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Trzeba przyznaæ otwarcie, ¿e marcowy, a
w zasadzie ju¿ kwietniowy numer KLON'u
powstawa³ najbardziej opornie ze wszystkich w tym
roku szkolnym. Przyczyn tego by³o wiele. Nie s¹dzê
jednak, ¿eby opisywanie ich po kolei mia³o jakiœ
sens. Odpornoœæ na uwagi, propozycje zmian i
mo¿liwoœæ anga¿owania siê w sprawy KLO jest
bowiem wœród wiêkszoœci jego uczniów wyj¹tkowo
du¿a. U sporej czêœci kolegów i kole¿anek naszego
liceum i gimnazjum wystêpuje bardzo ciekawy, a
ostatnimi czasy czêsto spotykany syndrom choroby
"Po kiego grzyba jak i tak siê nie przyda". Nazwa
tego jeszcze nie do koñca poznanego schorzenia
wywodzi siê z ogólnej niechêci do dzia³añ maj¹cych
na celu urozmaicenie ¿ycia w naszej szkole. Otó¿ w
KLO co jakiœ czas odbywaj¹ siê uroczystoœci
zwi¹zane z obchodami kalendarzowych œwi¹t.
Niestety bardzo czêsto przygotowane z tych okazji
imprezy przypominaj¹ raczej targ zwierz¹t
hodowlanych, ni¿ starannie przemyœlan¹, wspóln¹
zabawê. Przyk³adem mo¿e byæ chocia¿by
"niezwykle oryginalny" Dzieñ Zakochanych.
Wszyscy z wyj¹tkiem prowadz¹cej Mileny
Mastalerek oraz towarzysz¹cego jej Mateusza
Stêpnia starali siê, b¹dŸ te¿ nie zrobiæ wra¿enie na
publice starymi, dobrze ju¿ znanymi konkursami. Ich
wypociny oczywiœcie zosta³y nagrodzone "gromkimi"
brawami niezwykle "zainteresowanych" widzów.
Niezwyk³e podobieñstwo do zwierzêcego targu
wykaza³ niedawny Pierwszy Dzieñ Wiosny
"zorganizowany" przez pana Roberta Wydrê i jego
œwitê. Otó¿ zgromadzona pod drzwiami pokoju
nauczycielskiego grupa uczniów, wydaj¹c raz po raz
ró¿ne dziwne odg³osy stara³a siê wp³yn¹æ na ks. Dyr.
A.Maja i zachêciæ go do zwolnienia wszystkich ze
szko³y. Ten niezwyk³y popis "wokalnych"

umiejêtnoœci wszystkich zgromadzonych
(niew¹tpliwie wymaga³o to wielu godzin æwiczeñ)
nie przyniós³ niestety oczekiwanych efektów.

S¹ jednak wœród nas i tacy, którzy pomimo
panuj¹cej epidemii opisanej powy¿ej choroby
staraj¹ siê coœ zmieniæ. Niestety na ich drodze
pojawiaj¹ siê kolejne przeszkody. S¹ nimi zarówno
niezwykle oporni uczniowie, ale i pewna czêœæ grona
pedagogicznego. Ta w³aœnie czêœæ swoimi decyzjami
b¹dŸ te¿ dzia³aniami skutecznie utrudnia proces
wprowadzania w ¿ycie czêsto bardzo ciekawych
pomys³ów i propozycji wysuwanych przez m³odzie¿.

Niestety, tak jak ju¿ wspomnia³em osób
które chc¹ coœ dla KLO zrobiæ, nie myœl¹c tylko w
swoim egoistycznym "ja" jest niewiele. Co gorsza
s¹ poœród nich tzw.: "Olewoje" - osoby, które za
wszelk¹ cenê pragn¹ stworzyæ wra¿enie
zainteresowanych sprawami szko³y. Tego typu
postacie stanowi¹  najwiêkszy problem. Zasadê "jeœli
coœ robisz, rób to dok³adnie" przekrêcaj¹ na nieco
mniej dŸwiêczn¹, ale za to bardziej praktyczn¹ "jeœli
coœ robisz, rób to niedok³adnie".
Mo¿e to wydawaæ siê dziwne, ale my naprawdê
nie potrzebujemy takich osób. Wiêcej bowiem z nich
szkody, ni¿ po¿ytku. Kieruj¹c siê t¹ myœl¹ chcia³bym
"podziêkowaæ" Annie Brzeskiej i Barbarze
Kierzkowskiej z kl. IIIg, za ogromny "trud" jaki
w³o¿y³y w prace nad szkoln¹ gazetk¹. Dziewczyny,
nie martwcie siê nie musicie siê ju¿ mêczyæ, za Wasze
"us³ugi" serdecznie po raz kolejny dziêkujemy. No,
to by by³o na tyle...

Dzej

Wstêpniak

"Wywiad z pani¹ El¿biet¹ Grabsk¹"
Podobnie jak w poprzednich numerach KLON'u
prezentujemy wam wywiad z wybran¹ osob¹ z grona
pedagogicznego. Tym razem przedstawimy bli¿ej
sylwetkê pani prof. El¿biety Grabskiej.
-Dzieñ dobry.
-Dzieñ dobry, witam was dziewczynki.
-Dlaczego wybra³a Pani zawód nauczycielki?
-Wybra³am go, dlatego, poniewa¿ bardzo lubiê
pracowaæ z m³odymi ludŸmi, ¿e nie patrz¹ na œwiat

tak jak doroœli, maj¹ du¿o do powiedzenia. Po
prostu lubiê was, to wszystko.
-Czy w wolnym czasie ma Pani jakieœ hobby?
-Z wolnym czasem jest ró¿nie. Je¿eli wszystkie
swoje sprawy siê jakoœ u³o¿y w ¿yciu to ten czas
siê znajdzie. Kiedyœ bardzo lubi³am malowaæ. To
jest moja pierwsza pasja. Teraz powoli do tego
wracam, poniewa¿ mia³am dosyæ d³ug¹ przerwê.
Pracowa³am w szkole, w telewizji, wiêc nie mia³am
czasu na nic. Bardzo cieszê siê, ¿e do niej wracam,
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poniewa¿ malowanie daje du¿o zadowolenia. Lubiê
jeszcze s³uchaæ muzyki podró¿owaæ, ale na to nie
potrzeba tylko czasu.
-Jakie jest Pani najwiêksze marzenie?
-Chcia³abym nauczyæ siê prze¿ywaæ ka¿dy dzieñ
jakby to by³ ostatni dzieñ w moim ¿yciu. W pewnym
momencie stwierdzi³am, ¿e nigdy nie wiadomo, co
mo¿e cz³owieka spotkaæ. Kiedyœ patrz¹c do ty³u
chcia³abym powiedzieæ: Nie zmarnowa³am swojego
¿ycia.
-Gdyby nie by³aby Pani nauczycielk¹, kim chcia-
³aby Pani byæ? Czy jest Pani zadowolona z tego,
co pani robi?
- Myœlê, ¿e ten zawód to w³aœnie jest to. Nigdy siê
nad tym nie zastanawia³am do koñca, co bym chcia³a
robiæ. Myœlê, ¿e raczej posz³abym w stronê sztuki.
Mo¿e drzemi¹ we mnie jakieœ ukryte talenty... Ale
w³aœnie, jaki dziecko bardzo lubi³am bawiæ siê w
szkolê. Strasznie siê m¹drzy³am, sadza³am lalki i
misie, zadawa³am im prace domow¹, t³umaczy³am.
Pamiêtam, ¿e sprawia³o mi to wielk¹ przyjemnoœæ.
Mo¿e to jakieœ traumatyczne prze¿ycia z
dzieciñstwa wp³ynê³y na to, ¿e zosta³am
nauczycielk¹. Chocia¿ zdawa³am sobie sprawê
podejmuj¹c siê tej pracy na pewnym etapie swojego
¿ycia, jaka to jest trudna i odpowiedzialna praca.
Dlatego, ¿e w pewnym sensie nauczyciel, staje siê
czy mu siê to podoba, czy nie jakimœ wzorcem.
Najwa¿niejsze jest to by w m³odym cz³owieku coœ
pobudziæ, coœ poruszyæ. Jestem bardzo zadowolona
z tego, co robiê, poniewa¿ od czasu do czasu
spotykaj¹ mnie sytuacje zwi¹zane z tym zawodem.
Cieszê siê, ¿e ona w ogóle s¹, jakby ich by³o du¿o
to mo¿e bym siê tak nie cieszy³a. Czasami zdarza
mi siê, ¿e któryœ z moich dawnych uczniów przyœle
mi kartkê albo list. Pisze, ¿e ukoñczy³ studia, zdoby³
tytu³ magistra i ¿e zainteresowa³ siê tak¹, a nie inna
dziedzin¹ zawdziêcza mnie. Bardzo mnie to cieszy,
naprawdê bardzo.
- Wiemy, ¿e interesuje siê Pani filmem. Jaki
poleci³aby Pani najbardziej m³odzie¿y?
- Zachêcam do obejrzenia filmu Pokój syna. Jest to
bardzo piêkny film. Nie jest ona dla tzw. widowni
masowej. Takie filmy ucz¹ czegoœ, wzbudzaj¹ w
m³odym cz³owieku jakieœ inne uczucia, pokazuje

dziwne strony naszego istnienia. Po takich sean-
sach czêsto cz³owiek wychodzi trochê zmieniony
wewnêtrznie i to w taka dobra, pozytywn¹ stronê.
Pamiêtam reakcjê uczniów po filmie "Niebo" albo
"Memento". Pamiêtam ich wyraz twarzy, widaæ by³o
ludzi, którzy zmienili siê podczas tej projekcji, zaczêli
inaczej patrzeæ na œwiat. "Pokój syna" jest to film
zrobiony szalenie prosto, tak czysto bez ¿adnej
histerii. Temat jest bardzo smutny, rodzice trac¹
dziecko. Ukazuje nam równie¿ jak warto doceniaæ
chwile, jak warto doceniaæ to, ¿e siê z kimœ jest, na
co dzieñ. Czasami zapominamy o tym, ¿eby
powiedzieæ komuœ cos mi³ego, powiedzieæ jak
bardzo go kochamy, podziêkowaæ za coœ. Je¿eli
nagle tego kogoœ zabraknie to czujemy taki
straszliwy ból, ¿e tylu rzeczy mu nie powiedzia³. Ten
film w³aœnie o tym jest. Uczy nas ¿eby próbowaæ
robiæ takie gesty, ja na to mówiê uszczêœliwiaæ ludzi
takimi drobiazgami.
- Jaki jest pani ulubiony film?
Mam wiele filmów, które bardzo lubiê. W³aœciwie
nie umiem wybraæ tego jednego, ale "Amadeusz"
jest dla mnie skoñczenie doskona³y. Po tym filmie
zaczê³am inaczej s³uchaæ muzyki Mozarta. Lubiê
równie¿ ostatnio modnego re¿ysera Pedro
Almadóvara. Chocia¿ ten film, który ostatnio
mogliœmy ogl¹daæ "Porozmawiaj z ni¹" wzruszy³ mnie
mocno, ale bardziej podoba³ mi siê jego
wczeœniejszy film m.in. " Wszystko o mojej matce".
Jest to kino poruszaj¹ce rzeczy najwa¿niejsze na
œwiecie.
-Czy zmieni³aby Pani cos w naszej szkole?
Nigdy nie jest tak ¿eby by³o wszystko dobrze,
zawsze jest coœ, co mo¿na zmieniæ. Chcia³abym, aby
by³o jak najlepiej. Wydaje mi siê, ¿e uczniowie s¹
bardzo zmêczeni nadmiarem obowi¹zków, nie ma
w nich takiej spontanicznoœci. Chcia³abym ¿eby by³o
w uczniach wiêcej zapa³u, do chwytania takich chwil
jak wycieczka, wyjœcie do kina. Mog³yby powstaæ
jakieœ ko³a zainteresowañ.
- Dziêkujemy za udzielenie wywiadu. ̄ yczymy
spe³nienia wszystkich marzeñ.
- Dziêkujê.

Olga F¹fara i Ma³gorzata

Dni otwarte w KLO
W niedzielne popo³udnie 31 marca odby³y siê w
naszej szkole Dni Otwarte. Mia³y one pomóc
przysz³ym gimnazjalist¹ i licealist¹ w wyborze szko³y.

Impreza by³a podzielona na dwie czêœci. Pierwsza
zaczyna³a siê o 17 i mia³a za zadanie zachêciæ
uczniów szkó³ podstawowych do wyboru KLO, a
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druga, która rozpoczê³a siê o 18 skierowana by³a
do kolegów i kole¿anek z gimnazjów.  . W obu
przypadkach rozpoczê³o siê od prezentacji szko³y,
przygotowanej i wyg³oszonej przez ks. Dyr. Adama
Maja. PóŸniej rodzice wraz ze swoimi pociechami
podziwiali nasz¹ szko³ê. Mogli oni obejrzeæ krótki
film o "Katoliku", przejrzeæ Kronikê szkoln¹,
poczytaæ prace naszych uczniów. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³y siê "wycieczki
krajoznawcze" prowadzone przez pani¹ profesor
Ilone Kozubek, która podczas oprowadzania goœci
po przepastnych komnatach naszego liceum
opowiada³a o nim wszystkim zainteresowanym.
Niestety podczas krótkich dni otwartych (raczej
godzin) da³o siê zauwa¿yæ ma³e zainteresowanie

nasz¹ szko³¹. Mo¿na by³o odnieœæ wra¿enie, ¿e osób
zaanga¿owanych do pomocy przy organizacji tego
dnia by³o wiêcej ni¿ samych zainteresowanych!
Praca uczniów polega³a, tylko na ³adnym wygl¹daniu
i sporadycznym udzielaniu ró¿nych informacji.

TheLasTChild

W zwi¹zku z Dniem Otwartym wydany zosta³ numer
specjalny KLON'u. Oto artyku³ "Co tam panie w
KLO?!", który napisaliœmy z tej w³aœnie okazji.

"Co tam panie w KLO?!"
Katolickie Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.

Œw Filipa Neri istnieje ju¿  12 lat. Wraz z biegiem
czasu prê¿nie siê rozwija. Nie dotyczy to tylko
inwestycji zwi¹zanych z rozbudow¹ i procesem
unowoczeœniania szko³y, ale równie¿ pomys³ów i
inicjatyw wysuwanych przez uczniów. Takich jest
coraz wiêcej. Na przestrzeni lat, niektóre z nich staj¹
siê powtarzanym z roku na rok obyczajem, który
miejmy nadziejê bêdzie kontynuowany przez
nowych uczniów KLO.
Jest to niew¹tpliwie zadanie niezwykle trudne.
Powszechna jest bowiem niechêæ wiêkszoœci
licealistów do anga¿owania siê w sprawy szko³y.
Nie jest to jednak bariera nie do pokonania, a
doskona³ym przyk³adem mo¿e byæ w³aœnie KLO.

Pomimo tego, ¿e Nasze liceum nie posiada
sali gimnastycznej, a na zajêcia uczniowie
uczêszczaj¹ do Zespo³u Szkó³ Samochodowych, w
"Katoliku" od dwóch lat organizowane s¹ "Halowe
Mistrzostwa KLO w Pi³kê no¿n¹". Inicjatywa ta
zosta³a wysuniêta przez zesz³orocznych
absolwentów, którzy zajêli siê organizacj¹ pierwszej
edycji tej imprezy. Jak widaæ zosta³a ona
entuzjastycznie przyjêta przez spo³ecznoœæ szkoln¹.
W tym roku rozgrywki II Mistrzostw w³aœnie zbli¿aj¹
siê ku koñcowi. W najbli¿szy poniedzia³ek, tj. 31
Marca odbêd¹ siê spotkania pó³fina³owe, a
nastêpnie mecz fina³owy.
Imprezy tego typu (przewidziane s¹ równie¿
zawody w innych dyscyplinach sportowych) powoli,
ale systematycznie zmieniaj¹ niezbyt optymistyczny
obraz sportowej formy uczniów z KLO. Z roku na
rok prezentuje siê ona coraz lepiej.

Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e przed Nami
jeszcze d³uga droga. Mamy oczywiœcie nadziejê, ¿e
niektórzy z Was pomog¹ Nam w osi¹gniêciu
sukcesu.

Poza imprezami sportowymi, w naszej
szkole od 2 lat organizowane s¹ turnieje
komputerowe. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e KLO jest
jedynym liceum w Radomiu, w którym odbywaj¹
siê (od 2 lat!)  "Mistrzostwa w StarCraft'a". W³aœnie
tutaj, nie tylko powsta³ pomys³ na tego typu imprezê,
ale zosta³ on równie¿ od rêki zrealizowany. Ostatnia
edycja tego konkursu odby³a siê w grudniu 2002r.
Nastêpna planowana jest na czerwiec bie¿¹cego
roku. Dziêki zakupionym ostatnio nowym
komputerom mo¿liwe bêdzie zorganizowanie
zawodów równie¿ w inne, wymagaj¹ce wysokich
parametrów sprzêtowych gry. Planowane s¹
równie¿ rozgrywki miêdzy-szkolne. Niestety jak
dot¹d, podobn¹ imprezê zorganizowa³o tylko jedno
z radomskich gimnazjów. Byæ mo¿e wkrótce siê to
zmieni.

Oczywiœcie w KLO odbywaj¹ siê tak¿e
innego rodzaju imprezy. Przyk³adem mo¿e byæ
zesz³oroczny "Tydzieñ S¹siadów Polski". Na piêæ
dni, ka¿da z klas w naszej szkole wcieli³a siê w
reprezentacjê wylosowanych wczeœniej s¹siadów
naszego kraju. Zadaniem by³o jak najlepsze
przedstawienie swojego pañstwa komisji konkursu.
Uczniowie zachêcali jury muzyk¹, krótkimi
przedstawieniami, tradycyjn¹ kuchni¹. Jednym
wychodzi³o to lepiej, innym nieco gorzej. Wszystkim
towarzyszy³a mimo wszystko atmosfera dobrej
zabawy. W tym roku równie¿ planowana jest



 kwiecieñ 2003 – KLON              5

podobna impreza - "Dzieñ Epok", który odbêdzie
siê 1 kwietnia.

Jak widaæ w KLO organizowane s¹ ró¿nego
rodzaju przedsiêwziêcia. Fa³szywe by³oby jednak
stwierdzenie, ¿e uczniowskie inicjatywy zawsze udaje
siê szybko, sprawnie i bezproblemowo wprowadziæ
w ¿ycie. Win¹ za to obarczyæ nale¿y zarówno czêœæ
uczniów jak i nauczycieli KLO, którzy nie zawsze
wykazuj¹ wyrozumia³oœæ i dobr¹ wole. Nie mniej
jednak, coraz czêœciej imprezy dochodz¹ do skutku.

Oczywiœcie wró¿y to optymistycznie na przysz³oœæ.
Oporni uczniowie zaczynaj¹ powoli anga¿owaæ siê
w sprawy szko³y, a dotychczas nie do koñca
przychylnie patrz¹cy na pomys³y swoich
podopiecznych profesorowie i profesorki,
systematycznie przekonuj¹ siê do pomys³ów
licealistów i gimnazjalistów.

Redakcja

"Dzieñ Epok"
Blisko rok temu w naszej szkole zosta³

zorganizowany "Tydzieñ S¹siadów". Pomys³ by³
wyj¹tkowo udany, powa¿nie podeszli do niego
zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Spêdziliœmy
te 5 dni w
przyjaznej,
wyj¹tkowej
atmosferze.
Imprez¹ o
podobnym
charakterze
mia³ byæ
" D z i e ñ
E p o k " ,
który odby³
siê 1
kwietnia br.
Niestety nie zosta³ on przyjêty tak entuzjastycznie
jak zesz³oroczny poprzednik. Od samego pocz¹tku

czêœæ klas,
oraz ich
opiekuno-
wie podcho-
dzili do wy-
s u n i ê t e j
przez Samo-
r z ¹ d
Uczniowski
inicjatywy
niechêtnie i
opornie. Po-

wszechne by³o stwierdzenie, ¿e uczniowie nie wie-
dzieli nic o danej epoce. Niektórzy zapomnieli,
¿e w proponowanej zabawie chodzi³o o to, ¿eby
zmobilizowaæ wszystkich do pracy i myœlenia.
Pomimo tych nieprzyjemnych zgrzytów ka¿dej

klasie uda³o stworzyæ siê oryginalny wystrój sali
oraz ciekawy program artystyczny.
Ca³a im-
preza mia-
³a charak-
ter konkur-
su. Jury, w
sk³ad, któ-
rego wcho-
dzili prze-
wodnicz¹-
cy klas,
przewodni-
cz¹cy szko³y, jego zastêpca oraz redaktor KLON'u
ocenia³o w skali od 1-5:
- Elementy kultury
- Wystrój sali
- Program artystyczny
- Klimat epoki
Nagroda, czyli kosz ³akoci trafi³a do klasy IIIa, która
przedstawi³a w ciekawy sposób Antyk. Bardzo
³atwo da³o siê zauwa¿yæ ogromny trud, który w³o¿yli
uczniowie w przygotowania. By³a muzyka, stroje,
niezwykle trafny wystrój sali, poczêstunek oraz
zabawna scenka rodzajowa, czyli krótko mówi¹c
wszystko to, co powinien zaprezentowaæ zwyciêzca.
Gratulujemy!
Trzeba przyznaæ, ¿e "Dzieñ Epok" pomimo niezbyt
obiecuj¹cego pocz¹tku nale¿y zaliczyæ do udanych
imprez w KLO. Bawiliœmy siê dobrze wszyscy
razem. Z niecierpliwoœci¹ czekamy na nastêpne tego
typu pomys³y.

M.J.

Zwyciêscy - IIIa

Ib - M³oda Polska

Ig i jej pomys³ na Oœwiecenie
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"Polecam, nie polecam" - czyli k¹cik recenzji.
1. "Pedro, te quiero!"- recenzja filmu.

Za co kochamy Almodovara? Bo to, ¿e go kochamy
nie ulega w¹tpliwoœci. Obdarowujemy go wszelakimi
mo¿liwymi nagrodami, wype³niamy sale kinowe
(nawet radomskiego kina) podczas projekcji jego
filmów i z niecierpliwoœci¹
czekamy na jego
nastêpne dzie³a.
Kochamy go za zupe³nie
wyj¹tkowy sposób
mówienia o uczuciach, o
rzeczach tak istotnych dla
nas, a o których coraz
mniej siê mówi. I o
uczuciach mówi
najnowszy film
A l m o d o v a r a
"Porozmawiaj z ni¹".
Kochamy go za to, ¿e jak pisze recenzent "New
York Timesa": "Ten film wtapia siê w twoj¹ dusze i
pozostaje tam ju¿ na zawsze...". "Porozmawiaj z ni¹"
opowiada o nienormalnym "zwi¹zku" (choæ w
wyobra¿eniu Benicia - g³ównego bohatera jest on
zwi¹zkiem jak najbardziej normalnym), który jednak
zwi¹zkiem nie jest. "Bo do tanga trzeba dwojga", a

tu jedna strona nie ma o niczym pojêcia. Dlaczego
nie ma pojêcia? - bo jest w œpi¹czce. Almodovar
pokazuje jak cz³owiek potrafi sobie kreowaæ swoja
w³asn¹ wygodn¹ rzeczywistoœæ, jednak pokazuje
on tez, ze cz³owiek ten robi to z wielkiej, zaœlepiaj¹cej
mi³oœci. Mi³oœæ ta i zrodzone z niej po¿¹danie
doprowadza Benicia do gwa³tu na znajduj¹cej siê
w œpi¹czce Alicji. Gwa³t ten pe³ni jednak rolê
poca³unku ksiêcia, który budzi ksiê¿niczkê ze snu.
Drugim w¹tkiem jest zwi¹zek torreadorki Marii,
która stratowana przez byka równie¿ zapada w
œpi¹czkê. Marco, jej ch³opak, który nie potrafi³
rozmawiaæ z ni¹ nawet za ¿ycia, nie potrafi
"rozmawiaæ z ni¹" tak¿e teraz, Maria umiera...
Film ten  jest pe³en uczuæ, emocji, melancholii i
wzruszeñ. Almodovar, z³agodnia³y na staroœæ, dla
którego kontrowersja, szokowanie i cielesnoœæ nie
s¹ ju¿ tak wa¿ne jak przed laty, piêknie i lirycznie
potrafi opowiadaæ o uczuciach. Za to w³aœnie
kochamy Almodovara i dlatego w³aœnie zanim siê
zakochasz, obejrzyj ten film i porozmawiaj z ni¹!

Magda

"Mistrzostwa KLO w pi³ce no¿nej halowej"
Przez ostatnie kilka tygodniu odbywa³ siê

turniej pi³karski. Mecze by³y rozgrywane w
Samochodówce. Na du¿ej sali. Do zawodów
przyst¹pi³o 6 dru¿yn, z czego do rozgrywek
fina³owych przesz³o 4. By³y to klasy I b, Ic, IV, IIIg,
Ia oraz IIg.  Ka¿da dru¿yna liczy³a 5 osób. Ca³a
impreza odby³a siê to pod opiek¹ profesora
WoŸniaka, który nadzorowa³ przebieg turnieju.
Zawody przebieg³y w mi³ej atmosferze, gra by³a fair
play, za co dziêkujemy organizatorom i uczestnikom.
Miejmy nadziejê, ¿e bêdzie wiêcej takich
przedsiêwziêæ.

Po wstêpnych eliminacjach dnia 31 marca
dosz³o do fina³ów szkolnego turnieju w pi³kê no¿na,
do którego przesz³y 4 dru¿yny sk³adaj¹ce siê z
zawodników naszej szko³y.

Reprezentacja kl. 1b, która radzi³a sobie w
eliminacjach doskonale, zawiod³a oczekiwania
zajmuj¹c po dwóch przegranych (z kl. 4 i kl. 3g)

ostatnia mo¿liw¹ pozycje pó³fina³ów. Reprezentacja
kl. 3g, czyli najm³odszych zawodników turnieju
przegra³a mecz (z kl. 1c) o wejœcie do fina³u jednak
zdoby³a trzecie miejsce wygrywaj¹c z kl. 1b.
Reprezantacja kl. 4 uwa¿an¹ za faworyta
zwa¿ywszy na wysoka œredni¹ wieku jej cz³onków
zajê³a drug¹ pozycje po przegranej z kl. 1c. W sk³ad,
której wchodzili:
-£ukasz Fagasiñski
-Tomek Dobrzyñski
-Piotrek Kwaœnik
 -Wojciech Tatar
-Grzegorz Szczodry
Pierwsze miejsce i puchar Katolickiego Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Radomiu zdoby³a
reprezentacja kl. 1c wygrywaj¹c wszystkie mecze
w turnieju. W jej sk³ad wchodzili:
-£ukasz Sêpio³ (król strzelców)
-Miko³aj Szmit
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-Marcin Dusiñski (Dosia)
-Marcin Fogiel (Dekielek)
-Marcin ̄ ar³ok (¯ar³ok)

Zarówno zwyciêzc¹ jak i wszystkim uczestnikom
gor¹co gratulujemy. Teraz czekamy z
niecierpliwoœci¹ na kolejne zawody.

P.N.

“Pi³ka no¿na w Polsce"
Reprezentacja Polski w Pi³ce No¿nej przez

ostatnie trzy lata mia³a wiele wzlotów, ale tak¿e
upadków. Momentem prze³omowym by³o wybranie
na miejsce selekcjonera pana Jerzego Engela. Mia³
on za zadanie przeprowadziæ polsk¹ dru¿ynê przez
eliminacje do fina³ów mistrzostw œwiata. Dziêki jego
wiedzy oraz intuicji trenerskiej jako pierwsi ze
swojej grupy zakwalifikowa³a siê do tych jak¿e
presti¿owych rozgrywek. W fazie kwalifikacji nasza
dru¿yna rozegra³a 10 meczów, z czego 6 to wygrane,
2 przegrane i 2 remisy. Podczas losowania
przeciwników na fina³y mistrzostw œwita trafiliœmy
na dosyæ mocn¹ grupê, w której znajdowa³y siê
Korea Po³udniowa, USA oraz Portugalia.
Wiêkszoœæ obserwatorów pi³karskich mówi³a, ¿e
nasza dru¿yna na mistrzostwach œwiata bêdzie
faworytem tej grupy. My jako kibice, a tak¿e jako
patrioci, którzy po 16 latach ujrzeli wreszcie swoj¹
narodow¹ reprezentacje wœród 32 najlepszych te¿
w to uwierzyliœmy. Kampania reklamowa wokó³
naszej dru¿yny z dnia na dzieñ ros³a. Twarze pi³karzy
graj¹cych w reprezentacji pojawia³y siê wszêdzie
nawet na gor¹cych kubkach. ̄ yliœmy w wielkim
optymizmie, a¿ do pierwszego meczu z Kore¹
Po³udniow¹, który w z³ym stylu przegraliœmy 2:0.
Nastêpny mecz by³ jeszcze gorszy - dostaliœmy
szko³ê od Portugalczyków, wynik 4:0. Dopiero w
trzecim spotkaniu kadra trenerska przejrza³a na oczy
i wystawi³a do gry zawodników, którzy nie myœleli
tylko o swoim honorarium, chcieli siê zaprezentowaæ
oraz zrobiæ cos dla polskich kibiców. Z USA
wygraliœmy 3:1. Po powrocie z mistrzostw œwiata

Jerzy Engel zosta³ odwo³any ze stanowiska
selekcjonera. Odczucia co do dru¿yny by³y równie¿
negatywne. PZPN d³ugo nie móg³ zdecydowaæ siê
kto ma byæ nastêpca Engela. Jednak Micha³
Listkiewicz podj¹³ decyzjê ¿e nowym trenerem
zostanie Zbigniew Boniek. PZPN wi¹za³ z nim
wielkie nadzieje. Chcia³  ¿eby popularny "Zibi"
uspokoi³ ca³y ha³as panuj¹cy wokó³ dru¿yny oraz
¿eby doprowadzi³ reprezentacje do takiego poziomu
na jakim by³a przed mistrzostwami. Nie uda³o mu
siê to. Po piêciu meczach które by³y na fatalnym
poziomie pan Zbigniew sam zrezygnowa³ z
prowadzenia Reprezentacji Polski. PZPN znów
trzyma³ opinie publiczn¹ w du¿ej niepewnoœci -
d³ugo nie wiadomo by³o kto po Boñku obejmie taka
odpowiedzialn¹ funkcje. Pojawia³o siê wiele g³osów
¿e do reprezentacji mo¿e wróciæ Jerzy Engel.
Jednak pan Listkiewicz znowu nas zaskoczy³ i
mianowa³ na to stanowisko Paw³a Janasa. Mieliœmy
jak na razie 4 okazje aby siê przekonaæ co nowy
selekcjoner planuje. Pokaz wypad³ zadowalaj¹co,
ale niestety jeszcze nie wystarczaj¹co dobrze.
G³ównym celem  trenera reprezentacji,
wyznaczonym przez PZPN jest dostanie siê do
fina³ów Mistrzostw Europy w 2004 r.  Trzymajmy
za nasz¹ now¹ reprezentacjê kciuki oraz miejmy
nadziejê ¿e Polska dostanie siê do fina³ów mistrzostw
Europy, a nie odpadnie ju¿ w przedbiegach jak to
siê dzia³o przez ostatnie parê lat.

Przemaz

"Wielka, nierealna przygoda, czyli RPG"
"Idziecie przez ciemny las w¹sk¹ drog¹. Po

bokach rosn¹ pradawne dêby. Powoli siê œciemnia,
a pustelnik ostrzega³ was, ¿e w borze niebezpiecznie
przebywaæ po zmroku, lecz do wioski macie jeszcze
daleko. S³yszycie nagle œwist i strza³a wbija siê w
pieñ tu¿ obok was. Zza drzew wypada grupa
gibberlingów, zastanawiaj¹ce, ¿e nie wrzeszcz¹ca
jak zwykle przed walk¹. Najwiêkszy spoœród nich

rzuca siê na ostatniego z was i..." s³ychaæ
dramatyczny stukot koœci po stole. Chwila napiêci
i... tracê lew¹ d³oñ. Cholera, myœlê, moje statystyki
otwierania zamków spadn¹ o 20 punktów. Bêdzie
ciê¿ko wykonaæ zadanie...-tak wygl¹da typowa
sesja RPG(role playing games), czyli gry fabularnej
zwanej tak¿e gr¹ wyobraŸni. Niestety nadal niewiele
osób wie cokolwiek o tym zjawisku. Kiedyœ nawet,
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gdy powiedzia³em, ¿e wybieram sie na sesjê
Warhammera, zosta³em pos¹dzony o przynale¿noœæ
do jakiejœ sekty.
Do rozgrywki RPG nie potrzeba wiele: kilku
znajomych, trochê czasu i nastrojowego miejsca,
zestaw koœci i podrêcznika. Jeden z graczy odgrywa
postaæ Mistrza Gry, który jest swoistym re¿yserem
rozgrywki, prowadzi j¹. On opowiada graczom co
widz¹, s³ysz¹, czuj¹. Odgrywa role BN-
ów(bohaterów neutralnych-przypadkowe, lub nie,
postacie spotkane po drodze), prowadzi walkê,
okreœla skutki postêpowañ graczy itp. itd. .
Podrêcznik i zestaw koœci s¹ tak naprawdê
potrzebne tylko jemu. W ksi¹¿ce znajdzie opis
œwiata ,w którym toczy siê akcja gry oraz zbiór
zasad nim rz¹dz¹cych, a tak¿e zestaw czysto
technicznych regu³ prowadzenia rozgrywki(np.
okreœlanie prawdopodobieñstwa, sposób walki,
etc.). Gracze potrzebuj¹ kawa³ka papieru, d³ugopisu
oraz w³asnej wyobraŸni. Na kartce umieszczaj¹
statystyki i cechy ich bohaterów(tzw. karta postaci).
Ale dosyæ o technicznej stronie - t¹ przedstawi Wam
Mistrz Gry (jeœli oczywiœcie zechcecie zagraæ, jeœli
nie to i tak Was to nie zainteresuje). Ca³oœæ rozgrywki

odbywa siê w g³owach graczy: musz¹ oni wyobra¿aæ
sobie realia œwiata, wczuæ siê w bohatera i po prostu
prze¿yæ przygodê. A mo¿e to byæ naprawdê
niesamowite. Naturalnie, du¿o zale¿y od MG i
scenariusza, który wybra³, a tak¿e od systemu
rozgrywki. A tych jest wiele: do najpopularniejszych
nale¿¹: Warhammer, AD&D(b¹dŸ D&D, niestety
niezbyt popularny w Polsce ze wzglêdu na brak
polskiego wydania), Zew Cthulu, Cyberpunk...-
móg³bym jeszcze d³ugo wymieniaæ. Systemów jest
naprawdê bardzo du¿o, ka¿dy znajdzie coœ dla
siebie. Wiêkszoœæ z nich osadzona jest w realiach
fantastycznych(fantasy, science-fiction, horror), ale
s¹ te¿ takie bardziej realne. Sumuj¹c: RPG jest
naprawdê fajn¹ rzecz¹, któr¹ polecam ka¿demu-
warto spróbowaæ, jest to zabawa jedyna w swoim
rodzaju. Ja oczywiœcie w niniejszym artykule nie
wyczerpa³em ca³ego tematu, ale myœlê, ¿e na
pierwszy raz wystarczy. A mo¿e za miesi¹c napiszê
coœ o "karciankach"...

Celebro

A co na to pacyfista ? - felieton
Cz³owiek, choæ zwierzê z natury leniwe, w
sytuacjach ekstremalnych ma zdolnoœæ
przystosowywania siê. I tak w reakcji na œwiatowe
zagro¿enie powsta³y trzy niezale¿ne formacje
wystêpuj¹ce w obronie pokoju :
- Pacyfiœci-ekshibicjoniœci
- Pacyfiœci-relatywiœci
- i skrzyd³o konserwatywne-pacyfiœci - w ogóle
(zwani te¿ pacyfistami - jakby nie patrzeæ)
  Grupa nr 1 zrzesza w pierwszej kolejnoœci
wszystkich mi³oœników reality show, odznaczaj¹-
cych siê siln¹ potrzeb¹ obna¿ania przed jak naj-
wiêksz¹ publicznoœci¹ wszystko jedno, w jakiej,
byleby g³oœnej sprawie. Najwiêcej zwolenników
posiada ona w krajach po³udniowych ze wzglêdu
na sprzyjaj¹cy ciep³y klimat (Meksyk, Brazylia,
Hiszpania)  Pominê jednak szczegó³owy opis jej
dzia³alnoœci, gdy¿ trwa³a doœæ krótko i prawie
zupe³nie
wygas³a wraz z rozpoczêciem w³aœciwego konflik-
tu ( mo¿e poza epizodem w polskim parlamencie).
Pos³owi L. Mo¿na jednak wybaczyæ opóŸnienie,
zwa¿ywszy na to, i¿ wyj¹tkowo d³ugo musia³ w

tym roku czekaæ na ocieplenie ( akcja z pewno-
œci¹ nie powiod³aby siê zaœ bez zdjêcia rêkawi-
czek). Druga ( elitarna) grupa, do której nale¿¹ czo-
³owi
œwiatowi politycy, podejmuje bardziej zdecydowane
dzia³ania na rzecz pokoju, co niektórzy posuwaj¹
siê w nich tak daleko, ¿e nawet pomagaj¹
zbrodniarzowi wojennemu ( panu H.) w zbrojeniu i
zag³uszaniu sygna³ów naprowadzaj¹cych
amerykañskie pociski na cele militarne, a wszystko
dla jak najszybszego, a co najwa¿niejsze
bezkrwawego zakoñczenia konfliktu.
Ostatnia trzecia grupa, do której przy³¹czam siê
osobiœcie, odpowiada s³ownikowej definicji
cz³owieka d¹¿¹cego do pokojowego rozwi¹zywania
konfliktów. O ile wiem na terenie naszej szko³y
odnotowuje siê jedynie przedstawicieli tej grupy, a
odró¿niaj¹ siê oni od przedstawicieli dwóch
pierwszych grup zupe³n¹ nieszkodliwoœci¹ dzia³añ,
tak samo zreszt¹ jak i wszyscy szkolni zwolennicy
wojny. Podzia³ na zwolenników i przeciwników
wojny w K.L.O. nie zaowocuje, zatem zbrojnym
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konfliktem ( chocia¿by z uwagi na jednocz¹ce nas-
uczniów zagro¿enie zewnêtrzne).

M...

P.S. Wszelka zbie¿noœæ nazwisk i sytuacji jest
przypadkowa.

"£apu-capu" - czyli listy do redakcji.
Witamy w kolejnym numerze KLON'u.

Ponownie otrzymaliœmy od was "ca³¹ masê" listów.

"cze kuba baaaaaardzo Ciê proszê wydrukuj
mój list i troszkê siê postarajcie to mo¿e ta
gazetka bêdzie siê nadawa³a do czegoœ wiêcej
ni¿ do podcierania d... :)))))
Pozdrawiam"

Drogi kolego, lub kole¿anko po pierwsze
bardzo cieszymy siê, ¿e KLON s³u¿y Ci pomoc¹
podczas za³atwiania potrzeb fizjologicznych.
Specjalnie dla Ciebie pracujemy nad konkursem, w
którym bêdzie mo¿na wygraæ bon na papier
toaletowy. Czekaj zatem cierpliwie. Po drugie nie
bardzo wiemy o jaki list Ci chodzi. Tekst, który zosta³
opublikowany poni¿ej nie zosta³ bowiem nades³any
przez Ciebie. Podziwiamy zatem Twoj¹
pomys³owoœæ i niezwyk³e zdolnoœci (w koñcu Twoja,
nazwijmy to "porada" zosta³a nades³ana mailem z
czyjegoœ, nie Twojego, ale  prywatnego konta).
Odwag¹ to Ty z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿esz siê
pochwaliæ... jednym s³owem, niez³y z Ciebie LOL.

"Chwila refleksji"

Niestety ze wzglêdu na ich ogromn¹ iloœæ nie
jesteœmy w stanie odpowiedzieæ na wszystkie :P
Przedstawimy zatem tylko te najciekawsze.

"Niezbêdne s¹ cz³owiekowi codzienne chwile
g³êbokiego skupienia" (K.Jaspers)

21 marca jest pierwszym dniem wiosny. O
tej porze roku roœliny budz¹ siê do ¿ycia. Zapewne
gdyby umia³y mówiæ rzek³yby, ¿e czuj¹ w sobie
wielk¹ odmianê fizyczn¹ i duchow¹. Czuj¹ siê bardzo
lekko, urzekaj¹ piêknem.
Ten prze³om powinien dotyczyæ równie¿ cz³owieka.
Odczuwaj¹c zmiany w sobie i wokó³ siebie staje siê
weselszym, milszym dla otoczenia. Odrodzenie to
dotyczy równie¿ ducha. Czy nie powinniœmy
powiedzieæ sobie samemu: roœliny budz¹ siê do ¿ycia,
to i ja wzbudzê w sobie walkê z moimi wadami?
Stanê siê wolnym cz³owiekiem, uniezale¿nionym od
wszystkich otaczaj¹cych nas rzeczy i osób? Jeœli
poweŸmiemy z dniem dzisiejszym to postanowienie
to zaczniemy ca³kiem nowe, szczêœliwe ¿ycie, które

zmieni siê na jeszcze lepsze, gdy zapomnimy
krzywdy, które ktoœ nam uczyni³. Wiosna to równie¿
czas refleksji nad w³asnym istnieniem/ Widz¹c
wzrastaj¹c¹ przyrodê winniœmy zatrzymaæ siê na
chwilê wœród codziennego zgie³ku i zwyczajnie
zadziwiæ siê swoim ¿yciem i piêknem tego œwiata.
Bo czy¿ nie jest cudowne to, ¿e ¿yjemy tu i teraz,
¿e mamy tylu wspania³ych przyjació³? Cz³owiek
bêdzie szczêœliwy tylko wtedy, gdy w swoim ¿yciu,
ka¿dego dnia bêdzie odnajdywa³ cz¹stkê radoœci i
dobroci. Jak kwiat wiosny otwiera siê na ciep³o
s³oñca, tak cz³owiek powinien otworzyæ siê na
drugiego cz³owieka.

E.Podsiad³a

Radom, 10 marca 2003 r.

Szanowna Redakcjo !

Muszê siê wam do czegoœ przyznaæ...
wyrzuci³am ostatnio w b³oto ca³¹ z³otówkê i 50
groszy! Za ca³y ten niebagatelny maj¹tek
mog³am kupiæ smacznego p¹czka, wypiæ ze
dwie oran¿ady, wrzuciæ do œwinki-skarbonki i
zbieraæ na kino albo wp³aciæ mamusi na fundusz
emerytalny. Ale ja zrobi³am coœ zgo³a innego i
jak siê póŸniej okaza³o wrêcz heroicznego -
kupi³am wasz¹ gazetkê i odda³am siê
"upajaj¹cej" lekturze. Szkoda tylko, ¿e
bardziej mo¿na siê "upoiæ intelektualnie"
czytaj¹c nekrologii i libretta graficiarzy i "hip-
hopów" na murach ni¿ monotonne, pozbawione
fantazji i polotu teksty w naszym licealnym
"newsweeku".
Ci¹gle same wywiady (rozk³adane na kilka
numerów bo w jednym by siê zapewne "nie
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zmieœci³"), plany rekolekcji, parê podstarza³ych
grypsów, które mój dziadek s³ysza³ jeszcze
podczas II Wojny Œwiatowej, i tak w kó³ko
Macieju. Gorzej ni¿ w niejednej gazetce
parafialnej, której g³ównymi odbiorcami s¹
osoby w przedziale wiekowym 50-70 lat.
Tak mi siê wydaje (ale mogê siê myliæ;), ¿e
m³odzie¿, której w tych szkolnych murach raczej
nie brakuje, oczekuje od, jakby nie by³o swojej
gazetki, czegoœ œwie¿ego, pierwszorzêdnego,
kontrowersyjnego. Dosyæ ju¿ mamy
podchodz¹cych pod górnolotn¹ " Wró¿kê" albo
"Chwilê dla Ciebie" pismade³! Ale tam
przynajmniej s¹ krzy¿ówki. ..
..
Brak "Klonowi" szczególnie smaczku, jakiego
zawsze i w ka¿dym przypadku dodaj¹ felietony
i eseje. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e w
przesz³oœci podejmowaliœcie Pañstwo próby (z
ca³kiem zreszt¹ niez³ym skutkiem) pisania tego
typu artyku³ów, czego przyk³adem by³ choæby
tekst Pana Ma³ka pt. "Bij, zabij". z tekstem
tym zreszt¹ z powodzeniem mo¿na by³o
polemizowaæ na ³amach gazetki przez kilka
kolejnych jej numêrów, ale to chyba
przekroczy³o umiejêtnoœci redakcji...
¯eby by³o jasne i abyœcie nie pos¹dzili mnie o
antagonizmy -nie uwa¿am, ¿e to co wydajecie
nadaje siê wy³¹cznie do pO³o¿enia w szacownym
WC obok papieru toaletowego, ale spuœcie
chocia¿ trochê wody, bo to co wypisujecie jest

naprawdê bardzo rzadkie... I nie chodzi tu wcale
o stronê stylistyczn¹ (bo talentu niektórym
redaktorom nie brakuje ), ale o umiejêtnoœæ
zainteresowania czytelnika materia³em
¿yciowym i niekoniecznie grzecznym.
Tymczasem proponujê zmieniæ nazwê gazetki z
"KLOn" na "KLOp" lub przynajmniej na
"Informator wydarzeñ w Katolickim Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Œwiêtego Filipa Neri w
Radomiu". Nazwa co prawda d³uga ale ma
niew¹tpliwy plus: bêdziecie mieli ju¿ po³owê
testu do ca³ego nastêpnego numeru.
Na zakoñczenie pozostaje mi ̄ yCzyæ Pañstwu,
¿ebyœcie wreszcie wziêli siê Pañstwo do
porz¹dnej dziennikarskiej roboty i przestali
zajmowaæ siê kolejnymi recenzjami ksi¹¿ek,
filmów i p³yt a podjêli tematy zwi¹zane ze
sprawami bliskimi m³odzie¿y, jak np.
wspomniany felieton Pana M. (nie myliæ z
Millerem). Aha... jeszcze jedna proœba -nie
rozbijajcie publikacji tego listu na 5 kolejnych
numerów gazetki a zamieœcie go w miarê
mo¿liwoœci w jednym wydaniu. Z przyjemnoœci¹
przyjmê wszelk¹ polemikê z Pañstwem na
³amach gazetki...

Gall Anonim

Szanowna Gallu Anonimie,
Twój list niezwykle Nas zaintrygowa³.

Niew¹tpliwie zrobi³ równie¿ ogromne wra¿enie.
Dlatego pominiemy opisywanie wpadek
technicznych (np. piszesz w rodzaju ¿eñskim, Gall
Anonim to pseudonim typowo mêski) i przejdziemy
od razu do odpowiedzi na Twoje zarzuty, pytania i
propozycje.
W Swoim liœcie wspominasz o "rozci¹ganych na
kilka numerów wywiadach". Jesteœmy bardzo
ciekawi czy mo¿esz podaæ przyk³ad, choæ jednego
takiego tekstu. Zapewne myœlisz o artykule, który
poœwiêcony by³ panu prof. Niesio³owskiemu. Fakt
faktem, ¿e by³ on podzielony na dwie czêœci. Tylko
jedna z nich by³a jednak wywiadem, druga
przedstawia³a sylwetkê Naszego goœcia. Jeœli zatem
mia³aœ na myœli ten w³aœnie artyku³, to na przysz³oœæ
radzimy wypowiadaæ siê precyzyjniej.

Chcielibyœmy siê Ciebie równie¿ zapytaæ jak
wyobra¿asz sobie "œwie¿¹, pierwszorzêdn¹,
kontrowersyjna gazetkê"? Czy masz jakiœ konkretny
pomys³?
Zgadzamy siê w zupe³noœci, ¿e polemika na temat
tekstu "Bij, zabij" by³a mo¿liwa. Musisz jednak
pamiêtaæ, ¿e My wykonaliœmy w tym kierunku
pierwszy krok - opublikowaliœmy felieton. Z Waszej
strony (czyt. Czytelników) nie by³o niemal¿e ¿adnej
reakcji. Dostaliœmy jeden list, w którym praca "pana
Ma³ka" zosta³a surowo skrytykowana. Na ³amach
"£apu-capu" odpowiedzieliœmy na ten list, niestety
Nasz "Rozmówca" nie raczy³ kontynuowaæ wymiany
pogl¹dów. Zatem jak widaæ na podanym powy¿ej
przyk³adzie, polemika by³a mo¿liwa, nikt jednak z
Was nie by³ ni¹ zainteresowany.
Niew¹tpliwie popracujemy nad tym, ¿eby Nasze
artyku³y nie by³y "rzadkie". Na pocz¹tek nawcinamy
siê wêgla ;) Tymczasem ponowimy pytanie: Masz
mo¿e jakieœ ciekawe propozycje na "materia³
¿yciowy i niekoniecznie grzeczny"?
Z ca³¹ pewnoœci¹ rozwa¿ymy równie¿ zmianê nazwy
naszej gazetki :) Z wielka chêci¹ poszerzymy, a
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Komiks
"Nasi... zdolni" - prace naszych czytelników.

"Baranków moich œwiat"

Dziki

Agnieszka Rogólska

nawet zmienimy zawartoœæ KLON'u o artyku³y
"zwi¹zane ze sprawami bliskimi m³odzie¿y". Prosimy
(ju¿ chyba po raz 3) o jakieœ sensowne propozycje.

Jesteœmy na nie otwarci. Póki co z niecierpliwoœci¹
czekamy na Twoj¹ Droga Gallu Anonimie
odpowiedŸ i ewentualne pomys³y.

.̄̄ .̄
W listach zachowano pisowniê oryginaln¹!
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KONKURS
Wystarczy, ¿e masz trochê wolnego czasu,

bujn¹ wyobraŸniê, fajne pomys³y i chodzisz czasem
do kina. Jednak czêsto masz ochotê ,, pojechaæ po
opinii" re¿ysera albo... tego ,,kolesia" co wymyœli³
scenariusz.
A mo¿e powinieneœ  sam siê wzi¹æ  do roboty i
pokazaæ wszystkim na co Ciê staæ. Masz teraz
okazjê!!! Organizujemy konkurs specjalnie dla
Ciebie!

Wystarczy tylko, ¿e napiszesz taki scenariusz, do
którego krytycy  nie mogliby siê ,,doczepiæ"
Dodatkowym plusem jest to, ¿e nie masz
narzuconego tematu ani d³ugoœci. Nastêpnie
dostarcz go redaktorów KLON'u do koñca
kwietnia i czekaj... Mo¿e uda Ci siê wygraæ
atrakcyjn¹ nagrodê!
Wszystkie prace bêd¹ sprawdzane przez wybrane
spoœród kadry i uczniów osoby.

Redakcja

A o to i zespó³ redakcyjny: Pawe³
Nowakowski; Olga F¹fara; Jacek
Zieleziñski; Ma³gorzata Kasperska; Tomasz
Kapuœciñski; Tomasz Pastuszka; Piotr
Szewczyk; Aleksandra Ruz; Jakub Ma³ek;
Przemys³aw Skrzyñski; Przemys³aw Seku³a;
Micha³ Szmidt; Marcin Fogiel;  Agnieszka
Rogólska; Micha³ Wojutyñski; Jakub
WoŸniak; Tomasz Pastuszka; Marcin Góra;
El¿bieta Podsiad³a;

Chcemy podziêkowaæ pani prof. Jolancie Skuzie i panu Rafa³owi Celejowi za pomoc
przy tworzeniu KLON'u. Specjalne podziêkowania dla siostry Barbary Pañkowskiej
za udostêpnienie zdjêæ.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê
œwi¹t Wielkiej Nocy, w
imieniu ca³ego zespo³u

redakcyjnego pragniemy
Wam, drodzy czytelnicy
z³o¿yæ najserdeczniejsze

¿yczenia. Zdrowych,
pogodnych, rodzinnych
œwi¹t Wielkanocnych,

smacznego jajka i
mokrego dyngusa!!!


