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"Ca³otygodniowa rozrywka"

"Wywiad z prof. Stefanem Niesio³owskim"

Ferie ju¿ za nami. 10 stycznia
rozpocz¹³ siê drugi semestr, o wiele
krótszy od pierwszego, dla wielu jednak
znacznie trudniejszy. Mimo tego wszyscy
skacz¹ do góry, zadowoleni z faktu, ¿e
po 2 nudnych, niezwykle mêcz¹cych
tygodniach niepotrzebnego odpoczynku
powróci³a jak¿e upragniona nauka.
Przesiadywanie po nocach przy kubku
kawy, z zeszytem w jednej rêce i ksi¹¿k¹
w drugiej to przyjemnoœæ, której nie mog¹
zast¹piæ nawet najlepsze wakacje.

Mimo tego, ¿e dni "nieprzespanych
nocy" powróci³y na twarzy przeciêtnego
ucznia KLO rysuje siê smutek. £atwo
domyœliæ siê co jest jego przyczyn¹.
Znudzony wolnoœci¹ i swobod¹ licealista
nie dosta³ ¿adnej pracy domowej. Musi
znaleŸæ inne zajêcia na popo³udnie ni¿
odrabianie lekcji. Pójdzie do kina, spotka
siê z przyjació³mi. Przez ca³y czas bêdzie
mu jednak towarzyszyæ mêcz¹ca
œwiadomoœæ, ¿e móg³by w tej chwili
siedzieæ w domku i studiowaæ pogl¹dy
filozofów doby romantyzmu. Nastêpnego
dnia jego pragnienie zostaje zaspokojone.
Dostaje do napisania wypracowanie, piêæ
notatek, kilka zadañ z matematyki. Na
szczêœcie ma jeszcze zajêcia w szkole
jêzyka angielskiego, zbêdne dwie, wolne
godziny z g³owy. Ca³y dzieñ spêdza wiêc
robi¹c to, co ka¿dy przyk³adny uczeñ lubi
najbardziej - uczy siê. Nadchodzi godzina
24, nasz licealista koñczy odrabianie prac
domowych. Przeczyta jeszcze kilka stron
lektury i pójdzie spaæ. Wstanie 5/6 godzin

póŸniej by udaæ siê do swojego "drugiego
domu" - szko³y.

Po piêciu dniach przychodzi,
kolejny, nudny weekend. Na szczêœcie
zapobiegliwi nauczyciele zapewniaj¹
zajêcie na te wolne dni - zapowiadaj¹ na
nastêpny tydzieñ cztery klasóweczki i
niespodziewan¹ kartkówkê. Oczywiœcie
dochodz¹ do tego zadania domowe z
poszczególnych przedmiotów i kilka stron
æwiczeñ do zrobienia na prywatne zajêcia.
Nareszcie czasu na nudê brak.
Wci¹gniêty w wir pracy uczeñ, spêdza
przy biurku i ksi¹¿kach prawie ca³y
tydzieñ.  By utrzymaæ dobre oceny z
wiêkszoœci przedmiotów, znaleŸæ czas na
przygotowanie siê do zajêæ
pozalekcyjnych czêsto rezygnuje z
nudnych i mêcz¹cych SKSów, zbêdnych
wyjœæ z przyjació³mi i spontanicznych
imprez. Chce coœ osi¹gn¹æ, ma ambicje.
Wraca do domu i s³yszy mobilizuj¹ce "nic
nie robisz, ca³y czas siê obijasz".
Postanawia zakuwaæ jeszcze wiêcej, ¿eby
udowodniæ, ¿e mo¿e byæ jeszcze lepszy.
Niestety, po pewnym czasie ma doœæ.
Energia i zapa³ do pracy uchodz¹ z niego
niczym powietrze z dziurawego balonu.
Oceny spadaj¹ - licealista chce odpocz¹æ.
Nie ma jednak na to czasu, zapobiegliwy
system nauczania w naszym kraju
zapewnia mu "rozrywkê" na kolejny
tydzieñ.

DzeJ

Tak jak obiecaliœmy w poprzednim
numerze, w lutowym  "KLONie"
prezentujemy Wam wywiad z Panem

Profesorem Stefanem Niesio³owskim.
Zapominalskim przypominamy, ¿e ów
Pan by³ goœciem w naszej szkole w
paŸdzierniku ubieg³ego roku.



 luty 2003 – KLON              3

REDAKCJA: Dzieñ dobry.
Prof. Stefan Niesio³owski: Dzieñ dobry.
Red: Zacznijmy mo¿e od pytania
dotycz¹cego doœæ popularnych ostatnio
partii jakimi s¹ Liga Polskich Rodzin i
Samoobrona. Jaki jest Pañski stosunek
do tych ugrupowañ?
Prof.S.N.: Zdecydowanie negatywny.
LPR nadu¿ywa w swoim programie s³owa
"koœció³". Obydwie partie s¹ równie¿
anty europejskie.
Red: Jaki ma Pan stosunek do
wspólnoty europejskiej. Co
Pan s¹dzi o przy³¹czeniu Polski
do UE?
Prof.S.N.: Uwa¿am, ¿e proces
wprowadzenia Polski w
struktury EU jest niezbêdny dla
rozwoju pañstwa. Wi¹¿e siê to
oczywiœcie ze strachem i
niepewnoœci¹ obywateli. Ci
którzy dziœ, nie popieraj¹
przyst¹pienia naszego kraju do
UE s¹ w takiej samej sytuacji.
S¹ to ludzie, którzy boj¹ siê
zmian, konserwatyœci, przyzwyczajeni do
stanu rzeczy, który obowi¹zywa³ do
chwili obecnej. Spo³eczeñstwa
niektórych pañstw przyjmuj¹ wiele ustaw,
które nam, Polakom nie mieszcz¹ siê w
g³owie. Ma³¿eñstwa homoseksualistów,
legalizacja narkotyków, eutanazji i aborcji.
O tym jednak czy tego typu zmiany bêd¹
wprowadzone w naszym kraju mog¹
decydowaæ tylko Polacy. Wbrew naszej
woli, nic nie mo¿e zostaæ zmienione.
Pamiêtaæ nale¿y, ¿e UE to przede
wszystkim wielka potêga ekonomiczna,
gospodarcza i to w³aœnie sk³ania nas do
wst¹pienie w jej szeregi.
Red: A czy wed³ug Pana mo¿liwe jest
dziœ zjednoczenie polskiej prawicy?

Prof.S.N.: Tak, ale na dzieñ dzisiejszy jest
ona bardzo ma³a. Istnieje wiele przyczyn,
o których wola³bym jednak nie mówiæ.
Polsk¹ scenê polityczn¹ oceniam bardzo
krytycznie. Nie ma na niej
konserwatywnego ugrupowania
prawicowego. Jedynym popularnym
ugrupowaniem "prawicowym" jest
Platforma Obywatelska, która jednak jest
parti¹ liberaln¹.
Red: Jest Pan profesorem biologii. Czy
dziedzina ta przydajê siê Panu w pracy?

Prof.S.N.: Tak,
bardzo. Wielu
polityków by³o
biologami. Znajomoœæ
tej nauki uczy
dostrzegaæ zmiany tam
gdzie ich nie widaæ.
Wiele mechanizmów
przyrody przenosi siê
na œwiat ludzi. Oprócz
biologii, w mojej pracy
bardzo wa¿na jest
tak¿e znajomoœæ
historii i prawa.

Red: Chcia³bym zapytaæ Pana Profesora
o kilka szczegó³ów w sprawie Pañskiej
dzia³alnoœci przeciwko ustrojowi
socjalistycznemu. Wiem, ¿e by³ Pan
aresztowany za próbê wysadzenia w
powietrze muzeum Lenina.
Prof.S.N.: Owszem by³em aresztowany.
Próba zniszczenia muzeum by³a jednak
tylko jednym z zarzutów. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e nie dzia³a³em w pojedynkê.
By³a to akcja zorganizowana. Niestety
jakimœ sposobem w³adze dowiedzia³y siê
o naszych planach i zostaliœmy
aresztowani. Przedtem uda³o nam siê
jednak zrzuciæ tablicê Lenina z Rysów.
Red: Zatem Pañska dzia³alnoœæ
owocowa³a w sukcesy?

Prof. Stefan Niesio³owski
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"Turniej"

Niemal¿e tradycj¹ w naszej szkole sta³ siê
organizowany od trzech lat turniej w
"StarCraft: Brood War". Przez wielu
uznawany za bezsensown¹ zabawê dla
dzieci, zgromadzi³ podczas tegorocznej
edycji 20 osób. Zawody odby³y siê 2 i 6

Merry i Misiek

O Zielonej szkole mogliœcie
wprawdzie przeczytaæ w poprzednim
numerze "Klonu", ale aby dope³niæ
obrazu tej wycieczki, postanowi³em
napisaæ, jak my, licealiœci, j¹ odbieraliœmy.

Opowiem o tym, co naj³atwiej by³o
nam zauwa¿yæ- przypominam, ¿e pisze
to licealista, a my mieszkaliœmy w innym
oœrodku ni¿ gimnazjum(z którego
pochodzi autorka poprzedniego artyku³u)
i niektóre rzeczy wygl¹da³y w naszych
oczach nieco inaczej. Jeden z cz³onków
kadry opiekuñczej, którego imienia tu nie
podam(zainteresowany, i zreszt¹ nie tylko
on, bêdzie wiedzia³ o kim jest mowa;
powiem tylko, ¿e ubiera siê wy³¹cznie na
czarno), wzi¹³ sobie mocno do serca
zadanie pilnowania nas i co siê z tym
wi¹¿e(wed³ug niego) wydawa³ du¿o
nakazów i zakazów- niekiedy delikatnie
mówi¹c dziwnych. Przytoczê tylko kilka.
Oto one:- nie wolno graæ w karty(nawet
w kenta)-"to hazard!!!"
-nie wolno rozmawiaæ prze walkie-talkie-
"nie udawajcie, ¿e nie wiecie dlaczego!"
-po kolacji, ani w trakcie wycieczek nie
mo¿na s³uchaæ muzyki, ¿adnej, nawet

Zielona szko³a - EPIZOD II
cicho-"to czas wyciszenia", "macie siê
teraz integrowaæ!"
-mimo, ¿e cisza nocna zaczyna siê o 22
ju¿ o 21:15 trzeba byæ w swoich
pokojach-"macie siê teraz myæ"-
odpowiedŸ, ¿e ³azienka jest zajêta nie
odnosi ¿adnego skutku.
Wszystkie te nakazy by³y egzekwowane
poprzez kontrole w pokojach. Ów
pedagog zachowywa³ siê momentami jak
urzêdnik pañstwowy ni¿szego szczebla,
tak bardzo "ukochany" przez m³odzie¿
(by³ zreszt¹ niejednokrotnie do niego
porównywany). W tych czynnoœciach
dzielnie, uparcie i ochoczo pomaga³a mu
jedna z a(ni)matorek, której imienia te¿
oczywiœcie nie wymieniê. Ale pewnie
zas³u¿yliœmy na to: wszak czêœæ z nas jest
nicponiami, a niektórzy nawet gamoniami!
Rozumiem jednak, ¿e takie zachowanie
by³o przejawem troski o nasz¹
przysz³oœæ, abyœmy nie zostali jakimiœ
zwyrodnialcami. Rozumiem to, niemniej
wola³bym, by by³o to okazywane w trochê
subtelniejszy sposób.

Celebro

grudnia. Pierwszego dnia rozegrane
zosta³y eliminacje w trybie 1vs1. Wszyscy
stanêli do walki pe³ni nadziei i chêci
zdobycia pierwszego miejsca. Po
zaciêtych walkach wstêpnych, które by³y
rozgrywane w czterech grupach do

Prof.S.N.: Oczywiœcie. Ja i inni mnie
podobni siedzieliœmy w wiêzieniach poto
¿ebyœcie Wy, m³odzi mogli ¿yæ w

 normalnym, demokratycznym pañstwie.
Niew¹tpliwie uda³o siê tego dokonaæ.
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Eliminacje

Nagrody rozdane!

"Studniówka!"
4 stycznia 2003 roku na zawsze

pozostanie w g³owach tegorocznych
maturzystów. Tego dnia odby³ siê
pierwszy, powa¿ny bal w ich ¿yciu.
Tradycyjnie najpierw spotkaliœmy siê na
Mszy Œwiêtej, by potem przenieœæ siê do
Klubu Garnizonowego na radomskim
lotnisku. Wszystko by³o dopiête na ostatni
guzik. £adnie udekorowane sto³y, kinowy

nastêpnej rundy przeszli zawodnicy z
n a j l e p s z y m
b i l a n s e m
p u n k t o w y m .
Pozostali niestety
musieli po¿egnaæ
siê z turniejem.
Na zakoñczenie
pierwszego dnia
z a w o d ó w
r o z l o s o w a n e
zosta³y pary do
nastêpnego etapu
czyli gier 2vs2. W

pi¹tek, 6 grudnia odby³ siê druga, fina³owa
czêœæ rozgrywek. Na placu boju, po za
zwyciêzcami rundy eliminacyjnej pozostali
finaliœci edycji zesz³orocznej, którzy
wy³¹czeni byli z pierwszej fazy zawodów.
Wszystkie gry by³y niezwykle
emocjonuj¹ce. Ka¿dy by³ ciekaw które
pary zagraj¹ przeciwko sobie w finale. Po
doœæ d³ugich grach æwieræ i pó³
fina³owych, wszystko siê wyjaœni³o.. do
fina³u dosta³y siê dwa, najlepsze zespo³y:

  Ma³ek & Ziêtek  vs Zieleziñski & Wróbel

Po dwóch wyrównanych grach górê wziê³a
para Wróbel & Zieleziñski. Team Ma³ek i
Ziêtek musieli siê zadowoliæ drugim
miejscem. Na trzeciej pozycji uplasowali

siê Nowakowski i Góra. Po wzajemnych
gratulacjach i podziêkowaniach przyszed³
czas na wrêczenie nagród i pami¹tkow¹
fotkê.
Ca³a impreza przebiega³a bardzo
sprawnie, wszyscy siê dobrze bawili i
panowa³ fajny klimacik. Teraz tylko
czekamy na nastêpne mistrzostwa
Broodwara , które odbêd¹ siê byæ mo¿e

j u ¿
nied³ugo.
Tymczasem
reprezentacje
K L O ,
c z e k a
sparingowe
spotkanie
z dru¿yn¹

z 6 L.O. Wiêcej o tym meczu, jak równie¿
o inicjatywie wysuniêtej przez redaktora
naczelnego KLONu w nastêpnym
numerze!

Jacek Zieleziñski i Jakub Ma³ek

Gratulacje i podziêkowania dla
organizatorów oraz  graczy za dobra
zabawê i mi³¹ atmosferê.
Szczególnie wielkie DZIÊKI dla pana
Rafa³a Celeja, za to ¿e po raz kolejny
cierpliwie znosi³ nasze krzyki w pracowni
komputerowej.

wystrój sali. Wszystko zapowiada³o siê
wspaniale.
Zdenerwowanie, podniecenie, radoœæ,
niepewnoœci i wiele innych emocji da³o
siê wyczuæ w powietrzu ju¿ na samym
pocz¹tku balu. Tradycyjnie studniówka
rozpoczê³a siê polonezem w rytm
"Conquest Of The Paradise" Vangelis'a.
Zarówno wykonanie jak i troszkê
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zaskakuj¹cy uk³ad taneczny podoba³o siê
do tego stopnia, ¿e profesor £ugowski
przyszed³ pogratulowaæ swoim uczniom.
Zabawa rozpoczê³a siê na dobre. Czas
umila³y zarówno nauczycielom jak i
uczniom wspólne tañce przy  nowych i
starszych piosenkach. Zanim siê
obejrzeliœmy by³a ju¿ pó³noc. Wtedy po
raz drugi, ju¿ z wiêkszym spokojem
odtañczono poloneza. Potem jeszcze tort
i...Panie i Panowie zapraszamy na kabaret
- "Katolik Show". Znakomita obsada,
trzymaj¹ca w napiêciu akcja no i przede
wszystkim masa œmiechu oraz dobrej
zabawy. Ca³kowite podobieñstwo postaci

do osób realnych by³o oczywiœcie w
pe³ni... zamierzone!
I tak tañcz¹c zorbê, kankana, œpiewaj¹c
karaoke, wszyscy bawili do bia³ego (choæ
bardziej by pasowa³o tutaj stwierdzenie
ciemnego lub czarnego) rana. Ca³a noc
up³ynê³a w bardzo mi³ej atmosferze i
bardzo siê cieszê, ¿e mog³em
uczestniczyæ, wraz z moimi przyjació³mi
z klas czwartych, w tym jak¿e wa¿nym
dla nich wieczorze.

The LasT ChilD & Magda Oczkowska

"Polecam, nie polecam - k¹cik recenzji"

"W³adca Pierœcieni: Dwie Wie¿e"
obok "8 Mili" to jak dot¹d chyba
najg³oœniejsza produkcja, która ukaza³a siê
na ekranach kin w 2003r. Rok temu,
premiera czêœci pierwszej - "Dru¿yny
P i e r œ c i e n i a "
spotka³a siê z
w i e l k i m
uznaniem wœród
f a n ó w
fantastyki. Peter
J a c k s o n
odtworzy³ na
p o d s t a w i e
Tolkienowskiej
Trylogii œwiat,
którego nikt
wczeœniej na
ekranie nie mia³
okazji ogl¹daæ (nie licz¹c nieudanej
produkcji animowanej Ralpha Bakshiego
z 1978r.). Stworzone scenerie i

umieszczeni na ich tle bohaterowie by³y
wg niektórych niemal¿e doskona³e. Wielki
zachwyt nad filmem wp³yn¹³ oczywiœcie
na oczekiwania widzów wzglêdem czêœci
drugiej. Film mia³ od pocz¹tku
zapewniony sukces komercyjny. Nie
zmieni³o to jednak faktu, ¿e jego recenzje
nie by³y ju¿ tak dobre jak "Dru¿yny
Pierœcienia".
Innowacyjny obraz nieznanego wczeœniej
z kinowego ekranu Œródziemia pokazany
w pierwszej czêœci nie móg³ zaskoczyæ
widza w takim stopniu jak sta³o siê to rok
temu. Co nie znaczy wcale, ¿e by³
nieciekawy czy proœciej mówi¹c nudny.
Peter Jackson zrezygnowa³ w "Dwóch
Wie¿ach" z dok³adnego odtworzenia
posiadaj¹cej specyficzny klimat treœci
ksi¹¿ki, na rzecz stworzenia widowiska na
najwy¿szym poziomie. Akcja trwaj¹cego
179 minut filmu zmierza do punktu
kulminacyjnego, którym jest wielka bitwa

Jeden z wielu plakatów
reklamuj¹cych film

1. "W³adca Pierœcieni: Dwie Wie¿e"
- recenzja filmu
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w Helmowym Jarze. Na drugi plan
zepchniête zostaj¹ inne w¹tki, w tym
dotycz¹cy  Bilba i jego podró¿y do
Mordoru.

Podobnie jak w czêœci pierwszej nie
zawiedli nas aktorzy, którzy bardzo
dobrze odegrali swoje role. Stworzone
przez nich postacie ³¹czy³y w sobie
wszystko to co najchêtniej ogl¹da siê w
kinie - w ich grze widaæ by³o na przemian
dramatyzm i komizm. Pikanterii dodaj¹
 "Dwóm Wie¿om" niesamowite efekty
specjalne oraz bardzo dobrze dobrana
muzyka autorstwa Howarda Shore'a.

Stworzona przez po³¹czenie tych
wszystkich elementów ca³oœæ da³a
zadowalaj¹cy efekt. "W³adca Pierœcieni:
Dwie Wie¿e" to film akcji, który ogl¹da
siê w napiêciu pomimo znajomoœci
ksi¹¿ki. Niestety, nie jest on tak dobry,
jak oczekiwaliœmy. W odró¿nieniu jednak
od czêœci pierwszej mo¿na go poleciæ
wszystkim. Dziêki po³o¿eniu nacisku na
sekwencje bitewne i dopieszczenie ich
ka¿dego elementu produkcja ta sta³a siê
atrakcyjna równie¿ dla ludzi spoza krêgu
fanów klimatów fanstasy.

DzeJ

2. Paulo Coelho "Demon i panna
Prym"-recenzja ksi¹¿ki

Niedawno ukaza³a siê najnowsza
ksi¹¿ka Paulo Coelho "Demon i panna
Prym".
Coelho jest jednym z moich ulubionych
p i s a r z y, w i ê c
k s i ¹ ¿ e c z k ê
s z y b k o
zakupi³am i
jeszcze szybciej
przeczyta³am.
Jak wszystkie
ksi¹¿ki Coelho
czyta siê j¹
lekko, szybko, z
zapartym tchem.
Opowiada ona o
s p o k o j n y m ,
wrêcz monotonnym ¿yciu mieszkañców
Viscos, ma³ego miasteczka w Pirenejach,
do którego pewnego dnia przybywa
tajemniczy nieznajomy, który niebawem
zak³óci ich spokój.Bogaty cz³owiek
zyskuje sympatiê i szacunek
mieszkañców, po czym sk³ada
(niemoraln¹?) propozycjê.Oznajmia
pannie Prym (dziewczynie pracuj¹cej w

hotelowym barze), ¿e zakopa³ w lesie 10
sztabek z³ota oraz, i¿ bêd¹  one nale¿a³y
do mieszkañców jeœli w ciagu tygodnia
dopuszcz¹ siê zbrodni i zabij¹ jakiegoœ
cz³owieka. Dziewczyna jest m³oda,
zawsze marzy³a, ¿eby wyrwaæ siê z tej
mieœciny bez przysz³oœci a z³oto mog³oby
jej w tym pomóc. "Zabraæ z³oto i uciec
czy te¿ powiedzieæ o tym innym?" - to
pytanie  d³ugo drêczy³o dziewczynê,
jednak zdecydowa³a siê poinformowaæ
mieszkañców o propozycji przybysza.
Owa wiadomoœæ wprowadzi³a w
miasteczku zamêt, gdy¿ bogactwo jest
wielk¹ pokus¹, której trudno siê oprzeæ.
Jak wobec takiej oferty post¹pi ksi¹dz?
Jak zachowaj¹ siê mieszkañcy? Czy w
imiê pozornej troski o miasto(wiadomo,¿e
ka¿dy myœli o sobie i swojej kieszeni) ci
sprawiedliwi ludzie zdecyduj¹ siê z³amaæ
jedno z najwa¿niejszych przykazañ
Dekalogu? Czy te¿ bêd¹ myœleli
 o zbrodni, ale strach przed  podjêciem
dzia³ania i zmianami skutecznie  ich
sparali¿uje i  powstrzyma?Z jakiego

 

A tak wygl¹da ok³adka
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powodu nieznajomy z³o¿y³ im tak¹
propozycjê?
Tymi pytaniami mogê was jedynie
zachêciæ do siêgniêcia po tê zwyk³¹,a
jednak inn¹ ni¿ wszystkie ksi¹¿kê.
Czytaj¹c dzie³o Coelho wraz z
nieznajomym poszukujemy odpowiedzi na
pytanie:czy cz³owiek jest z natury dobry
czy z³y? Odkrywamy równie¿ co chêæ
posiadania i wzbogacenia siê  mo¿e
uczyniæ ze szlachetnymi,uczciwymi(?)
obywatelami."Demon i panna Prym" to
opowieœæ o sporze dobra ze z³em, który
nieustannie siê toczy gdzieœ wewn¹trz w
nas; o tym czy lepiej mieæ czy byæ;
o strachu przed podjêciem dzia³ania i
zerwania z monotoni¹ dnia codziennego

oraz o wolnoœci wyboru ¿yciowej œcie¿ki,
któr¹ posiada ka¿dy z nas.
Utwór potrafi zaciekawiæ czytelnika,
którego drêczy  pytanie:zabij¹ czy nie?
 Jak inne dzie³a Coelho "Demon i panna
Prym"  równie¿ pozostawia po sobie œlad
we wnêtrzu odbiorcy, tej ksi¹¿ki nie
mo¿na tak szybko zapomnieæ.
Ksi¹¿ka bardzo ciekawa, godna polecenia
wszystkim, a szczególnie tym,
którzy lubi¹ opowieœci z tzw.'drugim
dnem' oraz odrobinê refleksji nad samym
sob¹.

Ewa Rosiñska

3. Halford "Crucible" - recenzja p³yty

Do napisania tej recenzji zbiera³em
siê bardzo d³ugo. Zawsze gdy zabiera³em
siê do napisania tej recenzji, dochodzi³em
do wniosku, ¿e jeszcze nie znam tej p³yty
wystarczaj¹co dobrze. Chcia³em mieæ
pewnoœæ, ¿e to co teraz napiszê bêdzie
odzwierciedleniem moich ostatecznych
wniosków na jej temat. Niestety Crucible
nie da³a mi szans. Materia³ zawarty na tej
p³ycie jest dosyæ ciê¿ki by mo¿na by³o
go oceniæ po 15 - 20 przes³uchaniach. Jest
to zdecydowanie inna p³yta ni¿
Resurrection. Zreszt¹ jeszcze przed
wejœciem do studia Rob mówi³, ¿e nie ma
zamiaru nagraæ p³yty, która bêdzie drug¹
czêœci¹ jego powrotu do Heavy Metalu.
Album sk³ada siê z 13 utworów.
Wszystkie zosta³y napisane przez
Halforda. Z pomoc¹ przyszli mu muzycy,
producent Roy Z oraz J. Baxter.
Robertowi towarzysz¹ ci sami kompani
co poprzednio, czyli zespó³ dosyæ polski:
Mike Chlasciak, Bobby Jarzombek, Pat
Lachmann (który jednak odszed³ z

zespo³u) i jedyny oprócz Roba który nie
ma polskich korzeni - Ray Riendeu.
Jak ju¿ mówi³em Crucible to ciê¿ki
materia³. Odnosi siê to zarówno do
przyswajania, jak rodzaju granej muzyki.
Nie jest to jednak death/black metal -
ostatnia fascynacja zarówno Roba jak i
Mike'a. Do Dimmu Borgira wiele brakuje,
wiêc spokojnie do tego albumu mog¹
podchodziæ fani heavy-metalu. Na p³ycie
znajduj¹ siê zarówno bardzo mocne
utwory jak Heretic, black sabbathowskie
Trail Of Tears, traktuj¹ce o wydarzeniach
z 11 wrzeœnia 2001 roku, czy œwietne
ballady Crystal i One Will. Co ciekawe w
paru utworach s³yszalne s¹ inspiracje
Tool'em (jak w na wstêpie do Crucible
lub Sun). S¹ te¿ typowe heavy metalowe
utwory z "piszcz¹cym" Robem (Betrayal).
Wa¿ne jest, ¿e p³yta zosta³a bardzo dobrze
wyprodukowana. Nareszcie s³ychaæ, ¿e s¹
dwaj gitarzyœci. Obu trzeba pochwaliæ za
ich prace. Ich "mieszane" solówki s¹
œwietne (szczególnie mi³e dla ucha s¹ te z
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Betrayal i Handing Out Bullets). Trudno
jest wybraæ t¹ najlepsz¹ piosenkê. Na
oficjalnym forum Halforda fani najczêœciej
wymieniaj¹ Crucible, One Will, Betrayal,
Golgotha i Trail Of Tears. W³aœciwie mogê
siê z nimi zgodziæ, jednak wykreœli³ bym
st¹d Golgothê, a doda³ Crystal.

Crucible jest niew¹tpliwie jedn¹ z
najlepszych p³yt ubieg³ego roku. Nie mo¿na
mieæ zastrze¿eñ ani do czêœci muzycznej,

ani do wyprodukowania tego utworu.
Czego chcieæ wiêcej??? Chyba tylko
czasu, bo melodie nie wchodz¹ do g³owy
tak ³atwo jak ballady Iron Maiden. Ale to
te¿ jest urok tej p³yty! Pozostaje nam tylko
czekaæ na koncerty w Polsce!

The LasT Child

" Do zakochania jeden krok..."
14 luty. Godzina 7.00. Dzwoni

budzik. Pora wstawaæ. Dzisiaj Walentynki.
7 . 5 8 .
Wpadasz do
s z k o ³ y .
O k n a ,
podobnie jak
w i t r y n y
s k l e p o w e ,
oblepione s¹
czerwonymi
serduszkami.
Ten symbol
m i ³ o œ c i
znajduje siê
tak¿e na
f i l a r a c h ,

œcianach, w salach, na drzwiach mêskiej
toalety...
10.35. Minê³y trzy lekcje. Masz ostatni¹
szansê, ¿eby wrzuciæ do skrzynki liœcik
dla tego weso³ego bruneta z 4d - przecie¿
to tylko zabawa, prawda?
10.45. Zaczyna dzia³aæ poczta
walentynkowa. Dwie listonoszki w
sweterkach w kolorze mi³oœci roznosz¹
korespondencjê.
11.30. Nareszcie dzwonek. Zbieramy siê
na dolnym holu. Samorz¹d szkolny

przygotowa³ walentynkowy konkurs.
Nagrod¹ s¹ bilety do kina. Brzmi nieŸle.
Na podeœcie stoi Milena Mastalerek  i
Mateusz Stêpieñ. Zapraszaj¹ zakochane
pary do wziêcia udzia³u w konkursie
(bêdziecie mogli siê lepiej poznaæ -
zachêcaj¹). Niestety w Katoliku "szkolne
mi³oœci" to temat chyba nieaktualny. A
mo¿e po prostu brak nam humoru i
"luzu"? Ka¿dy chcia³by, ¿eby nie by³o
lekcji, ale niewiele osobób chce siê w
c o k o l w i e k
anga¿owaæ.
Dla tych
niel icznych
podziêkowania!
1 1 . 5 0 .
Pojawiaj¹ siê
dwaj "hycle"
w
czerwonych
T-shirtach i
“wy³awiaj¹”
s p o œ r ó d
t³umu szeœæ
osób. Wreszcie zaczyna siê "akcja".
Pierwsza konkurencja: dziewczyna
trzyma jab³ko na sznurku, ch³opak musi
je zjeœæ, a w³aœciwie ugryŸæ, co nie jest
wcale ³atwe. Konkurencja druga:

Pierwsza konkurencja

Zwyciêska para
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wyznanie mi³oœci, trzecia: k³ótnia,
czwarta: pierwsza czêœæ "Randki w
ciemno", pi¹ta: rozpoznanie partnerki z
zawi¹zanymi oczami. Ogl¹damy, czasami
nawet wybuchamy œmiechem, bo para
nr2  potrafi wczuæ siê w akcjê. Jury
zgodnie przyznaje im g³ówn¹ nagrodê.
Trzeba wyci¹gn¹æ wnioski. Program
walentynkowy by³ baaardzo nudny. Co
prawda nie od razu Kraków zbudowano,
ale czy mo¿na po raz setny zachwycaæ
siê ³apaniem jab³uszka, czy
rozpoznawanie partnera z zawi¹zanymi
oczami, które ma miejsce na ka¿dej
zabawie (pocz¹wszy od przedszkolnej)
ma nadal wzbudzaæ emocje?! Mo¿e,
gdyby uczestnicy (tzn. my wszyscy)
w³o¿yli w to wiêcej serca....i wyobraŸni

Có¿, lepiej chyba bawilibyœmy siê na
lekcjach, gdyby nie to , ¿e nauczyciele
czasami wywo³uj¹ do odpowiedzi...
W³aœciwie krytyka nale¿y siê wszystkim.
Mnie tak¿e nie wpad³o do g³owy, ¿eby
zorganizowaæ w szkole "coœ" z okazji
Dnia Zakochanych. W tej chwili mam ju¿
kilka pomys³ów, ale jak zwykle "m¹dry
Polak po szkodzie". Co wy na to, ¿eby
to zmieniæ? Zbli¿aj¹ siê kolejne œwiêta.
Niech ka¿dy zg³osi siê do SU z w³asnym
pomys³em. Spoœród ok. trzystu
pomys³ów na pewno uda siê wybraæ coœ
ciekawego ;)

Lolo

“Felieton”
Reforma edukacji zatacza coraz

szersze krêgi. Widaæ to równie¿ w naszej
szkole. Jedn¹ z ostatnich innowacji w
dziedzinie organizacji szkolnej jest      tzw.
plan wzglêdny. Na czym to zjawisko
polega? Otó¿ chodzi o to, aby by³o z nim
tak jak z teori¹ wzglêdnoœci Einsteina-
krótko mówi¹c, aby nikt nic nie rozumia³.
Z naszych (uczniowskich) obliczeñ
wynika
a) ¿e jesteœmy na profilu matematyczno -
biologicznym za to z racji siedmiu
matematyk i trzech biologii w tygodniu.
b) zak³adaj¹c , ¿e mamy mieæ 34 godziny
lekcji tygodniowo  to po zsumowaniu  ich
liczby w ci¹gu czterech dni wychodzi na
to, ¿e w pi¹tek powinniœmy mieæ minus
trzy.
Oprócz tego nasz plan ma jeszcze parê
innych w³aœciwoœci, które œmia³o mo¿na
nazwaæ fizycznymi. Jest on w ci¹g³ym
ruchu, nieustannie zmienia siê, godziny
teleportuj¹ siê, pojawiaj¹ siê, znikaj¹,

mno¿¹, pêczniej¹. Panta rhei - wszystko
p³ynie - to zdanie z ca³¹ pewnoœci¹
mog³oby siê odnosiæ do naszego planu.
Kolejn¹ zmian¹ w szkole s¹ piosenki,
które mo¿na s³yszeæ podczas lekcji.
Dochodz¹ one do nas z bli¿ej
nieokreœlonego miejsca na zewn¹trz
szko³y. Chodz¹ s³uchy, ¿e jest to odwet
p. prof. Kobierskiej na tych klasach, które
nie chcia³y œpiewaæ na lekcjach muzyki.
Tak naprawdê jest to po prostu nowa
metoda nauczania. Skoncentrowany na
lekcji uczniowski umys³ ma mimowolnie
wch³aniaæ tekst utworów . Na razie lec¹
piosenki ale ju¿ nied³ugo bêdziemy
s³uchaæ "Nad Niemnem" albo tekstów
czeskich filozofów w oryginale.
Ciekawym posuniêciem na "niwie
szkolnej" jest zlikwidowanie sklepiku.
Fakt ten szybko wykorzysta³a pani
Bo¿enka otwieraj¹c w pomieszczeniu
radiowêz³¹  swój "small business". Có¿,
mo¿e nied³ugo zostan¹ zlikwidowane
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³azienki i szafki. To dopiero bêdzie pole
do popisu dla przedsiêbiorczych ludzi. I

tym optymistycznym akcentem koñczê i
¿yczê szczêœliwego nowego semestru.

Micha³ Kacperczyk

Na wzgórzu w pobli¿u Miasta Cieni sta³a
postaæ wsparta na kiju. M³ody ch³opak z
przechylon¹ g³ow¹ nas³uchiwa³ dŸwiêków ze
wszystkich stron. Panowa³a grobowa cisza, ale nie
dla Mupa; s³ysza³ ka¿dy najdrobniejszy szelest w
obrêbie wielu mil. Wiedzia³ jak daleko i jaka istota
idzie do miasta. Ze wszystkich dŸwiêków, jakie
do niego dociera³, jego uwagê przyci¹gn¹³ jeden,
którego dot¹d nie s³ysza³. Dwie istoty zmierza³y
do Miasta Cieni. Jedn¹ rozpozna³ od razu - cieñ
sun¹³ muskaj¹c tylko ziemiê. Drugiej nie zna³.
St¹pa³a niezgrabnie i ociê¿ale, by³a wielka i
ha³asowa³a jakby ktoœ stuka³ kamieniem o kamieñ.
Mup wyprostowa³ siê i zbieg³ szybko w stronê
miasta. By³ niewidoczny, ale ciemnoœæ by³a jego
œwiatem; ze wszystkim sobie radzi³ lepiej ni¿
jakikolwiek inny cz³owiek. Sylwetka Mupa
zniknê³a w ciemnoœci by pojawiæ siê za jakiœ czas
przy wejœciu do wielkiej budowli w centrum
Miasta Cieni. Powiedzia³ coœ do potê¿nej,
zakapturzonej istoty, która sta³a u wejœcia do
budynku. By³ to stra¿nik.
- Du¿o siê napracowa³eœ ostatnio Mup. -
powiedzia³ stra¿nik i poda³ ch³opcu parê monet -
Masz tu trochê groszy i zrób sobie wolne. Na razie
pan nie spodziewa siê goœci.
Na s³owo "pan" Mup skrzywi³ siê. Wzi¹³ od
stra¿nika monety i znikn¹³ tak szybko jak siê
pojawi³. Tymczasem stra¿nik wszed³ do wnêtrza
wielkiej budowli. By³a to Cytadela Ciemnoœci i
nie mieli tam wstêpu ¿adni ¿ywi poza samym
panem. By³ to pomarszczony, skurczony starzec,
potê¿ny mag zarazem, którego siê bali wszyscy.
Ludzie nienawidzili, a cienie uwa¿a³y za swojego
bóstwo. On to wiele lat temu pozbawi³ œwiat œwiat³a
w zemœcie za utratê wzroku. Nikt prócz jego
samego nie wiedzia³ jak siê to sta³o, ale
przypisywa³ on ca³¹ winê œwiat³u, którego
nienawidzi³.
Stra¿nik uklêkn¹³ przed swoim w³adc¹ i zdj¹³
kaptur z g³owy. Ukaza³a siê ciemniejsza ni¿
wszystko dooko³a twarz cienia. Mówi³ coœ przez
chwilê do starca, który  s³ucha³, a z ka¿dym
kolejnym s³owem twarz jego jakby nabiera³a

"Opowiadanie Fantastyczne cz. III"
jeszcze wiêcej zmarszczek. Gdy stra¿nik skoñczy³,
w³adca powiedzia³:
- Jak tylko wejdzie do miasta, przyprowadŸcie go
do mnie i tego z kamienia te¿.
Cieñ wyszed³, a stary mag zosta³ na swoim miejscu
bardziej pochmurny ni¿ zwykle.
Tymczasem Mup wchodzi³ do szopy, która mu
s³u¿y³a mu za dom. Pieni¹dze wrzuci³ z
obrzydzeniem do puszki w k¹cie pomieszczenia.
Jako jedyny cz³owiek w mieœcie móg³ legalnie
pracowaæ za pozwoleniem w³adcy, który czu³ do
niego sympatiê. Byæ mo¿e przez wzgl¹d na to, ¿e
te¿ by³ niewidomy.
Mimo to Mup nienawidzi³ w³adcy za to, ¿e zmusi³
ludzi do cierpienia takiego jakie on na co dzieñ
doznawa³.
Wszed³ w g³¹b pomieszczenia, opar³ swój kij o
œcianê i wysun¹³ w ciemnoœæ swoj¹ d³oñ, która
napotka³a na kamienny ch³ód. Sta³ tam pos¹g
kobiety, który Mup uratowa³ kiedyœ podczas
burzenia starej œwi¹tyni w mieœcie. Powoli
przesuwa³ swoj¹ d³oñ po kamieniu wk³adaj¹c palce
w zag³êbienia. W g³owie rysowa³ mu siê idealny
obraz staj¹cej przed nim kobiety. By³a szczup³a,
trochê wy¿sza od Mupa. Jej prawa rêka by³a zgiêta
i wskazywa³a palcem w górê, jakby coœ tam wy¿ej
pokazywa³a Mupowi. Niestety  nic nie widzia³.
Próbowa³  nas³uchiwaæ, ale nie dochodzi³y do niego
stamt¹d ¿adne dŸwiêki. Nie us³ysza³ te¿, ¿e ktoœ
stoi w drzwiach do jego szopy.
- Witaj Mup.- rozleg³ siê ciep³y g³os, a twarz
ch³opca siê rozpromieni³a.
- Dziadzia!- krzykn¹³ Mup i rzuci³ siê  w kierunku,
z którego dobiega³ g³os. Wtuli³ siê w stoj¹cego tam
starca i rozp³aka³ siê ze szczêœcia.
- Jak dobrze, ¿e wróci³eœ!- cieszy³ siê ch³opiec.
Starzec te¿ by³ szczêœliwy ale jednoczeœnie
wiedzia³, ¿e wróci³ tylko na moment. Na razie nie
chcia³ niczego psuæ i rozkoszowa³ siê chwil¹ ze
swoim wychowankiem, którym siê opiekowa³,
odk¹d ten by³ ma³ym dzieckiem.

Morf
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Witamy w najnowszym numerze KLON'u.
Tradycyjnie dostaliœmy od Was "masê" listów, za
które oczywiœcie gor¹co dziêkujemy. Na pocz¹tku
chcielibyœmy zwróciæ siê do autorów dwóch listów
z wyznaniami mi³osnymi. Panowie (obydwa by³y
podpisane imionami mêskimi) my rozumiemy, ¿e
macie nieodparta potrzebê wyznania uczuæ swoim
wybrankom, ¿e bardzo chcecie im zaimponowaæ,
ale bior¹c pod uwagê fakt, ¿e kilka dni temu
mieliœcie okazjê zrobiæ to osobiœcie (wkoñcu od
tego s¹ Walentynki) postanowiliœmy nie drukowaæ
waszych tekstów. Prosimy równie¿ bardzo,
¿ebyœcie po prostu wiêcej nie pisali do nas takich
wyznañ. Za³u¿cie sobie powiedzmy "Prywatn¹
pocztê zakochanych" i za jej poœrednictwem
wyznawajcie swoje uczucia. Ot co. Dziêkujemy
Wam równie¿ za ró¿nego rodzaju produkty
¿ywnoœciowe ochoczo wrzucane do skrzynki :P
Chcemy Was zapewniæ, ¿e mamy co jeœæ i takowe
podarunki nie s¹ potrzebne. Jeszcze ma³a notka o
jednym, wyj¹tkowym liœcie który otrzymaliœmy od
niejakiego Gala Anonima. Drogi kolego
(domyœlamy siê ze jesteœ facetem) tym razem Twój
tekœcik pozostawimy bez komentarza...
PrzejdŸmy teraz do otrzymanego listu:

1. "Zwracam siê do autora artyku³u "Anarchy
In KLO" o wyjaœnienie sensu poni¿szego
zdania:

"Z powodu g³osowania osób, ktorych nie by³o
wtedy w szkole, jak i pewnej niejasnoœci,
która zosta³a ju¿ wyjaœnina".
W ten sposób autor próbowa³ wyjaœniæ
czytelnikom dlaczego wybory
 do Rady Samorz¹du Uczniowskiego nale¿a³o
powtórzyæ."
Opiekun Samorz¹du
Jolanta Skuza

Droga pani profesor,
Wybory do Szkolnego Samorz¹du Uczniowskiego
zosta³y sfa³szowane. Uczniowie klasy 3g
podpisywali siê za osoby nieobecne i w ten sposób
g³osowali za nich.
Podczas wyborów by³o tak¿e jedno podejrzenie o
dopuszczanie do g³osowania osób
nieuprawnionych. Jednak ostatecznie oskarzony
zosta³ uniewinniony.

¯.¯.¯.

"£apu-capu" - czyli listy do Redakcji

Og³oszonka
1. Jak wiecie w lutym rozpoczynaj¹ siê "II Mistrzostwa KLO w Pi³ce No¿nej Halowej". Zosta³y
one zorganizowane wspólnie przez samorz¹d szkolny i nasz¹ gazetkê. Ju¿ teraz proponujemy
Wam zorganizowanie kolejnych zawodów, tym razem w koszykówkê. Je¿eli jesteœcie zainteresowani
wziêciem udzia³u zg³aszajcie siê do redaktorów naczelnych KLON'u.

A o to i zespó³ redakcyjny: Pawe³
Nowakowski; Olga F¹fara; Jacek
Zieleziñski; Ma³gorzata Kacperska;
Tomasz Kapuœciñski; Tomasz Pastuszka;
Piotr Szewczyk; Aleksandra Ruz; Jakub
Ma³ek; Ewa Rosiñska; Przemys³aw
Skrzyñski; Katarzyna Jaroszewska; Anna
Brzeska; Przemys³aw Seku³a; Micha³
Szmidt; Marcin Fogiel; Ela Podsiad³a;
Agnieszka Rogólska; Sylwia Turek

Chcemy podziêkowaæ pani prof. Jolancie Skuzie i panu
Rafa³owi Celejowi za pomoc przy tworzeniu KLON'u.


