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Do Maturzystów 
Kołłątaj         
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Rozweselacz    
w dropsie 
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 Kolejny Młody 
Talent (kącik 
poetycki) 

4 

Kultura,      
literatura 
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Moda          
Zapraszamy do 
kina 

6 

Psychotest 7 

Wydarzyło się, 
czyli Ŝycie  
szkoły w skrócie               
Na wakacje 

8 

Nominowani               
i laureaci:           
Tomasz Brząkała      

Karina Drabek            

Anna Gołuchowska 

Agnieszka Gryc         

Agata Zasada 

Tradycją naszej szkoły jest przyznawanie Nagrody imienia Hugona 
Kołłątaja trzem absolwentom klas maturalnych. Aby pretendować    

do wyróŜnienia, naleŜy spełnić wiele warunków, m.in. aktywnie 

uczestniczyć w Ŝyciu szkoły, uzyskiwać dobre i bardzo dobre wyniki w 

nauce.  

Laureaci zostają wyłonieni w trakcie tajnego głosowania Rady           

Pedagogicznej. 

W tym roku szkolnym statuetkę zdobyli: Tomasz Brząkała z klasy 
III A LO, oraz uczennice klasy III B LO- Karina Drabek            
i Agata Zasada. 

G r a t u l u j e m y  z a r ó w n o 

zwycięzcom jak i nominowanym, 

Ŝycząc                jednocześnie 

powodzenia na maturze i 

s u k c e s ó w  w  Ŝ y c i u          

osobistym. 
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Dzwonek na... MATURĘ! (trzy słowa do Maturzystów) 
Po Studniówce pozostały tylko wspomnienia, a co za tym idzie- matura tuŜ, tuŜ. A Wy, co robicie? 
Otworzyliście chociaŜ ksiąŜkę, czy moŜe stawiacie na nowe formy nauki (typu gg i fotka.pl)...? 

Wracając do tematu, matura jest jednym z najwaŜniejszych egzaminów w Waszym Ŝyciu. Więc wstyd byłoby 
jej nie zdać. Waszym rodzicom do napisania matury wystarczyły: kartka, długopis i wywrotowe poglądy,              
a teraz?... wiedza i inne pomoce naukowe są niezbędne( gorzej jak was złapią). 

Na maturę panowie powinni ubrać garnitur a panie bieliznę, w której bawili się na Studniówce (podobno ma to 
przynieść szczęście). Osobiście radzimy białe bluzeczki z podwiniętym mankietem-  do celów oczywistych. 

Przed samą maturą zapomnijcie o Havanie, Beczce, Malibu i odpocznijcie, aby Wasz umysł był sprawny.    
JeŜeli dostosujecie się do naszych rad to sukces gwarantowany! 

Drogi Maturzysto, gdybyś jednak nie zdał matury (czego oczywiście nie Ŝyczymy, ale taki wariant teŜ trzeba 
brać pod uwagę), to nie przejmuj się, poniŜej prezentujemy 
listę zawodów, które moŜesz wykonywać bez matury: 

-Oszust matrymonialny 

-Prezes partii politycznej 

-Aktor o światowej sławie 

-Gwiazda hip-hopu 

-Producent czegoś tam 

-Terrorysta 

To chyba niezłe, co? 

śyczymy Wam powodzenia!!! 

Kołłątaj zaprasza !!! 
Nasi Maturzyści oraz pozostali uczniowie przekonali się juŜ, Ŝe szkoła, do której uczęszczają, jest 
jedyna i niepowtarzalna. Nadeszła pora, aby inni  „posmakowali Kołłątaja”!   Reklamowaliśmy się na 
Targach Edukacyjnych oraz w trakcie Dnia Otwartej Szkoły. Nasz oferta edukacyjna spotyka się      
z duŜym zainteresowaniem, poniewaŜ w nadchodzącym roku szkolnym  proponujemy naukę na 
atrakcyjnych kierunkach: 

technik hotelarz                                                                                                                                                                                                      
technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego                                                                                           
technik kucharz                                                                                                                                                                                                       
technik usług fryzjerskich                                                                                                                           
technik logistyk 

Liceum ogólnokształcące:                                                                                            
profil humanistyczny,                                                    
profil informatyczny (grafika) 

                                       

 

Drodzy uczniowie pora na Was! Opowiedzcie kolegom o naszej 

szkole, o klimacie, bazie dydaktycznej, nauczycielach.                 

Zaproście swoich następców i wspólnie pracujmy na sukces 

Kołłątaja!!! 

 

 
Targi Edukacyjne 

Dzień Otwarty 

Adc 

Paula ~ Ąsiek 



To nie dresiarze, to rycerze Ortalionu 
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JanQ & Mayron 

Pozdrowienia: dla czytelników: „ROLAND” , „JACUCH” , „TWOJA STARA”  ‘JeŜeli chcesz, 
aby Twoje pozdrowienie znalazło się w naszym dziale, daj znać :D 

Dawno, dawno temu, kiedy dresy juŜ szeleściły, popularna była nacja jeźdźców zwanych rycerzami 
ortalionu. WyróŜniali się oni spośród innych wojów światopoglądem, zbroją, końmi... Wszystkim! 

KrąŜą o nich legendy, szlachta słysząc szelest ortalionu, drzwi w okiennicach zamykała, a ksiąŜęta mosty 

zwodzone podnosili. Tak, to oni, rycerze ortalionu! 

WyróŜniali się wieloma aspektami - zbroja, nowoczesna w paski, które symbolizują męstwo i odwagę.   

Przyłbica - z daszkiem, odrobinę przyciemniona, by złych oczu przeciwnikowi nie pokazywać.                    

Rumak    - zazwyczaj bawarski, z Prus przywieziony, mało jeŜdŜony, sportowy i prawie jak nowy.           

Przyozdobiony  proporczykami wszelakiej maści! 

Zwyczajami się takŜe owi nadwiślanie wyróŜniali. Gdy szlachta w karczmach bawiła, oni w gimnazjonach nad 

tęŜyzną swą pracowali. Gdy mieszczaństwo upijało się winem… oni anabolikami swe mięśnie nadmuchiwali. 

Trudnili się oni przewaŜnie utrzymaniem porządku w karczmach i gospodach, zapał studzili chłopów,    

mieszczan i kaŜdego kto czytać umiał. 

W wolnych chwilach miejscowe dziewki uwodzili, zajeŜdŜając swymi pruskimi rumakami do wsi. A nie wolno 

zapomnieć, Ŝe plebejskie dziewoje, jakŜe uwielbiały rycerzy w szeleszczących zbrojach, mknących przez 

podgrodzia na swych bawarkach w wieku podeszłym. 

Za niezwykle miłych i uprzejmych ludzi byli uwaŜani, ilekroć spotykali kogoś na swej drodze pytali:         

Czy masz jakiś problem?! 

GALERIA AUTORSKA ANDRZEJA MLECZKI 
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Kolejny Młody Talent... 
 

Prezentujemy wywiad z Olą Glac z klasy I TH, która zgodziła się z nami porozmawiać                  

i opublikować kilka swoich wierszy. 

Ilona,Ewelina,Paulina: Dlaczego zaczęłaś pisać wiersze? 

Ola: Czytałam wiersze pewnego poety i zaciekawiło mnie, jak zwykłe rzeczy moŜna ubrać          

w niezwykłe słowa i chciałam tego spróbować. 

I.E.P: Kiedy najchętniej piszesz? 

Ola: Nigdy z nudów, piszę, kiedy tego potrzebuję.                                                            

I.E.P: Co najbardziej Ciebie inspiruje?                                

Ola: Miłość...moja... 

I.E.P: Jaka jest tematyka Twoich wierszy? 

Ola: Miłosna… raczej. 

I.E.P: W jaki sposób zachęciłabyś młodych poetów, aby ujawnili swój talent? 

Ola: Nie ma wierszy bez sensu. KaŜdy jest inaczej rozumiany. W wierszu moŜna wyrazić   

swoje poglądy, uczucia i podzielić się nimi. Pisząc robicie coś dla siebie, ale teŜ dla innych,     

to jest fajne. Po prostu piszcie i nie chowajcie tego do szuflady. 

Oto uczucia naszej poetki wyraŜone wierszem: 

 

 

       

                

            

 

 

Twoja gwiazdka                       

A jeśli kiedyś odejdziesz?                            

Znikniesz jak szara mgła,                                             

Pamiętaj, Ŝe w Twoim sercu 

Na zawsze zostanę ja. 

A jeśli kiedyś mnie zranisz? 

Dla ludzi to rzecz typowa; 

Miłość mnie wtedy ostudzi, 

Więc wróć, by Ci darować. 

A jeśli coś mi się stanie? 

Albo po prostu gdzieś zginę,  

Jeśli mnie kochasz kochanie, 

To wspomnij swoją dziewczynę. 

Gdy słońce będzie znikało 

 I księŜyc błyśnie na niebie, 

Poślę Ci gwiazdkę małą, 

Niech świeci tylko dla Ciebie. 

Dla Ciebie 

Tylko Tobie skarbie mały 

Oddam moje ciepłe serce, 

Mój świat snów i marzeń cały 

Oddam w Twoje dobre ręce. 

MoŜe, gdy Ci ę pytam o coś, 

Odpowiedzieć mi nie umiesz, 

Wiem, ze kaŜdą ciepłą nocą 

Myśli moje chcesz zrozumieć. 

Wiem, nie jestem idealna, 

ChociaŜ teraz byś zaprzeczył. 

Czasem bywam „ nienormalna” 

I nie umiem wielu rzeczy. 

Tylko Tobie podaruję 

Z moich oczu błękit nieba. 

Jeśli to Cię uratuje, 

Dam mą siłę jeśli trzeba. 
Ewelina, Paulina, Ilona 
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Lutowy Czwartek Literacki różnił się nieco od dotychczasowych 

spotkań. Bogdan Dworak- zawierciański pisarz i krytyk literacki  wystąpił 

tym razem nie w roli gospodarza, ale w roli bohatera. Okazją stała się 

nowa książka autora pt. Dokumenty i ludzie, wydana z okazji 85-lecia  

istnienia Cechu Rzemiosł Różnych w Zawierciu. W spotkaniu uczestniczył 

nasz redakcyjny kolega Michał Dobrzański. Oto fragmenty rozmowy    

przeprowadzonej z Bogdanem Dworakiem: 

D: Co jest tematem Pana poezji?                                                                                                                        

Bogdan Dworak: Samo życie.                                                                                                                                        

D: W jakiej atmosferze, w jakim klimacie najlepiej się Panu tworzy?                                                                        

B.D:  O świcie. Od czterdziestu prawie lat wstaję o piątej rano i jeśli się 

uda, pracuję do dziewiątej. Oprócz pisania, którego specjalnie nie lubię (muszę być szczery), zawsze pięć godzin dziennie 

czytam.                                                                                                                                                                                                         

D: Czy osobiste przeżycia znajdują odzwierciedlenie  w Pana poezji?                                                                                           

B.D: W poezji, w prozie. Pewien znakomity pisarz niemieckojęzyczny udowodnił, że nie trzeba stwarzać dziesięciu czy stu 

postaci literackich, ponieważ każdy autor ma w sobie tyle postaci, że pisząc o sobie, pokazuje czytelnikowi stu innych 

bohaterów.                                                                                                                                                                                                  

D: Jaki pisarz, pisarka jest Pana autorytetem?                                                                                                                                   

B.D:  Wielu… ale moim autorytetem moralnym jest Maria Dąbrowska. Jej polszczyzna jest równa polszczyźnie Adama 

Mickiewicza. Gdy ktoś uważnie czyta jej prozę, to „kąpie się w polszczyźnie” tak doskonałej, jakby czytał największych 

poetów. Ze współczesnych pisarzy mało kto tak potrafi  posługiwać się polszczyzną.                                                                                                                                         

D: Jaka jest tematyka  Pana najnowszej książki?                                                                                                                               

B.D: Uważam, że ta najnowsza książka jest  wielkim wydarzeniem . To druga książka w Polsce o historii rzemiosła. Nosi 

ona tytuł Dokumenty i ludzie, ponieważ zawiera trzydzieści pięć życiorysów ludzi z Zawiercia. Obecnie w Europie nie  

toczą się żadne wojny, skończyła się walka klasowa, istnieje jedna wojna, mianowicie wojna kultur. Ja uczestniczę w tej  

wojnie, walcząc o tożsamość kulturową Zagłębia, która wyodrębnia nas w Polsce i w Europie.                                                  

D: Dziękuję za rozmowę. Dobry 

Spotkanie z autorką owocowej serii  
 

12 marca nasze redakcyjne recenzentki 
uczestniczyły w spotkaniu autorskim z pisarką 
Izabelą Sową. Rozgłos przyniosła jej tzw. Seria 
owocowa :Cierpkość wiśni , Herbatniki z 
jagodami, Smak świeżych malin, Zielone 
jabłuszko. Sowa opisuje w nich świat 
dwudziesto  i trzydziestolatków, którzy borykają 
się ze        zwyczajnymi problemami. Oprócz w/w 
powieści napisała także: Opowieści wigilijne ,             
10 minut od centrum , a jej ostatnia książka 
nosi tytuł  Świat szeroko zamknięty .         
Spotkanie zorganizowanie w Pałacyku związane 
było właśnie z promocją najnowszej książki.      
Pisarka opowiadała o pracy nad swoimi 
powieściami, chętnie udzielała odpowiedzi na 
pytania czytelników dotyczące inspiracji twórczej. 
Autorka jest ceniona za styl i pogodę ducha. 
Urodziła się 1969 roku. Jest wegetarianką, 
mieszka              w Krakowie. Żyje z pisarstwa oraz 
zabawiania studentów opowieściami o magicznej 
mocy     psychologii społecznej. 

Świat szeroko zamknięty 
Do czytelnika 
"Skąd masz pewność, że        
inwestujesz w to, co ważne?             
Że wymieniasz podarowany     
ci czas na właściwe fanty?       
Co będziesz wspominać za lat 
dziesięć, dwadzieścia, 
trzydzieści? Nagrody, a może   
jedno zwykłe, słoneczne   

popołudnie? Emilia też nie wie  i nie chce  
wiedzieć. Woli przesypiać kolejne dni 
usadowiona w wygodnym fotelu.   Albo na 
miękkiej sofie. Ale pewnego dnia, pozbawiona 
okularów, otwiera pewną szufladę i..." 
Izabela Sowa 
W tej powieści można znaleźć zarówno śmiech 
jak i łzy, autorka swoim zwyczajem kieruje myśli 
czytelnika ku swoim bohaterom, angażuje w ich 
życie. Lekka narracja, wyczucie języka- to   
wszystko sprawia, że chce się czytać. 

Ilonex & Paula El.      
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Letnia metamorfoza 

Ciepło, gorąco, nareszcie lato za oknem. Radzimy wziąć urlop od 

rozsądku i zrobić to,  na co do tej pory nie mieliśmy odwagi. Przeszukajmy swoje 

szafy, pójdźmy na zakupy i oczarujmy wszystkich nasyconymi i intensywnymi 

barwami. Koniec z niewidocznym makijaŜem i strojem nieśmiałej dziewczynki. 

Podczas lata 2008 kobieta ma wzbudzać poŜądanie, kusić i mienić się pełną 

 

Stroje koloru Ŝółtego często są naszym stymulatorem i wyrazem     
wewnętrznej radości, spontaniczności, Ŝywiołowości. Po Ŝółte     
ubrania chętnie sięgają osoby kreatywne, sprawcze i poszukujące 
nowych wyzwań. Warunkiem noszenia koloru Ŝółtego jest choć lekko 
oliwkowa cera. Zbyt jasna będzie się gryzła z ubraniem i wyda się 
jeszcze jaśniejsza. 
śółty fantastycznie wygląda w połączeniu z czarnym. Cały czarny 
strój i Ŝółte dodatki wyglądają elegancko i bardzo na czasie.          
Ale nie ograniczajmy się tylko do dodatków! RównieŜ połączenie 
Ŝółtych ubrań z czarnymi daje świetne efekty. śółty to kolor, obok 
którego nie moŜna przejść obojętnie. 

 

Dopasowane nogawki spodni to idealny sposób na        

wydłuŜenie sylwetki 

Niski stan: przy krótkiej talii unikniesz złudzenia, Ŝe spodnie 

przecinają twój tułów w połowie, co wizualnie dodatkowo 

go skraca. Wąska na całej długości nogawka: noszona do 

wysokich obcasów dodatkowo wydłuŜa nogę, podwinięta 

na dole - optycznie skraca. Dla kogo: dla wysokich                

i szczupłych dziewczyn, które mają długie zgrabne nogi. 

MAJÓWKA W KINIE 
reŜyseria Piotr Wereśniak, scenariusz Ilona Łepkowska               
występują: P. Adamczyk, M. śmuda– Trzebiatowska,                 
B. Tyszkiewicz, G. Szapołowska 
 
"Nie kłam, kochanie" nie jest bajką. To miłosna historia, 
podana lekko, jednak nie pozostająca w oderwaniu od Ŝycia,     w 
której wszelkiego rodzaju zawirowania towarzyszące jej 
bohaterom wypływają z sytuacji realnych. Ma pokazać, w jaki 
sposób kłamstwo i manipulacja moŜe stanąć w szranki z 
uczciwością, prostolinijnością i naiwnością. I – kto kogo 
"przechytrzy",       kto wygra ten pojedynek, w którym stawką 
jest miłość…  

Sylwia i Monika 
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1.Dokąd wybierzesz się wieczorem z ukochanym? 
 A) Do kasyna, gdzie moŜna zagrać w black jacka 
 B) Do waszej wspólnej koleŜanki, którą rzucił chłopak 
 C) Do kina na coś bardzo romantycznego 
2. Co przywieziesz z wakacji nad morzem? 
 A) Długi sznur korali ze złocistych bursztynów. 
 B) Drobne upominki dla przyjaciół. 
 C) Wspomnienie płomiennej znajomości 
3. Jaką ksiąŜkę zabierzesz na urlop? 
 A) "Jak osiągnąć sukces" 
 B) "Jak zdobywać przyjaciół" 
 C) "Jak kochać i być kochaną" 
4. Jakie pytanie zadajesz sobie przed budką z lodami? 
 A) A gdyby tak załoŜyć własny interes? 
 B) Gdzie się podziały moje dzieciaki?  
 C) Czy lody są afrodyzjakiem? 
5. O czym myślisz w niedzielne popołudnie? 
 A) Co powiedzieć szefowi, by dał ci podwyŜkę i co zrobić, by była wyŜsza niŜ chce szef? 
 B) Obmyślasz nowy przepis na pyszny omlet dla rodziny 
 C) Wspominasz z uśmiechem pierwszą miłosną przygodę 
6. Który pomysł na nowy program w TV najbardziej ci się podoba? 
 A) ReportaŜe o dziesięciu najbogatszych ludziach świata 
 B) Cykl rozmów z osobami, które potrzebują pomocy 
 C) Blok programów "Ona i on - historia miłości" 
7. Jak wyglądałby poranek twoich marzeń? 
 A) Dzwoni telefon - zapraszają cię do "Milionerów". 
 B) Dowiadujesz się, Ŝe przyjaciółka wreszcie znalazła pracę 
 C) Ukochany podaje ci śniadanie do łóŜka 
8. Znajdujesz na ulicy 200 złotych. Co robisz? 
 A) Zakładasz konto z myślą, Ŝe jeszcze tylko 999.800 zł i będzie okrągły milion. 
 B) Przeznaczasz pieniądze na jakiś charytatywny cel 
 C) Kupujesz elegancką bieliznę 
9. Dopadła cię chandra. Aby poprawić sobie nastrój: 
 A) WypoŜyczasz kasetę wideo z filmem pod tytułem "Jak ugryźć 10 milionów" 
 B) Telefonujesz do przyjaciółki 
 C) Czytasz listy miłosne od ukochanego 

Przewaga A 

Pieniądze to źródło prawdziwego szczęścia - tak z grubsza brzmi twoje Ŝyciowe motto. 
Rzeczywiście, nęci cię bogactwo. Potrafisz cięŜko pracować, by się dorobić. W sprawach 
finansowych zachowujesz duŜą czujność. Skrzętnie notujesz wszystkie wydatki,        

dokładnie znasz stan swoich oszczędności. Ale od czasu do czasu lubisz umilić sobie  

Ŝycie i np. pójść do drogiej restauracji. Wniosek? ChociaŜ pieniądze wiele dla ciebie  
znaczą, to jesteś ich panią, a nie niewolnicą. 
 

Przewaga B 

Być podporą dla innych - oto twój główny cel. NaleŜysz do ludzi, którzy uwielbiają czuć 
się potrzebni. Potrafisz nie tylko słuchać, ale i szybko działać. Gdy ktoś zwraca się do 

ciebie z kłopotami, momentalnie rzucasz wszystko i pędzisz na ratunek. Trzeba zrobić 
zakupy chorej sąsiadce? Nie ma sprawy! Natychmiast zmieniasz swoje plany. Trudno 
znaleźć drugą tak ciepłą, serdeczną i Ŝyczliwą duszę jak ty! 
 

Przewaga C 

Przez całe dorosłe Ŝycie najwaŜniejsza jest dla ciebie namiętność. Masz naprawdę     

nienasycony apetyt na miłość. Od partnera nieustannie oczekujesz czułych wyznań,  
pragniesz pocałunków i oczywiście wszystko to znajdujesz. Bez wątpienia naleŜysz do 
osób o wielkim temperamencie, a męŜczyźni wprost za tobą szaleją 

DOWIEDZ SIĘ, KIM JESTEŚ!!! 

Domi i Sandra 



LUTY 
• Targi Edukacyjne 

• Rekolekcje 

• Udział w spektaklu 
„Potyczki teatralne” 

• Udział w Powiatowym 
Konkursie Języka         
Angielskiego 

• Turniej Piłki Siatkowej 
o puchar Dyrektora       
Zespołu Szkół im. Hugona 
Kołłątaja 

Wydarzyło się, czyli Ŝycie szkoły w skrócie  

W następnym 
numerze: 
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MARZEC 
• Zajęcia z IPN      
dla maturzystów 

• Udział w targach 
Edukacja 2008 

• Udział w Targach 
Hotelarskich 

• Udział  w Turnieju  
Gier i Zabaw o Puchar 
Starosty 

• Udział w rajdzie 
Przebiśniegom na    
spotkanie 

KWIECIEŃ 

• Dzień Otwarty 

• Akcja Honorowego 
Krwiodawstwa 

• Konkurs językowy 
Language Games 

• Udział w Konkursie 
Wiedzy Biblijnej 

• Wycieczka do Teatru 
im. A. Mickiewicza 

• poŜegnanie klas     
maturalnych 

• Kiermasz PCK 

 

Wkrótce nadejdą upragnione wakacje, 
ale zanim to nastąpi, pomyślcie   
jeszcze o:poprawieniu ocen , 

nadrobieniu   zaległości, 
usprawiedliwieniu opuszczonych 

godzin, kilku zaległych sprawdzianach, 
paru opasłych lekturkach, setkach 
ćwiczeń na wf-ie,   wizytach w 
gabinecie Pana Dyrektora, itp.. 

itd…….  

A po załatwieniu w/w listy spraw nie pozostaje nam nic innego, 
jak tylko cieszyć się dwoma miesiącami upragnionego lenistwa. 

UDANYCH WAKACJI śYCZY REDAKCJA !!! 

Zespół redagujący: M.Dobrzański D.Dorobisz  M.Gieszczyk D.Golanko D.Janus  S.Kaczoch P.Korpyś M.Król 

P.Lesiak J.Mazur P.Mirończuk E.Musialska S.Pałka A.Pietruszka I.Sochacka I.Stańczyk 

K.Trepka P.Trepka E.Wnuk                                                                                                                                    

Cenzuruje i palcem wygraŜa: A.Drabek-Cebula 

1. Relacje i wspomnienia 

z wakacji, miejsca, 

które warto          

zobaczyć. 

2. Wyniki rekrutacji. 

3. Nasza szkoła             

w oczach            

Pierwszaków. 

4. Recenzje. 

5. „Sezon ogórkowy”     

w kulturze. 

6. Nowinki ze świata 

mody. 

7. Kolejna dawka  

świetnego humoru              

„ w... dropsie”. 

Kontakt z redakcją: 

gazetkak@interia.pl 

Kochani , nie 
zapominajcie    
o nas nawet 
podczas wakacji. 
Przysyłajcie na 
maila ciekawe 
zdjęcia, dzielcie 
się 
wspomnieniami i 
przygodami, 
wymyślajcie 
nowe działy   
gazety szkolnej. 
Najciekawsze 
pomysły       
wykorzystamy  
po wakacjach        


