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Śpieszmy się 

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
zostaną po nich buty i telefon głuchy 

tylko co niewaŜne jak krowa się wlecze  
najwaŜniejsze tak prędkie Ŝe nagle się staje  
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna  
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy 

kiedy myślimy o kimś zostając bez niego  
 

Nie bądź pewny Ŝe czas masz bo pewność niepewna  
zabiera nam wraŜliwość tak jak kaŜde szczęście 

przychodzi jednocześnie jak patos i humor  
jak dwie namiętności wciąŜ słabsze od jednej  

tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu  
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon  

Ŝeby widzieć naprawdę zamykają oczy 
chociaŜ większym ryzykiem rodzić się niŜ umrzeć  

kochamy wciąŜ za mało i stale za późno  
 

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze  
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny  

 
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 

i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą 
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości  

czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą  
ks. Jan Twardowski  

Wszyscy Polacy         
łączą się w Ŝałobie      

po ofiarach                
katastrofy lotniczej     

w Smoleńsku 
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ZNAJMY SIĘ NIE TYLKO Z WIDZENIA 

W dzisiejszym numerze przedstawiamy sylwetki nauczycieli przedmiotów 

humanistycznych oraz nauczyciela bibliotekarza. 

imię i nazwisko: Joanna Sobieraj                                        

wychowawca klasy: I TH                                                                      

stanowisko pracy: nauczyciel języka polskiego                

i wiedzy o kulturze                                                                     

interesuję się:  literaturą piękną, filmem, malarstwem                                    

lubię: podróże, wiosnę                                                         

nie znoszę:  kłamstwa, pozerstwa, małostkowości                          

wybrałam zawód nauczyciela, ponieważ:  czułam, że 

jest to zajęcie dla mnie., zawsze  lubiłam szkołę                                                 

mój sukces zawodowy: konkursy literackie, w których 

moi uczniowie wykazali się swoimi zdolnościami,           

II miejsce w powiatowym konkursie teatralnym                                        

moje marzenie: mam marzenia, ale aby się spełniły, 

muszą być ukryte 

 

 

 

imię i nazwisko: Beata Kubik                                         

wychowawca klasy: I TK/F                                                                                                                                 

stanowisko pracy: nauczyciel historii i wiedzy o 

społeczeństwie                                                                              

interesuję się:  dawną architekturą, modą, kulturą         

i historią Żydów polskich, holokaustem                                                             

lubię: podróżować, zwiedzać, czytać, uprawiać kwiaty 

w ogrodzie                                                                                

nie znoszę: obłudy, arogancji i zimy                                            

wybrałam zawód nauczyciela, ponieważ: spełniło 

się moje marzenie z dzieciństwa                                            

mój sukces zawodowy:  gdy uczeń polubi historię    

moje marzenie: zobaczyć Petersburg i żeby zawsze 

było lato 

 

 

imię i nazwisko: Gacek Anna          

wychowawca klasy: ——                                            

stanowisko pracy: bibliotekarz 

szkolny                                                      

interesuję się:  regionalizmem              

i turystyką                                               

lubię: spędzać czas z rodziną                                       

nie znoszę: kłamstwa i dwulicowych 

ludzi                                                          

wybrałam zawód nauczyciela,     

ponieważ: lubię patrzeć jak na 

naszych oczach z dzieci kształtuje się 

dorosły człowiek                                                                           

mój sukces 

zawodowy: 

myślę, że jeszcze 

wszystko przede 

mną                     

moje marzenie: 

dotrzeć tam, 

gdzie wcześniej 

tylko marzenia 

docierały :) 

imię i nazwisko: Przemysław  

Ibek                                                            

wychowawca klasy: I TL                                                                              

stanowisko pracy: nauczyciel   

historii                                                                                 

interesuję się:  historią 

współczesną, polityką, sportem, 

muzyką                                                                                                                                                

lubię: chodzić po górach                                 

nie znoszę: chamstwa, kłamstwa     

i nieróbstwa                                       

wybrałam zawód nauczyciela, 

ponieważ:  lubię pracę z młodzieżą   

mój sukces zawodowy: ——                                                      

moje marzenie: zobaczyć na żywo 

mecz Realu 

Madryt 

 

  

 

imię i nazwisko: Jolanta Krupczak      

wychowawca klasy: II TH                                              

stanowisko pracy: nauczyciel      

języka polskiego                                   

interesuję się:  literaturą i filmem                                          

lubię: kolor zielony, plaże, słońce 

itp..                                                           

nie znoszę: ?                                                            

wybrałam zawód nauczyciela,  

ponieważ: kontynuowałam jedną      

z rodzinnych tradycji                                                                              

mój sukces zawodowy: myślę, że 

jeszcze niejeden przede mną                                                          

moje marzenie: o marzeniach nie 

mówi się głośno 
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Hugon Kołłątaj 

1750—1812 
wybitny polityk i publicysta             

oświeceniowy  

260 rocznica urodzin patrona                 
naszej szkoły 

 

Urodził się 1 kwietnia 1750 r. na Wołyniu. Studiował na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie, a następnie w Wiedniu, Bolonii i Rzymie. 
Prawdopodobnie uzyskał doktoraty z filozofii, prawa i teologii. W 1775 r. przyjął święcenia 
kapłańskie.  
Zaangażował się w działalność oświatową i prace Komisji Edukacji Narodowej.                         
W latach 1777-1780 z ramienia KEN przeprowadzał reformę Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
Od 1786 r. mieszkał w Warszawie. W dobie przygotowań do Sejmu Czteroletniego był 
czołową postacią tzw. Kuźnicy Kołłątajowskiej, będącej lewym skrzydłem Stronnictwa 
Patriotycznego, albo inaczej obozu reform.  
Był jednym z autorów Konstytucji 3 Maja, współzałożycielem Zgromadzenia 
Przyjaciół Konstytucji Rządowej, którego celem było doprowadzenie do uchwalenia 
ustawy i zrealizowania jej postanowień.  
Uczestniczył w przygotowaniach Insurekcji Kościuszkowskiej. Podczas jej trwania był 
członkiem 8-osobowej rady Najwyższej Narodowej. Redagował "Uniwersał Połaniecki".  
W latach 1794-1802 więziony był przez Austriaków. Na przełomie 1806 i 1807 r. 
uczestniczył w pracach Komisji Rządzącej Księstwa Warszawskiego. Zmarł 28 lutego 
1812 r. w Warszawie. Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.  
W 1791 r. otrzymał order Orła Białego 

    

    

11 czerwca 1999 roku  odbyła się uroczystość 40- lecia                           
szkół założycielskich i 20- lecia Zespołu Szkół Zawodowych. 

Nasza szkoła zmieniła 
nazwę i otrzymała imię 

Hugona Kołłątaja. 
 

 

 

Pamiątkowe zdjęcie      
z inscenizacji                

„W gościnnym pałacu 
u Księstwa                 

Czartoryskich” 
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25 marca z inicjatywy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu odbyła 
się kolejna edycja Dyskusyjnego Klubu Książki. Bohaterką spotkania była Hanna         
Kowalewska. O swojej twórczości i inspiracjach opowiedziała naszej koleżance Anecie: 
  
ANETA: Czy postaci Pani książek mają swoje pierwowzory w rzeczywistości?  
Hanna Kowalewska: Raczej nie, częściej operuję wyobraźnią niż przepisywaniem z życia.             
Najwięcej związku z rzeczywistością ma moja  książka Julita i huśtawki.  Jest to  książka 
pozbierana ze skrawków pamięci mojej i moich znajomych. 

 

A: Skąd czerpie Pani inspiracje dla swych książek?  

HK: Trudno konkretnie opisać ten proces. Pomysły „do mnie przychodzą”, ale najważniejszym         
źródłem jest samo życie, które niesie uczucia, pewne reakcje. Człowiek różnie reaguje na 
rzeczywistość: trochę się gniewa, trochę świat go oburza lub zachwyca. Powieść rodzi się z obserwacji 
świata,     z lektur, ze snów i marzeń.   

 
A:Która z postaci Pani książek jest Pani szczególnie bliska? 

HK: Na dziś są nimi bohaterowie Julity i huśtawek– Bazyli, Metka, tytułowa Julita. Są to postacie, 
które tworzyłam z miłością. Mimo, iż jest to trudna książka, serdecznie ją polecam  W pewnym okresie 
kochałam (i w dalszym ciągu lubię) bohaterów swoich książek dla młodzieży: Letniej akademii 

uczuć 1 i 2. Wymyśliłam te postacie kiedy byłam nastolatką, w związku z tym są najbliższe mojej    
ówczesnej psychice. Jest tam mnóstwo zabawnych postaci, które uwielbiam, np.: para bliźniaków.       
Są także pary o skomplikowanej psychice- Wiesio i Czarna Jagoda. Uwielbiam pisać o tych postaciach, 
ponieważ one jakby  „wypłynęły ze mnie”. 

 
A: Nad czym Pani aktualnie pracuje? 

HK: Teraz pisałam 4 część Tego lata         

w Zawrociu. 

 
 

 
Algida 

Hanna Kowalewska - polska    
pisarka urodzona w Wysokiem      
Mazowieckiem Ukończyła filologię 
polską na Uniwersytecie im. Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie             
i Studium Scenariuszowe przy 
PWSF w Łodzi. Debiutowała              
na łamach prasy w 1985 roku.               
W 1997 roku zdobyła pierwszą         
n a g r o d ę  w  k o n k u r s i e , 
z o r g a n i z o w a n y m  p r z e z 
wydawnictwo Zysk i S-ka oraz Świat 
Książki, na najlepszą    polską 
p o w i e ś ć . 
K o w a l e w s k a  n a l e ż y  d o 

Spotkanie z kulturą 

Powieści Hanny Kowalewskiej: 
Anna Tłumaczy świat                                                                                                                             
Kapelusz z zielonymi jaszczurkami                                                                                            
Tego lata w Zawrociu                                                                                                         
Winoroślinność                                                                                                               
Letnia akademia uczuć 1 - Anna i wodorosty                                                                                      
Góra śpiących węży                                                                                                           
Julita i huśtawki                                                                                                            
Maska Arlekina                                                                                                               
Letnia akademia uczuć 2 - Pięć najważniejszych słów  
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Maturę zdaje średnio ponad 90 proc. osób, które do niej przystępują. Wydaje się więc, 
Ŝe wcale nie tak trudno ją zdać. Ludzie jednak od zawsze chcą pomagać swemu 
szczęściu i na róŜne sposoby zapewnić sobie sukces w postaci świadectwa maturalnego.    
Jednym ze sposobów na spokojne zdanie matury, było od zawsze przestrzeganie 
maturalnych przesądów. KaŜdy się z nich śmiał, ale po cichu ich przestrzegał, bo 
przecieŜ na pewno nie zaszkodzą, a mogą pomóc... Oto niektóre z nich: 
Fryzura 
Maturzyście włosów nie wolno ścinać! W zaleŜności od regionu kraju „mędrcy” mówią, Ŝe 
przez całą klasę maturalną lub tylko od studniówki. Jak wszyscy wiedzą we włosach czai się 
ludzka mądrość i inteligencja, dodatkowo ich obcięcie moŜe poskutkować... „ścięciem” na  
egzaminie.   
Rzecz poŜyczona 
Jak wszyscy wiedzą poŜyczając rzeczy od innych poŜyczamy teŜ ich siłę, mądrość i rozwagę 
(niektóre bardziej postępowe ludy wierzą, Ŝe zamiast poŜyczać rzeczy lepiej zjeść „właściciela” 
mądrości i umiejętności). W naszym  
zacofanym kraju dalej obowiązuje teoria 
poŜyczek, w zaleŜności od regionu rzecz 
poŜyczona moŜe być całkowicie dowolna 
lub musi mieć ścisły związek z 
mądrością właściciela np. długopis, 
którym spisuje swe genialne myśli. 
Bielizna 
Przesąd skierowany głównie do 
maturzystek. Sukces ma zapewnić ta 
sama bielizna, którą nosiło się na 
s tudniówce  (naleŜy  ją  jednak 
odświeŜyć!). Moc naszego amuletu 
zwiększy się zdecydowanie jeśli będzie 
on miał czerwony kolor, polecane są teŜ 
koronki! Natomiast        w niektórych 
rejonach maturzystom-chłopcom 
doradza się, aby przed       wejściem na sale egzaminacyjną postarali się zobaczyć takie 
majtki na uroczej właścicielce. 
Garnitur 
Wiara, Ŝe udany pierwszy dorosły bal, przeniesie swą moc poprzez rzecz na pierwszy dorosły 
egzamin, Ŝywi teŜ przesąd dla panów. Szanowni maturzyści muszą zameldować się na         
egzaminie w garniturze ze studniówki. 
Kopniak 
RównieŜ rozpowszechniony wśród męskiej populacji maturzystów. Kopniak to bodziec, który 
ma zmobilizować i pobudzić nasz... umysł. Czasem koledzy Ŝyczą biednemu maturzyście      
aŜ za dobrze, zwiększając siłę i ilość tego skutecznego środka. 
Maskotka 
Uwaga! Przesąd zakazany przez „maturalną inkwizycję”. Wszyscy liczą, Ŝe uda się jednak 
przywrócić moc tego przesądu i istnieją spore szanse, Ŝe CKE się ugnie. Rzeczy, które zawsze 
przynosiły nam szczęście i chroniły nas od złego muszą zostać dopuszczone do zdawania   
matury wraz z nami! 
KsiąŜka pod poduszką 
Jak wszystkim wiadomo człowiek najwięcej uczy się przez sen! KsiąŜka znajdująca się 
bezpośrednio pod głową będzie emanować swą zawartością w kierunku naszego mózgu. Efekt     
murowany! 
CóŜ, wszystkie sposoby są dobre, ale my radzimy aby zaufać raczej własnej wiedzy i 
umiejętnościom! 
Kochani uczniowie, trzymamy kciuki, jesteśmy pewni, Ŝe absolwenci 

Algida 
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Oluś 

Nowy film Jana Hryniaka wyróŜnia znakomity scenariusz Michała J. 
Zabłockiego, fabuła, której zaskakujące „przewrotki” nie pozwalają widzowi na 
chwilę wytchnienia, realizacyjny rozmach, oraz inteligentny dowcip. „Trick” 
jest      równieŜ okazją dla wielkich gwiazd polskiego kina na poszerzenie 
swojego ekranowego wizerunku.„Trick” jest pierwszym od wielu lat polskim 
filmem     sensacyjnym z błyskotliwym poczuciem humoru o genialnych 
oszustach i ich misternie zaplanowanej zemście na tych, którzy ich zdradzili. 
Ten rodzaj kina przeŜywał w Polsce prawdziwy rozkwit w latach 80. za sprawą 
„Vabanku”                 i „Wielkiego Szu”. 

OBSADA: Andrzej Chyra, Piotr Adamczyk, Robert Więckiewicz, Agnieszka 
Warchulska, Karolina Gruszka, , Marian Dziędziel 

W CZYM NA EGZAMIN ???? 

Wiosna to nie tylko kwiaty, słońce i beztroska. To równieŜ czas      
egzaminów. Wiele z nas będzie pisać w maju maturę, jeszcze więcej, 
w czerwcu egzaminy na studiach. Po raz kolejny staniemy przed     
odwiecznym dylematem: „Co na siebie włoŜyć”? PoniŜej znajdziecie 
kilka przydatnych wskazówek, którymi naleŜy się kierować przy     
wyborze ubrań na egzamin.  

Podstawową zasadą jest umiar. Egzamin to nie rewia mody.             
Zrezygnuj z wielkich, kolorowych kolczyków, pięciu wisiorków i 
róŜowych szpilek. Wybierz jedną rzecz w całym wyglądzie, która 
przyciągnie wzrok (przydatne zwłaszcza na egzaminach ustnych). 
Niech to będzie raczej duŜy męski zegarek niŜ legginsy w panterkę. 
Idealnym dodatkiem do twojego stroju mogą być apaszki lub 
delikatne kolczyki np. kwiatki. Umiar naleŜy zachować równieŜ w 
makijaŜu. Im mniej tym lepiej. W dniu egzaminu zapomnij o brokacie 
i intensywnych     kolorach kosmetyków. Jeśli makijaŜ, to tylko w 
naturalnych barwach. Na egzamin maturalny nie zapomnij załoŜyć 

czerwonej bielizny,      
najlepiej tej ze studniówki.  

Czasy, kiedy na maturze obowiązkowe były     
granatowe spódniczki i białe bluzki, dawno     
minęły. Dziś masz znacznie większy wybór.         
W tym sezonie modne są pastele. Pomyśl             
o jasnoróŜowej, błękitnej lub kremowej bluzce 
w stylu retro i ołówkowej spódnicy. MoŜesz 
równieŜ załoŜyć sprawdzoną małą czarną.        
Pamiętaj tylko, Ŝeby nie była zbyt mała. 

Pamiętaj, Ŝe najwaŜniejsza jest jednak twoja 
wiedza. śadnej komisji nie przekonasz samym 
strojem.  
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KOŁŁĄTAJ ZAPRASZA 

20 marca w naszej szkole odbył się Dzień 
Otwarty. Gimnazjaliści oraz rodzice             
zapoznali się z ofertą edukacyjną na rok 
2010/2011, wysłuchali relacji z praktyk     
zagranicznych oraz zwiedzili pomieszczenia 
szkolne. Uczniowie klas gastronomicznych 
przygotowali słodkie koktajle, „fryzjerki”   
zaprezentowały  pokaz czesania i upinania 
fryzur, a pan dyrektor udzielił instrukcji   
dotyczących logowania do naboru 
elektronicznego. 

R e d a k c y j n e  k o l e ż a n k i  z a p y t a ł y 
gimnazjalistów o wrażenia z pobytu w Kołłątaju. Nasi goście opowiedzieli także, dlaczego 
zamierzają kontynuować naukę właśnie w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja. Poniżej 
prezentujemy     kilka wypowiedzi. 

- tylko tutaj mam możliwość kształcenia się         
w zawodzie technik kucharz. Mieszkam       
niedaleko Zawiercia więc nie będę miał 
kłopotów z dojazdem. 

-muszę się jeszcze dokładnie zapoznać,          
obejrzeć, ale myślę, ze skorzystam z propozycji 
nauki w technikum fryzjerskim. Ta 
dziedzina zawsze mnie interesowała, lubię 
obcinać         i układać włosy. 

-  w y b i o r ę  z a w ó d  t e c h n i k 

hotelarstwa, gdyż obecnie na rynku 
jest duże           zapotrzebowanie na 
fachowców              z tej dziedziny. 

- jestem zainteresowana kierunkiem 
technik organizacji usług           

gastronomicznych ,  gdyż w 
przyszłości chciałabym założyć 
własną firmę kateringową 

-jest fajnie, wybiorę kierunek     
technik logistyk, ponieważ 
interesuje mnie transport  
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Kontakt z redakcją: 

gazetkak@interia.pl 

Kiedy nie ma Ciebie 

Smutno płynie czas 

Nie ma gwiazd na niebie 

Nawet księŜyc zgasł 

Ciągle pada deszcz 

Wolniej krąŜy ziemia 

Płaczą gałęzie drzew 

Kiedy Ciebie nie ma 

Smutek pada cieniem 

Na pola i lasy 

Kiedy nie ma Ciebie 

Nie ma Twoich słów 

Tylko są marzenia 

Kiedy ujrzę Cię znów? 

                    Mimi  

UWAGA !!! 

Poszukujemy       

uczniów                        

do redagowania                 

następujących działów 

gazety szkolnej:                      

wywiady                        

felietony                       

humor                           

recenzje                      

moda 

Z WASZEJ SZUFLADY 
CZAS ROZSTANIA 
 
30 kwietnia naukę w naszej szkole zakończą uczniowie klas 
maturalnych. Z tego powodu ,juŜ po raz drugi, kolegium redakcyjne            
Hugołłaja ulegnie znacznej redukcji. Świadectwa odbiorą aktywiści, 
którzy tworzyli trzon naszej gazety– maturzyści z klasy III B LO. 
Mówi się, Ŝe nie ma ludzi 
niezastąpionych. CóŜ, 
pewnie to prawda, ale 
trudno będzie znaleźć     
podobnych fachowców. 
 
Paweł rozkręcił dział          
z humorem i wkręcił do 
pomocy Karola. Czasem 
mieliśmy rozbieŜne zdanie 
na temat zamieszczanych 
dowcipów, ale zawsze    
dochodziliśmy do konsensusu. 
Gdzie diabeł nie moŜe, tam Angelikę i Beatę pośle. Dziewczyny 
zawsze przygotowywały interesujący materiał– wywiad z dyrektorem 
lub sondaŜ uczniowski. 

Paul ina ,  Ew el ina  i  I lona 
zadebiutowały jako specjalistki od 
poezji,         z czasem okazały się 
takŜe dobrymi 

felietonistkami. 
Nina i Ola to ekspertki                
w dziedzinie mody. Śledziły     
najnowsze trendy i podpowiadały 
co na siebie włoŜyć. 
 
Dziękuję za zaangaŜowanie     

i ciekawe pomysły. Prywatnie 

dodam jeszcze– będę za        

Wami tęsknić :( 

W następnym     
numerze: 

 
1. Podsumowanie 

roku szkolnego      
2009/2010. 

2. Dobre rady na 
wakacje. 

3. Prezentacje–         
nauczyciele 
przedmiotów  
zawodowych. 

4. Recenzje. 

5. Nowinki ze    
świata mody. 

6. Kolejna dawka  
świetnego 
humoru „ w... 
dropsie”. 


