  2 0 1 5 / 2 0 1 6 ,  n u m e r  9  ( 3 7 )  

Jak „oswoić” naukę? 

"Nauka w szkołach powinna być prowadzona 

w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za 

cenny dar, a nie za ciężki obowiązek."   

Albert Einstein 

A Ty? W jakiej kategorii oceniasz "NAUKĘ"? 

Jest to przyjemność, czy raczej strata czasu? 

Jak radzić sobie z negatywną energią każdego 

dnia, zwłaszcza w obliczu zbliżającej się klasy-

fikacji semestralnej? Mamy dla Ciebie parę 

prostych kroków, dzięki którym poczujesz się 

lepiej już w chwili opuszczania łóżka!  

Po pierwsze - zrób mały zakup. Pamiętaj  

o energicznych, żywych kolorach. Dobrze  

obudzić się przy poduszce w letnie kolory. Od razu wstaniesz z uśmiechem na twarzy.  

Po drugie - rozpocznij dzień od przesłuchania ulubionej piosenki. Gwarantujemy, że dzięki 

temu od razu polepszy Ci się humor, a dobra energia napłynie do Twojego organizmu wraz  

z melodią utworu. 

Po trzecie – masz dużo nauki na kolejny dzień? Przed Tobą dłuugi wieczór?  

Zrób sobie kakao, wyłącz zbędne urządzenia i posiedź chwilę w ciszy. Twój mózg przez  

moment się zregeneruje i pozwoli, by nauka szła sprawniej. Dodatkowo słodki napój  

dostarczy Ci sił aby przetrwać! 

Po czwarte - spójrz w lustro i powiedz sobie komplement. Czemu nie? To pomaga! 

Uśmiech zawita na Twojej twarzy chociażby dlatego, że mówisz to TY... do samej siebie :) 

 

Po piąte - pomyśl, że za parę lat, kiedy będziesz już pracować, zatęsknisz za tymi czasami.  

Zamiast wspomnień typu "pamiętam, jak nie lubiłam się uczyć..." możesz powiedzieć coś 

oryginalnego, np. "siadłam nad książkami i chwilę się pouczyłam. Potem poszłam na impre-

zę, ale mimo wszystko następnego dnia zaliczyłam sprawdzian na pięć!". To dopiero wyczyn! 

Każdy sposób jest dobry, by w radosnym nastroju zmierzyć się z nauką i szkołą. Może i nie 

wszystko nam się przydaje, bo któż normalny będąc w spożywczaku, pierwiastkuje wielomia-

ny? Mówią, że człowiek uczy się przez całe życie, uczmy się także i my.  
                                                                                                                                                 Klaudia Szota 

 

             Cała prawda o łakociu, który poprawia humor :) 

Mówi się, że niezawodnym lekiem na zły humor jest czekolada. Cóż, ta teoria nie do końca jest praw-
dziwa. Słodycze dostarczają sacharozy, która jest cukrem prostym  
i szybko podnosi poziom glukozy we krwi. W związku z tym samopoczucie się popra-
wia. Stan ten jednak nie trwa długo, bo równolegle podnosi się poziom insuliny,  
a w konsekwencji obniża się stężenie glukozy, co prowadzi do uczucia senności.  
Jeśli jednak nie potrafimy odmówić sobie ulubionej tabliczki, niech to będzie  
czekolada gorzka, w której zawartość kakao w ynosi ponad 70% - działa 
więc ona nie tylko na poprawę nastroju, ale i chroni przed działaniem wolnych rodni-
ków.  



Numer redagowali: I. Drutowska, I. Heretyk, P. Kasander, P. Kołodzieżna , A. Lubaś, K. Pasierb,  
M. Sowińska, N. Sulej, K. Szota, A. Drabek-Cebula 

PISZCIE DO NAS W KAŻDEJ SPRAWIE: 
hugollaj@kollataj.edu.pl  

Mamy okres jesienny, powoli 
zbliża się okres świąteczny,  
tak jak pora roku zmienia się 
moda. Ludzie zaczynają ubierać 
się coraz cieplej ,ale nie zapo-
minają przy tym o aktualnych 
trendach. Renifery, gwiazdki, 
śnieżynki, tak zwane skandy-
nawskie wzory znajdziemy na 
legginsach sweterkach czy też 
bluzkach. 

 

 

TOP#5 

MUZYKA 
1# Adele "25" 
2# Justin Bieber "Purpose" 
3# One Direction "Made in the A.M." 
4# Dawid Podsiadło "Annoyance And Disappointment" 
5# Coldplay "A head full of dreams" 

FILM 
1# Listy do M. 2 
2# Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2 
3# Spectre 
4# Steve Jobs 
5# Pilecki 

KSIĄŻKA 
1# Sońska Natalia "Garść pierników, szczypta miłości" 
2# Ficner-Ogonowska Anna "Czas pokaże" 
3# Sheeran Ed "Graficzna podróż" 
4# Flakoff Michelle "Playlist for the Dead. Posłuchaj, a 
zrozumiesz" 
5# Brett Regina "Twój dziennik. 12 nowych lekcji i myśli 
na każdy dzień" 

                                                      przygotowała: K. Szota 

 

Jana Frey,  
Bez odwrotu 

14-letnia Lili mieszka 
wraz z matką w Man-
chesterze. Dziewczy-
na czuje się bardzo 
samotna. Gdy nau-
czycielka prosi by 
klasa stworzyła drze-
wo genealogiczne 
swojej rodziny, Lili 
uświadamia sobie, że 
może wpisać w nim 
tylko imiona swoje  
i mamy.  Od mamy 
dowiaduje się, że 
babka była emigrant-
ką z Polski. Na pytanie o ojca nie uzyskuje innej od-
powiedzi niż ta, że zostawił matkę, gdy dowiedział 
się, że Lili ma przyjść na świat. Główna bohaterka 
czuje się skrzywdzona i oszukana, postanawia na 
własną rękę odnaleźć ojca i przekonać się, jaka jest 
prawda. Poznaje również Dawida i dorasta w krót-
kim czasie. Jak zmieni się życie tych młodych ludzi? 
Czy Dawid postąpi tak samo jak ojciec głównej boha-
terki? Odpowiedzi na te pytania poznacie, czytając 
książkę Jany Frey. 

Polecam - Marta Sowińska 

W tym sezonie czapki  
w printy stały się bar-
dzo modne. Różnorod-
ne wzory, ciekawa kolo-
rystyka do tego nieod-
łączny pompon znajdu-
jący się na czubku. 

Świetnym elementem 
garderoby na zimę jest 
cieplutka kamizelka 
futerko. Wybór jest 
ogromny, gama kolory-
styczna zależy tylko od 
nas. Po pierwsze cie-
pło, po drugie modnie.  

                           Arleta 
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