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W tym 
numerze: 

Rok szkolny  
2008/2009       
w kadrze i 
opiniach uczniów 

2 

Rozweselacz    
w dropsie 

3 

 Wycieczki   
2008/2009 

4

5 

  

Moda,          
Zapraszamy do 
księgarni i kina 

6 

Czas na przerwę 7 

Wydarzyło się, 
czyli Ŝycie  
szkoły w skrócie               
Ogłoszenia 

8 

 Długo czekaliśmy z utęsknieniem , 
odliczaliśmy dni do końca roku szkolnego, aż 
wreszcie udało się! Już są wakacje!  

 Ciepło, gorąco, lato za oknem, ptaszki      
śpiewają, żyć się chce.  

 Uczniowie po długim okresie 
nauki, ciężkiej pracy i rywalizacji      
o oceny odejdą na dwumiesięczny, 
całkowicie zasłużony odpoczynek.  

 Każdemu z nas marzy się już 
plaża, piasek, słońce, góry, a nielicznym 
poprawki w sierpniu. Weźmy więc upragniony 
urlop           i mądrze korzystajmy z życia by po 
wakacyjnej przerwie wrócić cało do szkoły.  

Zróbmy to,         na co od dawna 
mamy ochotę.  

Tym, którzy jednak nie mają  w pełni 
wakacji, życzymy powodzenia na  
poprawkach. PAMIĘTAJCIE- dobre 
ściągi to podstawa! 

 Ilona, Paula, Ewcia 
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ROK SZKOLNY 2008/2009 W KADRZE                

I OPINIACH UCZNIÓW 

Podobało się nam, 

cieszy nas: 

• Brak poprawki           

w sierpniu 

• Zdana próbna matura 

• Centrum multimedialne 

• Zakupy „na zeszyt”    

w sklepiku szkolnym 

• Fajne akademie 

• Miła atmosfera        

w szkole 

• Śmieszne teksty     

niektórych nauczycieli 

• Mili nauczyciele 

• WyposaŜenie pracowni 

szkolnych 

• Wygłupy klasowe 

Zdecydowanie nie 
podobało się nam : 

• Brak otrzęsin klas 
pierwszych 

• Zbyt długi rok  
szkolny 

• Zbyt mało 
uroczystości 
szkolnych 

• Zbyt duŜo zajęć       
w jednym dniu 

• Mało wycieczek 

• Zbyt krótkie przerwy 
międzylekcyjne 

• Za duŜo nauki 
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JanQ & Mayron 

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

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: - Jasiu, co wiesz o 

jaskółkach? - To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko 

rozpoczyna się rok szkolny! 

W szk
ole pani kazała narysować dzieciom 

swoich rodzicó
w. Po chwili podchodzi do 

małego Jasia i pyta: - D
laczego twój tata 

ma niebieskie włosy? - Bo nie było łysej 

kredki. 

- Synku, kiedy poprawisz dwójkę               

z matematyki? - Nie wiem, mamusiu,    

nauczyciel nie wypuszcza dziennika z rąk.  

 - Proszę pani, ja się w pani chyba zakochałem - mówi swojej 
nauczycielce 8-letni Jasio. 
- Przykro mi, Jasiu, ale ja nie lubię dzieci. 
- Ja teŜ, będziemy uwaŜali. 
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W trakcie 3-dniowej wycieczki do Wisły        
i Ustronia uczniowie klas II LP i IIIA LO mieli 
możliwość zwiedzenia Hotelu Gołębiewski oraz 
uczestniczenia w lekcji przeprowadzonej w Izbie 
Regionalnej. Odbyli także pieszą wycieczkę na 
zaporę w Wiśle. 

Jedna z uczestniczek powiedziała nam: 
„wycieczka do 
Wisły była     
f a s c y n u j ą c a . 
K a p r y ś n a 
pogoda nie 
przeszkodziła 
n a m  w 
g ó r s k i c h 
w y p r a w a c h . 
Była bardzo 
m i ł a 

atmosfera.” 

 

Słuchacze Technikum 
U z u p e ł n i a j ą c e g o 
uczestniczyli w Targach 

HOTEL-GASTRO Meeting i MEAT 
MEETING,       które odbyły się w Sosnowcu. 
Ujmując prościej, były to targi hotelarsko-
gastronomiczne i targi przetwórstwa mięsa. W 
targach wzięli udział: właściciele i menedżerowie 
hoteli, pensjonatów, sanatoriów, restauracji, itp. 
Uczestnicy wycieczki zobaczyli m.in. prezentację 
maszyn i urządzeń dla gastronomii oraz 
hotelarstwa. Zostali także     przeszkoleni w 
zakresie podnoszenia jakości            i standardów 
świadczonych usług 

Klasy II TG, II TH oraz 
I TH uczestniczyły         
w  III Festiwalu 
Przedsiębiorczości 
z o r g a n i z o w a n y m           
w  c h o r z o w s k i m 
oddziale  Wyższej 
Szkoły Bankowej     
z Poznania.  

Młodzież wysłuchała następujących           
wykładów: 

• Zawody przyszłości. 

• S a m o o c e n a  u m i e j ę t n o ś c i  i 
predyspozycji  zawodowych z 
wykorzystaniem autotestów. 

• Wprawki z public relations, czyli jak  
z sukcesem zorganizować duże        
wydarzenie. 

Red. 
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Uczennice klas I TF i I TF/G uczestniczyły w VIII Śląskim Festiwalu   
Fryzjerskim. 

Nasze koleżanki zapoznały się z najnowszymi trendami światowego 
fryzjerstwa oraz z nowinkami kosmetycznymi. Obejrzały i wypróbowały 
urządzenia  i preparaty fryzjerskie, a także zostały przeszkolone w zakresie 

nowych      technik strzyżenia, farbowania i 
upinania włosów. Oto wypowiedzi uczennic: „ 
Udział w targach      pozwala rozwijać 
umiejętności fryzjerskie. Pokazy fryzur 
przybliżyły nowe techniki czesania oraz 
pielęgnacji włosów.” ,                   „ 
Zobaczyłam profesjonalne kosmetyki          i 
narzędzia fryzjerskie. Dowiedziałam się jak należy prawidłowo 
dbać o włosy, jakich kosmetyków      używać.”                           W 
ramach  festiwalu odbyły się: 

• VIII Konkurs Sztuki fryzjerskiej „O Puchar Śląska” 

Uczniowie klas drugich szkół średnich zgłębiali 
wiedzę na temat twórczości Stanisława            
Wyspiańskiego, zwiedzając Rydlówkę                           
w  podkrakowskich Bronowicach Małych.    
Muzeum Młodej Polski zajmuje parter   
dworku, obejmując 4 izby: izbę ,,scenę", izbę 
"taneczną", "alkierz" i "świetlicę".  
Miejscem najważniejszym w Muzeum, najściślej 
związanym z dramatem pt. „Wesele”, jest izba 
"scena" . W weselnym "alkierzu" znajdują się               

 
 
 
pamiątki związane z uczestnikami wesela Rydla, 
którzy stali się pierwowzorami bohaterów sztuki. 
Miłym akcentem wycieczki był spacer po 
krakowskim Rynku Głównym, zwiedzanie 
Sukiennic,    Kościoła Mariackiego i Wieży 
Ratuszowej. 
 

Red. 
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Drewniane, metalowe czy z koralików - nieistotne, z czego zostały 

wykonane, waŜne, Ŝeby były niczym owocowy koktajl! Nuda jest w tym 

sezonie całkowicie zakazana, dlatego wypatruj w sklepach kolorów, nietypowych konstrukcji i 

oryginalnych faktur. Pamiętaj, Ŝe im więcej, tym lepiej, a odrobina przesady jest nawet 

wskazana. 

Nasze propozycje: 

-do lnianej sukienki wybierz bransoletę wykonaną z drewna lub uplecioną z trawy, sznurka albo 

wikliny, 

-do sukienki w stylu orientalnym - indyjskim lub arabskim 

- poszukaj kilku kolorowych bransoletek z metalu           

wysadzanego kamieniami, 

-wybierając się na plaŜę, do bikini wybierz coś łączącego 

w sobie naturę i futurystyczną modę, 

-wieczorową porą zaszalej z połyskiem, poszukaj 

bransoletki, której bazę stanowią elementy wykonane z 

metalu. 

Jeśli postanowiłaś postawić w tym sezonie na bransolety, 

zrezygnuj z innych ozdób. Nadmiar róŜnego rodzaju 

biŜuterii, szczególnie gdy mamy do 

 

Dom nad rozlewiskiem Małgorzaty Kalicińskiej to opowieść             
o Małgosi, kobiecie, która traci doskonałą pracę w agencji reklamowej. Kiedy próby 
znalezienia nowej pracy kończą się fiaskiem, bohaterka postanawia wyjechać z miasta   
i odwiedzić mieszkającą na Mazurach matkę, z którą od lat nie miała żadnego kontaktu.                    
W nowym otoczeniu odnajduje spokój, przyjaźń i prawdziwą miłość. Małgosia             
rozpoczyna nowe życie.                                                                                                                                                     
Na motywach powieści  Kalicińskiej Telewizja Polska wyprodukuje serial obyczajowy , 
który jesienią br. zostanie wyemitowany w TVP 1. Reżyserii serialu podejmie się          
Witold Adamek 
Zdjęcia będą realizowane na Mazurach i w Warszawie.                                                                   
W roli Małgosi w serialu wystąpi Joanna Brodzik. W postać jej matki wcieli się     
Ewa Wiśniewska. Obok nich w serialu pojawią się m.in.: Krzysztof Jasiński,      
Antoni Królikowski, Maciej Wierzbicki, Olga Frycz, Anna Czartoryska. 

Oluś i Ninuś 

W tym sezonie będzie modne wszystko, co związane z szalonym przełomem lat 80     
i 90., co oznacza, Ŝe na nowo pokochamy lateksowe legginsy, za duŜe marynarki 
oraz… dŜinsowe koszule! I choć niektórym kojarzą się one z kiczowatą modą 
minionych dekad, tej wiosny po prostu trzeba się do nich przekonać. Denimowe 
koszule    z pewnością przypadną do gustu miłośniczkom rockandrollowego stylu w 
zbuntowanym wydaniu grunge. Powinny być wtedy fabrycznie zniszczone, 

postrzępione,           a nawet wybielone! 
Marmurkowy, zdekatyzowany i za duŜy dŜins będzie 
świetnie wyglądał z legginsami typu wet look albo 
czarnymi, lateksowymi spodniami. 
Z kolei jasne, zwęŜane w talii koszule z niedbale          
podwiniętymi rękawami doskonale wpiszą się w szalenie modny tego lata,           
marynarski trend. MoŜna je bez obaw komponować z białymi spodniami 7/8, duŜą 
pasiastą torbą oraz plecionymi koturnami zapinanymi wokół kostki 

  

Andzia 
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Poznaj znaczenie swojego imienia 
Edyta- Osoby o tym imieniu są uczuciowe i uparte. Mają duŜą pewność siebie, choć rzadko ją okazują.                         

Są bardzo wytrwałe w dąŜeniu do wybranego przez siebie celu. Są bardzo kobiece kokieteryjne i zmysłowe.                                                                                  

ElŜbieta- Kobiety o tym imieniu kochają naturę uwielbiają piękne krajobrazy. Są to osoby dystyngowane o duŜej kulturze osobistej. 

Umieją cudownie przystosowywać się do sytuacji nawet najbardziej szokujących. Są to introwertyczki. Nie mówią wszystkiego, co 

myślą, i nie zawsze robią to, co mówią.                                                                                                                                                  

Emil- Osoby te mają głęboki zmysł przyjaźni i nieraz namiętna miłość przeradza się u nich w miłosną przyjaźń, co nie wszystkim 

kobietom się podoba! Mają duszę artysty. Mogą być doskonałymi aktorami, reŜyserami, konferansjerami, ludźmi radia i telewizji. 

Znajdują się takŜe wśród nich samotni podróŜnicy, marynarze, zakonnicy. 

Gabriela- Kobiety o tym imieniu są z natury szlachetne, dobre i uczciwe. Lubią towarzystwo, przyjaźń, chętnie słuŜą innym radą i 

pomocą. Mają zrównowaŜony charakter, który pozwala im na właściwe osądzenie sytuacji. Posiadają uzdolnienia artystyczne.             

GraŜyna- Osoba o tym imieniu jest osobą dobrą, wraŜliwą na otoczenie, ambitną, pewną siebie. Jest takŜe pracowita i dociekliwa, 

dlatego staje się intelektualistką. Ma umysł twórczy, skłonny do prowadzenia badań naukowych. Jeśli nie idzie na nauki ścisłe to 

oddaje się twórczości - uwielbia muzykę. Niezbyt łatwo podejmuje waŜkie w Ŝyciu decyzje, ale jeśli juŜ to jest im wierna bez reszty.  

Gabriel- Na ogół są to ludzie aktywni i ruchliwi. Lubią się do wszystkiego mieszać, doradzać, zmieniać, inaczej czują się niepotrzebni, 

a więc nieszczęśliwi. Ich słabym punktem jest duma, pragnienie imponowania i zyskiwania aprobaty. Lubią podróŜe i zmiany. 

BARAN- Lato dla Barana będzie udane. Dobra passa Go nie opuści. Urlop najchętniej spędzi tam, gdzie pogoda nie 

zawodzi i gdzie zawsze jest gorąco. Zatem moŜe to być Egipt, Meksyk czy Sycylia.                                                       

RAK- Wolne chwile Rak najchętniej spędza w domu, lub na łonie natury. Oczywiście w otoczeniu rodziny, która jest dla 

Niego nieustannym źródłem radości. Tegoroczne wakacje spędzi jednak nietypowo- wyskoczy gdzieś poza granice kraju. 

LEW- W tym roku Gwiazdy nie są dla Lwa szczególnie przychylne. Nie ominą Go kłopoty i przeszkody. W okresie letnim 

moŜe jednak odetchnąć. Gorące i zatłoczone plaŜe Cypru czy Hiszpanii będą odpowiednie.                                         

WAGA- Urlop i sprawy organizacyjne mało Ją interesują i pozostawia je raczej losowi. Waga wypoczywać moŜe 

wszędzie tam, gdzie Jej potrzeby estetyczne zostają zaspokojone. MoŜe to być wycieczka do ciepłych krajów, jak i 

zwiedzanie zamków nad Loarą.                                                                                                                                           

KOZIOROśEC- KozioroŜec nie jest szczególnie towarzyski. Zatem Ŝadne zorganizowane formy wypoczynku raczej Go 

nie interesują. Absolutnie się nie obrazi jeśli wakacje będzie musiał spędzać na działce w ogródku czy na balkonie.                             

BYK- Tak w Ŝyciu codziennym jak i w czasie wakacji ceni sobie komfort i kontakt z naturą. Na odpoczynek wybierze 

okolice spokojne i mało uczęszczane. Gorący klimat Włoch czy Australii sprzyja lenistwu, zatem osobnik spod znaku 

Byka tam właśnie będzie się czuł komfortowo.                                                                                                            

SKORPION-  Dla Skorpionów, lato nie będzie zbyt łaskawe. Patronujący Im Pluton cofa się, co nie jest pomyślną 

wróŜbą. Tym bardziej, Ŝe Skorpion urlop lubi spędzać w drodze. DuŜo zadowolenia sprawi Skorpionowi wycieczka do 

Chin, Egiptu czy na Krym.                                                                                                                                                    

WODNIK- Wodnik prowadzi bardzo specyficzny tryb Ŝycia. Robi wszystko, by było wygodne i nieskomplikowane. Z 

tego teŜ powodu decyzję o urlopie podejmuje dość spontanicznie. W tym roku wyjątkowo pociągać Go będą austriackie 

Alpy, chociaŜ niekoniecznie dlatego by zdobyć ich szczyty.                                                                                       

BLIŹNIĘTA- Bliźniak zawsze jest gotowy do podróŜy. W czasie, kiedy nie musi pracować, cieszą Go niespodzianki i 

wyprawy bez konkretnego planu. Podczas tegorocznych wakacji najlepiej wypocznie nad jakimś ciepłym morzem, gdzie 

gorący, złoty piasek będzie pieścić Jego ciało.                                                                                                          

PANNA- Wakacyjny wypoczynek zaplanuje tak, by nie nadszarpnął zbytnio portfela. Ucieszy Ją zarówno czas 

spędzony na łonie natury jak i podróŜe połączone z podziwianiem zabytków.                                                                             

STRZELEC- Wakacje to dla Strzelca nerwowy okres. W Jego Ŝyciu osobistym zajdą powaŜne zmiany. Strzelec nade 

wszystko kocha ruch i przestrzeń. Dlatego teŜ urlop najchętniej spędza w podróŜy.                                                   

RYBY- Decyzja o urlopie nie zajmie Rybie zbyt wiele czasu. Na co dzień impulsywna, zdecydowanie woli spokojne formy 

wypoczynku. Dobrze czuje się w wilgotnym klimacie. Uwielbia morze i wszystkie okolice sąsiadujące z wodą. 

CZAS NA PRZERWĘ... 



KWIECIEŃ 

• Poranek poetycki 
„Poeta, wiesz, królom  
równy” 

• Udział uczniów w XIII 
Ogólnopolskim Konkursie 
Wiedzy Biblijnej 

• PoŜegnanie klas     
maturalnych 

• II miejsce w Turnieju 
Piłki Siatkowej DruŜyn 
Mieszanych o Puchar 
Dyrektora Z.S. im. H. 
Kołłątaja 

Wydarzyło się, czyli Ŝycie szkoły w skrócie  

W następnym numerze: 
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• II miejsce w 
Powiatowym Konkursie 
Języka Angielskiego 
„Language Games” 
MAJ 
• Matury 

• II miejsce           
w Mistrzostwach      
Powiatu w piłce noŜnej 

• Dzień zdrowia         
i urody 

• Zajęcia z 
pracownikiem IPN 

CZERWIEC 

•Szkolny Konkurs Wiedzy 
o Krajach 
Anglojęzycznych 

•Dzień Dziecka– 
wycieczka do AQUA 
PARKU       w Krakowie 

•Wyjazd uczniów TH na 
praktyki uczniowskie do 
Włoch 

Przypominamy wszystkim, że 23 czerwca nasi 
tatusiowie obchodzą swoje święto.                    

Nie zapominajcie o życzeniach!           

 

Zespół redagujący: A.Dziura M.Gieszczyk  D.Janus  P.Korpyś  
P.Mirończuk E.Musialska  I.Sochacka  K.Szota A.Szymocha  N.śyła                                                                                     
Opiekun: A. Drabek– Cebula                                                                                                                           

 

1. Relacje i wspomnienia 
z wakacji, miejsca, 
które warto          
zobaczyć. 

2. Wyniki rekrutacji. 

3. Pierwsze wraŜenia 
Pierwszoklasistów . 

4. Recenzje. 

5. Co piszczy                 
w kulturze? 

6. Nowinki ze świata     
mody. 

7. 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.            
ZAPRASZAMY!!! 

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. 

PAMIĘTAJ! W CZASIE WAKACJI ZBIERAJ:                                    
ZUŻYTE TONERY I KARTRIDŻE, BATERIE SUCHE.                                  

WE WRZEŚNIU WZNOWIMY ZBIÓRKĘ!!! 


