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Walentynki to szczególny dzień, manifestacja uczuć wszystkich         
zakochanych, niezaleŜnie od wieku. Święto wywodzi się z tradycji 
amerykańskiej i mimo początkowych protestów oraz krytycznych      
uwag na temat próby wprowadzenia do Polski elementów obcej         
kultury, Dzień Zakochanych juŜ na dobre wpisał się w nasz           
kalendarz. W końcu to nic złego wyrazić swoje uczucia.                  
Niektóre przejawy są nieco groteskowe i karykaturalnie przerysowane, 
ale przyznajmy sami- miło jest otrzymać róŜę czy maskotkę.                                             

14 lutego z bijącym mocno sercem sprawdzamy skrzynkę mailową      
tysiące razy . Robimy listę osób, do których wyślemy czerwone      
serduszka, pomijając oczywiście osobę, na której nam najbardziej   
zaleŜy, bo przecieŜ „niech sobie nie myśli…”.  

Właśnie w Walentynki moŜna bezkarnie, wprost i bez wstydu wysłać 
deklarację miłości i zasygnalizować nasze skrywane od dawna uczucia. 
W przypadku niepowodzenia natychmiast 
obracamy całe zdarzenie w Ŝart. 

Zaskocz ukochaną osobę i wyznaj miłość    
w innym języku:                               
włoski– Ti amo                                  
serbski– Volim te                           
czeski– Miluji te                           
hiszpański– Te qjero                        
chiński– Wo ai ni                              
filipiński– Mahal ka ta 

„Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, 

Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę; 

JednakŜe gdy cię długo nie oglądam, 

Czegoś mi braknie, kogoś widzieć Ŝądam; 

I tęskniąc sobie zadaję pytanie: 

        Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?...” 

A. Mickiewicz Niepewność 

Paula, Ilona, Ewelina 
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imię i nazwisko:  Beata Spyra– 

Dziechciarek                                                    

wychowawca klasy: I TO                                                                                                           

stanowisko pracy: nauczyciel   

języka angielskiego                          

interesuję się:  krajami 

anglojęzycznymi, kinem, książką                  

lubię:  podróżować, spędzać czas     

z moimi dziećmi                                               

nie znoszę: zimnej kawy, kłamstwa    

wybrałam zawód nauczyciela, 

ponieważ: lubię pracować                  

z młodzieżą, nie wyobrażam sobie 

pracy w biurze                                     

mój sukces zawodowy: —-                              

moje marzenie: zobaczyć                  

Taj Mahal  

 

 

ZNAJMY SIĘ NIE TYLKO Z WIDZENIA 
W dzisiejszym numerze przedstawiamy nauczycieli języków obcych. 

imię i nazwisko: Milena                  

Piechowicz                                              

wychowawca klasy: ——-                                                                         

stanowisko pracy: nauczyciel     

języka angielskiego                            

interesuję się:  literaturą piękną, 

metodyką                                               

lubię: dobry film, muzykę, podróże 

nie znoszę:  chamstwa                           

wybrałam zawód nauczyciela, 

ponieważ:  lubię uczyć                                                 

mój sukces zawodowy: 

przygotowanie uczniów do studiów                 

na kierunku filologia angielska                                            

moje marzenie: aby moja rodzina 

była szczęśliwa i zdrowa 

 

 

imię i nazwisko: Katarzyna             

Maligłówka– Pająk                                      

wychowawca klasy: II TL                                                                                                                                    

stanowisko pracy: nauczyciel języka 

niemieckiego                                          

interesuję się:  literaturą 

niemieckojęzyczną                                                             

lubię: podróże, dobrą książkę i film                     

nie znoszę: chamstwa, głupoty                                            

wybrałam zawód nauczyciela,      

ponieważ: lubię pracować                             

z młodzieżą                                              

mój sukces zawodowy:  uczniowie, 

którzy studiują lub ukończyli filologię 

germańską                                              

moje marzenie: by moja rodzina była 

zawsze zdrowa i szczęśliwa 

 

 

imię i nazwisko: Małgorzata Bialik          

wychowawca klasy: III B ZSZ                                               

stanowisko pracy: nauczyciel języka 

angielskiego                                            

interesuję się:  filmem, literaturą 

brytyjską i amerykańską                                             

lubię: uwielbiam czytać książki                                           

nie znoszę: arogancji                                                           

wybrałam zawód nauczyciela,     

ponieważ: nie mogłam pracować w 

wymarzonym zawodzie jako tłumacz                                                                            

mój sukces zawodowy: ———                      

moje marzenie: pojechać do Irlandii 

imię i nazwisko: Jolanta               

Cudanowska                                                                 

wychowawca klasy: ——                                                                                   

stanowisko pracy: nauczyciel           

j. rosyjskiego, j. polskiego,             

bibliotekarz                                                                                       

interesuję się:  historią sztuki    

powszechnej                                                                                                                                                  

lubię: czytać książki 

psychologiczne, obyczajowe                                     

nie znoszę: kłamstwa i bylejakości           

wybrałam zawód nauczyciela, 

ponieważ:  praca z młodzieżą daje 

mi dużo zadowolenia (satysfakcji)                                                                        

mój sukces zawodowy: ——                                                      

moje marzenie: pojechać latem do 

Sankt Petersburga, zwiedzić miasto 

i zobaczyć zjawisko białych nocy  

 

 

imię i nazwisko: Dorota Ibek       

wychowawca klasy:———                                              

stanowisko pracy: nauczyciel      

języka niemieckiego                                   

interesuję się:  wspinaczką górską  

i sportową                                            

lubię: czekoladę                                                 

nie znoszę: kłamstwa                                                            

wybrałam zawód nauczyciela,  

ponieważ: lubię pracować                         

z młodzieżą                                                                               

mój sukces zawodowy: uczniowie, 

którzy po ukończeniu naszej szkoły 

studiują lub ukończyli filologię       

germańską                                                          

moje marzenie: zdobyć kilka 

szczytów w Tatrach, tych, których 

dotąd 

jeszcze nie 

zdobyłam 
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SARG, KAROL Pozdrowienia: dla czytelników: „ROLAND” , „JACUCH” , „TWOJA STARA”  ‘JeŜeli chcesz, 
aby Twoje pozdrowienie znalazło się w naszym dziale, daj znać :D 

Kapral zwołał swoją ekipę i pyta:  
-Kto chce jechać na zbieranie      
ziemniaków?  
Zgłosił się jeden.  
- Dobra, ty jedziesz , reszta idzie na 
piechotę  

GALERIA MLECZKIGALERIA MLECZKIGALERIA MLECZKIGALERIA MLECZKI    

Robotnicy wnoszą fortepian na 10 piętro.        
Po godzinie jeden mówi:  
-Mam dobrą i złą nowinę...  
-Mów dobrą  
-Zostały nam 2 pietra  
-A zła?  
-Chyba pomyliłem bloki  

Na lekcji matematyki nauczyciel rozwiązuje równanie 
z jedną niewiadomą. Zapisuje niemal całą tablicę,    
a na koniec odwraca się do dzieci i mówi: 
- No i co? Teraz juŜ wiemy, Ŝe "x" równa się zero. 
- To straszne - załamuje ręce Zosia. Tyle liczenia 
na nic! 
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CZAS NA RELAX 
 
     Nareszcie! Po bardzo, bardzo długim oczekiwaniu i mozolnym odliczaniu ( z nieoficjalnych źródeł 
udało nam się ustalić, że  odliczanie trwało już od 1-go września ) w końcu nadeszły te wyczekiwane  
dni, będące z pewnością jednymi z ulubionych w czasie roku szkolnego- DNI WOLNE! Zwane też     
pospolicie feriami zimowymi lub po prostu labą. Trwają co prawda zdecydowanie za krótko, bo jedynie 
14 dni, ale nawet tak krótki okres, podczas którego można swobodnie omijać szkolne mury                      
z daleka, niesamowicie nas cieszy.  No dobrze, ale skoro nie ma przymusu chodzenia do „budy”,           
to w takim razie jak ten wolny czas zagospodarować? Z pewnością  wielu z nas zdecyduje się na wypad 
w góry ze snowboardem lub nartami pod pachą, inni pewnie spędzą go  na intensywnym nadrabianiu 
spotkań towarzyskich, jeszcze inni całe dnie będą spędzać w domu przed komputerem, bowiem ferie 
sprzyjać będą dodawaniu nowych fotek na dwóch najpopularniejszych portalach, więc będzie                
co  oglądać. Jednym słowem pomysłów na spędzenie wolnego czasu jest co niemiara-najważniejsze, by 
dobrze się bawić! 

 

ZAPRASZAMY  W CZASIE FERII DO SZKOŁY:                                                                                      
zajęcia sportowo– rekreacyjne:                                                                                                               
15 luty– godz. 9:00– 10:30                                                                                                                             
22 luty– godz. 9:00– 10:30                                                                                                                          
25 luty– godz. 10:00– 11:30                

zajęcia w bibliotece i centrum multimedialnym                                                                                   
15 luty– godz. 10:00– 11:30                                                                                                                                          
18 luty– godz. 9:00– 10:30 

Zajęcia z nauczycielami innych przedmiotów odbędą w terminach ustalonych z 
uczniami. 

 
 
DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I RÓWIEŚNIKÓW  
O tym, czy wrócisz z zimowego wypoczynku zdrowy, wypoczęty i pełen 
pozytywnych wrażeń zależy przede wszystkim od CIEBIE !  
Korzystanie z lodowisk: 

• Naturalne lodowiska nie są bezpieczne. Apelujemy o korzystanie ze sztucznych, 
specjalnie przygotowanych ślizgawek.  

• Wchodząc na lód nie róbmy tego sami, lecz zawsze w towarzystwie innych osób. 
W razie załamania się lodu będzie miał nam kto pomóc. 

• Przed wejściem na lód należy się upewnić, że jest on wystarczająco mocny i nie 
załamie się pod naszym ciężarem. Gdy mamy taką pewność – to ślizgajmy się blisko brzegu,. 

• W sytuacji, gdy usłyszymy trzeszczenie lodu należy natychmiast zawrócić do linii brzegowej. 

• Nie wbiegaj na lód, który już się pod kimś załamał. 

• Jeśli znajdziesz się w sytuacji, że lód zaczyna pękać, połóż się na nim – to rozłoży Twój ciężar. 

• Jeśli chcesz pomóc osobie pod którą załamał się lód posłuż się drabiną, deską, na której się kładziemy a 
poszkodowanemu podaj dugi przedmiot, linę, deskę, szalik itp.  
Zabawy śnieżkami: 

• Śnieżki nie mogą być za twarde a już na pewno z kamieniem w środku – nie celuj w głowę 

• Rzucanie śnieżkami w samochody, zwłaszcza będące w ruchu może spowodować wypadek. 

• Nie rzucaj śnieżkami w kierunku okien.  
Bezpieczny kulig: 

• Nie wolno organizować kuligów na terenie dróg publicznych. 

• Zaczepianie sanek do pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl) jest niebezpieczne! 
 

 
Algida 
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„Dzisiejszej nocy zapomnijmy, że za sto dni czeka 
nas trudna matura, ponieważ  już na tej sali zdajemy 
inny egzamin dojrzałości. Egzamin umiejętności 
zabawy w miłej, serdecznej i kulturalnej atmosferze. 
Takim właśnie ten bal chcemy wspominać za kilka lat.  
Mamy nadzieję, że czar tej nocy zapisze się znakiem 
szczęścia w naszych sercach, że powrócimy do niej po 
latach we wspomnieniach z łezką w oku.  Niech nasza 
Studniówka dostarczy  wszystkim  zgromadzonym    
wielu wspaniałych wrażeń.”  

Tymi słowami tegoroczni maturzyści rozpoczęli swój Bal Studniówkowy,           

Pan Dyrektor wzniósł toast za udaną zabawę oraz powodzenie na egzaminach i zaczęło 
się……. A wspomnień i wrażeń jest wiele. Pięknie zatańczony Polonez (podobno ktoś    
pomylił kroki, ale co tam) i pierwszy taniec z „ciałem pedagogicznym”. Oj, niejeden  
chłopak przypłacił tego walca stresem, bo jakże tu nie pomylić kroków i wypaść dobrze 
przed  panią od niemieckiego. Jeszcze sesja zdjęciowa– ta oficjalna z wychowawcą              
i ta w toalecie z podwiązką na wierzchu. Potem już czas płynął szybko, orkiestra grała 
siarczyście, pociąg, odbijany, kółeczko i…..diabli wzięli misternie ułożone fryzury, oczka 
w rajstopach także nikt nie zauważył. Po północy dziewczyny szalały na parkiecie już bez 
superwysokich szpilek, bo prawdą jest, ze osoby, które podeszły do sprawy na luzie–    
bawiły się najlepiej. To jedyna taka noc w życiu, więc chyba nie warto  spędzić jej,          
rozpaczając nad złamanym paznokciem. 

POZNAJMY OPINIE UCZESTNIKÓW NA TEMAT BALU: 

 KLASA IV TH                                    
fajna muzyka                                     

dobre jedzenie                                  
zabawa  z klasą                                   

ładny wystrój sali     

   wielki plus dla nauczycieli 
za wspólną zabawę                   

z uczniami 

KLASA III B LO                            
fajna zabawa                                 

miła atmosfera                             
wypasiony wystrój sali         

uczniowie pokazali klasę           

kreacje raczej skromne,             
ale piękne 

DYREKCJA                           
młodzież zachowywała się 

bardzo ładnie                          
była wspaniała atmosfera   

GRONO NAUCZYCIELSKIE         
bardzo udana Studniówka            

dobre jedzenie                        
fajna muzyka                          

elegancki ubiór 

KLASA III LP                             
super muzyka              
idealne stroje              

bardzo fajna impreza  
UWAGA: frytki nie były 

dobre!                                          

KLASA III A LO                            
dobra obsługa                    
fajna muzyka                     

udana impreza                               

KLASA IV TG                         
dobra muzyka                        

fajna sala, ale parkiet        
zbyt śliski                                       

ogólnie było dobrze                                                          



Str. 6 

Rok 2010, numer 11 

Oluś 

WALENTYNKI W KINIE                                                                                                           
Co by było, gdyby faceci z „Testosteronu” stanęli do konfrontacji z ostrymi 

dziewczynami  z „Lejdis”? Na to pytanie próbują odpowiedzieć twórcy 

nieprzewidywalnej      komedii „Randka w ciemno”.  

Film stanowi propozycję dla tych, których zmęczył lukier produkowanych seryjnie 

komedii romantycznych i szukają w kinie solidnej dawki emocji oraz prawdziwego, 

wywołującego wybuchy śmiechu, humoru. Zabawna opowieść o sztuce wyboru w 

miłości, pełna mocnych dialogów, ostrego dowcipu, śmiałej erotyki, wyrazistych 

charakterów i nieoczekiwanych zwrotów akcji, a przy okazji dosadna satyra na świat 

telewizyjnego show-biznesu.  W obsadzie „Randki w ciemno” można zobaczyć 

prawdziwą plejadę gwiazd polskiego kina. Obok Borysa Szyca, Tomasza Kota, Leszka 

Żurka,          Katarzyny Maciąg, Bogusława Lindy oraz Anny Dereszowskiej, w filmie 

zagrali Zbigniew Zamachowski i Danuta Stenka.  

W kolekcji wiosenno-letniej na 2010 rok zobaczymy 
kobiecie sukienki. Komfortowe, praktyczne, ale 
jednocześnie kobiece projekty powinny zadowolić              
miłośniczki wizytowych, klasycznych sukienek.         
Kolorystycznie kolekcja jest zróŜnicowana, 
oszczędność w fasonie wynagradzają nasycone, 
owocowe kolory, finezyjne motywy florystyczne i 
zwierzęce czy w końcu stonowane szarości oraz 
kontrastująca z bielą    czerń. 

Moda kocha botki, ale co zrobić gdy zaczyna się 
na nie robić zbyt ciepło? Dziury! Najlepiej na 
palcach, lub piętach. Botki z przewiewem są bardzo 
IN! 

Najnowsza kolekcja na wiosnę i lato 2010 
przeznaczona jest dla wszystkich panów, którzy 
lubią dbać o swoją garderobę. W tym sezonie 
stawiamy na elegancki luz. Wiosenna moda dla          
męŜczyzn  mile widzi jasne spodnie i ciemną  
marynarkę. 

Złoto zarówno rok temu jak i w tym roku jest hot. 
Dlatego jeśli chcemy być na topie warto 
posiadać chodź jeden złoty dodatek. Nie waŜne 
czy to będzie biŜuteria, czy teŜ po prostu okulary, 
waŜne Ŝeby posiadały karaty. Ciekawą 
propozycją dla wszystkich fanów okularów 
przeciwsłonecznych mogą okazać się złote 

WIOSNA, CIEPLEJSZY WIEJE WIATR... 
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GRATULUJEMY!!! 
16 grudnia 2009r. odbyło się wręczenie dyplomów 84 stypendystom Prezesa Rady Ministrów  
i Ministra Edukacji Narodowej ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Sosnowca, Dąbrowy 
Górniczej, Jaworzna, Mysłowic, Powiatu Będzińskiego i Powiatu Zawierciańskiego. 
Uroczystość odbyła się w Hali MOSiR w Czeladzi, gdzie z rąk Wicewojewody Adama Matusiewicza 
oraz Wicekuratora Dariusza Wilczaka uczniowie odebrali wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w nauce    
i wysoką średnią ocen.  
Galę uświetnił występ artystyczny Zespołu Tanecznego „Misz Masz” z Miejskiego Zespołu Szkół                
w Czeladzi oraz Chóru z III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie.                            
W uroczystości uczestniczyły dwie uczennice naszej szkoły, które spełniły warunki określające 
możliwość zdobycia stypendium Prezesa Rady Ministrów: Katarzyna Kucharska z klasy III B LO 
oraz Natalia Szymalak z klasy II TG/F.  Przedstawiamy sylwetki naszych stypendystek: 

IMIĘ I NAZWISKO:         
Natalia Szymalak 

KLASA: II TG/F 

DLACZEGO PODJĘŁAM 
NAUKĘ W ZS IM. H.  
KOŁŁĄTAJA?: ze  
względu na 
zainteresowania 
związane z fryzjerstwem 

ZAINTERESOWANIA: 
sport, matematyka,    
fryzjerstwo i kosmetyka 

PRZYZNANIE 
STYPENDIUM JEST DLA MNIE: 
wyróŜnieniem i nagrodą za sumienną 
pracę 

RECEPTA NA SUKCES: praca oraz   
systematyczność 

ULUBIONY PRZEDMIOT W SZKOLE: 
WF, matematyka, stylizacja, biologia, 
fizyka 

PRZEDMIOT, KTÓREGO NIE LUBIĘ,     
Z KTÓRYM MAM TRUDNOŚCI: nie ma 
takiego 

PREFEROWANA FORMA WYPOCZYNKU: 
spacery 

MARZENIE: wakacje na Kubie 

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ: studiowanie, 
załoŜenie salonu fryzjersko– 

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW PRZYZNAWANE JEST UCZNIOM Z NAJWYśSZĄ  
ŚREDNIĄ OCEN (4.75 I WIĘCEJ), KOŃCZĄCYM NAUKĘ EGZAMINEM DOJRZAŁOŚCI. KANDYDAT 
DO NAGRODY POWINIEM SYSTEMATYCZNIE UCZĘSZCZAĆ NA ZAJĘCIA LEKCYJNE ORAZ   
CZYNNIE UCZESTNICZYĆ W śYCIU SZKOŁY. 

IMIĘ I NAZWISKO:      
Katarzyna Kucharska 

KLASA: III B LO 

DLACZEGO PODJĘŁAM 
NAUKĘ W ZS IM. H. 
KOŁŁĄTAJA?: ze 
względu na profil 
humanistyczny i 
przyjazną    atmosferę 
w szkole 

ZAINTERESOWANIA: 
muzyka, sport, film 

PRZYZNANIE 
STYPENDIUM JEST DLA MNIE: bardzo 
waŜnym wyróŜnieniem 

RECEPTA NA SUKCES: cięŜka praca     
i wytrwałość w dąŜeniu do celu 

ULUBIONY PRZEDMIOT W SZKOLE: 
WOS 

PRZEDMIOT, KTÓREGO NIE LUBIĘ,     
Z KTÓRYM MAM TRUDNOŚCI: fizyka 

PREFEROWANA FORMA WYPOCZYNKU: 
podróŜowanie 

MARZENIE: zdobycie odpowiedniego 
wykształcenia 

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ: odnoszenie 
sukcesów zawodowych 
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E.Musialska  I.Sochacka  K.Szota A.Szymocha  N.śyła A.śywiołek                                                                                     
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Kontakt z redakcją: 

gazetkak@interia.pl 

NOCTURA 

Zegar wskazówką 
trupio blade oko  
nocy, wskazał i 
zabił dwanaście razy 
 
wypełzła 
z grobu czarna 
Noctura 
puchata  
kreatura 
 
Czarny kocur 
napręŜył grzbiet 
na płycie grobu 
i miękko w noc 
uleciał 
 
pobiegła za 
nim czarna 
Noctura  
puchata  
kreatura 
 
KaŜdy swe 
drzwi na zamków 
siedem pozamykał 
by go nie dopadła 
 
czarna Noctura 
puchata kreatura 
puchata kreatura 
 
Wypełzła z grobu 
pobiegła za kotem 
czarna Noctura 
czarna Noctura 
puchata kreatura 
 
Świt zapłonął 
bladym blaskiem 
i uciekła 
przeraŜona 
 
czarna Noctura 
puchata kreatura 
czarna Noctura 
puchata kreatura 

               MOJRZESZ  

Z WASZEJ SZUFLADY 
DRODZY RODZICE 
Z przyjemnością informujemy, Ŝe Zespół 

Szkół im. Hugona Kołłątaja   bierze 

udział w programie "1% dla mojej 

s zko ł y" ,  p rowad zon ym pr ze z 

Stowarzyszenie  

"PRZYJAZNA SZKOŁA". 
Jest to szansa zdobycia duŜych środków pochodzących             

ze Skarbu Państwa na działanie polepszające edukację naszych dzieci i młodzieŜy 

bez konieczności uszczuplania własnego budŜetu domowego. 

Co najwaŜniejsze nie trzeba wpłacać Ŝadnych pieniędzy tylko przekazać               

1%    własnego podatku na rzecz naszej szkoły. Zgromadzone w opisany sposób 

środki pienięŜne zostaną przekazane w postaci konkretnej i wybranej przez szkołę         

pomocy rzeczowej (np. komputery, sprzęt dydaktyczny itd.).  

    Apelujemy do Was o pomoc i wsparcie naszej szkoły w tej akcji, a takŜe        

zachęcenie Waszych krewnych, znajomych, do dokonywania wpłat na rzecz     

Stowarzyszenia, a tym samym na naszą szkołę.  

Akcja trwa w okresie składania zeznań podatkowych PIT za rok 2009,                    

tj. do 30 kwietnia 2010 r.  

Co naleŜy zrobić ? 

Wystarczy w deklaracji PIT w pozycji 124 wpisać 

nazwę organizacji, w pozycji 125 podać jej numer 

KRS, a następnie w pozycji 126 określić 1% 

podatku. W pozycji 127 moŜna podać dane 

ułatwiające kontakt z podatnikiem, a następnie w 

poz. 128     wpisać nazwę naszej szkoły,  jej nr 

indentyfikacyjny oraz wyrazić zgodę na przekazanie 

swoich  danych organizacji  poŜytku publicznego 

(jak poniŜej).  Ostatnim krokiem jest wypełnienie 

poświadczenia przekazania 1%      podatku na rzecz 

szkoły     i złoŜenia go w sekretariacie. Druk moŜna 

dostać      w sekretariacie .To wszystko - Ŝadnych 

dodatkowych dokumentów, procedur ani czekania. 

Urząd Skarbowy zajmuje się resztą sam. 

W następnym     
numerze: 

1. „Spadamy stąd”, 
czyli maturzyści 
Ŝegnają szkołę. 

2. Kilka rad przed 
maturą. 

3. Prezentacje–         
nauczyciele 
przedmiotów  
humanistycznych. 

4. Relacja z Targów 
Edukacyjnych      
i Dni Otwartych. 

5. Recenzje. 

6. Nowinki ze 
świata mody. 

7. Kolejna dawka  
świetnego 
humoru „ w... 


