
 

„Wiosna – cieplejszy wieje wiatr, 
Wiosna – znów nam ubyło lat, 
Wiosna – wiosna wkoło, rozkwitły bzy. 
Śpiewa – skowronek nad nami, 
Drzewa – strzeliły pąkami…” 

 

I mieliby rację Skaldowie, gdyby nie fakt, iż     

wiosna ma już tydzień  spóźnienia. Na brak wra-

żeń nie możemy narzekać, bo i wiatr porywisty          

i śniegiem sypnie od czasu do czasu. Skowronków 

nie słychać, ale z odległych krain  powróciły już 

bociany. Stoją niebożęta po kolana w śniegu,      

zastanawiając się zapewne, czy na skutek awarii 

nawigacji   trafiły na biegun północny. 

Słonko, kwiaty? Nic z tych rzeczy. W parku nie widać zakochanych, nawet 

marcowych kotów nie słychać. Smutna ta nasza wiosna, zwłaszcza, że 

nadchodzi czas Wielkiej Nocy.  Jeśli by  szukać inspiracji w przyrodzie, to 

jajka wypada pomalować                   

w bałwanki,   a zamiast śmigusa 

dyngusa urządzić bitwę na 

śnieżki. 

Jednak pełni optymizmu, życzy-

my wszystkim radosnych świąt                 

spędzonych w gronie rodziny          

i przyjaciół oraz wielu zaskaku-

jących prezentów od zajączka 

wielkanocnego. 

2012/2013, numer 3 (20) 

MARZEC 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W ZAWIERCIU 

WIOSNA potrzebna od zaraz!  
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W numerze: 

 

• W Kołłątaju 
się dzieje 

• Mamy talent! 

• Wywiad     
miesiąca 

• Wielkanoc na 
polskim stole 

• Polska na 
weekend 

• Powitaj          
wiosnę z nową 
fryzurą 

• Pora na              
hugorelaks 
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Gimnazjaliści, którzy nas odwiedzili, przekonali się, 
że Dni Otwarte w Kołłątaju to: 

Doskonała oferta edukacyjna 

Zapoznanie z osiągnięciami uczniów 

Prezentacja bazy dydaktycznej 

Rozrywka i zabawa 

Uroczystość wręczenia dokumentów                                       
Europass– Mobilność to: 

podsumowanie projektu „Leonardo da Vinci” 

szansa rozwoju zawodowego naszych uczniów 

szacowni goście 

podniosła atmosfera 

16. 03. 2013 

08. 02. 2013 
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Bez castingu, eliminacji i innego „sita”- przedstawimy 
wszystkie „Młode Talenty” z Kołłątaja.               
 
 

W dzisiejszym numerze swą twórczość prezentuje Klaudia Malicka. 
 
 
Zainteresowania, hobby:  Hmm, zainteresowania. Interesuję się piłką nożną, mam swój 
ukochany klub piłkarski, któremu wiernie kibicuję. Poza tym jak każda nastolatka, lubię 
słuchać muzyki, chodzić do kina , spotykać się ze znajomymi.   
Literackie inspiracje: Zazwyczaj z życia, z tego co się wydarzyło, z tego co mnie spotkało.  
Najbardziej lubię pisać: Najbardziej lubię pisać wiersze w miejscach  gdzie jestem sama, 
nikt mi wtedy nie zadaje zbędnych pytań. Piszę wiersze wtedy gdy chcę wyrzucić z siebie 
emocje pozytywne, czy negatywne , to mnie uspokaja i dodaje mi ogromnej siły z walką      
codziennego życia 
Inne rodzaje twórczości: Oprócz pisania często również rysuję, robię jakieś figurki             
z masy solnej, ogólnie, robię wszystko co w jakiś sposób jest związane z plastyką. 
 

 

Sens istnienia     
 
Życie to nie bajka,  
Ani krótki film, to ciągła walka o wszystko. 
Znajdujemy się w niej razem Ja i Ty.  
Dzięki tobie łatwiej mi walczyć o sens istnienia. 
Przy tobie nie mam prawa do zwątpienia.  
Rano wstaje z myślą , 
Że wraz ze mną wstał nowy dzień.  
To co było wczoraj był to tylko zły sen. 
Trudno się zatrzymać, 
Nie dbając o dzisiaj. 
Czasu jest coraz mniej,  
Cofnąć się go już nie da,  
A problemy rosnąc, 
Zostawiają nie zamknięte sprawy,  
Wydarzenia,  
Których się nie widziało lub         
widzieć nie chciało. 
Porzucając je nierozważnie,  
Udając, że ich nie ma, 
Nie myśląc o konsekwencjach .  
Dlatego ja tak nie chcę,  
Wolę żyć teraźniejszością,  
Wolę być tą mniejszością. 
Ale kiedy mój czas dobiegnie końca, 
Będę mogła sobie powiedzieć :  
Jestem dumna z tego że różniłam się od każdego, byłam inna, nie było 
w tym zła żadnego. 
Umiałam dostrzec to,  
Czego inni nie umieli, 
Odwagi nie mieli lub po prostu nie chcieli. 
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ŁAPANKA NA DŁUGIEJ PRZERWIE              wywiad miesiąca 

Uczniowie klas pierwszych „zaliczyli” już pierw-
szy semestr. Co mają do powiedzenia na temat 
swojej nowej szkoły? Wojtek „upolował” swoich 
rozmówców– wywiadu udzielili mu uczniowie 
klas pierwszych o profilu hotelarskim           
i logistycznym.  

Kasia z technikum hotelarskiego odpowiedziała 
na następujące pytania:                                     
Wojtek: Jak oceniasz atmosferę panującą              
w naszej szkole?                                                      
Kasia: Atmosfera jest fajna, podoba mi się tutaj.                                                                                  
W: Czy zauważyłaś jakieś przejawy przemocy?                                                                                          
K: Nie, jest spokojnie.                                                                                                                                                  
W: Czy czegoś Ci  brakuje?                                                                                                                             
K: Wycieczek, np. do Warszawy.                                                                                                                   
W: Czy zmieniłabyś coś w naszej szkole?                                                                                                      
K: Nie, wszystko jest w porządku.                                                                                                                  
W: Która uroczystość szkolna podobała Ci się najbardziej?                                                                   
K: Impreza mikołajkowa.                                                                                                                               
W: Czy jakiś przedmiot sprawia Ci trudność?                                                                                            
K: Matematyka, ponieważ Pani jest wymagająca, ale dzięki temu można się więcej          
nauczyć.                                                                                                                                                    
W: Przedmiot, który lubisz najbardziej to?                                                                                                        
K: Język niemiecki oraz religia, bo ksiądz prowadzi bardzo ciekawe zajęcia. 

 

Oto rozmowa z Karolem i Tomkiem z technikum logistycznego:                                                                   
Wojtek: Co najbardziej podoba Wam się w naszej szkole?                                                              
Karol: Najfajniejsze są wyjazdy na praktyki do Niemiec. Dzięki zdobyciu dokumentów 
Europass można łatwiej odnaleźć się na rynku pracy.                                                                               
Tomek: Mnie podobają się zawody sportowe organizowane przez naszą szkołę i inne,                    
w których uczestniczymy.                                                                                                                                                  

W: Jaka uroczystość szkolna była najfajniejsza?                                                                               
K: Mikołajki.                                                                                                                 
W: Czego brakuje Wam w naszej szkole?                                                                                         
K: Hali sportowej.                                                                                                            
W: Jak oceniacie kontakty, relacje ze starszymi     
kolegami?                                                                             
K: Nie ma problemów, są dla nas mili.                                                                                         
W: Z którym przedmiotem najlepiej sobie radzicie?                                                                             
T: Z językiem niemieckim, religią i wychowaniem 
fizycznym. 

 

W kolejnym numerze wywiad z uczniami klas          
gastronomicznych i fryzjerskich. Zapraszamy. 

 

W Sobczak 
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Mniam 

WIELKANOC  

NA POLSKIM STOLE 

Nie tylko Boże Narodzenie   
ma swoje kulinarne tradycje. 

Prezentujemy potrawy,         
których nie powinno                 

zabraknąć na                                
wielkanocnym stole. 

pieczone mięso 

baba drożdżowa 

żurek 

domowy pasztet 

ćwikła 

jajka 

biała kiełbasa 

mazurek 

  MAZUREK KAJMAKOWY  

Spód ciasto piaskowe, składniki:         
1 szkl. c ukru                                          
2 szkl. mąki                                          
200 g  margaryny                                      
5-6 jajek                                                             
1 cukier wanilinowy                                     
1 łyżeczka proszku do pieczenia 

Masa Kajmakowa: 
1 puszka masy kajmakowej 
300 g bakalii( orzechy, skórka           
cytrynowa, 
migdały itd. ) 
1 żelatyna 
  
 
 

 Margarynę utrzeć z cukrem,  cukrem wanilinowym i jednym 
jajkiem, aż do uzyskania jednolitej masy,  następnie dodać    
resztę jaj- utrzeć. Dodać mąkę wraz z proszkiem  do pieczenia- 
utrzeć wyłożyć do formy piec w temp 200- 220  przez około 1 h. 
Do masy kajmakowej dodać posiekane bakalie i rozpuszczoną 
żelatynę, pozostawić do stężenia. 
 Na upieczony placek wyłożyć masę kajmakową,  wyrównać 
wierzch i przyozdobić  według  własnego pomysłu. 

K. Brożek 
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Gdzie spędzić udany weekend?  Tym razem o swoim ulubionym miejscu         
opowiedział dyrektor naszej szkoły- mgr inż. Stanisław Lech. 

 

Agnieszka: Czy lubi pan podróżować?                                                                                            

Stanisław Lech: Tak, lubię podróżować.                                                                                         

A: Jakie podróże pan dyrektor preferuje, krajowe czy zagraniczne?                                         
SL: Nie ma znaczenia, czy jest to podróż krajowa czy zagraniczna. Ważne, aby uwzględniała 

ciekawe miejsca (historyczne lub geograficzne).                                                                                

A: Czy jest miejsce, które pan odwiedził                   

i do którego chciałby pan powrócić?                         

SL: Duże wrażenie zrobiły na mnie kiedyś     

zabytki Myken w Grecji. Chciałbym tam jeszcze 

kiedyś wrócić.                                                                                                                                            

 

A: Dokąd zaplanowałby pan dyrektor „podróż 

życia”?                                                                             

SL: „Podróż życia zaplanowałbym do środko-

wej Azji- Indii, Nepalu, Chin. Marzy mi się 

zwiedzenie wielkiego muru chińskiego.         

Budowla ta powstała ponad 2500 lat temu         

i jest jedyną budowlą widoczną gołym okiem   

z kosmosu.                                                                           

A: Jakie miejsce na weekend poleciłby pan naszym      

czytelnikom?                                                                                       
SL: Na weekend 

polecam Kotlinę 

Kłodzką. Teren ten 

przyciąga swoimi 

zabytkami, ale         

i ciekawym 

ukształtowaniem 

terenu. Chętnie 

tam wracam              

co jakiś czas. 

 

Zapraszamy na:   www.turystyka.klodzko.pl 

A.Pustuł 
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             Powitaj wiosnę z nową fryzurą 

COŚ DLA PAŃ 

Rozpuszczone włosy - najprostszy i najbardziej naturalny     
sposób na fryzurę w tym sezonie jest luźny i kobieco zakręco-
ny. Wygląda atrakcyjnie i lekko. Do wykonania tej fryzury    
wystarczy jedynie zakręcić włosy na wałki, lokówkę lub po   
prostu w świeżo umyte, wilgotne (ale nie mokre) włosy 
wgnieść piankę. Jest to fryzura najbardziej odpowiednia dla 
pań, które nie lubią spędzać zbyt dużo czasu przed lustrem.  

 

Ciasne węzły- wysoko upięty kok to hit tego 
sezonu. Wprowadzone do niego wariacje takie jak 
węzły sprawiają, że fryzura wygląda na prawdę 
ciekawie. Upięcie to jest przydatne szczególnie na 
gorące, wiosenne dni dla osób, które nie mają    
pojęcia co zrobić z włosami. 

 

COŚ DLA PANÓW 

Dla panów najmodniejsza fryzura na wiosnę to tzw. irokez. Do podkre-
ślenia charakteru fryzury można użyć żelu, gumy lub lakieru.                     
Podniesiona i zaczesana na bok grzywka nada większej elegancji i klasy. 

 

Pielęgnacja włosów po zimie 

Zimowy okres wpływa bardzo niekorzystnie na stan naszych włosów. Są one matowe, suche, 
a także się elektryzują, a wszystko to za sprawą mrozów, wiatrów oraz suchego powietrza         
w pomieszczeniach. Włosy tracą swój naturalny blask i sprężystość, stają się oklapnięte             
i mało atrakcyjne. Aby temu zaradzić należy:    

-myć włosy delikatnie, nie zapominając o wykonaniu masażu skóry głowy 

-stosować odżywki oraz maski regenerujące i nawilżające 

-włosy spłukiwać letnią wodą, aby dzięki zamknięciu się łusek włosowych włosy wyglądały 
zdrowo i dobrze się układały 

-po umyciu włosów nie pocieramy ręcznikiem aby dodatkowo ich nie zniszczyć (zawijamy je 
w tzw. turban) 

-podczas suszenia włosów ustawiamy letnią temperaturę nawiewu 

Uwaga: Najlepiej udać się do fryzjera i ściąć zniszczone końce włosów. 
 

A. Bartos, A. Dudkiewicz 



 

 

 

 

 

 

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   
udziela opiekun koła Aldona Drabek– Cebula. 

Numer redagowali: A. Bartos, K. Brożek,         
A. Dudkiewicz, K. Malicka, A. Pustuł,                
W. Sobczak, A. Drabek-Cebula 

PISZCIE DO NAS W KAŻDEJ 
SPRAWIE: 

gazetkak@interia.pl 


