
Sto lat, sto lat! Zaśpiewamy 

sobie, aby uczcić nasze małe      

święto. Gazetka Hugołłaj    
obchodzi w tym roku swoje             

5 urodziny. Pierwszy numer był 

dla nas wielkim sprawdzianem:  

spodoba się, czy nie? Przeczyta 

ktoś, pochwali, czy zgani? Były   

słowa zachwytu i krytyczne uwagi. 

Wciąż pytamy, czego oczekujecie, o czym chcecie czytać.      

Pragniemy tworzyć gazetę, w której każdy znajdzie coś dla     

siebie. Oddajemy w wasze ręce jubileuszowy numer, nie tylko 

w nowej szacie graficznej, ale także zrewolucjonizowany          

tematycznie. Nasze nowe artykuły będą przede wszystkim 

efektem rozmów z uczniami        

i nauczycielami. Jeśli będzie    

taka konieczność- wywiercimy 

dziurę w brzuchu, pokonamy 

zamknięte drzwi i wciśniemy się 

w zapchany grafik. Dyktafon, 

aparat, wyostrzony wzrok                 

i czujny słuch- oto nasze               

narzędzia pracy.    

UWAGA!! Ruszamy! 
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LISTOPAD 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W ZAWIERCIU 

    Urodziny !!! 

         Hugołłaj 

W numerze: 

 

Super            
wydarzenia      
z małym „ale”. 

Wywiad     
miesiąca. 

Mniam– kącik 
kulinarny. 

Polska na 
weekend. 

Modna głowa. 

Tego jeszcze 
nie było 



Akcje honorowego krwiodawstwa są już tradycją naszej szkoły. Jesteśmy 
dumni z naszych dawców, bo krew, to 
dar bezcenny. Chociaż każdorazowo 
do akcji włącza się duża liczba 
uczniów, to jednak nie wszyscy          
spełniają wymagane kryteria. Walczą 
jednak dzielnie, stoją w kolejce,          
wypełniają kwestionariusze, stają na 
wadze i nagle… GRUCH!!! Wojtek był 
dzielny, ALE… pytamy uczniów,      
gdzie byli, gdy kolega bladł i tracił siły? 
Wojtek jest naszym bohaterem, ale co     
z laptopem , który przy tej okazji został 
zalany sokiem? 

 

We wrześniu oficjalnie powitaliśmy        

w szkolnych progach nowych uczniów- 

Pierwszoklasistów. Na zakończenie   

tygodnia nauki, w piątek,  nasza kochana 

dyrekcja zorganizowała integracyjne     

prażonki. Garnki przygotowali uczniowie 

klasy III TK, a konsumowało towarzystwo 

z klas drugich, czyli Gospodarze i z klas 

pierwszych, czyli Goście. Wszystko było super, 

ALE… okazało się, że chłopcy mają     

kłopoty z rozpaleniem ognisk 

(CIEKAWE?), a dziewczęta nie podejdą 

bliżej garnków, bo, cytujemy: 

„prześmierdną dymem”. Oj chłopaki, 

wszyscy wiemy, że z obsługą zapalniczek 

nie macie problemów, dziewczęta-             

w przyszłym roku zabierzcie odzież na 

zmianę. Wrzućcie na luz, przydymione 

włoski i brudne łapki to świetna metoda 

integracji! Dyrekcji dziękujemy za       

wolne lekcje. 
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Super wydarzenia  z małym „ale”…. czyli komentarze        

z przymrużeniem oka 

Nasi honorowi dawcy krwi 

Byle dalej od ognia bo dymi i smrodzi 

Spoko, może się samo rozpali... 



Święto Edukacji Narodowej, święto ogólnopolskie, w trakcie którego     
dziękujemy nauczycielom za trud wychowa-
nia i nauczania. W naszej szkole zyskało          
w tym roku piękną oprawę. Odbyła się         
uroczysta akademia z recytacją wierszy i po-
pisem wokalno- instrumentalnym. Było 
wzruszająco, gdy Olga zaśpiewała piosenkę 
pt. „Kocham cię życie” przy dźwiękach gitary 
Michała, 
ale też  
humory-

stycznie, kiedy 
ujrzeliśmy lekcję przedstawioną w krzywym 
zwierciadle. Organizatorzy stanęli na wyso-
kości zadania, ALE… gdzie byli wówczas 
uczniowie naszej szkoły? Chwała reprezen-
tacji, która rozproszyła się po widowni, by 
zapełnić przygotowane miejsca. Wprawdzie 
część uczniów umilała sobie czas, huśtając 
się na ławeczkach, ale wybaczamy im to,         
a dezerterom dajemy druga szansę. 

 

Przedstawiciele największej agencji      
barmańskiej w Polsce - FLAIR ACADE-
MY w naszej szkole????? Tak, to prawda!! 
Na sali gimnastycznej odbył się rewela-
cyjny pokaz barmański w wykonaniu 
dwóch przystojnych młodzieńców. Było 
podrzucanie, nalewanie, wyciskanie,  
mieszanie, itp., a wszystko w atmosferze 
muzy-
ki, 

oklasków, pisków i braw. W ten sposób    
powstawały bajeczne, kolorowe i zapewne 
niepowtarzalne w smaku drinki. Piszemy 
„zapewne”, gdyż jest małe ALE… , pytamy: 
kto wypił te smakowitości? Uczniowie    
obeszli się smakiem, ale spoko, trwa śledz-
two, wytropimy degustatora i…. Prosimy- 
więcej takich pokazów panie Dyrektorze. 
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Poszukiwane drinki jeszcze na ławeczce 

Barmańskie popisy 

Husi, husi... 

Brawa dla naszych aktorów! 
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ŁAPANKA NA DŁUGIEJ PRZERWIE              
wywiad miesiąca 

Nasz redakcyjny kolega Wojtek poszukiwał, wymyślał, męczył            
i wreszcie udało mu się namierzyć  rozmówcę. W dzisiejszym nume-
rze wywiad „o wszystkim”  z mgr Eweliną Lech- nauczycielem 
chemii i informatyki. 

Wojtek: Jakiej muzyki Pani słucha?                                                                                          
Ewelina Lech: Słucham różnorodnej muzyki, zazwyczaj w radiu, 
kiedy jadę samochodem, czasem zdarza mi się także słuchać muzyki 
w domu. Lubię piosenki Rihanny, Beatlesów, Stinga, to zależy od 
nastroju. 

W: Kto jest Pani idolem muzycznym?                                                                                                             
E L: Michael Jackson 

W: Czy zna Pani twórczość Lady Gagi?                                                                                                          
E L: Zdarzyło mi się oglądać jej teledyski w telewizji, słyszałam o niej od uczniów, ale jej kariera 
nie bardzo mnie interesuje i niewiele wiem o tej piosenkarce.  

W: Jakich aktorów Pani lubi?                                                                                                                                
E L: Np. Piotr Adamczyk, jest fajnym aktorem. 

W: Jest przystojny?                                                                                                                                             
E L: No, dla mnie średnio. 

W: A Borys Szyc?                                                                                                                                                 
E L: Przystojniejszy , jako aktor dobrze gra, podobają mi się jego role. 

W: Co Pani sądzi na temat Dody, polskiej wokalistki, wielkiej skandalistki?                                         
E L: Ubiera się dosyć wyzywająco, bardziej podoba się nastolatkom i dzieciom. Poza strojem nie 
mam do niej większych zastrzeżeń, jestem otwartą osobą. 

W: Na jakiej muzyce się Pani wychowała?                                                                                                          
E L: Beatlesi, Czerwone Gitary, Disco Polo. 

W: Lubi Pani muzykę Disco Polo?                                                                                                                        
E L: Szczerze mówiąc- nie bardzo, trochę mnie drażni. Jeżeli mam styczność z tą muzyką to       
jedynie na weselach, Studniówkach. 

W: Co Pani sądzi o naszej szkole, różnych akcjach i samorządzie uczniowskim?                                 
E L: Nie uczestniczę w pracach samorządu szkolnego, więc nie mam kontaktu z jego członkami. 
Owszem, w szkole organizowane są różne akcje, ale z moich rozmów z uczniami wynika, że       
oczekują więcej rozrywki.  

W: Czy uczy Pani klasy pierwsze?                                                                                                                                                      
E L: Ta, uczę. 

W: Jakie jest Pani zdanie na temat tych uczniów?                                                                                              
E L: Są bardzo fajni i sympatyczni,  nie sprawiają większych problemów, oczywiście zdarzają się 
osoby, które np. przeszkadzają, ale rzadko. 

W: Ile lat pracuje Pani w szkole i jak ocenia Pani swoją       
pracę?                                                                                                        
E L: Pracuję już parę lat, a jeśli chodzi o ocenę, to trzeba    
zapytać uczniów jak mnie oceniają.  

W: Czy lubi Pani wykonywać swój zawód?                                                                                                          
E L: Tak, bardzo lubię swoją pracę. Mam też nadzieję, że nie 

wypalę się zawodowo i będę mogła jeszcze długo tak       
mówić o  swojej pracy. 
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Mniam 
Uwaga czytelnicy, ruszamy z nowym kulinarno- żywie-
niowym działem. Znajdziecie tutaj sprawdzone, łatwe 
przepisy, ale także nowinki i ciekawostki związane z ga-
stronomią. 

Na dobry początek proponujemy Wam konkurs, o tyle ważny, że jego wynik zapisze się              
w tradycji naszej szkoły. Zamieszczamy nieskomplikowany przepis na ciasteczka. Tanie, 
zdrowe i smaczne, ale mają jedną wadę- nie posiadają nazwy. 

Oto zadanie dla Czytelników: wymyśl nazwę ciasteczek, która będzie się kojarzyła z naszą 
szkołą. Swoją propozycję wraz z wymaganymi danymi osobowymi wpisz na kupon,             
wytnij i wrzuć do pudełka w bibliotece szkolnej. Liczymy na Waszą pomysłowość i talent. 
Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda- niespodzianka. 

 

Ciasteczka z kleiku ryżowego 

SKŁADNIKI:                                                 
250 g kleiku ryżowego     ( 1 i  ½ paczki 
kleiku ryżowego Bobo Vita )                           
1 kostka margaryny                                          
2 jajka                                                                       
½ szklanki cukru                                          
cukier waniliowy                                               
1 łyżeczka proszku do pieczenia                
ulubiony dżem, marmolada lub owoce 

Z podanych składników zagnieść ciasto, 

uformować kulki wielkości orzecha       

włoskiego. Kulki spłaszczyć, zrobić                

w środku wgłębienie , nałożyć dżem lub owoce. Ciastka ułożyć luźno na    

blaszce   i upiec na jasnozłoty kolor. 

Masz sprawdzony przepis na danie słodkie lub wytrawne?          
Przygotuj je, sfotografuj i prześlij mailem: gazetkak@interia.pl          

lub przynieś do biblioteki. 
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Ta strona naszej gazety jest redagowana przez uczniów technikum hotelar-
skiego. W kolejnych numerach przedstawimy Wam ciekawe miejsca w Polsce 
polecane przez pracowników naszej szkoły. Chcemy, aby w myśl przysłowia 
„cudze chwalicie, swego nie znacie”, zachęcić do odwiedzenia ciekawych miast 
czy urokliwych zakątków. 

W dzisiejszym numerze swoim pomysłem na aktywnie spędzony weekend    
podzielił się z nami wicedyrektor szkoły mgr Artur Zacłona. Oto rozmowa: 

Agnieszka: Jakie miejsce poleci Pan na weekend i dlaczego ? 

Artur Zacłona: Zachęcam do odwiedzenia Parku Wodnego Jura w Łazach, 
ponieważ można tam aktywnie spędzić czas. 

A: Czy ma Pan swoje ulubione miejsce, do którego powraca? 

AZ: Nie, gdyż lubię poznawać nowe miejsca , ciekawostki, kulturę, oraz         
ciekawych ludzi. 

A: Czy uważa Pan, że podróże kształcą nasze społeczeństwo? 

AZ: Oczywiście, że tak, ponieważ poznajemy dużo interesujących miejsc. 

Razem z Panem dyrektorem zapraszamy do parku w Łazach, prezentujemy 

kilka zdjęć, informacji i zachęcamy do odwiedzenia strony 

www.parkwodnyjura.pl  

Godziny otwarcia: 
 
Poniedziałek - Piątek                      
od 7.00 do 22.00 
Soboty, Niedziele i Święta           
od 10.00 do 22.00 
 

Park Wodny Jura oferuje: 
 

- basen sportowy z widownią 
- basen rekreacyjny                       

z atrakcjami 
- zjeżdżalnię o długości 72m,     

z osobnym lądowiskiem 
- brodzik dla dzieci                         

ze zjeżdżalnią i fontanną 
- jacuzzi 

- sauny suchą i parową 
 

Ponadto w skład obiektu      
wchodzi hala sportowa,                      

siłownia, pizzeria, gabinet           
odnowy biologicznej. 

Park Wodny Jura– Łazy, ul. Kościuszki 46 

http://www.parkwodnyjura.pl
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Modna głowa-  sezon jesień- zima 2012 

Udana stylizacja to nie tylko modne ubranie, aby być trendy, należy jeszcze zadbać                 

o odpowiednią fryzurę. Dzisiaj podpowiemy Wam, jakie tendencje obowiązują obecnie          

w fryzjerskim świecie. 

Jednym z najmocniejszych trendów    

tegorocznej jesieni jest grzywka.      

Najlepsze będzie mocne, równe jak od 

linijki cięcie odsłaniające skronie. Pole-

camy także miękkie, owalne grzywki, 

sięgające aż do brwi lub różnej długości 

pasemka, luźno opadające na czoło. 

Jeśli nie lubisz grzywki, uczesz włosy       

gładko, najlepiej z przedziałkiem z boku lub 

pośrodku. Mocno zaczesane włosy będą             

posłuszne przez cały dzień i nie trzeba będzie 

ich poprawiać. 

 

Chłopakom proponujemy stylizację pt. „Pan 

Grzeczny”. To uczesanie na bok z mocnym zazna-

czeniem przedziałka. Istotny jest jednak jeden detal- 

uczesanie takie często idzie w parze z dość długą, 

opadającą na czoło grzywką. 

 

Przeciwnikom ugrzecznienia 

podpowiadamy zadziorne fryzury nawiązujące do stylu współcze-

snych muzyków. Nieregularnie wycieniowane, stawiane za pomocą 

żelu lub pianki włosy sprawiają wrażenie nieuczesanych lub niezdar-

nie ogarniętych. 

Jak ochronić włosy przed zimą? 

Pamiętaj o kilku ważnych zasadach: 

zrezygnuj ze stosowania intensywnych, głęboko regenerujących masek              
i odżywek bez spłukiwania, gdyż obciążają one włosy, powodują ich przetłuszczanie  
i wypadanie kosmyków, sięgaj po lekkie kosmetyki bogate w D- pantenol lub aloes; 
noś nakrycie głowy, ponieważ mroźny wiatr powoduje przesuszenie włosów, a pod 
wpływem niskiej temperatury skóra głowy przemarza, co powoduje osłabienie cebulek 
włosowych; 
ogranicz stosowanie suszarki i prostownicy, gorące powietrze osłabia włosy,     
prowadząc do ich elektryzowania i puszenia, jeżeli musisz, stosuj chłodne powietrze lub 
używaj sprzętu z jonizatorem 

UWAGA! Uczniowie Technikum Fryzjerskiego, ta strona należy   
do Was! Poszukujemy chętnych do redagowania                                     

FRYZJERSKIEGO A B C 



Tego w Kołłątaju jeszcze nie było 

25 listopada obchodzony jest  Światowy Dzień Pluszo-

wego Misia. Choć trudno w to uwierzyć, pierwszy miś         

maskotka powstał 110 lat temu! Pomimo silnej konkurencji  

bajkowych przytulanek, mięciutkiego niedźwiadka obdarzają 

miłością nie tylko dzieci, ale również dorośli. Historia powsta-

nia tej zabawki nie do końca jest jasna. Najczęściej mówi się, 

że ta sympatyczna maskotka powstała w 1902 roku. Wtedy 

ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor "Teddy" 

Roosevelt przebywał na polowaniu ze swoim towarzyszem, 

który postrzelił małego niedźwiadka. Przerażony mały miś został uwolniony przez prezy-

denta. Widoczek tego wydarzenia ukazał się w popularnej gazecie i stał się natchnieniem 

dla imigranta z Rosji. Od tego momentu zaczęła się produkcja pluszowych niedźwiadków 

o nazwie Teddy. 

Nasza redakcja proponuje Wam 

przyłączenie się do obchodów tego 

radosnego święta. Ponieważ urodzi-

ny misia przypadają w tym roku           

w niedzielę, apelujemy, abyście     

przynieśli swoje ulubione niedźwie-

dziątka do szkoły w poniedziałek 26 

listopada. Posiadacze miśków będą 

zwolnieni z odpowiedzi ustnej, a na 

długiej przerwie zapraszamy uczniów 

wraz z „podopiecznymi” do czytelni, 

gdzie wykonamy pamiątkowe zdję-

cie. Do wspólnej zabawy zapraszamy 

także naszych nauczycieli, mając     

nadzieję, że w tym dniu poznamy     

ich kudłatych przyjaciół!  

Karykatura prezydenta, który broni misia. 

Szkolne Koło Dziennikarskie             
zaprasza!!! 

Jesteś kreatywny, otwarty, odważny? Zostań 
szkolnym dziennikarzem i redaguj z nami     
gazetę. Wykorzystaj ciekawe pomysły                        
i stwórz nowy dział. Praca w naszej redakcji to 
pierwszy krok w Twojej karierze dziennikar-
skiej. Zainteresowanych zapraszamy do         
biblioteki szkolnej, bliższych informacji udzie-
la opiekun koła Aldona Drabek– Cebula. 

Numer redagowali: W. Sobczak, A. Pustuł,    

A. Drabek-Cebula 

PISZCIE DO NAS W KAŻDEJ 
SPRAWIE: 

gazetkak@interia.pl 


