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Kiedy niespełna 2 lata temu rozpoczynaliśmy naszą działalność, skład 
kolegium redakcyjnego tworzyli głównie uczniowie obecnej klasy III B 
LO. Od nich wypłynęła inicjatywa redagowania szkolnej gazety. Burze 
mózgu, dyskusje, czasami nawet drobne nieporozumienia– tak powstawał 
projekt działów tematycznych gazety HUGOŁŁAJ.  

Sylwia z Moniką śledziły aktualne trendy w modzie 
i zawsze podpowiadały co jest cool.  

Dzięki Dorocie, Paulinie       
i  I l o n i e  z a w s z e 
wiedzieliśmy na jaki film 
warto      wybrać się do 

kina i jaką ksiąŜkę      przeczytać. 

Asia wciągnęła do redakcji Paulinę 
z IV TH by od tej pory w sposób humorystyczny i za      
pomocą ciętego języka komentować nasze narodowe  
upodobania i obyczaje. 

No i wreszcie czas na 
trójkąt, oczywiście nie małŜeński, ale 
nasz– redakcyjny. Dominika i Sandra 
pod  przewodn ictwem Michała 
dzierŜącego dyktafon w ręku, byli 
zawsze tam gdzie działo się coś 
ciekawego.       Przeprowadzali sondy, gromadzili opinie i zadawali 
kłopotliwe pytania. 

24 kwietnia wyŜej wymieniona część naszej załogi odbierze świadectwa 
ukończenia szkoły i po zdaniu matury rozpocznie nowy etap swojego Ŝycia. 
CóŜ, pozostało nam tylko napisać– moŜecie być z siebie dumni,        
zrobiliście kawał dobrej roboty! „Resztki” redakcji dziękują Wam za 
współpracę i Ŝyczą powodzenia! 

  

Ps. Od czasu do czasu moŜecie podrzucić jakiś materiał do HUGOŁŁAJA. 
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Majówki czas 
JeŜeli myślicie, Ŝe nic Was miłego w Ŝyciu nie spotka, mylicie się. 
JuŜ za niedługi czas nadejdzie maj a wraz z nim dłuuugi weekend 
majowy.  Czas cudnego, błogiego relaksu. Postanowiliśmy 
dostarczyć naszym czytelnikom odrobinę inteligentnej wiedzy na 

temat dni wolnych od szkoły i pracy. 

1 maja — Święto Pracy  

Dawno, dawno temu nasi rodzice z uśmiechem i pieśnią na 
ustach szli w pochodzie pierwszomajowym, głosząc peany na 
cześć pracy. 

Od 2004 roku tego dnia świętujemy takŜe fakt przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. Zjednoczona Europa miała nas       
wyciągnąć z kryzysu, cóŜ, ostatnio sama zmaga się z 
załamaniem gospodarczym.  

2 maja — Dzień Flagi 

Dzień Flagi ustanowił Sejm 20 lutego 2004 roku. Traktując sprawę 
powaŜnie,  święto ma popularyzować wiedzę o polskiej toŜsamości     
i symbolach narodowych. Nie brakuje jednak takich, którzy      
twierdzą, Ŝe święto flagi wymyślono jedynie po to, aby narodowych 
barw nie trzeba było ściągać pomiędzy 1 maja a 3 maja.                 
Najbardziej logiczne uzasadnienie brzmi: 2 maja świętujemy po to, 

aby weekend stał się dłuŜszy od przeciętnego.  

3 maja — Święto Konstytucji 3 maja 

Tą datę kaŜdy znać powinien! - 3 maja 1791 roku uchwalono 
pierwszą w Polsce i drugą na świecie konstytucję. Czy wiecie 
kto był współautorem konstytucji? Oczywiście, Hugo Kołłątaj
- patron naszej szkoły. Dzieje owej rocznicy były burzliwe,           
ale ostatecznie od 1990 roku dzień 2 maja został uznany za 
święto narodowe. Dla uczniów najwaŜniejszy zapewne jest 
fakt, iŜ dzień ten jest wolny od nauki.  

 

Tegoroczna majówka będzie dłuŜsza ze względu na egzaminy 
maturalne, które odbędą się 4 i 5 maja. Niewątpliwie jest to dobra 
informacja dla wszystkich poza maturzystami.  CóŜ, jedni do ksiąŜek, 
inni na spacer, a wszystkim Ŝyczymy miłego dłuuugiego weekendu!  

Asia i Paula  
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JanQ & Mayron 

Pozdrowienia: dla czytelników: „’ WĘGLU ‘   JeŜeli chcesz, aby Twoje pozdrowienie znalazło się w naszym 
dziale, daj znać :D 

Wiosenne inspiracje^^ <lol69> 

Wiosenny „lans” 
^^  

Wkrótce w Zawierciu będą produkowane  

Samochody BMW ze szklanymi drzwiami. 

• 
dla czego?? 

• 
Aby widać było cały dres^^ 

Rozmawia dwóch dresiarzy:  - Znasz takich: Beethoven, Mozart?  - A, co? Kroimy ich?  - Nie. Spoko goście. Melodyjki do komórek piszą.  
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TRZYMAJ FORMĘ!!! 

W roku szkolnym 2007/2008 nasza szkoła przystąpiła 
do programu edukacyjnego „TRZYMAJ FORMĘ”. 
Głównym celem przedsięwzięcia jest edukacja w 
zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych 
nawyków wśród młodzieŜy szkolnej poprzez promocję 
zasad       aktywnego stylu Ŝycia i zbilansowanej diety w 
oparciu  o odpowiedzialność indywidualną i wybór 
jednostki. Mówiąc prościej, autorzy programu pragną nakłonić młodzieŜ do 
zdrowego      odŜywiania i uprawiania sportu. W ramach projektu w ubiegłym 
roku przeprowadzono ankietę diagnozującą nawyki Ŝywieniowe wśród uczniów, 
odbyły się lekcje  wychowawcze o tematyce propagującej prawidłowe odŜywianie i 
aktywny styl Ŝycia. Uczniowie klas gastronomicznych przygotowali ulotki z 
prawidłowym jadłospisem, odbył się pokaz i degustacja zdrowej Ŝywności. W celu 
promowania aktywności      ruchowej zorganizowano  pokazy ćwiczeń 
relaksacyjnych oraz turniej druŜyn      mieszanych w biegu godzinnym i 
marszobiegu. W bieŜącym roku uczniowie     uczestniczyli w prelekcji 
przeprowadzonej przez pracowników policealnej szkoły    woj. śląskiego w Zawierciu. 
Opiekę nad projektem sprawują panie: mgr M. Czapla     i mgr E. Gawrońska, a 

realizatorami są nauczyciele i uczniowie naszej szkoły 

Kilka waŜnych informacji. 

Zdrowy styl Ŝycia łączy zbilansowane odŜywianie    
z aktywnym trybem Ŝycia. Czy wiesz, Ŝe tylko 30% 
ludzi dorosłych jest na tyle aktywnych by cieszyć 
się swoim zdrowiem? 

OdŜywianie się według zbilansowanej diety zarówno 
pod kątem odŜywczym, jak i energetycznym  jest 
niezwykle waŜne dla utrzymania dobrego stanu 
zdrowia i kondycji fizycznej. Pomaga nam czuć się 
lepiej i faktycznie zapobiega niektórym powaŜnym 

chorobom. 

 

Kilka cennych rad: 

Bądź aktywistą na co dzień – na początek przyłóŜ się do sprzątania, 
wynoszenia śmieci, spaceru. Krok po kroku zwiększaj swoją codzienną 
aktywność fizyczną, aŜ w końcu twój organizm 
sam będzie domagał się kolejnej porcji ruchu. 

Odpoczynek tylko aktywny - Rób wszystko,       
co przyjdzie ci do głowy (w granicach rozsądku), 
byle rozruszać sztywne kości. 

Zbilansowana dieta - to jest moŜliwe - WaŜne, aby dostarczyć 
organizmowi wszystkich niezbędnych składników     odŜywczych i 
energii, pamiętając przy tym, Ŝeby nie przesadzać              z cukrem, 
tłuszczem i solą. Staraj się, aby bazą dla twoich posiłków była 
skrobia. Jedz warzywa i owoce co najmniej 5 razy dziennie. 

Domi 
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MATURA z przymrużeniem oka 

Każdy wychodzi z założenia, że matura to poważna sprawa,      
ponieważ decyduje ona o naszej przyszłości i określa poziom 
naszego wykształcenia. Wciąż wypowiada się i pisze na jej temat 
wiele słów zupełnie serio. Może warto więc spojrzeć na nią            
z przymrużeniem oka? 

 

Na początek proponujemy kilka tematów do egzaminu 
ustnego z języka polskiego: 

1. Andrzej Lepper-  romantyk, czy pozytywista? Uzasadnij 
swój wybór z wykorzystaniem „ Chłopów” Reymonta. 

2. Czy powstańcy listopadowi mieliby szansę, gdyby wszyscy 
mieli telefony komórkowe? Porównaj i przeanalizuj     
mapę działań powstańczych z zasięgiem telefonii komórkowej. 

3. Porównaj Terminatora z Konradem Wallenrodem. 
4.Pudzianowski - Herkules naszych czasów. Odnieś jego sukcesy do osiągnięć mitycznego            

Herkulesa. 
5. "Jestem za a nawet przeciw" - zinterpretuj słowa znanego Polaka Lecha Wałęsy w odniesieniu  

do znanych Ci utworów literackich. 

 

Na maturze pisemnej warto zabłysnąć inteligentnymi cytatami, np.: 

I wtedy Jagienka wybiegła z domu i ruszyła z kopyta za Zbyszkiem.             

Izabela nie chciała poślubić Wokulskiego, mimo że był to człowiek z interesem.       

Pan Piotr widział w narzeczonej same zalety. Resztę zobaczył po ślubie.         

Justyna jest mądrzejsza od Marty, nie gardzi chłopem. 

 

Jeszcze kilka niezbędnych definicji: 

Praca grupowa 
Możliwość zwalenia winy na inne osoby. 

Inflacja 
Powód, dla którego musisz przeżyć ten rok za pieniądze, jakie zarabiałeś w zeszłym. 

Bankier 
Ktoś, kto pożyczy ci swój parasol podczas pięknej pogody, 
natomiast, kiedy zaczyna padać, natychmiast go odbierze. 

Konsultant 
Ktoś, kto weźmie zegarek od twojej żony, powie ci, która godzina, 
po czym każe zapłacić za informacje. 

Pesymista 
Optymista z bagażem doświadczeń. 

 

TRZYMAMY KCIUKI ZA MATURZYSTÓW!!! 

Adc 
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Postaw na spodnie! 
MoŜesz wybrać jedną z dwóch moŜliwych dróg. Albo postawić na całkowitą  
awangardę i zestawić spodnie z równie krzykliwą górą, np. 
mocno róŜową marynarką, albo wyeksponować dół, 
zakładając prostą, stonowaną bluzkę. Wpuść ją do środka i 
zapnij wąski pasek. W ten sposób podkreślisz talię. 
Wskazówka: Aby wyglądać wręcz ultramodnie, szukaj 
spodni o długości 7/8. Połącz je z zapinanymi wokół kostki 
sandałkami na szpilce. Będziesz wyglądać zjawiskowo! 

Trafiony dodatek 

Błękitny lakier kojarzy nam się z oceanicznymi falami 

rozbijającymi się o brzeg, błękitne bikini, niebieskie bezchmurne 

niebo ... RównieŜ Ŝółty nietrudno wkomponować w ten jakŜe 

bajkowy         obrazek-tropikalne wakacje na wyspie- owoce 

tropikalne zrywane prosto z drzew, słońce, złocisty piasek czy 

bananowe desery..    Zimą na topie były ich głębsze odcienie- złoty 

i granatowy ,         ale wraz z nadejściem wiosennego sezonu prym 

zaczęły wieść     lekkie kolory. 

Szalone Ŝycie Rudolfa 

Powieść Joanny Fabickiej przedstawia pół roku z Ŝycia 14-letniego Rudolfa      

Gąbczaka. Zapiski prowadzone są w formie pamiętnika. Główny bohater - nastoletni 

Rudolf - marzy o zostaniu aktorem. Jednak droga przed nim daleka, póki co bierze      

lekcje dykcji, Ŝeby zminimalizować wadę wymowy. Jakby tego było mało musi uŜerać 

się z dyrektorem szkoły - Pęcherzem, który nie darzy go zbytnią sympatią.                                     

Do tego wszystkiego dochodzi zwariowana rodzinka naszego bohatera.                     

Matka - z zawodu psycholog - przewodzi feministycznej organizacji kobiet. Ojciec ma 

niewiele więcej do powiedzenia niŜ Felicjan Dulski. Bratanek Rudolfa - 5 letni Gonzo 

ciągle stwarza problemy, a babcia słynie z ciągłego marudzenia.  

KsiąŜka przepełniona jest sporą dawką humoru, zarówno słownego, jak i 

sytuacyjnego. Autorka często sięga do dowcipu, praktycznie w kaŜdym zdaniu próbuje 

rozśmieszyć czytelnika.  

Gwarantujemy Ci, Ŝe "skrzydlate" bluzki trafią do 
czołówki twoich ulubionych ciuchów na ten sezon. 
Dlaczego? Po pierwsze, są superwygodne, po drugie 
- stanowią idealną „górę” do błyszczących 
legginsów na wieczór oraz do postrzępionych 
jeansów      z rockowym rodowodem. Skrzydlate 
bluzki kochamy takŜe za to, Ŝe gdy trzeba, 
perfekcyjnie       zamaskują „to i owo”, czyli nieco 
pulchniejsze po zimie boczki albo jeszcze nie do 
końca wymodelowane przed wakacjami ramiona. 

DJ 

Wiosenna randka z …..modą 

Oluś i Ninuś  
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Kolor– podkreślenie osobowości 

Upodobania kolorystyczne to coś więcej niŜ tylko wybór barwy, w której jest komuś do 
twarzy. To oznaka charakteru! Zdecydowana przewaga jednego koloru w ubraniu, to  
sygnał, który pozwoli ci szybko ocenić, z kim masz do czynienia. Przyjrzyj się, czy warto 
zawierać znajomość. 

Szary oznacza potrzebę odsunięcia się, wyciszenia i pragnienie osiągnięcia wewnętrznej 

równowagi. Taka t osoba unika rywalizacji. Jest skromna, ugodowa, ale... niestety niezbyt lubi 

rozrywki.                                                                                                                           

Czarny lubią na ogół osoby bardzo skoncentrowane na własnych sprawach. Nie licz na to, Ŝe     

łatwo skłonisz miłośnika czerni do kompromisu. Ale to dobrzy kompani do długich rozmów i 

gorących dyskusji.                                                                                                                                                        

Brązowy ujawnia silną potrzebę bezpieczeństwa i brak pewności siebie. Tacy ludzie bywają      

nieśmiali. Musisz przejąć inicjatywę!                                                                                                                            
Fioletowy sygnalizuje zainteresowanie sprawami ducha i upodobanie do kameralnej atmosfery.                      
Granatowy to poczucie obowiązku z miłośnikiem granatu raczej nie przeŜyjesz szalonej przygody.                 
Czerwony symbolizuje potrzebę aktywności, energię i Ŝyciowy optymizm. Ten kolor wybierają 

osoby, które chcą zostać dostrzeŜone i docenione, a takŜe kierujące się w Ŝyciu głównie emocjami.                 
Zielony to ulubiony kolor osób bardzo impulsywnych, które jednak pragną uporządkować swoje 

Ŝycie. Jeśli chcesz się z kimś takim zaprzyjaźnić, musisz wziąć pod uwagę częstą huśtawkę 

nastrojów.                                                                                                                                                                
śółty oznacza obawę przed samotnością, pragnienie towarzystwa i gotowość uczestniczenia         

w Ŝyciu innych. Z wielbicielem Ŝółtego łatwo się zaprzyjaźnisz i... trudno ci będzie zakończyć    

znajomość.                                                                                                                                                           
Pomarańczowy to sygnał dąŜenia do realizacji nawet najbardziej szalonych pragnień. Oznacza 

duŜą energię, upór i pragnienie zwycięstwa. "Pomarańczowi" to świetni kompani w poszukiwaniu 

przygód.                                                                                                                                                       
Niebieski symbolizuje potrzebę tworzenia, łamania schematów. To kolor artystów. W takim      

Poznaj znaczenie swojego imienia 
Celina- Osoba ta jest wraŜliwa na wszystko co ją otacza oraz na poczucie piękna . Bardzo 
odpowiedzialna słuŜąca radami, lubi kierować innych na dobra drogę. WraŜliwa na krzywdę ludzką. 
Uzdolniona             artystycznie dlatego sprawdza się w zawodzie aktorskim, gdzie odnosi sukcesy.                                             

Cezary- Osoba o tym imieniu ma silny charakter, jest pracowita i lubi dąŜyć do wybranego przez siebie 
celu. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, dlatego teŜ szybko odnosi sukcesy. Doskonały w przewodniczeniu innym 
- na tym polu moŜe osiągnąć wybitne rezultaty . Jest bardzo stały w uczuciach do partnera i bywa 
doskonałym rodzicem. Lecz wadą jego jest nerwowość i impulsywność.  

Danuta- jest osobą pracowitą, skrupulatną o duŜej kulturze osobistej. Cechuje ją wielkość energii     
której daje upust w pomaganiu innym. Bardzo często bywa uparta, gadatliwa, lubi gdy się ją chwali. Posiada 
zdolności organizacyjne i kierownicze. W miłości jest dobrym partnerem oraz wymagającym rodzicem         

Dar ia- o s o b y  o  t y m  i m i e n i u  s ą  o d w a Ŝ n e  h o j n e  o r a z  n i e z a l e Ŝ n e .                                                                    

Damian- Osoby o tym imieniu są łagodne, szlachetne oraz pogodne. Lubią zmiany oraz podróŜe.          
SłuŜą chętnie innym pomocą. Damian bywa subtelny, ma wraŜliwy umysł. Jest mało oszczędny.   

CZAS NA PRZERWĘ... 



LUTY 
• Ferie zimowe 

• Poranek poetycki      
(Z. Krasiński) 

MARZEC 
• Targi Edukacyjne 

• Udział w spektaklu 
profilaktycznym 

• IV Turniej Gier         
i Zabaw „WITAJ      
WIOSNO” 

Wydarzyło się, czyli Ŝycie szkoły w skrócie  

W następnym 
numerze: 
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• Udział w spotkaniu  
z ks. W. Turkiem 
(najnowszy przekład 
Pisma Świętego) 

• Rekolekcje 

• Pielgrzymka       
maturzystów 

• Udział w 
Ogólnopolskim Turnieju 
Wiedzy PoŜarniczej                
i Ekologicznej 

• Konkurs recytatorski 

KWIECIEŃ 

• Udział w seansie  
filmowym                 
pt. „Popiełuszko– wolność 
jest w nas” 

• Wycieczka do        
Krakowa 

• Wielkanoc 

• Finał akcji         
„Pola Nadziei” 

 

 

Zespół redagujący: M.Dobrzański D.Dorobisz  A.Dziura 
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 N.śyła                                                                                     
Opiekun: A. Drabek– Cebula                                                                                                                           

1. Relacje z wycieczek 
szkolnych           
2008/2009 

2. Relacje z 
uroczystości 
szkolnych       
2008/2009 

3. Dobre rady na       
wakacje 

4. Recenzje. 

5. Nowinki ze świata 
mody. 

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

Kontakt z redakcją: 

gazetkak@interia.pl 

Szansa dla      
kreatywnych         

i ciekawych świata. 
JeŜeli chcesz 

współredagować  
naszą szkolną    

gazetę, zgłoś się do   
biblioteki, na pewno 

znajdziemy dla   
Ciebie zajęcie!!!          

MoŜesz redagować 
istniejące juŜ działy 
lub stworzyć własną 

stronę.            

OGŁOSZENIA PRZERÓśNE 

W związku z modernizacją biblioteki szkolnej uprzejmie prosimy 
wszystkich czytelników (absolwentów, nauczycieli, słuchaczy TZ)                 
o zwrot wypożyczonych książek. Uczniowie naszej szkoły zobowiązani są 
do zwrócenia książek przed dniem zakończenia roku szkolnego,                         
tj. do 19 czerwca. 
 
Już wkrótce rusza nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Zareklamujcie 
naszego Kołłątaja. Zaproście swoich znajomych i krewnych, pochwalmy się: 
kierunkami kształcenia, bazą dydaktyczną, wykwalifikowaną kadrą 
pedagogiczną, klimatem, atmosferą. Uczniowie rozpoczynający naukę w 
naszych technikach zdobędą kwalifikacje w zawodach:                                                                              
technik gastronom                                                                                                
technik kucharz                                                                                                 
technik usług gastronomicznych                                                                  
technik hotelarz                                                                                                
technik logistyk                                                                                                                  
technik fryzjer 

 Przypominamy wszystkim, że 26 maja         
nasze mamy obchodzą swoje święto.           
Nie zapominajcie o kwiatach, życzeniach       
i dobrych  uczynkach.           


