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     Drodzy czytelnicy, wierne czytelniczki! Hugołłajowi miło Was        

powitać w nowym, 2012 roku. Z tej okazji Redakcja pragnie  życzyć 

Wam   wierszem wszystkiego co najlepsze !!! 

 

Stary rok odchodzi wielkimi krokami,  

niech więc wszystkie złe chwile zostaną za nami.  

Nowy niech Wam przyniesie duŜo zdrowia, wiele radości  

a przede wszystkim szczęście w miłości.  

Szczęśliwego Nowego Roku!   
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Rok 2011 w pigułce 

 
W naszej szkole dużo się dzieje . Konkursy, akademie, spotkania pozaszkolne 
z ciekawymi ludźmi. Jeśli któraś z uroczystości przemknęła koło nosa, poniżej 
krótkie przypomnienie tego, co Was ominęło między wrześniem a styczniem. 
* HUGONALIA- czyli impreza powitalna dla klas I. Dużo śmiechu, dobrej 
zabawy i pysznego jedzenia, a wszystko to z myślą o nowych uczniach. 
* „Nakrętki dla Ewy”, czyli bezinteresowna pomoc dla chorej dziewczynki 
ze Szkoły Specjalnej.  PAMIĘTAJCIE! BIBLIOTEKA SZKOLNA WCIĄŻ 
ZBIERA NAKRĘTKI! 
* Mikołajki 2011- impreza o charakterze charytatywnym, podczas której 
uczniowie zbierają paczki żywności dla potrzebujących a także biorą udział     
w różnego rodzaju zabawach i konkursach, które odbywają się na Sali 
gimnastycznej.  
* Boże Narodzenie z PCK- czyli nasza młodzież na terenie wybranych 
zawierciańskich marketów zbiera żywność od klientów sklepów, by później 
przekazać ją potrzebującym dzieciom 
* Spektakle teatralne i projekcje filmowe na terenie Zawiercia i nie tylko  
* Ponadto liczne konkursy, takie jak: Regionalny konkurs wiedzy o Aids, 
Konkurs na temat życia i twórczości Czesława Miłosza, XXII Olimpiada      
Teologii Katolickiej i wiele, wiele innych. 
     Warto wiedzieć, że zawierciański MOK jest organizatorem cyklu 
edukacyjnego „Znani i lubiani”. Ma on za zadanie umożliwić 
uczniom spotkanie ze znaną i cenioną postacią ze świata 
„szołbiznesu”, a wszystko to za cenę 10 zł. Gościem ostatniego      
spotkania był, ku uciesze zdecydowanie żeńskiej  części 
publiczności, Lesław Żurek- wybitny   aktor młodego pokolenia.  
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SentencjeSentencjeSentencjeSentencje    

Na tej stronie Hugołłaja pojawiała się zazwyczaj dawka dobrego ( tak się przynajmniej wydaje) 
humoru. Tym razem pokuszę się o złamanie tej tradycji. Nie ma co ukrywać- młodzież czyta  
mało ( nie wliczając smsów i komentarzy pod słit fotkami) i większości sentencje czy aforyzmy 
znanych osób są absolutnie poza centrum zainteresowania. Kilkoma przykładami spróbuję      
nakłonić Was do poznania niektórych z istniejących. 

„Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy Ŝe jesteśmy jeszcze coś warci” Paulo Coelho 

„Gdybym była mężczyzną, mogłabym napisać o tym powieść; będąc kobietą 
dlaczego muszę jedynie płakać i zamierać na przemian?” Sylvia Plath 

„Ateistą jestem z powodów moralnych. Uważam, że twórcę 
rozpoznajemy poprzez jego dzieło. W moim odczuciu świat 
jest skonstruowany tak fatalnie, że wolę wierzyć, iż nikt go 
nie stworzył’ Stanisław Lem 

„Mówi się czasem o "bestialskim" okrucieństwie człowieka, ale to 
strasznie niesprawiedliwe i obraźliwe w stosunku do zwierząt: żadna 
bestia nigdy nie będzie tak okrutna jak człowiek, tak wyrafinowanie, 
tak kunsztownie okrutna” Fiodor Dostojewski 

„Miłość to pomieszanie podziwu, szacunku i 
namiętności. Jeśli Ŝywe jest choć jedno z tych 
uczuć, to nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, 
to nie jest to mistrzostwo świata, ale blisko. 
Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest juŜ 
niepotrzebna - trafiłeś do nieba za Ŝycia.” 
William Wharton 
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      CZAS NA RELAX :)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Jeszcze tylko kilkanaście dni męczarni  i oto      
nadejdzie w końcu długo oczekiwany dzień– pierwszy dzień ferii zimowych! Dla 
tych, którzy jeszcze nie wiedzą ( choć sądzę, że nie  ma takich ) błogi spokój czeka 
nas od 30 stycznia do 12 lutego włącznie.  Niestety, jest i smutna wiadomość, 
skierowana przede wszystkim do amatorów zimowego szaleństwa– snowboard, 
narty– owszem, ale nie w Zawierciu ani okolicach, bo tu nie uświadczycie śniegu.  
W takim razie.... co robić, by nie zwariować? Otóż pomysłów jest kilka, wystarczy 
tylko troszkę kreatywności, by 12 dni spędzić ciekawie. Pomysł pierwszy: może 
jakaś dobra książka? (hahahahhaahahahhhahahaha). Pomysł drugi: może jakiś 
dobry film? Niekoniecznie oglądany online. Warto wybrać się do kina, tam z 
pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Pomysł kolejny:  nadrabianie spotkań 
towarzyskich. Bowiem ferie to dobry czas, by spotkać się ze znajomymi i móc              
posiedzieć do oporu bez stresu, że rano trzeba wstać i pędzić do szkoły.  

Ps. Korzystając z okazji, redakcja pragnie wyrazić głębokie ubolewanie nad        
nieszczęśnikami, którzy ferie spędzą nad książkami, gdyż ciąży nad nimi widmo 
oceny niedostatecznej na semestr.  Powodzenia i wytrwałości w nauce  w ten    
wolny i beztroski dla innych czas :).  
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Subiektywnie o tym, co w filmie piszczy 

5 stycznia swoją premierę miała kolejna część przygód słynnego detektywa 
zatytułowana” Sherlock Holmes: Gra cieni”. Akcja rozgrywa się rok po        
wydarzeniach z pierwszego filmu, w 1891 roku. Genialny detektyw, Holmes  
i jego oddany przyjaciel Dr John Watson ponownie łączą swoje siły by        
pokonać największego złoczyńcę świata – Profesora.  Pierwsza część była   
genialna i mam nadzieję, że i tym razem rewelacyjny Guy Ritchie stworzył 
kawał dobrego kina. Ci, którym nazwisko reżysera brzmi obco, polecam     
takie filmy jak: „Snatch” czy Rock’N’Rolla. Dobra zabawa gwarantowana!  

A teraz coś z rodzimego podwórka-  film            

„W ciemności”, czyli polski pretendent do Oscara. 

Opowiada on historię, która rozgrywa się w czasie 

drugiej wojny światowej w Polsce. Jej bohaterem 

jest Leopold Socha, zatwardziały złodziej, który 

zmienia się z drobnego, dbającego o własne 

interesy przestępcy w odwaŜnego bohatera 

ryzykującego Ŝycie własne oraz swojej rodziny, 

ukrywając g rupę śydów w kanałach 

kanalizacyjnych. Niektórzy twierdzą, Ŝe film będzie 

lepszy od „Pianisty”             a nawet „Listy 

Schindlera”... ReŜyserką jest wybitna Agnieszka 

Holland, więc ... 
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KARNAWAŁ CZAS ZACZĄĆ!!! 

Nie ma czasu na odpoczynek po 

sylwestrowym szaleństwie, bowiem oto 

nadszedł czas zimowych zabaw i balów 

bliŜej znany jako karnawał ;). Jeśli 

czujecie niedosyt po noworocznym 

przyjęciu bądź zawodzi Was pamięć co 

się wtedy działo, warto pomyśleć nad 

karnawałowym przyjęciem.  Z 

obserwacji otoczenia oraz aktualnych 

trendów w modzie warto zabłysnąć 

cekinami lub (dla tych, którzy cenią 

prostotę) zaopatrzyć się w 

nieśmiertelną małą czarną. Do tego 

szczypta dobrego humoru, doborowe 

towarzystwo i do rana moŜna szaleć 
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WOŚP w Kołłataju  

Każdego roku w naszej szkole organizowana jest Wielka Orkiestra     
Świątecznej Pomocy, podczas której organizowana jest zbiórka             
pieniędzy na cel charytatywny. W tym roku WOŚP w Kołłątaju odbył się 
w czwartek. Chętni uczniowie Z KLAS ii tk, ii  I i tK sprzedawali 
własnoręcznie przygotowane ciasta, sałatki, kanapki oraz napoje, a 
dochód ze sprzedaży, który wyniósł 520 zł w całości został przekazany na 
cele charytatywne.  
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OGŁOSZENIA DROBNE 

Masz lekkie pióro? Chciałbyś/abyś 

współtworzyć szkolną gazetkę? Zgłoś 

się do nas! Im nas więcej, tym weselej! 

Chcesz kogoś pozdrowić na       
ł a m a c h  H u g o ł ł a j a ? 
Zadedykować komuś wiersz, 
wyznać uczucie anonimowo 
albo nie? I na to znajdzie się 
tu miejsce! Hugołłaj sprzyja 
zakochanym! 

P i s z e s z  w i e r s z e ?       

Najlepiej wyraŜasz się 

w  opow iadan i ach?          

A  mo Ŝe  p i ękn i e           

malujesz? Zgłoś się do 

nas, bo czekamy na 

młode,  n ieodkryte 

Pamiętajcie, Ŝe dzień po naszym powrocie do 
szkoły będą Walentynki, Walentynki, Walentynki, Walentynki, czyli dla wybranych 
dzień najromantyczniejszy z  romantycznych! 
Właśnie w Walentynki moŜna bezkarnie, wprost 
i bez wstydu wysłać deklarację miłości i 
zasygnalizować nasze skrywane od dawna 
uczucia.      Pamiętajcie! W przypadku 
niepowodzenia natychmiast obracamy całe 

zdarzenie w 


