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 Są powody do 
HURRA !!! 

 

Oczywiście, że są i to nawet dwa powody :)  

Już tylko godziny dzielą nas od wyczekanych  

i upragnionych ferii. Żeby tego szczęścia było 

mało, beztroskie lenistwo zbiegło się w czasie  

z Walentynkami. Oznacza to, że rozpoczęte  

w niedzielę Święto Zakochanych można konty-

nuować przez najbliższe dwa tygodnie. Tak! 

Zdecydowanie zachęcamy do kategorycznego 

rozstania z nauką na 14 dni. Nawet jeśli  

w pierwszym semestrze coś poszło „nie tak”, 

pozwólcie odpocząć waszym szarym komór-

kom. Przygotujcie dla nich menu składające się 

z pozytywnych emocji, dobrego humoru  

i relaksu na świeżym powietrzu. To znakomity 

czas, aby przeczytać odłożoną na później książ-

kę, zamienić monitor na kinowy ekran czy spo-

tkać się ze znajomymi, dla  których nigdy nie 

ma czasu.  Można oczywiście oddać się tzw. 

„białemu szaleństwu”, ale w tej kwestii polska 

zima pozostaje niewzruszona. Może więc 

Szwajcaria lub Włochy? Sami najlepiej wiecie, 

co wybrać. Najważniejsze aby te ferie zapisały 

się w waszej pamięci pozytywnie. Pamiętajcie, 

czas zabawy i szaleństwa nie może być pozba-

wiony zdrowego rozsądku.  

W temacie Walentynek także mamy dla was 

kilka podpowiedzi. Na początek pomysły  

„z    przymrużeniem oka”. Nie wiecie jak  

wyznać miłość ukochanej osobie? Może miło-

sny tekst na bilbordzie przy ruchliwej ulicy  

albo czułe słowa w lokalnej gazecie? Kartka  

walentynkowa to przeżytek? Zaskoczcie więc 

sympatię uroczystą kolacją, na której zaserwu-

jecie własnoręcznie przygotowane …..wołowe 

serce w czekoladzie ;) Ten pomysł sprawdzi się 

w przypadku zakochanych z poczuciem  

humoru, inaczej nie ryzykujcie—to może być 

wasza ostatnia wieczerza.  

 

Tak naprawdę mamy jedną uniwersalną radę—

kochajcie się każdego dnia, nie tylko przy  

okazji Walentynek. Okazujcie sobie uczucia  

w najdrobniejszych gestach, bo świat pełen  

miłości jest lepszy.  

 

Wszystkim zakochanym oraz tym, którzy wciąż 

poszukują tej jedynej osoby, dedykujemy 

wiersz naszej uczennicy. To poetycki debiut  

Joli, zatem czekamy na kolejne teksty. 

 

„Niezapomniany czas” 

 

Każda chwila spędzona z Tobą 

umila czas. 

Każda minuta, sekunda... 

Czas tak szybko mija. 

Zapomniałam złe chwile, 

z Tobą jest mi dobrze. 

Gdy nowy dzień wstaje, nabieram sił. 

Chcę Cię mieć blisko. 

Powtarzam, że z każdym dniem i nocą  

będzie lepiej. 

Bo Ty dajesz mi zawsze 

Nadzieję i wiarę. 

                                              

                                       Jola Glajzner 
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Pierwszy Dorosły Bal… 
 
Trwa okres Studniówek, a na portalach  
społecznościowych aż roi się od zdjęć  
z tej uroczystości. Zanim jednak nadejdzie 
ten kulminacyjny moment, trzeba się  
do niego „trochę” przygotować. Dziewczyny 
wpadają w szał- należy zamówić fryzjera,  
zrobić manicure, pedicure, umówić kosme-
tyczkę i makijażystkę. A to tylko przedsmak 
wrażeń, których  doznaje każda młoda osoba.  
W końcu to poważna impreza- Studniówka 
jest raz w życiu! To nie jest wcale zabawne,  
to poważny temat. Włosy, paznokcie i inne 
drobiazgi to nic w porównaniu do... sukienki, 
butów, torebki i partnera. Przecież na bal nie 
można pokazać się z byle kim! Już  
w młodości niejedna oglądała filmy  
o amerykańskich szkołach, w których  
odbywały się tak zwane „promy”,  
czyli bale na zakończenie edukacji.  
Dziewczyny zakładały piękne, balowe  
suknie i szukały najprzystojniejszych  
towarzyszów. Marzyły, aby ten dzień  
był najpiękniejszym w ich życiu.  
Stąd takie zamieszanie wokół  wydarzenia. 
Ale nie tylko kobiety tracą rozum!  
Faceci główkują, w czym będą wyglądać  
lepiej, dokonują wyboru- muszka czy krawat? 
Granatowy garnitur czy czarny?  
A może po prostu koszula i lepsze spodnie?  
Porzućmy już wątek przygotowawczy  
i przejdźmy do „zabobonów”,  
które towarzyszą balom studniówko-
wym. Czerwona bielizna i podwiązka  
na lewej nodze to podstawa pomyślnie  
zdanej matury. Ten przesąd towarzyszy  
nam od dawien dawna. Bieliznę, którą  
założy się na Studniówkę, należy  
ubrać ponownie na egzaminy, to ponoć  
przynosi szczęście. Garnitur? podobno  
przesiąknięty dobrą zabawą ma przynieść  
pozytywną energię w trakcie tych ważnych 
egzaminacyjnych dni. Tego dnia wszystko 
jest ważne- włosy, ubiór, partner  
i samopoczucie. A Ty? Jak wspominasz swoją 
Studniówkę?  
  
                                                                       Klaudia Szota 

Jak wspominają Studniówkę  
tegoroczni Maturzyści z Kołłątaja? 

Gdy  rozmawialiśmy z maturzystami przed  
imprezą , wszyscy zgodnie odpowiadali,  
że przede wszystkim będzie to  uroczystość ,  
w której po raz pierwszy weźmie udział tak  
liczne grono z jednej klasy i jednej szkoły.  
Obserwowaliśmy napięcie, jakie towarzyszyło 
oczekiwaniu i zaangażowanie w przygotowanie 
balu.  

Wybiła godzina „zero”, Studniówka Kołłątaja 
odbyła się , a po jej  zakończeniu uczniowie  
powiedzieli : 

„piękne kreacje” „smaczne jedzenie”  

„świetny zespół” 
’wspaniała zabawa 
do białego rana”  „ 
piękny  
wystrój sali” 
„cudowna atmos-
fera” „doskonałe 
humory” „wspólna 
klasowa zabawa” 

” jeden  
z ważniej-
szych dni 
w życiu!!” 
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Studniówka we wspomnieniach  nauczycieli 
 

 
„Jak wspominam swoją Studniówkę? To trudne 
pytanie, bo muszę sięgnąć  pamięcią wstecz—do 
1981 roku. Bal odbył się w ówczesnej restauracji  
„Na Przyjaźni” (obecna Riviera przyp. red),  
a ja byłem uczniem LO im. S. Żeromskiego„  
- tak wspomina swój pierwszy dorosły bal  
dyrektor naszej szkoły. Partnerką pana Marka 
Koziorowskiego do  tańca i zabaw y była  
koleżanka z klasy.  Wtedy pan dyrektor założył 
swój pierwszy (pomijając komunijny) wyjściowy  
garnitur i zadebiutował w roli konsumenta  
tatara. Pan Koziorowski wspomina także stroje 
swoich koleżanek, które były bardziej  
stonowane, utrzymane w granatowej kolorysty-
ce. Nie było wówczas także współczesnego  
studniówkowego atrybutu—czerwonych  
podwiązek, ani tym bardziej obowiązkowych  
fotografii z podwiniętymi wysoko sukienkami. 
Pan dyrektor miło 
wspomina swoją 
Studniówkę i dodaje: 
„Mówiąc o tym   
jedynym balu, po-
wracam do czasów, 
gdy było się młodym 
i beztroskim”. 

Pani Joanna 
Sobieraj, jak 
to kobieta, swo-
je wspomnienia 
rozpoczyna od 
fryzury i krea-
cji. Pamięta do-
skonale, że tego  
studniówkowe-
go dnia dziew-
częta z jej klasy 
przyszły do 
szkoły z włosa-
mi nakręconymi na wałki. Opowiada 
nam: „Miałam białą bluzkę i czarną 
spódnicę, supermodne rajstopy 
„tureckie pajączki” oraz buty lakier-
ki”. Pani Sobieraj bardzo stresowała 
się odtańczeniem Poloneza. Chciała 
aby wszystko się udało,  
a jej stres potęgowała obecność mamy 
na sali. Pamięta udaną zabawę do bia-
łego rana oraz powrót do domu  
w towarzystwie znajomych  
i   pięknych płatków padającego śnie-
gu. Nasza polonistka bardzo dobrze 
wspomina Studniówkę i podkreśla,  
że jest to uroczystość wyjątkowa,  
w której każdy powinien uczestniczyć, 
gdyż nie powtórzy się ona drugi raz  
w życiu.   

Pan Marek Dziechciarek przeżyw ał sw ój najw ażniejszy 
bal  
w 1995 roku.  Mimo, że towarzyszyła mu dziewczyna, która obec-
nie jest jego żoną (P. Beata Spyra-Dziechciarek przyp. red.) streso-
wał się bardzo, gdyż byli pierwszą parą w Polonezie.  Organizacją 
uroczystości zajmowali się rodzice, a uczniowie bawili się znako-
micie i przyzwoicie do białego rana, jak podkreśla nasz rozmówca, 
„bez pikantnych szczegółów”. W relacji pana Dziechciarka Stud-
niówka była dostojną bezalkoholową imprezą. Dziewczęta nie  
zakładały minisukienek, ale klasyczne długie spódnice, które kom-
ponowały się z charakterem uroczystości. Rangę imprezy podkre-
śla, mówiąc: „Dziwię się osobom, które kończą szkołę ponadgim-
nazjalną i nie uczestniczą w balu studniówkowym lub nie chcą 
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„Każdego roku, gdy odbywa się Studniówka w naszej szkole, powracam pamięcią do swojego 
pierwszego dorosłego balu. Wspominam go bardzo miło.” - powiedziała nam pani Ewa  
Lewandowska –Pytlarz. Nie przypom inał on zabaw y sylw estrow ej, jak  w spółcze-
sne  
Studniówki.  Stroje uczestników utrzymane były w tonacji biało-czarnej,  
a zabawa kończyła się około godziny drugiej w nocy. Wszyscy byli stremo-
wani, a najważniejszymi gośćmi na balu było grono nauczycielskie.   
Organizowano różne zabawy i okolicznościowy program artystyczny.  
Pani Lewandowska pamięta, że była ubrana w białą bluzkę i długą do ziemi 
czarną spódnicę. Wspomina także swojego partnera-ówczesnego chłopaka. 
Wzbudzał zazdrość koleżanek, gdyż był przystojnym wysportowanym siat-
karzem. Pani Ewa była bardzo dumna ze swojego towarzysza, chociaż  
z przemęczenia spowodowanego udziałem w meczu, w trakcie Poloneza 
nogi odmówiły mu posłuszeństwa.  

 

Jak wspomina pan Tadeusz Wieczorek: ”Studniówka była okazją by 
wraz z nauczycielami i kolegami uczcić ostatni okres przed maturą.” 
Wszyscy uczestnicy balu wspólnie zatańczyli Poloneza na hali sportowej 
liceum, do którego uczęszczali. Pan Wieczorek pamięta, że kreacje dziew-
cząt nie były tak „frywolne”, jak obecnie, dominowały długie sukienki.  

Organizatorami  Studniówki byli oczywiście rodzice.  

dawniej  

autobus, samochód rodziców     

aparat lub videofilmowanie     

biała bluzka, długa czarna  

lub granatowa spódnica 

prosta fryzura, delikatny makijaż 

kanapki 

zabawa na sali gimnastycznej 

ozdoby z bibuły 

 

dzisiaj 

limuzyna 

ekipa filmowa, emisja online 

balowa suknia z odkrytymi  

ramionami i dekoltem 

wyszukana fryzura, make-up i tipsy 

wykwintne menu 

bal na sali bankietowej 

iluminacje, sztuczne ognie 

Dawne bale studniówkowe różniły się diametralnie od współczesnych. Utrzymane w tonacji 
biało-czarnej szkolne zabawy przygotowywano z minimalnym wkładem finansowym, ale za to 
z ogromnym zaangażowaniem rodziców. Jest jednak „coś” co połączyło odległe czasy i spowo-
dowało, że w Kołłątaju ożywiona została dawna tradycja. W tegorocznym Polonezie pierwszą 
parę utworzyli dyrektor szkoły oraz wychowawczyni klasy maturalnej. Gratulujemy odwagi :)  
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„Jak wyzdrowieję,  
sama zostanę  
wolontariuszem…” 
Tak Natalia napisała w mailu do mnie  
21 listopada ubiegłego roku. Niestety,  
te słowa już nie staną się rzeczywistością.  
Natalia przegrała walkę z nowotworem… 

Wiadomość o jej śmierci dotarła do mnie  
w przededniu uroczystości pogrzebowych. 
Nie zadałam sobie sztandarowego pytania 
„dlaczego?”, bo znałam przyczynę.  
Pomyślałam, że to po prostu niemożliwe, 
choćby dlatego, że obiecałam ją odwiedzić,  
a poza tym, przecież na skrzynce wciąż  
mam artykuł, który napisała do gazetki.  
Jeszcze nie zdążyłam go poprawić  
i opublikować. 

Natalia, mimo niedogodności związanych  
z chorobą, chciała współpracować  
z kołem dziennikarskim, w którym  
pracowała od pierwszej klasy. W trakcie  
naszej ostatniej rozmowy telefonicznej  
powiedziała, że będzie pisać o sobie.  
Opowie o chorobie, leczeniu, przyjaciołach-
tych, których zabrakło w nieszczęściu  
i tych, którzy wciąż są. Pragnęła  
kontaktu z rówieśnikami, a artykuły  
miały być ich namiastką. Nie mogła przecież, 
jak dawniej, uczestniczyć w życiu szkoły, 
udzielać się i pomagać.  

Natalia nazywała nowotwór „terrorystą”. 
Traktowała go jak nieprzyjaciela,  
który wkroczył nieoczekiwanie w jej  
życie, ale nigdy nie traciła wiary w to,  
że z nim wygra. Choroba miała być  
sytuacją przejściową, dlatego pisała:  
„na razie”, „teraz”, „w tej chwili”.  
Nie rezygnowała z planów, nie poddawała się. 
Nigdy też nie chciała, aby traktowano  
ją lepiej czy łagodniej, tylko dlatego,  
że walczy z nowotworem. W ubiegłym  
roku świetnie poradziła sobie z egzaminem 
zawodowym. Na początku 3 klasy  
ochoczo przystąpiła do nauki, powtarzając,  
że za rok zdaje maturę.  

Wybiegała myślami w przyszłość, planując 
studia. Niemalże do końca była aktywna.  
W jednym z e-maili przysłała mi  
zdjęcia z wycieczki do Włoch. Miała  
o niej napisać, podobnie jak o fundacjach  
i dziesiątkach innych tematów. 

Natalia nic już dla nas nie napisze… 

Kartki jej zbyt krótkiego życia zapisane  

zostały opowieścią o uśmiechu, radości, 

wrażliwości, mądrości i cierpieniu.  

                   Do zobaczenia Natalko… 

 

Ostatni artykuł Natalia poświęciła metodom 

leczenia nowotworów. Postanowiłam  

go opublikować, gdyż myślę, że jestem  

to winna mojej dziennikarce. Jest jeszcze  

jeden powód, w e-mailu znajduje się  

także wiersz, który Natalia zadedykowała 

nam wszystkim. 

 

"Natalia kontra terrorysta"  

Leczenie na oddziale onkologii.              
(21.11.2015r.) 

 

Witam ponownie 
Istnieje wiele rodzajów chemioterapii, 

która zawsze jest przystosowana  

indywidualnie do pacjenta( już  

nie będę Was zamęczać nazwami  

chemii ;)) Może być ona podawana  

przez kroplówkę dożylnie. Z moich  

obserwacji na oddziale wynika,  

że znosi się ją gorzej niż chemię  

przyjmowaną doustnie. Niestety,  

aby otrzymać chemię doustną,  

trzeba się ucierpieć z tą dożylną,  

dlatego, że chemię doustną NFZ   

przyznaje dopiero wtedy, gdy nic innego 

nie działa. 
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Chemia dożylna jest podawana poprzez 
pompę, która wpuszcza w żyłę  
określoną ilość mililitrów na godzinę. 
Większość dzieci na oddziale onkologicz-
nym nie  ma zakładanych wenflonów.  
Mamy pod  skórą wszyty tzw. port.  
Jest to dwuczęściowe urządzenie.  
Na klatce piersiowej wszyte jest  
małe pudełeczko, w które wbija się igłę 
( dość grubą ), która może być w ciele  
nawet do 14 dni. Druga część to rureczka 
połączona z pudełeczkiem wmontowana  
w tętnice główną na szyi. Całe urządzenie 
może pozostawać w organizmie do 5 lat.  
Z autopsji mogę powiedzieć, że jest  
to bardzo wygodne. Może wbijanie  
igły jest troszkę przerażające, ale nie  
tragiczne. 
Co jest ważne w leczeniu? Zgłaszać  

lekarzom każdy możliwy nowy symptom. 

No i przestrzegać diety - jak najmniej  

cukru i oleju ( najlepiej wcale ).  

Terroryści lubią cukier i potrawy  

smażone. Gdy tego nie dostają,  

wówczas  gorzej się rozwijają, a o to  

przecież chodzi. Jest to okropna choroba 

dotykająca niestety coraz szerszą  

grupę ludzi na świecie. Hospicjum to kolej-

na sprawa, którą chciałabym się zająć. 

Bardzo wielu ludziom kojarzy się ono  

z miejscem ostatecznym i śmiercią. Jest to 

kompletną bzdurą. . Jest to miejsce życia, 

w którym pomaga się chorym, z którego 

wielu wychodzi będąc już zdrowym.  

Ja osobiście jestem pod opieką hospicjum 

Cordis w Katowicach. Obiady domowe, 

bardzo miła opieka i świetna atmosfera. 

Ostatnio gdy tam byłam, pani psycholog  

i pani oddziałowa zabrały mnie  

do kina ! :D Oglądałyśmy  "Ostatniego 

łowcę czarownic" z Vin'em Diesel'em  

w roli głównej (w szpitalu nawet do  

sklepiku wyjść nam nie wolno było ).  
 

 

Dlatego uczulam Was. Hospicjum to  
nie śmierć.  
Jak wyzdrowieję, sama zostanę  
wolontariuszem, aby umilać jak  
najbardziej życie ludziom w takich  
miejscach, ale i w domu. Wiele osób,  
jak na przykład ja, jest pod domową 
opieką hospicjum. Wtedy możemy  
być w domu, a nie w ośrodku. Świetna 
sprawa. 

Teraz coś ode mnie: 

Gdy w życiu jest źle 
Trzeba być przygotowanym 
Że przyjdzie jeszcze gorsze 
Wmawianie sobie 
Że wszystko będzie dobrze 
To wygodna dla ludzi obłuda 
Która odciąga myślenie o złym 
ALE CZY PEŁNA ŚWIADOMOŚĆ O ZŁYM 
JEST ZŁA 
Ludzie boją się prawdy 
Każdy ucieka przed nieuniknionym 
Powinniśmy stawiać czoła przeciwnościom 
I pokonywać je  
A potem być pewnym tego że 
Dałem sobie radę  
Kolejna poprzeczka za mną  
Każdy ma swój krzyż 
Który wciąga pod górę 
Odpowiedz sobie na pytanie 
Ile razy jesteś w stanie podnieść Go  
po upadku 
Czy masz na tyle siły [...] 

                                                                                 

 

 

 

 

Sulejka 
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Walentynkowe stylizacje 

Marta Fox, „Zakochaj 

się, mamo” „Taki tytuł 

nosi powieść. Pisałam ją 

dosyć długo, ale i z wiel-

kim zaangażowaniem. To 

rzecz o miłości. O tym, że 

warto życie zaczynać od 

nowa i wierzyć, że może 

być kolorowe, jak obrazy 

malowane przez Jowitę, 

mamę nastoletniej Sary. 

To powieść pisana w for-

mie listów (mejli). Jest już 

strona na Facebooku dla 

tej książki: Posłuchaj razem ze mną. Posłuchaj – bo 

bohaterowie dzielą się słuchaną muzyką.  

Na końcu powieści jest wykaz tych kompozycji. „ 

Cytat za http://marta-fox.blog.onet.pl 

Serce lwa (2013) 

Historia Teppo-zdeklarowanego neonazisty 

uczy, że w życiu niczego nie da się zaplanować  

i przewidzieć. Miłość wybiera czas, miejsce  

i ludzi. Dla tego uczucia porzuca się czasem  

życiowe ideały, z tym uczuciem pokonuje się 

własne słabo-

ści. Śledząc losy 

Teppo i Sari, 

ma się także 

wrażenie, że 

najpiękniejsza 

jest ta miłość, 

która spotyka 

na swej drodze 

najwięcej prze-

szkód. 

 

 

N. Sulej 

 

Kobieco, uwodzicielsko, czarująco…  
Załóż piękne pantofelki, niczym  
Kopciuszek i rozkochaj w sobie  

swojego księcia z bajki :) 

mailto:hugollaj@kollataj.edu.pl

