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W tym numerze:

— W pa dzierniku nasza szkol-

na dru yna pi karska wzi a

udzia  w zawodach mi dzysz-

kolnych. My l , e wszyscy ju

znamy wyniki. Miejmy nadzie-

je, e b dzie lepiej.

— Jubileusz, jubileusz i po ju-

bileuszu. 20 pa dziernika odby-

y si  uroczysto ci, do naszej

szko y zawitali absolwenci

z poprzednich lat, jak równie

wa ne osobisto ci Radomia.

— W naszej szkole zosta a

utworzona dru yna koszykar-

ska. Dla graczy zosta y zaku-

pione nowe stroje. Nasz Dream

Team we mie udzia  w mi -

dzyszkolnych zawodach.

— W pa dzierniku nasza szkol-

na dru yna pi karska wzi a

udzia  w zawodach mi dzysz-

kolnych.

— 26.X.2001r. w naszej szko-

le odby  si  pierwszy etap

Olimpiady Historycznej.

7 uczestników dosta o si  do II

etapu, który odb dzie si  dnia

12.I.2001r.

— 29.X.2001r. odby o si  szko-

lenie europejskie dla klas gim-

nazjalnych.

— 16 listopada mia  miejsce

pierwszy etap Olimpiady z j -

zyka niemieckiego. Nied ugo

wyniki.

— Ma gorzata Gruszczy ska

 19.XI.2001r. odebra a nagrod

za zaj cie III miejsca w konkur-

sie IPN „Stan wojenny w wia-

domo ci bliskich”.

— 23-25.XI.2001r. uczniowie

naszej szko y wzi li udzia

w zbiórce ywno ci zorganizo-

wanej przez Radomski Bank

ywno ci.

— Kadencja samorz du

uczniowskiego dobieg a ko ca,

pa eczk  reprezentanta uczniów

naszej szko y przej a po Kon-

radzie Trzaskowskim Iga Roze-

s aniec. Poza Ig  w samorz -

dzie znalaz a si  Ola Rus (za-

st pca przewodnicz cego),

Milena Mastalerek (skarbnik)

i Agnieszka Tyt ak (sekretarz).

— 21.XI.2001r  – 5 uczestni-

ków wymiany polsko-w oskiej

wyjecha o na trzydniowe sym-

pozjum  do Salerno, poswieco-

ne miedzynarodowym wymia-

nom m odzie y.

— 7 grudnia tego roku odb -

dzie si  w naszej szkole II tur-

niej w Star Craft’a. Ch tnych

do wzi cia udzia u w rozgryw-

kach prosimy o zg aszanie si

do klasy II n .

Jakub Ma ek
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Od kilku tygodni kr  g osy, e w naszej szko-

le powstaje nowa gazetka „Sta czyk”. Sami jej twór-

cy wydaj  si  dzia a  w konspiracji, gdy  nic nie chc

mówi  na jej temat. Z potwierdzonych róde  wie-

my, e powstaje ona w rodowisku klasy IIb. We-

d ug nieoficjalnych danych w sk ad nowej redakcji

wchodz  prawie wszyscy ch opcy z tamtej klasy i kil-

ka dziewcz t, miedzy innymi by e redaktorki naszej

gazetki. Pokr tne wymówki, typu „chc eby inni

wreszcie popracowali” nie wyja ni y nam, dlaczego

nie napisa y wyznaczonych ju  artyku ów do po-

przedniego numeru Klonu.

WYBORY – ZMORY
Parlament wybrany. Pos owie siedz  w swych

lo ach i zawijaj  r kawy, bo czas nagli, a pracy jest

du o, a u  nas zmiany i to spore.

Ze wzgl du na brak „przymusowej” kandy-

datury przedstawicieli trzecich klas, komisarycznym

przewodnicz cym zosta a Iga Rozes aniec. Obwiesz-

czenie, i  to ona zaj a stanowisko, a nie jej kontr-

kandydatki: Milena Mastarelek, Agnieszka Tyt ak

i Aleksandra Rus, dotar o do naszych uszu 12 listo-

pada, po wybitnym przedstawieniu klasy IIa.

Wybór ten nie mia  nic wspólnego z demo-

kracj , ale gdy spo eczno  szkolna lekcewa y so-

bie tak wa n  spraw , jak  s  wybory, to decyzja

ksi dza Dyrektora nie ma prawa nikogo dziwi .

Stary przewodnicz cy, znany wszystkim jako

Kafar, ust puje ze stanowiska z u miechem na twarzy.

Praca przewodnicz cego jest bardzo odpowie-

dzialna. Ci g y nacisk uczniów, prosz cych o zwol-

nienie, bywa mocno irytuj cy – tak brzmi  s owa

by ej g owy naszej szkolnej spo eczno ci.

 Nie raz by em wiadkiem wywieranej na

nim presji.

Czy zatem Iga wybierze inn  strategi  dzia a-

nia i nie b dzie tak ugi ta przed daniami uczniów?

Cho  sama nie by a pewna co do kandydatu-

ry, to w podj ciu decyzji pomog a jej ca a klasa, no

i uda o si .

Rywalki Igi na pewno b d  kontynuowa y

swoje kampanie. „Nie odczuwam rywalizacji, gdy

wszystkie jeste my kole ankami” – twierdzi Iga, za-

pytana czy odczuwa walk  o wyborc .

Kontrowersyjn  spraw  jest tak e „nakaz”

kandydatury w wyborach do samorz du, po jednym

uczniu z klas III. Przysz oroczni maturzy ci spo em

krzycz : „wolne wybory”.

Tymczasem idea ta, nie jest do ko ca prze-

strzegana. Wydaje mi si , e znalezienie kandydata

na si , mija si  z celem. Nawet, je li zmusi si  ko-

go  do pe nienia tej funkcji, to i tak wszyscy b d

wiedzieli, e zosta  zmuszony i nikt si  za nim nie

opowie. St d krótka droga do wniosku, e brak po-

parcia równa si  zerowej ilo ci g osów, (tak a pro-

pos, matematyka wbrew pozorom, jednak si  przy-

daje), a to prowadzi do kompletnej kompromitacji.

Ponowne wybory odb d  si  za trzy miesi -

ce. Miejmy nadziej , e znajdzie si  jaki  „ochot-

nik” z trzecich klas i zg osi sw  kandydatur . Nale-

y trzyma  za niego kciuki, a jak przegra, to z pew-

no ci  szydzi  z niego nikt nie b dzie.

Tomasz Dobrza ski

CO  RACZKUJE W PODZIEMIACH
Nasza gazetka zosta a oceniona jako „niemra-

wa”, zaproponowano nam te  nowy tytu  „Lipa”.

M odsi koledzy chc  stworzy  „co  naprawd  fajne-

go”. Je li uwa acie, e nie ma o czym czyta  w aktu-

alnym Klonie napiszcie, albo powiedzcie o tym g o-

no – nie boimy si  krytyki. Nasza szko a jest tak

ma a, widujemy si  przecie  codziennie, cho by na

przerwach i (w przeciwie stwie do naszej konkuren-

cji) nie ukrywamy si , wszyscy wiedz , kto jest w re-

dakcji.

KLON nie boi si  konkurencji! Je li tylko

nasze kole anki i koledzy  potrafi  wspó zawodni-

czy  mówimy g o ne „START” i zaczynamy!

Joanna Wojcieszek

BEZ PRACY NIE MA KO ACZY

Dzie  20 pa dziernika chyba na zawsze po-
zostanie w naszej pami ci. Chocia  by a to sobota

wszyscy przyszli my do szko y, aby wi towa  10-
lecie jej istnienia. W ko ciele obejrzeli my program
artystyczny, potem uczestniczyli my we Mszy wi -
tej. piewa  równie  szkolny chór. Potem ks. Dyrek-

tor wr cza  zas u onym dyplomy i  statuetki. W szko-
le wisia y tablice informuj ce o wa nych wydarze-

niach  z ycia szko y. Mo na by o te  cos zje . Sprze-
dawano jubileuszowy numer gazetki i ksi k  doty-
cz c  minionej dekady. Ponadto pomalowano budy-
nek szko y, która l ni a jak nigdy dot d. Trzeba jed-
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nak pami ta e to wszystko musia  kto  wcze niej
przygotowa ! Przypomnijmy co si  dzia o przed uro-

czysto ci . Najwcze niej rozpocz y si  próby chó-
ru, które odbywa y si  regularnie od 4 pa dziernika
w poniedzia ki i rody, a podczas tygodnia poprze-
dzaj cego jubileusz odbywa y si  one ca y czas. Po
trwaj cej np. 3 godziny próbie, ci ko by o wydo-
by  z siebie jakikolwiek d wi k. Sorka Chmielew-

ska i sorka Kobierska nie pozwala y odpocz  na-
wet podczas d ugiej przerwy. Prowadzono nawet li-
sty obecno ci ,tak wi c tym którzy opuszczali próby
grozi o obni enie oceny z zachowania. Aby odpo-
wiednio przygotowa  grup  chórzystów potrzeba
by o wiele wysi ku. Jednak sorka Chmielewska pod-

sumowuj c wspó prac  z uczniami (a raczej uczen-
nicami) oraz przebieg prób stwierdzi a: „By o fanta-
stycznie!”. Nie jestem jednak pewna czy to zdanie
podzieli aby sorka Kobierska. Warto tutaj wspomnie
o kilkuosobowej grupie osób, która za piewa a utwór

Mozarta, wtóruj c solistce Bernadecie Go biowskiej
(absolwentce KLO). Spotykano si  specjalnie po lek-

cjach (nawet w pi tki po po udniu i soboty). Praca
nie posz a na marne i wkrótce ma powsta
prawdziwy chór szkolny (ciekawe czy te pla-
ny b d  zrealizowane). Jednak przygotowa-
nia trwa y nie tylko w dziedzinie muzyki.
Program artystyczny by  przygotowywany

jak sor ugowski stwierdzi  „spontanicznie,
na tydzie  przed”. W spektaklu tym (o ile
mo na to tak nazwa ) brali udzia  ucznio-
wie wszystkich klas. Niestety nasz kochany
nauczyciel teatrologii nie by  zbyt rozmow-
ny i wi cej tajemnic o próbach nie chcia  nam

zdradzi  (co tam si  dzia o?!). Znaczny
udzia  w przygotowaniach mia a sorka Pie-
tra . Przygotowa a ca okszta t uroczysto ci,
napisa a bowiem scenariusz. Jej autorstwa
by  te  program artystyczny  przypominaj -
cy duchowo  naszego Patrona. Wed ug pani

Profesor przygotowania rozpocz y si  na
pocz tku pa dziernika (a nie na tydzie

przed) i by y
mudne oraz

pracoch on-
ne. Niemniej
w y s i e k
uczniów nie
poszed  na
marne a

efekty by y
raczej zado-
walaj ce Z
okazji jubile-
uszu wydano
równie  in-

formator o
KLO oraz
stworzono
statuetki wy-
konane z
br zu. Wia-

domo, e
wst p napisa  ks. Prasek. Nasz informator z Grona
Pedagogicznego (jej dane personalne s cis  tajem-
nic ) stwierdzi a, i  materia y do publikacji pt. „Dzie-
si ciolecie Katolickiego Liceum ogólnokszta c ce-
go w Radomiu  1991-2001’’ przygotowa  ks. Dyrek-

tor. Przygotowania prowadzone by y te  przez per-
sonel sprz taj cy i jak mi powiedzia a p. Bo enka
„przed sobotnim wi tem wszystko by o idealnie wy-
pucowane’’, a po jubileuszu wyniesiono a  10 wor-
ków mieci. Szko  odnowiono te  z zewn trz. Holu
wisia y (i nadal tam wisz ) tablice przedstawiaj ce
osi gni cia minionej dekady w naszej szkole. Prac

nadzorowa a sorka Skuza . Atmosfera by a pono
nerwowa, a w sali komputerowej panowa cisk i ha-
as. Nasz trud nie poszed  jednak na marne, a zebra-

ne doswiadczenia pomog  nam w przygotowaniu ko-
lejnych szkolnych uroczysto ci.

Katarzyna Mi kus
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PLURIMOS ANNOS

Sobota. 20 pa dziernika 2001. Godzina

10:30. W ko ciele Matki Bo ej Królowej wiata

w Radomiu s ycha  weso e bicie dzwonów wzy-

waj cych na msz wi t . Weso e? O tak! Tak

samo jak twarze ludzi wype niaj cych nawy ko-

cio a. G ówn  – go cie: „wa ne osobisto ci Ra-

domia, ale przede wszystkim nauczyciele i... ab-

solwenci”; praw  chór „Katolika” prowadzony

przez profesorki Ma gorzat  Chmielewsk

i Agnieszk  Kobiersk , a lew – uczniowie. Czy

to jakie  wa ne wydarzenie? Z pewno ci ! W ko -

cu Jubileusz 10-ciolecia

naszej szkó ki to nie „byle-

co”! Uroczysto  rozpoczy-

na hymn szko y.

 Po chwili pojawia si

dwoje m odych ludzi, ele-

ganckou branych, u miech-

ni tych... Kinga Byzdra ab-

solwentka z 1995r i ukasz

Krzy anowski tegoroczny

maturzysta. Przestawiaj

si  jako konferansjerzy

i zapowiadaj  I Cz  uro-

czysto ci: artystyczno – re-

ligijn . Na podest wchodzi

kilku uczniów „Katolika”.

Prezentuj  sylwetk  Patrona szko y. Podkre la-

j  szczególnie czte-

ry cnoty: pokor ,

mi osierdzie, mi-

o , rado  i to

w jaki sposób prze-

nosz  si  na dzia al-

no  naszego kato-

lickiego Liceum.

Wszyscy w ciszy

s uchaj  tryptyku

Mi osza „Wiara,

Nadzieja, Mi o ”

oraz „Desiderate”.

S owa deklamato-

rów odbijaj

si  echem od

cian ko cio-

a. Warto je

zapami ta ...

Znów poja-

wiaj  si  pro-

wadz cy. Za-

praszaj  zgro-

madzonych do udzia u w II cz ci: Mszy

w. Przewodniczy ks. biskup Edward Ma-

terski zwi zany z „Katolikiem” od momen-

tu jego powstania.  Oprawa mszy jest bar-

dzo uroczysta. Pie ni wykonuje nie tylko

chór, mo emy podziwia  solowy wyst p

„Szko³o„Szko³o„Szko³o„Szko³o„Szko³o, szko³o gdy ciê wspominam, szko³o gdy ciê wspominam, szko³o gdy ciê wspominam, szko³o gdy ciê wspominam, szko³o gdy ciê wspominam

TTTTTêsknota w serêsknota w serêsknota w serêsknota w serêsknota w serce siê wgryzace siê wgryzace siê wgryzace siê wgryzace siê wgryza

 Oczy mam pe³ne ³ez”. Oczy mam pe³ne ³ez”. Oczy mam pe³ne ³ez”. Oczy mam pe³ne ³ez”. Oczy mam pe³ne ³ez”.
Julian TJulian TJulian TJulian TJulian Tuwim („Nad Cezaruwim („Nad Cezaruwim („Nad Cezaruwim („Nad Cezaruwim („Nad Cezarem)em)em)em)em)
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absolwentki z roku ‘97 – Bernardety Go biow-

skiej. Po Mszy wi tej nadchodzi czas na cz

III uroczysto ci – oficjaln . Pierwszy g os za-

biera ks. Dyrektor Adam Maj, wyg asza krotk

przemow  i rozdaje dyplomy uznania nauczy-

cielom zwi zanym

z Katolickim Li-

ceum im. w. Filipa

Neri od jego „pierw-

szych dni”. Nast p-

nie przemawia ks.

superior Miros aw

Prasek, przedstawi-

ciele mazowieckie-

go Kuratorium

O wiaty min. Pani

wizytator Irmina

Nowicka informuje

wszusykich o odzna-

czeniu Ksiedza Dyrektora Medalem Edukacji

Narodowej.

Uroczysto  w ko ciele

ko czy si . Honorowi go cie

zostaj  zaproszeni na obiad do

Ksi y Filipinów, a absolwen-

ci na spotkania z nauczycie-

lami do sal w których kiedy

si  uczyli i na pocz stunek.

Wra enia absolwentów s  po-

dobne: „Fajnie zobaczy

znów swoj  by  klas . Ludzie

strasznie si  pozmieniali. Nie-

których trudno rozpozna ” – mówi Marcin Ch

– pierwszy przewodnicz cy KLO. „Na spotka-

niu by o naprawd wietnie,  wspominali my

stare, dobre czasy – opowiada Ma gosia – jedna

z absolwentek. Po rozradowanych twarzach go-

ci wywnioskowa  mo na, e spotkania by y

udane. Wiele osób rozmawia jeszcze na dolnym

holu, gdzie znajduj  si  sto y z jedzeniem. Roz-

prowadzana jest tak e gazetka szkolna Katolic-

kiego Liceum  Ogólnokszta c cego – „Klon”.

Zbli a si  pi tnasta. Go cie powoli rozchodz

si . Dzisiejszy dzie  z pewno ci  zostanie w ich

pami ci. Chocia  ksi dz dyrektor A. Maj na py-

tanie „Czy uroczysto  jubileuszu by a wed ug

Ksi dza udana, czy spe ni y si  Ksi dza oczeki-

wania?” odpowiada: „Niezupe nie”. Dlaczego?

Na to pytanie z pewno ci  ka dy znajdzie odpo-

wied .

Ja ycz  dziesi cioletniej solenizantce Plu-

rimos Annos – „per aspera ad astra”!!!

 Ola Rus
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PODZI KOWANIE

Za po rednictwem KLON-u gor co dzi kuj

wszystkim uczniom, którzy po wi cili swój czas an-

ga uj c si  w prace nad przygotowaniem obchodów

Jubileuszu 10-lecia naszej szko y.  Szczególne wy-

razy uznania nale  si :

  1. Magdzie Oczkowskiej z kl. III b

  2. Idze Rozes aniec z kl. II n

  3. Kasi F farze z kl. II n

  4. Kasi Warcho  z kl. II n

  5. Oli Rus z kl. II n

  6. Marysi G siak z kl. II n

  7. Oldze Sander z kl. IV b

  8. Przemkowi Jaworskiemu z kl. IV b

  9. ukaszowi Kornackiemu z kl. IV b

10. Danielowi Pierzchale z kl. IV b

11. Jackowi Chudzikowi z kl. IV a

12. Adzie Misztqal z kl. IV a

13. Patrycji Kupiec z kl. IV c

14. Paulinie Gawlik z kl. IV c

15. Szymonowi Skoczylasowi z kl. II a

16. Karolinie Jagielskiej z kl. III a

17. Agnieszce Fundowicz z kl. IV b

18. Joasi Kami skej z kl. IV b

19. Wojtkowi Tatarowi z kl. III a

20. Ma gosi Wachowicz z kl. II a

21. Ani Bia eckiej z kl. III a

22. Ani Terter z kl. II b

23. Konradowi Trzaskowskiemu z kl. III b

24. Magdzie Michalczyk z kl. II g

25. Ma gosi Trzebieniak z kl. II g

26. Karolinie Pi tek z kl. III a

27. Kasi Majcher z kl. III a

28. Agnieszce Tyt ak z kl. II a

29. Agacie Kurbiel z kl. II a

30. Ani Czubak z kl. III b

31. Joasi Wojcieszek z kl. III b

32. Magdzie Gryce z kl. III b

Okazali cie si  odpowiedzialnie i godni za-

ufania. Ciesz  si , e w naszym Liceum jest tylu

uczniów, na których mo na polega .

Dzi kuj !

Opiekun Samorz du Uczniowskiego

Jolanta Skuza

ODSZED

18 pa dziernika zgin  w wypadku samochodowym

Bp radomski Jan Chrapek – „nasz  Biskup Jan”.

Na murach „Domu dzieci Kalkuty” zosta  umiesz-

czony tekst przypisywany Matce Teresie mówi cy wiele o

yciu, ziemskiej misji tak e p. Ksi dza Biskupa.

POMIMO WSZYSTKO

„Cz owiek jest

Nierozumny i egocentryczny...

...niewa ne: i tak go kochaj!

Chcia by  zrobi  co  wspania ego

Ale inni le oceniaj  twoje intencje...

...niewa ne: i tak zrób to!

Wype niaj c swoje obowi zki,

Znajdujesz fa szywych przyjació  i prawdziwych nieprzy-

jació ...

...niewa ne: wype nij je i tak!

Dobro, które czynisz, jutro jest zapominane...

...niewa ne: czy  je dalej!

Uczciwo , szczero , przejrzysto

Czyni  ci  s abym i bezbronnym...

...niewa ne: nadal b d  uczciwy i szczery!

To, co budujesz od lat

Mo e by  zniszczone w jednym momencie...

...niewa ne: i tak buduj dalej!

Pragniesz odda  to, co w tobie najlepsze

A inni zniewa aj  ci  i odrzucaj ...

,...niewa ne: nieustannie dawaj to,

co w tobie najcenniejsze!”

Wszyscy doskonale wiedz  jakim by  cz owiekiem,

tym nasz al wi kszy. Wiele Mu zawdzi czamy, bo w swo-

im czasie poruszy  serce ka dego, sprawi , e Ko ció

w Radomiu to co  wi cej ni  tylko niedzielna Msza w,

szczególnie dociera  do nas – m odych. Potrafi  nawi za

z ka dym cis  wi , mimo i  wi kszo  z nas nie zna a

Go osobi cie. Zawsze by  u miechni ty, rozdawa  wszyst-

kim bezpiecze stwo, pokój i mi o . Tak bardzo w nas

wierzy ...

Taki by , a dzisiaj w ród nas ju  Go nie ma i my

pewnie nie zrozumiemy dlaczego odszed  nasz  Biskup Jan...

„Tak, Ojcze, bo tak spodoba o si  Tobie!” ( k 10,22)

Wiemy na pewno, e ta mier  nie pozostanie bez-

owocna. Czy wystarczy tylko wspomina , a owa  i smuci

si , bo ju  nie ma tego wspania ego cz owieka? A mo e jest?

W Radomiu powstanie ulica nazwana Jego imie-

niem, s  o jego Ekscelencji ksi ki, mo e doczekamy si

jakiej  pie ni... , ale tak naprawd  tylko od nas zale y, czy

pami  o p. ksi dzu Janie Chrapku przetrwa. Ka dy y-

ciem piewa swoj  pie . T  o Naszym Biskupie postaraj-

my si  wykona  rado nie i pi knie... nie fa szuj c.

Joanna   Wojcieszek
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SPOTKANIE PO LATACH

„A  trudno mi sobie wy-
obrazi  co tu si  dzieje bez nas! Dla
mnie mury tej szko y s  ci gle
wspomnieniem dopiero co zako -
czonego etapu mojego ycia. Za-
ledwie przed chwil  stawia am
pierwsze kroki w tej szkole, a te-
raz przychodz  do niej jako absol-
went!” stwierdzi a Magda Nie-
dzielska.

I faktycznie dnia 20 pa -
dziernika szko a wype ni a si  ob-
cymi nam osobnikami. Rozmawia-
li, krzyczeli, jedli (z przyczyn tech-
nicznych niezbyt d ugo), czule witali si  z by ym obo-
zem wroga, a teraz mile wspominanymi belframi.
Któ  spodziewa by si  po srogiej i siej cej postrach
w ród pierwszoklasistów sorce Skuzie tak czu ego
powitania z najni szym basem w Polsce, by ym wy-
chowankiem pani profesor – Kaszkietem.

„Jubileusz by  udany. Najlepszym punktem dla
nas absolwentów by o spotkanie z lud mi z by ej
klasy i wychowawc . Nie s dzi em nawet, e b dzie
nas a  tyle! Z du  grup  widzia em si  niejedno-
krotnie ju  po zako czeniu szko y, ale wielu spotka-
em po raz pierwszy od 5 lat” – powiedzia  w udzie-

lonym nam wywiadzie
Tomasz G siak.

 Siostry  Sylwia
i Anna Wojcieszek zgodzi-
y si  równie , e pomys

zorganizowania jubileuszu
by  bardzo udany. Uwa a-
j , e po g ównych uroczy-
sto ciach móg by by  jed-
nak zorganizowany ele-
gancki bal, który po cz ci
przypomina by atmosfer
studniówki, a jednocze ni
by by spotkaniem przecie
innych ju  ludzi. Uwa aj

te , e dobrym pomys em by oby rozdzielenie spo-
tka  z wychowawcami na pojedyncze klasy.

 „Ogólnie jubileusz by  udany i z ch ci
przyjd  na XX lecie, ale mia  te  swoje minusy.
Msza by a stanowczo za d uga, mo e da oby si
wytrzyma  gdyby nie zimno jakie panowa o w Ko-
ciele. Uwa am, e by o tak e za ma o jedzenia.

Oczywistym jest, e nikt
tu nie przyszed  co  zje ,
ale po 3 godzinach ci g e-
go stania ka dy czuje
g ód. Plusem, my l ,

e zauwa onym przez
wszystkich, by  udzia
chóru we Mszy” - doda a
Ma gorzata Drewin.

Marcin Pasierbi -
ski wraz z Jarkiem Kuchar-
skim zgodnie stwierdzili,
e wspaniale by oby móc

z powrotem wróci
w szkolne mury. Dziwi nas
to troch , gdy  trudno nam

wyobrazi  sobie jakiegokolwiek ucznia wypowiada-
j cego si  tak przychylnie o szkole. Ciekawe co my
powiemy w artykule, który ukarze si  po XX -le-
ciu???!!!

Izydora i M.
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Nasi ch opcy pi k  kopi ...

Po obejrzeniu dwóch pierwszych (i zarazem je-

dynych w tym roku) meczów naszej szkolnej dru yny

pi karskiej (jak to adnie brzmi!) musimy przyzna ,

e potrzebne jest im wsparcie w postaci oddanych ki-

biców. Mo e fani

jako dwunasty za-

wodnik b d  w sta-

nie na tyle zdopin-

gowa  nasz  jede-

nastk , e wreszcie

wygraj  jaki  mecz.

Win  za

przegrane meczenie

nie nale y obarcza

jednak zawodni-

ków. Trzeba powie-

dzie , e nasi ch op-

cy grali dzielnie.

Brakowa o im tro-

ch  zgrania, ale na

pewno pod wodz

trenerów Wo niaka

i Mazurkiewicza do

przysz orocznych

rozgrywek to nad-

robi . W ko cu po-

wszechnie wiado-

mo, e trening czyni mistrza. Ale do treningów potrzeb-

na jest sala. wietnym wi c pomys em wydaje si  bu-

dowa w ci gu paru najbli szych lat hali sportowej przy

naszej szkole. Mo e wtedy cho  przysz e dru yny

KLO b d  odnosi  sukcesy w tej wspania ej dziedzi-

nie jak  jest pi ka no na. Ale pozostawmy przysz o

i powró my do nie tak dalekiej przesz o ci.

Grupa kilkunastu ch opców z KLO wybiega na

boisko. Wygl daj  troch  dziwacznie, bo ka dy ma na

sobie strój i buty z innej bajki. I tu pojawia si  kolejny

problem, o którym nasi pi karze chyba nawet nie po-

my leli zak adaj c z góry, e nic si  nie da zrobi . A da

si ! Dowodem na to mog  by  nowe koszulki naszych

koszykarzy, wystarczy o tylko powa nie porozmawia

z Ksi dzem Dyrektorem. (Uczcie si  drodzy pi karze!).

Szybka rozgrzewka

i ostatnie rady trene-

rów. Po drugiej stro-

nie boiska trenuj

nasi przeciwnicy,

których du a cz  to

zawodnicy radom-

skich Beniaminków.

Jednym s owem mó-

wi c, naszych ch op-

ców czeka ci ka

przeprawa..

Przebiegu meczów

opisywa  nie b -

dziemy, gdy  i tak

ka dy w szkole zna

wszystkie szczegó y.

Optymizm wykazy-

wa  trener Mazurkie-

wicz. Cieszy  si

z ka dej dobrej akcji,

a zw aszcza wtedy,

gdy nasz naprawd

dobry bramkarz nie pu ci  gola. W czasie przerwy oby-

dwaj trenerzy próbowali da  naszym zawodnikom

szybki kurs gry zespo owej, bo przecie  to tu jest naj-

wa niejsze!

Pomy la y my, e warto zako czy  tan artyku

wypowiedzi  pana s dziego, któr  us ysza y my po

meczu: „Nie liczy si  wynik tylko, eby ci ch opcy

troch  sobie pograli. Po to w a nie organizujemy ta-

kie rozgrywki”. wi te s owa!

Magda & Magda

„Jestem szybki jak p dziwiatr”

Czy wiecie, e w naszej szkole mamy uczest-

nika Olimpiady M odzie y? Tomek Dobrza ski

z III b zaj  czwarte miejsce na 100 m.  Jego przygo-

da z bieganiem zacz a si  pó tora roku temu, gdy

obecny trener wypatrzy  go na zawodach pi karskich.

Sam Tomek przyznaje, e na pocz tku nie bardzo

chcia  biega . Próbowa  przekona  swego tat , e dla

sprintu nie zrezygnuje z ukochanej pi ki no nej.

Z czasem jednak polubi  t  dyscyplin . Zacz  osi -

ga  wyniki. Pierwszy start na prawdziwych zawo-

dach w Kielcach zako czy  z wynikiem 12:38. Sam

przyznaje, e nie by  nim zachwycony.

Tomek trenuje cztery razy w tygodniu po pó -

torej godziny. „W poniedzia ki jest to si a tak zwa-

na si ownia czyli kszta towanie mi ni. We wtorki

nie ma treningów. Zawsze jak nie ma treningów to

powinno si  biega  po lesie. To zale y od dyscy-

pliny, któr  si  uprawia. Sprinter, który ma biega

po lesie czterdzie ci minut by si  zajecha , bo nie

ma takiej wytrzyma o ci biegowej. W rody jest sala

gimnastyczna. Robi si wiczenia ogólnorozwojo-

we. Czwartek jest znowu wolny. W pi tek jest tre-

ning tak zwanej si y biegowej, s  to zwykle pod-

biegi. Jest 45  metrów takiej ma ej górki i pod t

Sk ad szkolnej reprezentacji pi ki no nej: Piotr D browski, To-

mek Dobrza ski, ukasz Fagasi ski, Marcin Góra, Rafa  Gut, Pio-

trek Kwa nik, Micha  Podlewski, Wojtek Potacki, Bartek Siara,

Mateusz Stachurski, Grzesiek Szczodry, Pawe  Szymczak, Woj-

tek Tatar, Kuba Wo niak
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górk  si  robi skipy, wieloskoki, marsze dynamicz-

ne i takie techniczne bardzo rzeczy. To jest wicze-

nie na poprawienie techniki, jako ci biegania.

No i w nasz  ukochan  sobot , jak my to nazywa-

my, tempo. Tempo s  to wiczenia na wytrzyma-

o  biegow . To kreuje wytrzyma o  biegow ”.

Jak wida  treningi i wiczenia s  wyczerpuj ce

i zajmuj  du o czasu.

Bycie sprinterem to nie tylko przyjemno ci,

chodzenie na treningi, wyjazdy na zawody, ale tak e

pewne ograniczenia ( i to do  du e). „Bieganie du o

wymaga od zawodnika. Przede wszystkim trzeba po-

wi ca  mu du o czasu. Po drugie trzeba zrezygno-

wa  czasami, no czasami, z u ywek, od ywek, zna-

czy no tych mocnych trunków i ró nych innych rze-

czy. No ale to akurat jest na plusie”.

mg

POLSKI EUROPEJCZYK

To by  pi kny, pa dzierni-

kowy dzie  – kolejny poniedzia-

ek w naszej szkole. Jednak e nie

by  on (poniedzia ek) taki sam, jak

ka dy inny. Dzi  do Katolickiego

Gimnazjum przyszli go cie –

dwóch panów z Centrum Informa-

cji Europejskiej. Gdy zabrzmia

dzwonek obwieszczaj cy rozpo-

cz cie lekcji, przybysze pocz li

wyk ada  histori  Unii Europej-

skiej, pomagaj c sobie licznymi

mapami i tabelami – tu mog aby

znale  si  d uga wzmianka,

streszczaj ca wyk ady go ci. Jed-

nak e autor tej e noty nie ma na

celu doszkalania Szanownego

Czytelnika; chce zaj c si  zupe -

nie innym problemem. – Otó ,

co uczniowie s dz  o tego typu

lekcjach.

Po wyst pieniu go ci opi-

nie respondentów (autor zaci gn

j zyka w obu klasach gimnazjal-

nych) by y podzielone. Wiele osób

by o przeciwnych tego typu zaj -

ciom. „Uwa am, e oni (go cie)

chcieli nas zamkn  w ramy prze-

ci tnych Europejczyków, twier-

dz c, e ów Europejczyk (czyli

my!) ma takie same zainteresowa-

nia, tak samo si  ubiera, jak mi-

liony ludzi w Europie, a reszta to

margines. Przygotowali nam na-

wet dotycz ce tego wiczenie.

(Nale a o opisa  „przeci tnego

Europejczyka”, aut.) My l , e oni

nas próbowali nastawi  pozytyw-

nie do Unii poprzez tanie zabaw-

ki z Hypernovej (mowa tu o na-

grodach w konkursie, aut.)”.

Byli te  tacy, którym to si

podoba o. „Popieram takie lekcje

historii Unii Europejskiej, gdy

poszerzamy w ten sposób swoj

wiedz . My l , e powinni my

by wiadomi, do czego b dzie

przynale a  nasz kraj”. Owszem,

zgadzam si  z tym, ale na Boga,

niech to b dzie zwyk e informo-

wanie. Jednak wyk adowcy usil-

nie starali si  przekona  uczniów

do swych proeuropejskich pogl -

dów. Wyk adowcom zarzucano

te , e „du o mówili, ale ma o na

temat” – powiedzia  jeden

z uczniów. W dyskusji z autorem,

jeden z rozmówców postawi  py-

tanie – „czy co  takiego ma sens?

Kto co  z tego zapami ta ?” Rze-

czywi cie, wyk ady trwa y d ugo

i, skromnym zdaniem autora, nie

zawiera y (poza konkursem) nic,

czego przeci tny obywatel nie

us yszy w informacjach telewizyj-

nych, czy nie przeczyta w gaze-

cie. Uwa am, e szkolenie takie

wcale nie by o ani korzystne, ani

konieczne. Poza tym, „t umaczo-

no nam jak ma ym dzieciom” –

stwierdzi  jeden ze s uchaczy.

Jest jeszcze jedna sprawa,

o której do tej pory nie wspomnia-

no. Otó  autor, nie b d c nawet

dobrym obserwatorem, spostrzeg

pewien absurd. Mowa by a o wy-

st pieniu Islandii z Unii Europej-

skiej. «Celem wyja nienia – wy-

ej wspomniane pa stwo nale a-

o niegdy  do Danii i wraz z ni

wst pi o do Unii. Po od czeniu

si  od Danii, Islandia sama zade-

cydowa a, czy w stowarzyszeniu

pozostaje, czy te  nie». Najpierw

Go cie t umaczyli nam , ile kraje

zyskuj , nale c do Unii., stwier-

dzili, i  Islandia „chcia a si  na-

cieszy  niepodleg o ci ”. Mo e

wyk adowca przej zyczy  si  po

godzinie ci g ego mówienia?

A mo e panowie po prostu nam

wszystkiego nie powiedzieli?

Te kwestie pozostan  ju  chyba

nierozstrzygni te. Pozostawiam

powy sze do samodzielnej oceny

Szanownego Czytelnika.

Na zako czenie, autor

chcia by tylko wyrazi  ubolewa-

nie nad stracon  lekcj  j zyka pol-

skiego, z której wyniós by chyba

wi cej…

JULKA
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Do kina... czy na film?

HARRY POTTER ATAKUJE!

Kino jest w naszym mie cie

jednym z niewielu miejsc gdzie

mo na pój  w czasie wolnym.

Nie oszukujmy si  jednak troszk

zbyt kosztownym. Osobi cie uwa-

am, e wartym odwiedzenia wte-

dy, kiedy na ekrany wchodzi na-

prawd  dobry film. Tych pojawia

si  jednak ostatnio coraz mniej...

Dlatego do ka dego nowego tytu-

u podchodz  do  sceptycznie.

Tak te  by o z najnowsz  produk-

cj  Roba Cohen’a „SZYBCY

I W CIEKLI”.

Przyznaj , e filmem tym

zainteresowa em si   w a nie ze

wzgl du na nazwisko re ysera.

Powinien si  on wam kojarzy  z

takimi tytu ami jak: „Ostatni

smok” czy... „Sekta” z J. Jackson

w roli g ównej. Opieraj c si  wi c

na wcze niejszych do wiadcze-

niach z produkcjami pana Co-

hen’a, które by y wyj tkowo po-

zytywne, poszed em na seans

„Szybkich i w ciek ych” z nadzie-

j , e zobacz  co  nowego i wci -

gaj cego.

Zasiad em w fotelu kino-

wym. Kiedy po 107 min. przed

moimi oczami pojawi y si  napi-

sy ko cowe, moja szcz ka by a ju

na poziomie bioder. Film okaza

si ... bombowy. Szybki, dyna-

miczny, przedstawi  mi samochód

w nowym niezwykle atrakcyjnym

wietle. Niebezpieczne wy cigi,

po cigi i pokazy umiej tno ci je -

dzieckich kaskaderów zasiadaj -

cych za kierownicami prze-

eeeecudnych wozików.  A do tego

pi kne kobiety i przystojni m -

czy ni. W rolach g ównych wyst -

puj  Paul Walker (Spilner), Vin

Diesel (Dominic), Michelle Rodri-

quez (Letty) i Jordana Brewster

(Mia). Postawa wszystkich jest

godna na ladowania. Do wiad-

czenie zdobyte w poprzednich fil-

mach  sprawi o, e bohaterzy

przez nich stworzeni s  wyj tko-

wo realistyczni. Pikanterii tej pro-

dukcji dodaje wietne zdj cia i do-

skonale dobrana muzyka. Dok ad-

niej mo na si  z ni  zapozna  za-

opatruj c si  w ju  dost pn  na

naszym rynku p ytk  z muzyk  fil-

mow . Znajdziemy na niej kawa -

ki Faith Evans, Ashanti’ego, Me-

thod Man’a, Limp Blizkit, Redma-

na i wielu, wielu innych wspania-

ych wykonawców.

Podsumowuj c, „Szybcy

i w ciekli” s  kolejn  udan  pro-

dukcj  Roba Cohen’a. Fabu a nie-

co ala Science-fiction, ubrana

w niesamowit   muzyk  i zdj cia,

przedstawiona przez wietnych

aktorów na d ugo porywa widza

w wiat Dominica Torreto. „The

Fast and the Furious” nie s  jed-

nak filmem dla wszystkich. Prze-

znaczeni s  dla ludzi którzy lubi

dynamiczn  i szybk  akcj . Pozo-

stali mog  odnie  wra enie,

e film jest nieco chaotyczny i nie-

spójny. Mimo to uwa am, e naj-

nowsza produkcja Roba Cohen’a

zas uguje na wasz  uwag  i 12 z

przeznaczonych na bilet. Poka e

wam to, czego nie jeste cie w sta-

nie zobaczy  nigdzie indziej.

Just4Fun

Wokó  nas ci gle si  s yszy
o Harrym Poterze. Dosz o nawet do
zjawiska zwanego potteromani .
Powstaj  fankluby tego bajkowego
ch opca, nakr cony zosta  o nim
film, w sklepach, oprócz czterech
cz ci ksi kowych przygód Harre-
go, mo na kupi  okulary a’la Harry
Poter, maski z wizerunkiem jego
twarzy, gry komputerowe o jego
yciu. Ale co nas, uczniów szko y
redniej, niemal doros ych ludzi

mia aby obchodzi  bajka o m odo-
cianym czarodzieju?! Sama repre-
zentowa am taki punkt widzenia,
dopóki nie zosta am zmuszona do
przeczytania pierwszej cz ci jego
przygód pt.: „Harry Poter i kamie
filozoficzny”. Po nast pne ksi ki
opisuj ce jego fascynuj ce do-
wiadczenia („Harry Poter i kom-

nata tajemnic”, „Harry Poter i wi -
zie  Askabanu”, „Harry Poter i cza-
ra ognia”) si gn am ju  z w asnej

woli, a teraz z niecierpliwo ci  cze-
kam na pi t  cz  przygód m ode-
go bohatera.

S  to wr cz genialnie napi-
sane powie ci, które wci gaj  czy-
telnika bez reszty i sprawiaj , e za-
pomina on o otaczaj cym go wie-
cie i przenosi si  wraz z Harrym do
szko y czarodziejów w Hagwardzie.
Tam prze ywamy wraz z nim i jego
przyjació mi niezliczon  ilo  za-
bawnych, smutnych, a czasem mro-

cych krew w y ach przygód. Za-
wsze z ch ci  uczestnicz  wraz z
ma oletnimi czarodziejami w lek-
cjach wró biarstwa, zielarstwa czy
czarnej magii, które pasjonuj  mnie
o wiele bardziej ni  tradycyjna bio-
logia, chemia, czy geografia. Jed-
nak czasem Harry (jak ka dy nor-
malny ucze ) ma do  nauki, a wte-
dy ami c prawa szko y, czarodziej
wyrusza do zakazanego lasu, bada
niepoznane dot d zak tki damskiej

ubikacji, pods uchuje rozmowy pro-
fesorów czy po prostu dokucza kotu
szkolnego wo nego.

Jednak Harry nie zawsze
prowadzi  tak zró nicowany tryb
ycia. Kiedy  mieszka  w normal-

nej, mugolskiej (aby si  przekona
co to znaczy, si gnij po ksi k ) ro-
dzinie, w normalnym mie cie, na
normalnej ulicy i w ca kiem normal-
nym domu, z przygrubym, ale jak-
e normalnym wujostwem, które

traktowa o go jak darmozjada, s u-
cego i gdyby nie dziwna blizna

w kszta cie b yskawicy na jego czo-
le, mo e wcale nie poznaliby my
jego przygód.

Ksi ki opisuj ce jego przy-
gody uwa am za interesuj ce i nie-
bezpiecznie „wci gaj ce”.

Polecam je wszystkim, któ-
rzy chc  oderwa  si  chocia  na
chwil  od codziennej harówki.

IZYDORA
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MUZYKA A JA

Zapraszamy do teatru na LEKCJ

Chyba ka dy z nas lubi s u-

cha  muzyki. Tak jak ludzie s

ró ni, tak i gusta muzyczne s  ró -

ne. Jedni lubi  klasyk , jazz, a inni

dance czy te  mocniejsze d wi -

ki. Chcia bym w tym artykule po-

wiedzie  jak ja widz  muzyk ,

co mnie w niej zachwyca i co mnie

denerwuje. Ja sam s ucham teraz

metalu – Metallica, Iron Maiden,

Children of Bodom, grunge – Ni-

rvana, Pearl Jam, rocka, nawet kla-

syki, lecz nie zawsze tak by o.

Pami tam, e gdy  by em w wie-

ku przedszkolnym ch tnie s ucha-

em Queen, Pet Shop Boys, Lady

Pank i Perfectu. Pó niej  moje

gusta troch  sie zmieni y zacz em

s ucha  Hey’a, The Doors, Janis

Joplin.Po kilku latach doszed em

do wniosku, e najbardziej lubi

heavy metal. Cz sto zastanawiam

co jest w muzyce takiego magicz-

nego co przyci ga ludzi? Jaka jest

dzisiejsza muzyka? Ró na, jednak

dominuj  g ównie proste rytmy,

powtarzaj ce si  wielokrotnie

w bardzo krótkim przedziale cza-

sowym. S  to piosenki komercyj-

ne, masówka przeznaczona dla

jak najwi kszej grupy ludzi. Je-

dynym celem autora jest zarobie-

nie jak najwi kszej ilo ci pieni -

dzy. Wzorem w ród wokalistek

jest chyba lalka barbie, bo w prze-

my le muzycznym mo na znale

wiele jej podobizn – wymalowa-

nych, wyfluidowanych panienek

po nie jednej operacji plastycznej.

W ród panów idea em jest macho

al’a Fred Durst, Enrique czy inny

Ricky, do którego lepi  si  tysi -

ce panienek w ró owych miniów-

kach”, a jego portfel zawiera kil-

ka kart kredytowych.

Jednak s  na szcz cie gru-

py dla których najwa niejsi s

fani, lub muzyka. Do nich nale y

zaliczy  m. in. wspomniany ju

Perfect czy Lady Pank. Ceni  so-

bie tak e osoby które s  wybitny-

mi instrumentalistami np. Ever-

last, Carlos Santana, Joe Satriani,

Al di Meola (wszyscy gitara),

i Apocalyptica (wiolonczele). Ta-

kich zespo ów i wokalistów jest na

szcz cie coraz wi cej. Jako stwo-

rzenie rozumne (ale komplement

sobie waln em:)) wiem, e ka -

dy ma swój gust, dlatego jestem

tolerancyjny wobec ludzi maj -

cych inne zdanie.

 Marcin Góra

Na matematyce:

„Mam r ce czarne od kredy”

„Adam, ja bym ci  pobi a, tyl-

ko za wysoki jeste ”

Na muzyce:

„Chyba ja jestem z Chin,

a mo e wy z Czeczenii?!”

„W waszej klasie nie ma osób,

które mia yby wybitne zdolno ci

do fa szowania”

Na angielskim:

– Mamy jedn  myszk  Miki,

czyli mouse i dwie myszki Miki,

czyli mice.

– A kaczory?

– Kaczory s  regularne.

Na biologii:

„ o dzi prosz  nie wkleja

eby za bardzo nie odstawa y.”

„Jak si  jest grzybem to mo -

na by  saprofitem albo paso ytem.”

Polskie szkolne HAIKU

Eugene Ionesco

LEKCJA

Przek ad – Jan B o ski

Re yseria i scenografia – Samwel Beginijan

W „Lekcji” Eugene Ionesco absurd si gn  ju

chyba szczytu mo liwo ci. Autor kpi sobie ze wszyst-

kiego: z osoby nauczyciela, nauk, które wyk ada i po-

stawy z lekka przem drza ej gosposi. Sztuka jest jed-

nak bardzo interesuj ca. Ca y czas trzyma w napi -

ciu. Co b dzie dalej? – pytamy si  po ka dym ata-

ku z o ci szalonego profesorka. Akcja przez d u-

gi czas nas nie rozczarowuje. Zako czenie jest

jednak jednym wielkim zaskoczeniem. Warto te

zwróci  uwag  na niesamowite pogl dy nauko-

we wspomnianego ju  nauczyciela. Polecam

wszystkim t  sztuk . My l , e ksi ka b dzie

równie ciekawa.

mg
Najbli sze spektakle: 29 i 30 grudnia 2001, godzina

18:00, ceny biletów 15 i 8 z

Zebrali: Jakub Ci kowski, Przemek Seku a, Piotr Szewczyk
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Zespó  redakcyjny: 

redaktor naczelny: Magdalena Oczkowska 

zast pcy: Magdalena Gryka, Joanna Wojcieszek 
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OG OSZENIE
SKARGI, WNIOSKI, ZA ALENIA, LISTY POLEMICZNE, ZAKOCHANI, ODKOCHANI 

(og oszenia matrymonialne), RAPORTY KARNE, POCHWA Y...

WYST P!
W ka dy wtorek, w sali numer 12, na d ugiej przerwie pe ni  b d  ostry dy ur redaktorzy naszej gazet-

ki. Je eli chcesz co  nam przekaza , przyjd ! Na specjalne yczenie zapewniamy anonimowo ! Z ch -

ci  te  postaramy si  odpowiedzie  na wasze pytania i problemy. 

Redakcja 

NAJCZ CIEJ WYBIERANE UCZELNIE

26%

18%

10%

23%

8%

15% UW

UAM w Poznaniu

KUL

UJ

Uniwersytet im. Stefana Kardynaa Wyszy skiego

UMCS

Do rzadziej wymie-

nianych uczelni nale-

: SGH, AGH, 

PWST, AWF w War-

szawie

K opotów z tegoroczn  matur  by o bez liku. Szczególnie poszkodowani byli uczniowie czwartych klas, 

którzy jeszcze niedawno nie wiedzieli co ich cze-

ka, jaki typ egzaminu b d  zdawa . Najwi ksz

zmor  maturzystów z KLO by a my l o zdawaniu 

matematyki. Pozostawienie „starej” matury przy-

nios o im wielk  ulg  naszym maturzystom. Jed-

nak s  tacy, którzy (a  15%!) zamierzaj  zdawa

matematyk . Sonda, któr  przeprowadzi y my 

w ród czwartoklasistów ukazuje jakie maj  plany 

na przysz o .

PRZEDMIOTY WYBIERANE NA EGZAMIN 

MATURALNY 2002

25%
5%2%

15%

5%

3%

37%

8%

HISTORIA
BIOLOGIA
J. ANGIELSKI
J. NIEMIECKI
GEOGRAFIA
MATEMATYKA
FILOZOFIA
WOS

Inne kierunki to: filologia polska, 

iberystyka, geodezja, stosunki 

mi dzynarodowe, aktorstwo

NAJCZ CIEJ WYBIERANE KIERUNKI

16%

10% 6%

19%

6%

23%10%

10%

MEDYCYNA

PRAWO

TURYSTYKA

PSYCHOLOGIA

SOCJOLOGIA

KULTUROZNAWSTWO

POLITOLOGIA

FILOLOGIA ANGIELSKA

Katarzyna Kaleta i Anna Przybyt-

niewska 


