
 10 miesięcy minęło bez więk-
szych komplikacji. Bywało się          
w sklepiku, szatni, Centrum Multi-
medialnym, nawet na lekcje się 
wpadało. Czerwiec także zapowia-
dał się całkiem nieźle, ale… Uczeń 
postanawia  zorientować się „co mu 
wystawią na koniec” i masz ci los :( 

 Polonistka nagle przypo-
mniała sobie, że trzeba zaliczyć 
sprawdzian z renesansu, a fizyk 
marudzi coś o referacie. Płyta z pre-
zentacją na historię gdzieś się zapodziała, ale znalazło się      
całoroczne zwolnienie w wychowania fizycznego. Koniec 
końców, z rachunku prawdopodobieństwa wyszło, że pod    
koniec sierpnia przyjdzie się spotkać na poprawce. 

 Powyższa historia nie dotyczy oczywiście kujonów, 
dziobaków, tudzież innych rzadkich gatunków, które 1 wrze-
śnia przekroczą próg szkoły z uradowanymi minami. 

 Do tego czasu mamy jednak całe 2 miesiące błogiego 
lenistwa/obłędnego sza-
leństwa* (*niepotrzebne 
skreślić), toteż życzymy 
naszej kołłątajowskiej 
społeczności wakacji        
pogodnych i słonecznych, 
radosnych i bezpiecznych.  

Do zobaczenia                              
1 września! 
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Wakacyjny horoskop 2013 
Baran 21 III - 20 IV Tego lata warto wybrać się w ciekawą wakacyjną podróż, o której od dawna marzysz, bowiem 
gwiazdy sprzyjają teraz odważnym Baranom. Warto się wreszcie odważyć, spakować walizkę i ruszyć w nieznane na szalo-
ną wyprawę. Będzie to świetny czas aby odpocząć przed nowymi jesiennymi zadaniami.  
Samotne Barany powinny dobrze się rozglądać podczas wakacyjnych wypadów, bo mają szansę spotkać miłość, która prze-
trwa dłużej. Połączy was wspólna pasja do długich wędrówek, szaleństw na wodzie i wycieczek rowerowych.                     

Byk 21 IV - 21 V Tego lata Byki mają szanse przeżyć wiele wakacyjnych przygód. Chociaż się tego nie spodziewasz, cze-
kają Cię wspaniałe wakacje, pełne niezapomnianych chwil. Niespodziewana podróż cię zaskoczy, ale uda się wyśmienicie i 
da ci wiele satysfakcji. Znajdziesz czas na letnie lenistwo, zmienisz fryzurę, nadrobisz zaległości w lekturze. 
Będzie to wspaniały czas dla Byków w związkach, miłość zakwitnie z nową mocą. Zaś samotne Byki mogą tego lata spotkać 
nową miłość - zatem warto mieć oczy szeroko otwarte.                                                                                                                     

Bliźnięta 22 V - 20 VI Tegoroczne lato może przynieść zodiakalnym Bliźniętom dużo nowych wrażeń. Finanse sprzy-
jają w tym roku, więc nadszedł czas, żeby zaszaleć i wyjechać w dawno planowaną podróż. Warto wykorzystać lato i wylu-
zować się, zapomnieć o obowiązkach, nadrobić zaległości w lekturze, odświeżyć swoje kulinarne zdolności. Bliźnięta będą-
ce w parach, urlop spędzą w pełnej zgodzie, nie zabraknie wielu romantycznych chwil. Osoby samotne być może wreszcie 
w tym roku zdecydują się na odważniejsze działania - wakacyjne podróże to dobra okazja by poznać kogoś na stałe.           

Rak 21 VI - 22 VII Długie, słoneczne dni lata będą cię napawać optymizmem i energią. Rozmyślania i rozterki odłóż na 
jesienne wieczory. Korzystaj bez obaw z uroków lata. Może to czas na zmianę fryzury, eksperymenty w kuchni czy też maj-
sterkowanie. Nawet drobne przyjemności mogą dać wiele radości.  
Wyjazd z partnerem będzie bardzo udany, znowu zbliżycie się do siebie i ponownie sobie zaufacie. Gwiazdy sprzyjają sa-
motnym Rakom - więc jeśli nie masz pary, nie bój się zawierania nowych znajomości. Może z nich wiele wyniknąć.          

Lew 23 VII - 22 VIII Tegoroczny urlop powinien upłynąć zgodnie z twoimi planami, bez niespodzianek. Nie planujesz 
dalekich podróży, ale nawet w domowym, zacisznym ogródku można świetnie wypocząć. Skoncentruj się zatem na wypo-
czynku i robieniu tego, co sprawia ci przyjemność. Na poważne sprawy przyjdzie czas później.  Jeśli jesteś w związku -   
postaraj się zorganizować czas tak, aby jak najprzyjemniej wykorzystać wolny czas. Partnerowi nadal na tobie zależy.               
A jeśli właśnie szukasz partnera - poczekaj lepiej do jesieni, letnie znajomości nie zawsze są strzałem w dziesiątkę.                  

Panna 23 VIII - 22 IX W tym roku staraj się korzystać z uroków lata bez ograniczeń. Będzie dopisywało ci zdrowie, 
dobry nastrój i energia życiowa. Spróbuj trochę zaszaleć tego lata, może w tym roku w końcu zrealizujesz marzenia i udasz 
się w daleką podróż, niekoniecznie w nieznane. Panny w parach zapomną o codziennych obowiązkach i pozwolą sobie na 
odrobinę romantyzmu. Nie obawiaj się zawierania znajomości na urlopie. Dadzą ci wiele radości, nie będziesz czuć się sa-
motnie, a wakacyjne przyjaźnie mogą przekształcić się w trwały związek na lata.                                                                              

Waga 23 IX - 23 X Weź sobie do serca radę, że nie należy się przejmować na zapas. W przeciwnym razie nie uda ci się 
w pełni wykorzystać urlopu i odpocząć od codzienności. Tego lata szczególnie potrzebujesz słońca, aby poprawić sobie sa-
mopoczucie. Ciesz się latem i wypoczynkiem na łonie przyrody. Postaraj się lepiej zrozumieć partnera, może urlop i więcej 
wolnego czasu pomoże wam odnaleźć radość z bycia razem. Jeśli nie masz pary, zaufaj przyjaciołom, z nimi również moż-
na świetnie się bawić. A i miłość może wkrótce zapuka do twych drzwi.                                                                                            

Skorpion 24 X - 21 XI Lato sprzyja doskonałemu relaksowi i zapomnieniu o problemach. Postaraj się unikać sporów 
i konfliktów w domu. Na wyjaśnienia i dyskusje przyjdzie czas po wakacjach. A może uda się na dobre zapomnieć o proble-
mach. Skoncentruj się na wypoczynku i robieniu tego, co sprawia ci przyjemność. Postaraj się wyjechać chociaż na kilka 
dni, zmiana otoczenia świetnie wpływa na poprawę nastroju. Tegoroczne lato raczej nie przyniesie żadnych płomiennych 
romansów. W związkach spokój, a Skorpiony bez pary muszą jeszcze poczekać na prawdziwą miłość.                              

Strzelec 22 XI - 21 XII Letnie słońce napełni cię pozytywna energią. Będziesz mieć wiele pomysłów na wykorzystanie 
wolnego czasu. Nie przesadzaj jednak w tym roku z wydatkami. Urlop na działce też może być udany. Nadmiar energii 
wyładuj na rowerze lub pieszych wędrówkach. Zapisz się na wakacyjny kurs tańca. Jeśli masz parę, staraj się jak najlepiej 
wykorzystać wspólny wolny czas i nadrobić zaległości w byciu razem. Strzelce bez pary powinny rozejrzeć się wokoło. Może 
w pobliżu jest ktoś, kto marzy o wspólnym wakacyjnym wyjeździe.                                                                                                 

Koziorożec 22 XII - 19 I Tegoroczne wakacje przyniosą sporo nowych wrażeń. Ciągle trwa dobra passa Koziorożców, 
zatem i wakacyjne plany uda się pomyślnie zrealizować. Mogą pojawić się nowe, nieplanowane wcześniej okazje wyjazdów, 
z których warto skorzystać. Warto też troszkę poleniuchować, gdy tylko uda się wyrwać z pracy.  
W czasie tegorocznych wakacji nie będziesz narzekać na samotność. Koziorożce w parach spędzą je ze swoimi wybrankami, 
odkrywając na nowo radość bycia razem. A te bez pary w czasie wakacyjnych podróży łatwo znajdą sobie towarzystwo - a 
wśród nowo poznanych osób może będzie ta jedyna.                                                                                                                             

Wodnik 20 I - 18 II W tym roku jak nigdy potrzebujesz słońca, aby poprawić 
sobie samopoczucie. Nie przesadzaj jednak z opalaniem, za dużo słońca naprawdę 
szkodzi. Gwiazdy ci sprzyjają i dzięki temu łatwo zorganizujesz sobie czas i nie 
stracisz niepotrzebnie nerwów w podróży. Możesz śmiało ruszać w zaplanowaną 
podróż, bez obaw że coś nie wypali.  
Z przyjemnością odkryjesz, że cieszysz się dużym powodzeniem u płci przeciwnej. 
Warto to wykorzystać, może to będzie czas na odnalezienie swojej drugiej połówki.                                                                                                                                            

Ryby 19 II - 20 III Wakacje, słoneczna pogoda - to czas, który pozytywnie na-
stawia do życia nawet melancholijne Ryby. Warto zafundować sobie ciekawą wa-
kacyjną podróż - korzystać z wolności, zwiedzać, bawić się, oddać się letniemu 
lenistwu i beztrosce. 
Ryby, które mają parę, przekonają się, że wspólny wyjazd to świetny pomysł - bę-
dzie czas żeby wszystko sobie wyjaśnić i miło spędzić razem czas. Jeśli marzysz o 
znalezieniu romantycznej miłości - może właśnie to lato przyniesie spełnienie pra-
gnień. Wystarczy wyjść do ludzi.  
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ŁAPANKA NA DŁUGIEJ PRZERWIE               

wywiad miesiąca 

W wakacyjnym numerze gazety przedstawiamy rozmowę Wojtka z opiekunką Szkolnego Koła 
Dziennikarskiego, panią Aldoną Drabek- Cebulą. 

Wojtek: Jakie są pani wakacyjne plany?                                                    

Aldona Drabek-Cebula: Nie planowałam szczegółowo moich wakacji, 

chciałabym, aby były spontaniczne i pełne niespodzianek. Jedyną pewną 

rzeczą jest rodzinny wyjazd nad morze.                                                         

W: Jak pani ocenia mijający rok szkolny?                                                   

A.D-C: Był to dla mnie dosyć szczególny rok. Po półtorarocznej prze-

rwie wróciłam do pracy, „odzyskałam” swoją klasę i musieliśmy się od 

nowa poznawać. Początki nie były łatwe, ale myślę, że jest coraz lepiej. 

W: Czy jest pani polonistką z wyboru?                                                         

A.D-C: Decyzję o kierunku studiów tak naprawdę podjęłam po maturze. 

Zamierzałam wybrać pedagogikę, ale literatura zawsze była mi bliska. Po kilkunastu latach pracy 

myślę, że postąpiłam słusznie.                                                                                                                      

W: Jak współpracuje się pani z uczniami w naszej szkole?                                                                           

A.D-C: Lubię pracę z uczniami, zarówno na lekcjach, jak i na wszelkich zajęciach dodatkowych. 

Czasem wydaje mi się, że macie za mało odwagi i motywacji, aby coś pokazać, zaprezentować. 

Szkoda, bo okazuje się, że mamy zdolną i pracowitą młodzież, o czym przekonałam się, organizu-

jąc szkolne imprezy.                                                                                                                                   

W: Jakie najczęściej ma pani problemy z uczniami?                                                                                    

A.D-C: Trudne pytanie, myślę, że podobne jak inni nauczyciele. Chciałabym, aby opuszczali 

mniej lekcji, czytali lektury, takie nudy, prawda?                                                                                     

W: Gdyby mogła pani cofnąć czas, co zmieniłaby pani w swoim życiu osobistym i zawodowym? 

A.D-C: Z poprzedniej odpowiedzi wynika, że praca sprawia mi satysfakcję. Jeśli zaś chodzi o życie 

osobiste, nie zmieniłabym niczego. Myślę, że od ludzi, których spotkałam na swej drodze, mogłam 

się wiele nauczyć, a sytuacje i wydarzenia , w których uczestniczyłam, pozwoliły mi wyciągnąć 

pewne wnioski i wskazówki na przyszłość. Nie jest sztuką dostosować życie do swoich potrzeb. 

Sztuką jest wpasować się w czas i miejsce tak, aby przeżyć życie jak najpełniej, a jednocześnie    

pamiętać o ludziach wokół nas.                                                                                                                              

W: Czy jest takie miejsce na ziemi, które chciałaby pani zobaczyć?                                                     

A.D-C: Tak Chciałabym zobaczyć i zwiedzić Egipt oraz Meksyk.                                                       

W: Czy ma pani czasem ochotę odciąć się od wszystkiego i znaleźć się na bezludnej wyspie?      

A.D-C: Oczywiście, są takie dni, kiedy jest to moim największym marzeniem. Sama pośród pięk-

nej roślinności, a wokół tylko błękitna woda. W takim miejscu mogłabym spokojnie pomyśleć, 

pokrzyczeć, śmiać się i popłakać sobie. Zaraz jednak wróciłabym do swojego otoczenia, bo lubię 

ludzi i rozmowy z nimi.                                                                                                                                 

W: Lubi pani jeść?                                                                                                                                               

A.D-C: Nie będziemy się okłamywać, lubię.                                                                                                 

W: A co najbardziej?                                                                                                                                          

A.D-C: Lubię owoce, warzywa i różnego rodzaju sałatki.                                                                        

W: Czego życzy pani sobie i innym na tegoroczne wakacje?                                                                         

A.D-C: Wakacje będą czasem zasłużonego wypoczynku dla mnie i innych. Fajnie, 

jeśli uda się w ciągu tych dwóch miesięcy zrealizować jakieś ukryte marzenie.      

Może te wakacje zmienią pozytywnie czyjeś życie? Ale najważniejsze, abyśmy   

wrócili cali, zdrowi i w komplecie. Do zobaczenia we wrześniu. 

W Sobczak 
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Porcja witamin 

Po długiej zimie zasługujemy, by na naszych talerzach znalazły się                                                                  
świeże, smaczne, kolorowe i pełne witamin nowalijki. Kluczowym 
okresem dla młodych warzyw jest przełom maja i czerwca, wtedy to są 
one najsmaczniejsze, dojrzałe. Nasi wiosenni przyjaciele raczą nas bo-
gactwem smaków i witamin, a szczególnie bogate są w witaminy: C, K, 
H, A, B6, które po szarej, przygnębiającej zimie poprawiają nam        
samopoczucie. Oczyszczają nasz organizm z nagromadzonych w tym czasie toksyn, przez co dobrze 
wpływają na nasze zdrowie. Nowalijki doskonale nadają się na lekkie sałatki i surówki, które idealnie 
pasują na upalne dni. 

 

Jak w okresie letnim uniknąć zatruć pokarmowych ? 

Lato to idealna pora do rozmnażania się wszelakich bakterii i wirusów. Letnie                                                                       
upały stwarzają optymalny mikroklimat do rozwoju drobnoustrojów, które                                                                           
bytują na produktach spożywczych, takich jak: jajka, mięso, wędliny, a także                                                                          
na lodach i deserach. Aby ustrzec się latem zatruć pokarmowych: 

-mięso, ryby, drób najlepiej przechowujmy w zamrażarce, lub spożywamy                                                                                           
tuż po zakupie. 

-nie przygotowujemy i nie spożywamy tatarów oraz mięs smażonych po                                                                               
angielsku. 

-często sprawdzamy świeżość produktów przechowywanych w lodówce 

-nie kupujemy marynowanych mięs, gdyż sprzedawcy często dużą ilością                                                                                         
przypraw maskują nieświeżość mięsa 

- nie pijemy wody z kranu 

-nie kupujemy gotowych dań w sklepach i supermarketach, (np. sałatki)                                                                                  
mają one krótki termin przydatności i nie zawsze są odpowiednio przechowywane. 

-pamiętamy, by latem częściej myć ręce, nie tylko przed posiłkiem. 

 

Mniam 

   

LODY ŚMIETANKOWE 
 
Składniki: 
2 jajka                                                                                                                                                              
300 ml śmietanki 36%                                                                                                                                     
10 łyżek cukru                                                                                                                                               
1 łyżka przegotowanej ciepłej wody 
 
Sposób wykonania: 
Przygotuj 3 miski. W jednej ubij białka, dodaj 6 dag cukru i ubijaj dalej.              
W drugiej ubij śmietankę, a  w  trzeciej żółtka z łyżką wody i pozostałym cukrem. 
Zawartość wszystkich trzech misek delikatnie wymieszaj, aby powstała jednolita 
masa. Dokładnie nakryj naczynie folią spożywczą i wstaw do zamrażalnika.       
Co 3-4 godziny delikatnie zamieszaj lody. Chłodzenie trwa ok. 12 godzin. 

K. Brożek 

G. Wojciechowska 
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Tym razem refleksjami na temat  podzieliła się             
z nami Pani mgr Elżbieta Gawrońska pełniąca             
w naszej szkole funkcję pedagoga szkolnego. 

Agnieszka: Jaką rolę pełnią podróże w Pani życiu?                                                                                  
Elżbieta Gawrońska: Lubię aktywnie spędzać wolny czas, 
poznawać nowe miejsca i ludzi,  fascynują mnie. Dostarczają 
niezapomnianych wrażeń, po prostu wzbogacają. 

A: Proszę o dokończenie zdania: Podróż to...                                                    
EG: Podróż to przygoda, to jak czytanie dobrej 
książki. 

A: Woli Pani zwiedzać Polskę, czy wyjeżdżać za 
granicę?                                                                           
EG: Uważam, że można aktywnie spędzić czas    
zarówno w Polsce jak i za granicą.  

A: Jaką podróż (wycieczkę) zapamięta      
Pani do końca życia?                                                                                  
EG: Każda odbyta podróż jest w mojej   
pamięci, budzi miłe wspomnienia. Marzy 
mi się jeszcze wiele miejsc, które chciała-
bym zobaczyć. 

A: Jakie miejsce w Polsce poleci Pani       
innym na weekend?                                                                   
EG: Polecam Tatry, które fascynują                     
o każdej porze roku. 

 

CIEKAWOSTKI NA TEMAT TATR 

Najwyższy szczyt Tatr Polskich to Rysy (2499 m).  

Najgłębsze jezioro Tatr to Wielki Staw w Dolinie Pięciu Stawów Polskich (79,3 m) - trzecie 
miejsce w Polsce.  

Największe jezioro Tatr Morskie Oko (34,9 ha).  

Najwyższym szczytem położonym w całości na polskiej granicy jest Kozi Wierch (2291 m). 

Największy wodospad w Tatrach Polskich jest Siklawa (ok. 
70 m), która spada z progu Doliny Pięciu Stawów           
Polskich.  

Najstarszym schroniskiem położonym po Polskiej części 
Tatr jest Schronisko nad Morskim Okiem im. Stani-
sława Staszica, uruchomione w 1908 r.  

Najpiękniejszymi uważanymi szczytami Tatr są: po polskiej 
stronie - Mnich, Giewont,  Mięguszowiecki Wielki, 
po słowackiej - Łomnica, Krywań, Wysoka.  

A.Pustuł 

http://www.tatromania.pl/rysy.html
http://www.tatromania.pl/wielki-staw.html
http://www.tatromania.pl/morskie-oko.html
http://www.tatromania.pl/dolina-pieciu-stawow-polskich.html
http://www.tatromania.pl/dolina-pieciu-stawow-polskich.html
http://www.tatromania.pl/schronisko-morskie-oko.html
http://www.tatromania.pl/mnich.html
http://www.tatromania.pl/giewont.html
http://www.tatromania.pl/mieguszowiecki-szczyt.html
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Fryzury na lato 2013 
 modne cięcia i ułożenia 

 
Z jednej strony mocne, krótkie cięcia oraz odważne odcienie czerwieni           
i fioletów, z drugiej: naturalne, długie i lśniące włosy – to propozycja          
stylistów w sprawie fryzury na lato 2013.  
 
Najmodniejsze wiosenno-letnie fryzury jawią się w bardzo krzykliwych od-
cieniach czerwieni i fioletów, z geometrycznymi grzywkami i mocnymi cię-
ciami. Modne są także grube grzywki od czubka głowy, strzyżone najczęściej 

mocnymi, grubymi liniami. W tym sezonie znaj-
dziemy propozycje od krótko wystrzyżonych, moc-
no wystylizowanych i postawionych fryzur po bar-
dzo płynne linie fal i loków. 
 
 
W tym sezonie postaw na lekkie, delikatne 
oraz świeże fryzury. Nawet supermodny, 
niedokładnie zaplatany wokół  głowy war-
kocz powinien wyglądać naturalnie, jakby 
stworzenie fryzury zajęło maksymalnie          
5 min. 
Nie przejmuj się odstającymi kosmykami, 
asymetrycznym przedziałkiem czy niesfor-
nym pasmem wymykającym się z upięcia. 
  
 
 

Jak pielęgnować włosy latem?  
 
Latem włosy nie mają łatwego życia. Szkodzi im ostre słońce, wiatr, kąpiel w słonej wodzie 
morskiej i chlorowanej w basenie. Jak im pomóc, by były zdrowe i lśniące? Mamy dla Ciebie 
kilka porad. 
 
Szampon do włosów farbowanych zawsze zawiera filtry UV. Gdy koloryzujesz włosy, możesz 
używać go na zmianę z szamponem do twojego rodzaju włosów (suchych, łamliwych, tłustych 
itd.). W ten sposób najłatwiej zachować równowagę skóry głowy i zarazem zapobiegać blak-
nięciu koloru. 
 
Odżywka w spreju pomoże ci rozczesać włosy po kąpieli. Osusz je ręcznikiem i nakładaj ko-

smetyk, gdy są wilgotne. Nie czekaj, aż splątane wyschną, 
bo rozczesując, możesz je uszkodzić. 
 
Mgiełka z filtrami UV nie obciąża włosów, a bardzo ułatwia 
każdą stylizację. 
 
Chcesz mieć loki? Nic prostszego: w wilgotne włosy wetrzyj 
kosmetyk do modelowania loków i skręcaj je na palcu. 
 
 Na plażę upinaj i związuj włosy w supełki, warkocze, kitki. 
Im mniejszą powierzchnią narażone będą na działanie 
słońca, tym dla nich lepiej. 

A. Bartos, A. Dudkiewicz 
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Narodziła się z żartu, uśmiechu, złości, 

nikt jej nie zaplanował,             

nie projektował  jej zdolny architekt. 

Nie rozważali  

żadnych „za” lub „przeciw”. 

Powoli, wśród rozmów i milczenia, 

pomiędzy śniegowymi płatkami  

i śpiewem wiosennych kosów. 

Pielęgnowana rozkwitła,  

przez chwilę nieuwagi  omdlała. 

Oczekuje wciąż                                              

na pokarm niezbędny do życia…  

                                                                     śim 


