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No i koniec!  
Na szczęście nie nasz, ale Zimy. 
Po piętnastu tysiącach lat świetlnych naszych tortur, czyli po 
trzech miesiącach, nadchodzi długo oczekiwany czas. Po okresie, 
w którym czujemy się jak statystyczny Polak-  starzy,  
zniszczeni,  pozbawieni radości Ŝycia, nadchodzi czas, w którym 
słoneczko i drzewa całe w kwiatach będą standardem. Z 
nadejściem Wiosny mamy mnóstwo energii i pomysłów, więc na 

pewno zaskoczymy otoczenie czymś szalonym, 
niezwykłym, np. napiszemy  jakiś  bestseller 
lub…… pozytywnie  zaliczymy sprawdzian! 

Wiosna sprzyja spacerowiczom, wszak świeŜe 
powietrze to samo zdrowie. Wreszcie mamy 
okazję aby przed zazdrosną koleŜanką 
pochwalić się nowym 

chłopakiem. 

Najgorzej mają jednak maturzyści, poniewaŜ 
nie dla nich ten wspaniały czas luzu i danserki. 
Nie jest to teŜ najlepszy moment na 
towarzyskie spotkania w gronie przyjaciół czy 
bezproduktywne „nicnierobienie”. Maturzyści 
powitają wiosnę, powtarzając: daty, układy, 
pakty       i czytając zaległe lektury do 
prezentacji     maturalnej. 

Bez względu na samopoczucie i wiek 21 marca 
przywitajcie Wiosnę tak jak naleŜy!         
Wspaniałych  doznań w 

Asia i Paula 
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 W jaki sposób pomagamy innym??? 
Wśród nas Ŝyje mnóstwo ludzi potrzebujących pomocy. Na szczęście nie brakuje tych,      
którzy mają wielkie serca i są skłonni pomóc w sposób materialny, ale takŜe porozmawiać lub 
po prostu uśmiechnąć się. MoŜe nie wszyscy o tym wiedzą, ale w  naszej 

szkole mamy wiele przykładów bezinteresownej pomocy: 

KaŜdego roku organizowany jest Szkolny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Akcje polegają na sprzedaŜy napojów, ciast oraz innych wyrobów gastronomicznych       

wykonanych przez uczniów. Za niewielką kwotę moŜna spróbować swoich sił  
w karaoke lub skorzystać z usług naszych fryzjerek. 

Na terenie szkoły organizowana jest sprzedaŜ „cegiełek” na rzecz róŜnych fundacji, 
m.in. „PomóŜ i Ty”. 

Inne formy pomocy realizuje Szkolne Koło Wolontariatu. Nasi wolontariusze     
organizują  kiermasz uŜywanych podręczników oraz coroczną akcję  „ I Ty moŜesz zostać 
Świętym   Mikołajem” polegającą na zbiórce paczek dla młodzieŜy, która ma problemy     
finansowe. 

Akcja „PomóŜ dzieciom przetrwać zimę” polega na zbiórce odzieŜy i Ŝywności dla            
najuboŜszych z terenu naszego miasta.  

Nasza szkoła współpracuje z Domem Pomocy Społecznej. KaŜdego roku z 
okazji świąt BoŜego Narodzenia uczniowie odwiedzają mieszkańców, 
wręczając własnoręcznie przygotowane kartki i prezentując program 
artystyczny. 

Akcja „Gorączka złota” prowadzona przez Szkolne Koło PCK polega na zbiórce 
grosików, za które zakupione zostają podręczniki dla dzieci. 

Uczestniczymy takŜe w programie honorowego krwiodawstwa-  jeŜeli jesteś 
zdrowy i pragniesz podzielić się z potrzebującymi bardzo cennym darem- krwią, weź udział w kolejnej akcji. 

To cudowne, Ŝe w naszej szkole jest tyle osób o wraŜliwym sercu, którzy nie są obojętni na los 
potrzebujących. Pamiętajmy, Ŝe nawet podzielenie się drugim śniadaniem jest ogromną pomocą i 
szlachetnym czynem. NIE BÓJMY SIĘ POMAGAĆ!:)  

Robisz porządki? Oto kilka cennych wskazówek 

ZuŜyte baterie suche nie powinny trafić do kosza na śmieci,  gdyŜ stanowią powaŜne 
zagroŜenie dla środowiska. PrzekaŜ je swojemu wychowawcy i weź udział w konkursie. 
Najaktywniejsi    zbieracze otrzymują cenne nagrody. 

Nie wyrzucaj  tonerów od drukarek, wrzuć je do specjalnego pojemnika, który znajduje się  
w bibliotece szkolnej. Postępując w ten sposób, pomoŜesz potrzebującym dzieciom. 

TakŜe do biblioteki moŜesz oddać przeczytane ksiąŜki i czasopisma. Wzbogacisz w ten sposób 
księgozbiór szkolny i trafisz na listę naszych darczyńców. 

Zabawki, maskotki, gry i inne przedmioty, z  których juŜ „wyrośliście” przekaŜcie          
szkolnemu Wolontariatowi.  Podopiecznych Domu Dziecka i Szpitala Miejskiego ucieszy  
Wasza  pamięć i okazane serce. 

Domi i Sandra 

Red. 
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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 

Kurs wiązania krawatów :   

Bóg mówi do Adama: 
- Adam daj Ŝebro! 
- Nie dam! 
- No Adam daaaj!!! 
- Nie dam! 
- No proszę Adam daj!! 
- Nie dam, mam jakieś złe 
przeczucie. 

Jan pyta Ŝonę, jak chce uczcić ich 40-stą rocznicę 
ślubu. 
- Chcesz nowe futro z norek? 
- Nie bardzo. 
- Hm, a moŜe nowego Mercedesa? 
- Nie. 
- A moŜe nowy domek letniskowy gdzieś na wsi? 
- Nie, dzięki - znowu odmawia. 
- No to co byś chciała? 
- Janek, chcę rozwodu! - zaŜądała. 
- Wybacz, dzióbku, nie planowałem wydać tak duŜo! 
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Dzień Kobiet 

 8 marca to jedyny dzień w roku kiedy kobiety są waŜniejsze od męŜczyzn.           

Kobiece wymagania wzrastają do rozmiarów portfela adoratora, a czasem              

i przekraczają jego budŜet. Wówczas adorator - zamiast świecić przykładem 

przed innymi  kawalerami zabujanymi w swoich pannach - świeci oczami przed 

kelnerem, restauratorem lub taksówkarzem. Tego dnia ceny kwiatów                        

i czekoladek wzrastają o 300%, a miejsce w dobrej knajpie moŜna zarezerwować, co najwyŜej, na Dzień 

Kobiet w przyszłym roku. MęŜczyźni myślą, Ŝe jeśli przez jeden dzień obdarzą kobiety wzmoŜoną      

atencją (czytaj: szacunkiem, powaŜaniem) , to naładują im bateryjki oddania i wdzięczności na cały rok.   

Kobiety przyjmują Dzień Kobiet jako znak nadchodzących zmian, których efektami będą mogły cieszyć 

się przez resztę Ŝycia. Doświadczenie uczy nas czegoś zupełnie innego….                                                      

Znakiem charakterystycznym Dnia Kobiet są naręcza tulipanów i wewnętrzny dramat męŜczyzny,      

który po obdarowaniu kwiatkiem: dziewczyny, babci, nauczycielki i sąsiadki, zasypia z poczuciem     

spełnionego obowiązku.  

JeŜeli nie wiecie, co napisać lub powiedzieć swojej kobiecie lub koleŜance,         
mamy dla Was kilka zabawnych propozycji: 

Kobiety to piękne nastroje i duŜe Ŝyciowe wyboje. Matki Polki, Matki Królów, 
większa Pani - więcej bólu. Ja kocham kobiety skromne, inteligentne i rozsądne. 
Taką kobietą jesteś Ty, co spełnia wszystkie moje sny. 

Przyjmij Ŝyczenia Babo Kochana od drugiej baby z samego rana, niech dzień 
cały będzie radosny, bądź zdrowa Babo, aby do wiosny... 

Studniówkowych wspomnień czar… 

Mimo, Ŝe od Studniówki minęły juŜ dwa miesiące, postanowiliśmy przypomnieć uroczystość we 
wspomnieniach maturzystów.  Zadaliśmy uczestnikom balu następujące pytania: jakie s ą Twoje 
wraŜenia ze Studniówki, co Ci się najbardziej podobało lub przeciwnie- co nie przypadło ci do gustu?                        

Według Adama Ćwieka z klasy III LP impreza była przyzwoita.  Na balu bawił się bardzo dobrze wraz ze 
swoją koleŜanką. Nasz kolega uznał, Ŝe było za mało miejsca do tańca, ale za to wystrój sali był 
cudowny.                                                                                                                                                                       
Bartłomiej Pająk z klasy III B LO bawił się świetnie w doborowym 
towarzystwie. O Studniówce mówi, Ŝe była to jedna z lepszych imprez , na 
jakich bywa.                                                                                                               
Ewa  Półtorak z klasy III A LO powiedziała nam: „ Było bardzo fajnie. 
Dobrze się bawiłam . najbardziej podobała mi się muzyka”. KoleŜanka 
wolałaby jednak, aby podawano więcej ciepłych posiłków 
(głodomorek????).                                                                                                                                                      
Dla Pauliny Kachniarz z klasy IV TH tegoroczna Studniówka była miłym 
zaskoczeniem, poniewaŜ młodzieŜ bawiła się wspólnie, nie tworząc grup. 
Szkoda tylko, Ŝe przerwy między utworami były takie dłuuuugie.                                                                                                                                                              
Edyta Wnuk z Klasy IV TG na Studniówce bawiła się tak jak większość - 
świetnie. Edycie podobały się kreacje innych dziewcząt!!                                                                                                                               

Domi i dziewczyny 

Domi, Sandra, Dobry 
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GRATULUJEMY!!! 

                                                                                                                                                                                                          

Z okazji obchodów  60- lecia Miejska Biblioteka Publiczna w 

Zawierciu ogłosiła konkurs dla młodych twórców literackich. W 

konkursie brali udział uczniowie gimnazjum i liceum powiatu 

zawierciańskiego. Istniały dwie kategorie: wiersz i opowiadanie. 

Tematyka  prac była dowolna. Organizatorzy konkursu ufundowali 

atrakcyjne           nagrody. W konkursie uczestniczyli także uczniowie 

naszej szkoły,    a Paweł Mirończuk z klasy II B LO otrzymał 

wyróżnienie. Jeżeli  chcecie przeczytać nagrodzone prace, polecamy 

stronę internetową Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Zawierciu 

www.mbpzawiercie.jnet.pl  

Postanowiłyśmy przeprowadzić wywiad z naszym poetą.: 

1.  Jaka jest tematyka Twoich wierszy? 

Paweł: Są to przemyślenia na temat mojego życia i tego co dzieje się 

wokół mnie. 

2. Kto lub co skłoniło Cię do wzięcia udziału w konkursie? 

P:  Nauczycielka od polskiego.  

3. Jak się  czułeś  gdy zatelefonowano do Ciebie z zaproszeniem na 

uroczystość wręczenia nagród? 

P:  Czułem się doceniony i moje EGO zaczęło puchnąć (śmiech). 

4.Czym dla Ciebie jest udział w konkursie i osiągnięty sukces? 

P: Udział w konkursie jest możliwością zaprezentowania się          

szerszemu gronu odbiorców.  

5.  Dlaczego Twoje wiersze są takie smutne i pesymistyczne? 

P: Nie wiem. Takie słowa  przychodzą mi na myśl.  

Wkrótce z inicjatywy Biblioteki Miejskiej ukaże się tomik, w którym 

zostaną wydane utwory nagrodzonych osób.  A póki co,                     

prezentujemy próbkę twórczości Pawła. 

domu mój Ty mnie znasz najlepiej  
widziałeś moje wzloty i upadki  
smutki i radości  
dziękuje za to że dawałeś mi       
schronienie i ciepło  
teraz to koniec odchodzę...  
żegnaj...  
tym razem upadłem na samo dno  
niżej już się nie da  
grunt mam tak grząski pod nogami 
że nie jestem w stanie się odbić  
pochłania mnie coraz bardziej  
tonę  
nie widzę już nic  
nie czuje niczego  
widzę swoje martwe ciało dryfujące 
wśród innych  
którzy nie dali rady sprostać życiu         
i wybrali najprostsze rozwiązanie  
znów to uczucie wzbiera  
złość  
wzbiera we mnie złość!!  
stałem się tym z których zawsze     
szydziłem!!  
słaby  
bez celu  
ja tak nie skończę!!  
niech będzie co ma być...  
albo nie!!  
to ja mam decydować co ma być..  
 
żyłem ale byłem martwy  
musiałem umrzeć żeby żyć Domi i Sandra 

Nasi uczniowie uczestniczą w różnych rodzajach współzawodnictwa. Poniżej zamieszczamy listę             

wyróżnionych w konkursie „Zbieranie zużytych baterii suchych”: 

 

Karol Kowalik - 1008 sztuk baterii, nagroda o wartości 600 zł. 
 

Martyna Jakubowska - 1007 sztuk baterii, nagroda o wartości 600 zł. 
 

Adrian Błaszkiewicz - 1007 sztuk baterii, nagroda o wartości 600 zł. 
 

        Anna Smoleń - 762 sztuk baterii, nagroda o wartości 300 zł. 
 

Michał Zając - 553 sztuki baterii, nagroda o wartości 300 zł. 
Red. 
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Wiosenny szał ciał   Wiosenny szał ciał   Wiosenny szał ciał   Wiosenny szał ciał   

2009200920092009        Krótka, obcisła kurteczka z rękawem do łokcia w duecie z króciutkimi szortami hot pants? A może debiutantka, minispódniczka z kieszeniami o nieregularnym wykroju efektownie wykończona wielobarwnymi szwami? Albo męskie rurki, numer jeden wśród dżinsów na topie? Czy może dzianinowy top, biały z dekoltem obszytym czarną falbanką,                  w najmodniejszych kolorach? Które z nich będzie gwiazdą, hitem nadchodzącego sezonu? Proponujemy motyw kwiatowy we wszystkich możliwych       kolorach i formach. Od pojedynczych po bukiety, łączki - tak, ale nie przesłodzone, bardziej w stylu folklorystycznym. Piękne jedwabne bluzki i zwiewne sukienki   wyglądają jak obrazy ręcznie malowane i często przypominają prawdziwe dzieła sztuki. Styl kwiatowy mamy      połączony z bardzo charakterystyczną dla tegorocznej wiosny oraz lata przezroczystością i półprzezroczystością. Delikatne tkaniny w ręcznie malowane kwiaty,   długość wokół kolana oraz wyraźne zaznaczona skórzanym paskiem 
Wiosna w kinie 
 
Gatunek: Komedia 

Produkcja: Polska 

Obsada aktorska: Tomasz Karolak, Daniel Olbrychski, Tomasz Kot 
Najnowszy film teamu Konecki i Saramonowicz - twórców "Testosteronu" i "Lejdis",       
największych polskich hitów kinowych ostatnich lat - opowiada o tym, jak wielką siłę ma 
miłość od pierwszego wejrzenia. Kiedy Kostek (Marcin Dorociński) spotyka Lunę 
(Magdalena Boczarska), nie ma wątpliwości, Ŝe ta piękna blondynka o tajemniczym 
spojrzeniu jest jego "drugą połówką pomarańczy". Problem w tym, Ŝe Lunę i Kostka 
dzieli tak wiele, Ŝe wydaje się, iŜ nie ma Ŝadnych szans, by mogli być razem.  
 

LEKTURA Z DRESZCZYKIEM-  Ted Dekker ADAM 
Daniel Clark, specjalista od portretów psychologicznych zatrudniony w FBI, podąŜa tropem      
zabójcy znanego jako Ewa. Nie ustaje w wysiłkach, by odnaleźć mordercę szesnastu młodych 
kobiet. Wnika w umysł psychopaty i dogłębnie analizuje chore, religijne podłoŜe zabójstw. Po 
szesnastu beznadziejnych miesiącach śledztwo przybiera dramatyczny obrót, a Daniel zostaje 
postrzelony.  

Przywrócony do Ŝycia po dwudziestu minutach śmierci klinicznej, nie moŜe dojść do siebie.   
Wie, Ŝe widział twarz mordercy, ale obraz jest zamazany. Nawet desperackie, niebezpieczne 
próby ponownego przeŜycia własnej śmierci nie naprowadzają go na trop zabójcy…. 

Sylwia i Monika 

IDEALNY FA
CET DLA MOJ

EJ DZIEWCZYNY 

Dora,Paula i Ilona 
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Z Qlturą na TY 
22 stycznia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z pisarką  
Joanną Fabicką. Łodzianka z pochodzenia, filmoznawca z wykształcenia, z doświadczenia            
montażystka, a prywatnie żona reżysera i mama dwóch córek. 
Na swym pisarskim koncie ma debiutancki tomik poezji pt. Bardziej cierpki smak oraz cykl           
powieściowy o dojrzewaniu nastoletniego Rudolfa Gąbczaka i jego dysfunkcyjnej rodzinie (Szalone 
Zycie Rudolfa, Świńskim truchtem, Seks i inne przykrości, Tango ortodonto).            
Obecnie pracuje nad książeczką dla dzieci.  
W spotkaniu autorskim uczestniczył nasz redakcyjny kolega Marcin, który zadał pisarce kilka pytań: 
M.G. Co jest dla pani największą inspiracją twórczą? 
J.F. Największą inspiracją dla mnie jest młodzież, zachowanie, rozmowy młodych ludzi. 
M.G. Kiedy ma pani największą wenę twórczą ? 
J.F. Najlepiej pisze mi się wieczorem gdy mąż wraz z dziećmi już śpią, w domu panuje cisza i nikt mi 
nie przeszkadza. 
M.G. Czy osobiste przeżycia znajdują odzwierciedlenie           
w pani literaturze ? 
J.F. Nie mogę udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ 
czasami wprowadzam moje prywatne życie do powieści,  
zmieniając fakty. 
M.G. Kto jest dla Pani autorytetem twórczym? 
J.F. Im więcej czytam, tym więcej się dowiaduję, toteż nie ma 
takiej osoby, która byłaby dla mnie w pełni autorytetem. 
M.G. Nad czym Pani aktualnie pracuje? 
J.F. Nie piszę teraz żadnej powieści, ale jestem w trakcie 
ekranizacji jednej z moich książek. Premiera przewidziana 
jest na przyszły rok. 
Marcin otrzymał od Joanny Fabickiej egzemplarz powieści Szalone życie Rudolfa z autografem.             
W kolejnym numerze podzieli się z nami wrażeniami z lektury i mamy nadzieję- zachęci do               
przeczytania książki.  

DJ 

PROMOCJA SZKOŁY 

W dniach 4,5,6 marca w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego odbędą się 
Powiatowe Targi Edukacyjne. Będzie to już VII prezentacja szkół          
organizowana przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego i NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty w Zawierciu. Forma targów stwarza 
młodzieży warunki do zapoznania się z rzetelnymi, atrakcyjnymi i 
wyczerpującymi ofertami funkcjonujących na naszym terenie szkół 
ponadgimnazjalnych.  W imprezie uczestniczyć będzie także delegacja 
Kołłątaja, która ma odpowiedzialne zadanie skutecznego zareklamowania 
naszej szkoły. 

Informacje zawarte w folderze reklamowym gimnazjaliści będą mogli skonfrontować                  
z rzeczywistością, odwiedzając nas w trakcie Dnia Otwartego Szkoły- 28 marca. 

Uczniowie rozpoczynający u nas naukę w technikum zdobędą kwalifikacje w zawodach: 

technik gastronom, technik kucharz, technik usług gastronomicznych,              

technik hotelarz, technik logistyk, technik fryzjer. 

Zaproście swoich znajomych i znajomych znajomych, pochwalmy się: kierunkami kształcenia, 
bazą dydaktyczną, wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, klimatem, atmosferą.                      

Red. 



 
STYCZEŃ 
• Szkolny Finał    
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 

• Próbna matura         
z języka angielskiego 

• Studniówka 

Wydarzyło się, czyli Ŝycie szkoły w skrócie  

W następnym 
numerze: 

Str. 8 

Rok 2009, numer 6 

LUTY 
• Ferie zimowe–   
zajęcia sportowe       
i biblioteczne 

• Literackie      
Walentynki 

• Akcja            
honorowego       
krwiodawstwa 

• Szkolny etap  
Olimpiady          
Teologicznej 

Uwaga!!! 

Już wkrótce (ok. 4 marca) rusza nowa, odmieniona strona 
internetowa naszej szkoły. Znajdziecie na niej informacje 

ogólne, aktualności i wiele innych ciekawostek. Zapraszamy!  

www.zskollataj.zawiercie.powiat.pl 

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  I.Sochacka I.Stańczyk A.Szymocha K.Trepka 
P.Trepka                                                                                       
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1. Przedmaturalne       
klimaty. 

2. „Trzymaj formę”- 
szkolny program 
profilaktyczny. 

3. Jak spędzić          
Majówkę? 

4. Recenzje. 

5. Wiosenny powiew 
kultury. 

6. Nowinki ze świata 
mody. 

7. Kolejna dawka  
świetnego humoru              
„ w... dropsie”. 

Kontakt z redakcją: 

gazetkak@interia.pl 

W dniach         
23, 24, 25      

marca w Parafii 
św. Brata         

Alberta odbędą 
się  rekolekcje  
wielkopostne.  

Szczegółowy 
program            

rekolekcji oraz 
warunki   

uczestnictwa 
zostaną       

przedstawione 
przez                  

wychowawców   
i katechetów.  

 

Uczniowie pragnący wziąć udział                                     

w Ogólnopolskim Konkursie                     
Recytatorskim proszeni są o przygotowanie 

dwóch utworów poetyckich oraz fragmentu prozy      
i zgłoszenie się do nauczyciela języka polskiego         

w nieprzekraczalnym terminie do  10 marca. Etap powiatowy        
odbędzie się 23 marca w MOK Zawiercie. 

Zachęcamy do udziału w konkursie! 

GRUDZIEŃ 

• Szkolny Dzień    
Zdrowia 

• Udział w targach  
gastronomicznych MEAT 
MEETING 2008 

• Świąteczna wizyta    
w Domu Pomocy        
Społecznej 

• Wigilie klasowe 

• Wigilia po angielsku 

Z OSTATNIEJ CHWILI 

 Wszystkich, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka prosimy o włączenie 
się do akcji zbierania nakrętek z plastikowych butelek typu PET.  Zostaną one  
wymienione na wózek inwalidzki dla niepełnosprawnego chłopca.  Nakrętki    

można przynosić do biblioteki szkolnej lub przekazać ks. Markowi Jelonkowi. 


