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Parę słów o mijającym roku szkolnym  

2018/2019 

 
 Tak niedawno a jednocześnie bardzo dawno spotykaliśmy się na  

rozpoczęciu roku szkolnego 2018/2019. 

Z żalem żegnaliśmy wakacje, pomału zapominaliśmy o letnich wieczorach  

i z przerażeniem witaliśmy wrzesień. Miesiąc ten kojarzy się nie tyle  

z babim latem, co z nauką, wstawaniem na ósmą do szkoły, klasówkami  

i egzaminami. 

 Ale czas szybko mija… Minął maj i matury, a za chwilę  świadectwa 

promocyjne do kolejnej klasy. Jednakże najważniejsze jest to, że czeka nas 

dwumiesięczna laba—WAKACJE. 

 Przez te dziesięć miesięcy zdobywaliśmy wiedzę, uczestniczyliśmy 

w wycieczkach, codziennie spotykaliśmy się ze sobą w murach Kołłątaja, 

by czasem ponarzekać, a czasem się pośmiać. Mimo że rok szkolny się  

kończy, wiele chwil na zawsze pozostanie w naszej pamięci. 
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 
W  Zespole Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu działa Samorząd 

Uczniowski, którego zarząd został wybrany 5.10.2017r. Przewodniczącym został Błażej 

Ciszewski, zastępcą Natalia Majewska, skarbnikiem Wiktoria Grzybek, sekretarzem  

Katarzyna Beleć. Do Rady Samorządu  weszli – Paulina Biedak, Paulina Cieślik, Jakub 

Kmita, Tomasz Miśta, Kinga Kurek. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są :  

Małgorzata Piątek, Marek Dziechciarek, Aneta Beliczyńska. 

Zarząd samorządu wraz z opiekunami w planie pracy w roku szkolnym 2018/2019 

wyznaczył sobie zadania, które związane będą z akcjami charytatywnymi,  

uroczystościami, świętami. W   I  semestrze tego roku szkolnego w październiku  

współorganizowano Hugonalia, imprezę integracyjną dla klas pierwszych. Uczniowie  

konkurowali ze sobą w różnego typu zawodach.  Pokonywali tory przeszkód, rzucali piłką 

do celu, przeciągali linę. Na koniec wszyscy wspólnie jedli prażonki. Również  

w październiku samorząd zajął się przygotowaniem upominków – niespodzianek dla  

nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pod koniec października zorganizowano 

konkurs na najlepsze przebranie klasy z okazji Halloween. Wszyscy dobrze się bawili. 

           W styczniu już po raz kolejny samorząd włączył się do ogólnopolskiej akcji WOŚP.  

Na terenie szkoły uczniowie TŻ przygotowali poczęstunek, a uczennice TF robiły fryzury. 

Pozyskane środki zostały przekazane na szczytny cel.  

W  II semestrze roku szkolnego 2018/2019 Samorząd Uczniowski zaplanował  

zorganizowanie  „Walentynek” , „Dnia Kobiet” ,  „Pierwszego Dnia Wiosny”,  Filmowej 

nocy w „Kołłątaju”, „Dnia Dziecka i Dnia Sportu”. 

 W ramach zadań związanych z działalnością szkolną, członkowie samorządu będą 

służyć pomocą przy organizacji „Dni Otwartych” w szkole. Będą również  

współorganizować „Dni Zdrowia i Urody”, m.in. zajmą się oprowadzaniem uczniów  

z gimnazjum i szkoły podstawowej po szkole, przygotują także poczęstunek.       

                                                                                                  Julia Zaborska 



Co warto przeczytać—nauczyciele polecają  
     książki. 
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Pani Jolanta Cudanowska —nauczycielka  

językarosyjskiego, bibliotekarka 

 

„Godne polecenia są książki Wojciecha Chmielarza  

i Agnieszki Lingas—Łoniewskiej ze względu na  

ciekawą fabułę, która trzyma w napięciu do ostatniej 

strony. Łoniewska porusza problemy współczesnego 

świata, młodych ludzi. Pisze również o reakcjach  

rodziców na zachowanie ich dzieci.  

Natomiast Chmielarz daje nam ciekawe kryminały 

zawsze z zaskakującym zakończeniem. 

POLECAM NA WAKACJE!!! 

Pan Tadeusz Wieczorek 
—nauczyciel języka  

angielskiego i przedmiotów zawodowych—

logistycznych. 

 

„Lubię czytać literaturę faktu, biografie  

i beletrystykę.   

Polecam „Karbalę” Grzegorza Kaliciaka. 

„Fatwę” Jacky Trevane oraz książki Roberta  

Ludluma i Johna Grishama.  

Można się z nich dowiedzieć czegoś nowego,  

poznać nowe pojęcia. Są źródłem rozrywki,  

bo trzymają czytelnika w napięciu. 

Pan dyrektor Artur Zacłona 
 

„Najczęściej czytam kryminały, a wśród nich  

książki Colina Forbesa.  

Są to lektury, które bardzo wciągają, trudno się od 

nich oderwać. Posiadają wartką akcję, po prostu 

„dużo się dzieje”.  

Rozmawiali: O. Rok, B. Dziub, M. Jachna 
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Co warto przeczytać—nauczyciele polecają  
     książki. 

Pani wicedyrektor Aldona Drabek—

Cebula 
 

„Lubię książki biograficzne, najczęściej  

dotyczące znanych kobiet. Ale lubię też  

książki, z których można czerpać wiedzę na 

temat nowych kultur. 

Zdecydowanie polecam „Wyznania gejszy” 

Arthura Goldena,  a z biograficznych cała  

seria „Kwiat Pustyni” od Waris Dirie, 

„Obywatela i Małgorzatę” Małgorzaty  

Potockiej i Krystyna Pytlakowskiej.  

 

Dlaczego takie pozycje polecam?  

 

Ze względu na możliwość poznania określonej 

kultury bez konieczności wyjeżdżania z kraju.  

Natomiast biografie umożliwiają mi  

przeżywanie i analizowanie losów bohatera. 

Wybieram biografie osób, które mnie  

inspirują bądź fascynują i chcę się o nich  

dowiedzieć czegoś  . 

Pani Aneta Beliczyńska—
nauczyciel WDŻ, edukacji dla  

bezpieczeństwa. 
 

„Preferuję biografie i książki  

psychologiczne.  

Polecam „Smażone, zielone  

pomidory” Fannie Flagg, 

„Tatuażystę z Auschwitz” Heather 

Morris oraz „Ojca chrzestnego” 

Mario Puzo.  

 

Wszystkie powyższe pozycje zrobiły 

na mnie duże wrażenie, poruszyły 

moje emocje  oraz na zawsze  

pozostały w pamięci”. 
Pani Urszula Furtacz—nauczyciel geografii,  

nauczycieli zawodowych hotelarskich  

i gastronomicznych. 

 

„Najczęściej sięgam po lekkie powieści  

o zabarwieniu komediowym oraz powieści  

historyczne.  

Polecam „Lesia” Joanny Chmielewskiej, „Igłę”  

i „Klucz do Rebeki” Kena Folleta, a z nowszych 

pozycji tego autora— „Filary Ziemi” , „Upadek 

gigantów”, „Świat bez końca”. 

 

Polecam te lektury, bo lubię się relaksować przy 

powieściach lekkich, łatwych i przyjemnych.  

Rozmawiali: O. Rok, B. Dziub, M. Jachna 
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Sport—moja pasja. 
Wywiad z Wiktorem i Hubertem Bernackimi 

Downhill -  jedna z ekstremalnych odmian kolarstwa 

górskiego, polegająca na indywidualnym zjeździe  

rowerem na czas po stromych, naturalnych stokach. 

Ścieżki zjazdowe są często bardzo wąskie, kamieniste 

czy poprzecinane wystającymi korzeniami. Nierzadko 

są też urozmaicone uskokami o różnej wysokości 

(dropami), które są najbardziej widowiskowe, lecz są 

też powodem najbardziej niebezpiecznych wypadków 

w zjeździe.  

Najczęściej rowery zjazdowe ważą w przedziale 16-20 

kg, są w pełni amortyzowane i posiadają geometrię  

odmienną od reszty rowerów górskich. 203 mm   

skoku zawieszenia jest niejako normą, jakkolwiek są 

również modele mające nawet 300 mm. Dużej  

średnicy 203 mm tarczowe hamulce hydrauliczne są 

podobne budową do motocyklowych czy  

samochodowych.  

 

Kolarstwem górskim  interesujemy się od 4 lat.  

Od 3 lat na poważnie zaczęliśmy się ścigać na głównych imprezach  

w Polsce takich, jak ( Joy Ride Downhill , Local Series of Downhill  

a także cykl Pucharu Polski ), walcząc jednocześnie o miejsca 

 w pierwszej dziesiątce generalki juniorów.  

W Downhillu kontuzje są na porządku dziennym, bardzo często  

zdarzają się kontuzje wykluczające zawodników ze startów na co 

najmniej kilka tygodni. Wysokie ceny rowerów, które wahają się  

od 14 000 do 44 000 zł ,a także wysokie ceny treningów i udziału  

w zawodach  mogą być główną przyczyną tak niskiej popularności  

tego ekstremalnego sportu. 

 

Zawodników przyciąga do tego sportu głównie adrenalina, która 

udziela się podczas przejazdu mierzonego (ok. 3-4 min) ,podczas 

którego zawodnik pokonuje trasę z prędkością dochodzącą do  

50km/h ,pokonując 10 m. 
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Moda na wakacje. 

Rzeczy, z których zbudujesz kompletną garderobę na lato 2019: 

 
1. Zamiast o kolejny poliestrowy t-shirt, uzupełnijcie swoją garderobę o lniany  

kombinezon. 

 Len posiada rzadkie właściwości bakteriologiczne, nie powoduje reakcji  

alergicznych,a przede wszystkim, doskonale przewodzi ciepło, dzięki czemu uszyte  

z niego ubrania okażą się niezastąpione podczas upałów.   

 

2. Sandałki z paseczkami świetnie czują się w towarzystwie bieliźnianej mini 

 i oversize’owego garnituru w jaskrawym odcieniu jednego z sorbetu  

owocowych, jednak latem 2019 najbardziej zgrany duet stworzą z jeansami  

o długości 7/8.  

 

3.  Spodenki typu biker shorts pasują do luźnych t-shirtów, eleganckich koszul  

i marynarek sprawiających wrażenie pożyczonych z szafy chłopaka.  

 

4. Podstawę naszej wakacyjnej garderoby od zawsze stanowią zwiewne,  

 romantyczne sukienki. Latem 2019 w alternatywie do krótkich hiszpanek  

 i eleganckich sukienek midiz plisowanym dołem, sięgnijcie po wzorzyste,  

długie fasony w stylu boho.  

5. Stylowy kostium kąpielowy to plażowy niezbędnik bez względu na sezon. Tego lata  

do koszyka wrzućcie nie klasyczne bikini, a modny strój jednoczęściowy  
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HUGORELAX 

Zagadki: 

 

1.  Im więcej wysusza, 

tym bardziej mokry się staje.  

Co to takiego?...................... 

 

2. Gdy to masz, chcesz się tym podzielić. 

Gdy się tym dzielisz, nie masz tego/ 

Co to takiego? …………………… 

3. Ma 5 palców, ale nie żyje. 

Co to takiego? ……………………. 

 

4. Co jest w kształcie pudełka, nie ma stóp, 

A mimo to porusza się w górę i w dół? …………… 

5. Co przechodzi przez drzwi,  

Ale nigdy nie wchodzi  ani nie wychodzi? ………….. 

 

Julia Zaborska 

Numer redagowali: B. Dziub, O. Rok, M.Jachna, J. Zaborska,  

J. Sobieraj. 

 

CZEKAMY  NA  WASZE  UWAGI  I  PROPOZYCJE : 

gazetkakollataj@gmail.com 


