
 
                                                             

W tym numerze: 
 
1. Poznajmy się  - wywiady  

z uczniami klas I. 
2. Obchody 100 lat Niepodległości. 
3. Weronika Kaniecka—nasza  

stypendystka. 
4. Co słychać w Kołłątaju? 
5. Menu na zimne dni i moda 

 studniówkowa. 
6. Szkolne Koło Wolontariusza. 
7. Hugorelax. 

2018/ 2019 ,  numer  2 ( 45 ) 



Str. 2 Hugołłaj 

Wywiad z uczniami z kl.1 TŻ -  
Izabelą i Ernestem 

Pytanie nr.1: Dlaczego akurat wybrałeś/aś  tę szkołę? 

 
Ernest: Dlaczego ta szkoła? Wybrałem ją, ponieważ jest tu profil gastronomiczny,  

ze specjalizacją—dietetyka  i akurat to bardzo lubię. 

 

Izabela:  Początkowo miałam iść na logistykę, ale nie było wtedy już miejsc, więc zapisałam się 

na gastronomię i potem, gdy była taka możliwość stwierdziłam, że zostanę na gastronomii,  

ponieważ bardzo lubię gotować. 

 

Pytanie nr.2:  Czym się interesujesz ? 

 

Ernest: Lubię kostki  oraz układać origami. Dodatkowo jestem muzykiem  

i nagrywam własną płytę, gotuję, uprawiam sporty i czytam książki. 

 

Izabela: Lubię chodzić na spacery, jeździć na rowerze, gotować, słuchać muzyki, jestem  

kinomanem. 

 

Pytanie nr.3:  Czy chcesz z wybranym zawodem wiązać swoją przyszłość? 

 
Ernest: Ja zamierzam pójść w stronę sportu— sportów sylwetkowych. Chcę robić kurs trenera 

personalnego i pracować w zawodzie, w którym przyda mi się dietetyka, chociaż może też będę 

dorabiać w jakiejś restauracji. 

Izabela: W moim przypadku, to na pewno będę sobie dorabiać w gastronomii i pewnie  

w przyszłości będę chciała ukończyć różne kursy z tym związane. 

 
Pytanie nr.4:  Czy ta szkoła to był Twój pierwszy wybór? 

 

Ernest: U mnie od początku ta szkoła, jak i kierunek gastronomia był tym pierwszym wyborem. 

Izabela:  Szkoła ogółem to był pierwszy wybór. Co prawda myślałam nad innymi szkołami, które 

były bliżej ze względu na to, że dojeżdżam prawie 40km z domu i początkowo było to  

problemem, ale i tak szkoła pozostała tym pierwszym wyborem. 

 

Pytanie nr.5: Co sądzisz o naszej szkole? Spełnia Twoje oczekiwania? 

 

Ernest: Nauczyciele są naprawdę super, mimo iż sami uczniowie są różni. Mimo to bardzo  

podoba mi się ta szkoła. 

Izabela:  Nauczyciele w tej szkole są naprawdę dobrzy i wyrozumiali oraz tak ogółem bardzo  

mi się podoba. 

                                                                                                  Rozmawiał: Bartłomiej Dziub 
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Wywiad z uczniem 
 klasy 1 TL -  

Pytanie nr.1: Dlaczego akurat wybrałeś tę  

szkołę? 

Uczeń klasy 1 TL: Wybrałem ją, ponieważ nie chciałem 

iść do zwykłej szkoły mundurowej, a ta szkoła oferowała 

zarówno zawód, na który również chciałem iść, jak  

i klasę z kierunkiem mundurowym. Dodatkowo też  

słyszałem bardzo dobre opinie o tej szkole. 

Pytanie nr.2:  Dlaczego akurat klasa  

mundurowa? 

Uczeń klasy 1 TL: Wybrałem klasę mundurową,  

ponieważ fascynuję się tym od dzieciństwa. 

 

Pytanie nr.3:  Czy ta szkoła to był Twój pierwszy  

wybór? 

Uczeń klasy 1 TL: Mimo iż rozpatrywałem jeszcze  

wybór innych szkół, to ta była od początku moim  

pierwszym wyborem. 

Pytanie nr.4:  Czym się interesujesz ? 

Uczeń klasy 1 TL: Interesuję się książkami, historią  

 koszykówką. 

 

Pytanie nr.5:  Czy chcesz z tym zawodem wiązać  

swoją przyszłość? Jeśli tak to bardziej z zawodem 

technik logistyk czy z kierunkiem mundurowym? 

Uczeń klasy 1 TL: Tak chcę wiązać z tym  

przyszłość, ale bardziej z kierunkiem mundurowym. 

 

Pytanie nr.6: Jakie miałeś odczucia względem  

obchodów z dnia 11 listopada? 

Uczeń klasy 1TL: Stresowałem się tak bardzo, że nie 

potrafię tego określić odpowiednimi słowami. Co do dnia 

11 listopada to niby dzień jak co dzień, lecz odczuwałem 

atmosferę patriotyzmu. 

Pytanie nr.7: Co sądzisz o naszej szkole? Spełnia 

Twoje wymagania? 

Uczeń klasy 1 TL: Zdecydowanie spełniła moje  

wymagania i ogółem bardzo mi się podoba! 

                                                                                                  

Rozmawiał: Bartłomiej Dziub 

Obchody 100—rocznicy  

odzyskania przez Polskę 

niepodległości połączone  

ze ślubowaniem klasy   

podniosła i wzruszająca,  

podobnie jak  odśpiewanie 

hymnu narodowego.  
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Weronika—spokojna, może troszkę nieśmiała  

dziewczyna, to nasz tegoroczna  mistrzyni—stypendystka  

Prezesa Rady Ministrów.  

Za wybitne wyniki w nauce i wzorowe zachowanie  

otrzymała to wyróżnienie.  

Ale Weronika spędza czas nie tylko ucząc się, ma pasję,  

której poświęca sporo czasu — jest to akrobatyka  

powietrzna. W szkole podstawowej interesowała się  

tańcem—breakdance, ale dużo chorowała, więc musiała  

zrezygnować. Jednakże ciągle myślała o tańcu, chciała 

wzmocnić swoje zdrowie oraz zadbać o swój rozwój  

osobisty, dlatego rok temu zainteresowała się akrobatyką 

powietrzną.  

Polega ona na ćwiczeniach na drążku, z wykorzystaniem 

elementów baletu i innych figur tanecznych. Sport ten  

oparty jest na przezwyciężaniu praw grawitacji, uczy  

cierpliwości, hartu ducha i odporności na ból. 

 

W tym roku miała sesję podwodną w hotelu 

„Fajkier” . Było to pierwsze takie wydarzenie  

w Polsce. Oprócz Weroniki brały w nim udział 

też inne dziewczyny z całej Polski.   

Najtrudniej było wytrzymać pod wodą bez  

oddechu. 

Marzeniem Weroniki jest wziąć udział  

w zawodach w tej dyscyplinie, jeszcze nie  

olimpijskiej.  

Str. 4 
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     Dnia 28 września 2018 odbyło się spotkanie  
autorskie z Michałem Rusinkiem, który był  
sekretarzem Wisławy Szymborskiej, a obecnie  
prowadzi jej fundację. 
Jest wykładowcą na UJ, pisze książki oraz  
wiersze zarówno dla dzieci i dorosłych. 
      Podczas spotkania mieliśmy okazję wysłuchać 
fragmentów jego książki, dowiedzieć się o trudnej 
sztuce pisania wierszy, a także wysłuchać  
różnych  historii związanych z polonistyką. Pan  
Rusinek razem z publiką napisał krótkie humory-
styczne opowiadanie, które później odczytano.  
Spotkanie odbyło się w przyjemniej i miłej  
atmosferze, uśmiech można było zobaczyć zarówno  
u starszych, jak i młodszych widzów.  
Na koniec spotkania można było panu Rusinkowi  
zadać kilka pytań, na które chętnie odpowiedział. 
 

Dnia 23.10.18 o godzinie 17 w ,,Księgarni  

Edukacyjnej'' byliśmy na spotkaniu autorskim  

z Wojciechem Drewniakiem- autorem książek  

pt. „Historia Bez Cenzury'', youtuberem,  

jednym z głównych założycieli kanału  

pod nazwą ,,Historia Bez Cenzury''. 

Prowadzi on również swoje własne audycje 

radiowe. 

Dn. 4 października 2018 r. młodzież ze Szkolnego Koła 
Dziennikarskiego wzięła udział w spotkaniu z Panią Kirą 
Gałczyńską, córką wybitnego polskiego poety. Pani Kira 
dzieliła się wspomnieniami ze swego dzieciństwa. Ciepło 
mówiła o rodzicach, domu i przyjaciołach ojca. Atmosfera 
w powojennym Krakowie pozostawiła w jej pamięci  
niezatarty ślad. Spotkanie miało miejsce w Galerii  
Muzealnej Leszka Dudki w Zawierciu.  

Kamil Nowak ,  

Patryk Grochowski 
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MENU NA ZIMNE DNI 

Jesienią i zimą nasz organizm jest narażony 
na infekcje wirusowe oraz bakteryjne, dlatego 
powinniśmy dbać o siebie. Swoją dietę  
powinniśmy urozmaicić w większą ilość  
warzyw, owoców oraz ryb. Te produkty są  
bogate w składniki odżywcze, które pobudzą 
wasza przemianę materii. 
 
Teraz pokażę przepis na świetną duszoną  
dynię. 
Potrzebne składniki: 
1/2 średniej dyni hokkaido 
4 łyżki natki pietruszki  
Dodatki: 
2 łyżki oleju rzepakowego 
2 łyżki sosu sojowego 
łyżeczka oleju sezamowego. 
 
Dynię myjemy i kroimy w o plastry grubości 
ok. 2 cm (obieramy lub nie, według uznania). 
Na patelni rozgrzewamy olej i podsmażamy 
plastry z obydwu stron na złoty kolor.  
Skrapiamy sosem sojowym, dusimy pod  
przykryciem, aż będą miękkie, ok. 5 minut 
(jeśli sos sojowy odparuje, a dynia nadal  
będzie twarda, podlewamy ją 2-3 łyżkami  
wody i jeszcze chwilę dusimy). Podajemy na 
ciepło z posiekaną natką, opcjonalnie 
skrapiamy olejem sezamowym. 
 
 Voila, nasza zupa jest gotowa.  
               Smacznego! 
 

MODA STUDNIÓWKOWA 

 
  Wkrótce ważne wydarzenie  

w życiu przyszłych maturzystów –  

studniówka. Na pewno już od kilku  

tygodni wielu młodych ludzi zastanawia 

się nad tym, w czym pójść na ten  

wyjątkowy bal. Przede wszystkim trzeba 

sobie uświadomić, że studniówka jest 

wydarzeniem bardzo oficjalnym , na  

które dziewczyny muszą założyć  

elegancką sukienkę, a chłopcy  

wieczorowy garnitur i białą koszulę. 

Zawsze modną sukienką, którą 

każda dziewczyna może założyć na  

studniówkę jest ta w kolorze czarnym. 

Czerń to uniwersalny kolor, który jest 

zawsze odpowiedni na eleganckie  

okazje. Można ją uzupełnić kolorowymi 

dodatkami. Czerń komponuje się dobrze 

ze wszystkimi kolorami, więc  

możliwości jest wiele.  

 Czerwona sukienka w wersji midi 

to również dobra propozycja na ten  

wyjątkowy bal. Sukienka o długości do 

połowy łydki w kolorze odważnej  

czerwieni uzupełniona klasycznymi  

dodatkami lub bardziej odważnymi, na 

przykład różowymi, to kolejna stylizacja, 

która sprawi, że każda z Was poczuje się 

wyjątkowa.  

Zuzanna Kozak  

Julia Zaborska 
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W skład wolontariatu wchodzą uczniowie z naszej szkoły, którzy są chętni, by     
Pomagać innym. Na jego czele stoi Dominika Kitlińska wraz z Kingą Kurek.  
Skarbnikiem jest Olga Pakulak.  Prowadzimy przeróżne akcje takie jak: góra  
grosza, kiermasz używanych podręczników, akcję „Pomóż dzieciom przetrwać  
zimę” , organizowanie imprez w domu dziecka np. z okazji andrzejek oraz wyjścia 
do przedszkola. Postaramy się zorganizować wiele nowych akcji, o których na 
pewno się dowiecie.  
 
             NOWI WOLONTARIUSZE -> NOWE POMYSŁY -> WIĘKSZA POMOC 
 
Przepis na wolontariusza:     
 
200 g bezinteresowności 
2 łyżki dobrego serca 
100 g miłości 
1 szklanka uczynności 
25 mln zaangażowania 
1 kg wrażliwości 
2 kg dobroci  
Szczypta dyskrecji  
 

Julia Woś 

Szkolne Koło Wolontariusza  

 

Opiekunami koła są panie: Agnieszka 

Polilejko, Jolanta Cudanowska  

i Elżbieta Gawrońska.  

 

Zaangażowanie się w pracę wolontariatu daje wiele satysfak-

cji, pozwala zdobyć doświadczenie i nowe umiejętności.  

Młodzież uczy się  pracy w zespole i poznawania samych  

siebie. Ponadto okazuje się, że pomaganie innym daje dużo 

radości. 

Dobrze jest móc realizować się w szkole i poza nią.  

Wolontariat daje możliwość spojrzenia na świat z innej  

perspektywy oraz robienia tego, co nas interesuje a innym 

sprawia radość.  

                                                 Agnieszka Hyla 
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Hugorelaks 

Numer redagowali: D. Kitlińska, K. Nowak, B. Dziub, O. Rok, Zuzanna Kozak, Julia 

Woś, Agnieszka Hyla, P. Grochowski, J. Zaborska, J. Sobieraj. 

CZEKAMY  NA  WASZE  UWAGI  I  PROPOZYCJE : 

gazetkakollataj@gmail.com 

REBUSY 


