
 

KWIECIEŃ/MAJ 

Rok 2012, numer 2 

W tym 

numerze: 

Dni Otwarte     

w KOŁŁĄTAJU 

2 

Wręczenie    

Europassów 

3 

Film 4 

Sentencje 5 

TARGI      

EDUKACYJNE 

6 

O zgrozo.... 

MATURA!!!! 

7 

CZAS NA     

RELAKS 

8 

     

 

 

Oto nadeszła długo przez wszystkich oczekiwana wiosna!!! Po kilku  

miesiącach mrozu,  śniegu,  zdecydowanie zbyt niskich temperatur, 

lodu na ulicach i chodnikach nadeszły piękniejsze, cieplejsze dni :).  

Jak wiadomo, wiosna to pierwsza z pór roku, która, dla niewtajemni-

czonych, następuje po zimie, a jest przed latem .  

Nadmiar wiosny prowadzi do poważnych komplikacji w sprawach 

damsko męskich. Występuje wtedy nagromadzenie osobników         

zwanych „zakochanymi”.  

 

 

Typowa polska, wiosenna             
sceneria ;) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Hugon_Ko%C5%82%C5%82%C4%85taj.PNG
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Pory_roku
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Zima
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Lato
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DNI OTWARTE W KOŁŁĄTAJU! 

24 MARCA odbyły się DNI OTWARTE w Kołłą-

taju. Mimo, że była to sobota, młodzież zdecydo-

wanie dopisała :). Mnóstwo gimnazjalistów odwie-

dziło naszą szkołę, by zapoznać się z oferowany-

mi tu   kierunkami i profilami nauczania, uzyskać 

informacje na temat praktyk zagranicznych         

a także pozwiedzać placówkę i poznać grono     

pedagogiczne oraz naszych uczniów, którzy tego 

dnia również pojawili się  w szkole.  

Dużą atrakcją były  pyszności przygotowa-

ne przez naszych gastronomów  a także  

kącik fryzur czy porad kosmetycznych. 

Ponadto chętne osoby mogły poczuć się jak w salonie 

kosmetycznym wykonując makijaż czy ozdabiając        

paznokcie. Z racji tego, że pogoda tego dnia wyjątkowo 

nam sprzyjała, uczniowie wraz z nauczycielami przygo-

towali liczne atrakcje na świeżym powietrzu :).   
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Europassy wręczone! 

28 marca w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie Europassów. Uczniowie     

otrzymali dokumenty  potwierdzające ich kwalifikacje zawodowe uzyskane podczas 

praktyk zagranicznych, które odbyły się w Niemczech. Z tej okazji Kołłątaj po raz       

kolejny gościł pana Manfreda Mullera oraz Wicestarostę, pana Jana Grelę, którzy     

przekazali owe dokumenty naszym uczniom osobiście podczas przygotowanej na tę     

okazję akademii.  
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Subiektywnie o tym, co w filmie piszczy 

Ostatnimi czasy repertuar filmowy wydaje się być niezwykle ubogi  w interesu-

jące produkcje. (do dziś czkawką odbija mi się żenujący „Kac Wawa” ). Patrząc 

na najbliższe filmowe zapowiedzi wierzę, że wkrótce ulegnie to zmianie. A to za  

sprawą.... 

1.„Wszystkich odlotów Cheyenne’a”. Nie ukrywam, że chcę zobaczyć ten film 

głównie ze względu na rolę Seanna Penna, który od lat znajduje się w czołówce 

moich ulubionych aktorów.  

2. „Dark shadows”, na który, niestety, muszę czekać do maja. Ale poczekam bo 

wierzę, że warto. Po masakrze znanej szerzej jako „Zmierzch” i wszystkich jego 

częściach liczę, że mroczna historia ze szczyptą humoru będzie odtrutką na 

śmiertelnie poważną i nudną historię o wampirach błyszczących na złoto… 

3.  „The Avengers”. Zaskoczyłam samą siebie polecając ten film. Nie jestem     

fanką Sci-Fi, komiksów tym bardziej, jednak oglądając zwiastuny i widząc      

efekty specjalne wiem już, że będę w gronie zasiadającym na widowni.            

Premiera w połowie maja.   
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Sentencje 

Z racji tego, że nie każdy musi wiedzieć kim był Wharton, kto to jest ten cały     

Coelho i „co mnie to obchodzi co miała do powiedzenia jakaś tam Sylvia Plath”, 

dziś kilka cytatów zaczerpniętych z filmów i seriali, które zna i ogląda z pewnością 

większość z Was. A jeśli nie ogląda, to na pewno o nich słyszało :) 

„Ludzie mówią, ż bez miłości nie da się żyć. Osobiście uważam, 

że tlen jest ważniejszy ” - dr House. 

„Większość ludzi wierzy, że mamy wolną wolę. Że wszyscy sami wybieramy 

własną ścieżkę. Czasami ta ścieżka jest prosta... a czasami wręcz przeciwnie. 

Każdy zakręt może zburzyć nasze wyczucie kierunku. Ale to wybory dokonane 

na rozstajach określają, kim jesteśmy”- Dexter 

"Moja jest tylko racja, i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest 

mojsza niż twojsza. I to właśnie moja racja jest racja najmojsza!"-„Dzień świra” 

,, Halinka, ile razy mam ci powtarzać, 

że dla ludzi z moim wykształceniem, 

w tym kraju pracy ni ma''-Ferdek 

Kiepski 
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TARGI EDUKACYJNE 2012 

W dniach 28-29 marca po dziesiąty  odbyły się  Targi 

Edukacyjne zorganizowane przez Starostwo Powiatowe 

w Zawierciu oraz NSZZ „Solidarność”.  W tym roku    

targi odbyły się w .Zespole Szkoł im. gen. 

J. Bema. Ich celem jest jak najlepsze za-

prezentowanie szkoły– przedstawienie jej 

oferty, rozmowa z uczniami,  zasięgniecie 

opinii o sukcesach szkoły i o tym, co cieka-

wego w szkole się dzieje. Nasze stoisko 

cieszyło się bardzo dużym zainteresowa-

niem. Nic dziwnego– byliśmy świetnie 

przygotowani:). Kroniki szkolne, kolorowe  

i starannie wykonane ulotki, zdjęcia z zagranicznych 

praktyk i przede wszystkim dziewczyny, które z uśmie-

chem odpowiadały na wszystkie   pytania-to sprawiło, że 

wokół „Kołłątaja” skupiło się mnóstwo młodzieży:).  
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MAJ=MATURA !!!! 

Maj coraz bliżej... Ten jakże sympatycznie brzmiący miesiąc jednym        

kojarzy się z piękną pogodą, stanem zakochania, przyrodą budzącą się 

do życia, z Majówką:), innym natomiast z niebezpiecznie szybko      

zbliżającym się egzaminem dojrzałości zwanym w skrócie  MATURĄ.  

Odważni, którzy zdecydowali się przystapić do egzaminu będą mogli 

zabłysnąć swoją wiedzą zdobytą w trakcie 4-letniej, intensywnej          

nauki :). Wierzymy w Was i trzymamy kciuki, aby nikomu nie             

powinęła się noga!  

Czujemy się jednak w obowiązku przedstawienia Wam pokrótce tego, jak owy 

egzamin wygląda.... Tak na  wszelki wypadek ;). 

 Ostatnio w samym systemie pilnowania egzaminu wiele się zmieniło, przede 
wszystkim zamieniono nauczyciela na funkcjonariusza policyjnej prewencji 
antyterrorystycznej. Otóż chodzi sobie taki po sami między ławkami, a jego 
koledzy snajperzy obserwują Cię z okna z sąsiedniego budynku,. Jeżeli      
choćby drgniesz w kierunku kolegi, to z końca sali daje się słychać dźwięk 
przeładowania, jeżeli padnie drugie ostrzeżenie to padniesz i ty po serii         
z broni automatycznej, a razem z tobą od 3 do 6 twoich sąsiadów z ławki 
(wszystko zależy od humoru oficera). Oznacza to, że jeżeli planowałeś ścią-
ganie to dobrze byłoby zaopatrzyć się w kamizelkę kuloodporną, choćby         
z Allegro.  
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CZAS NA RELAKS 

Wciąż i niestrudzenie poszukujemy chętnych, młodych        

i kreatywnych do współtworzenia HUGOŁŁAJA. Masz      

pomysł na artykuł? Uważasz, że miało miejsce jakieś cieka-

we wydarzenie w życiu szkoły, które zostało pominięte? 

Nic prostszego! Zgłoś się do nas i zasil nasze skromne     

redakcyjne szeregi :).  

Dom Stirlitza okrążyli gestapowcy. 

- Otwieraj! - krzyknął Mueller.  

- Stirlitza nie ma w domu! -         

powiedział Stirlitz. W ten oto 

sprytny sposób Stirlitz już piąty 

raz przechytrzył gestapo.  

Mueller wiedział, że Rosjanie, zamieszawszy 

cukier, zostawiają łyżkę w szklance z herba-

tą. Chcąc sprawdzić Stirlitza, zaprosił go na 

herbatę. Stirlitz wsypał cukier do szklanki, 

zamieszał, wyjął łyżeczkę, położył ją na 

spodeczku, po czym pokazał Muellerowi      

język.  


