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No to na razie... 
Nowy rok, nowi ludzie, nowe wyzwa-

nia. Tak, mamy przed sob  kolejne dwa se-
mestry w KLO. Mam nadzieje, e podobnie 
jak ja pa acie optymizmem i entuzjazmem na 
sam  my l o zbli aj cych si  klasóweczkach 
i pracach domowych. Ja bowiem nie mog
si  ju  doczeka  kiedy dostan  swoj  pierw-
sz  jedyneczk . W ko cu ,,ucze  bez pa y, to 
jak o nierz bez karabinu”... a e nasi na-
uczyciele pragn  nadawa  nam wysoki stop-
nie oficerskie mo na spodziewa  si  jeszcze 
kilku ,,Ka aszów” w dzienniku. To dopiero 
wyzwanie! Mo e jak si  postaram, zostan
pilotem...  
Niestety prognozy na ten rok nie s  obiecuj -
ce. Niezwyk e zjawisko jakim jest opozycja 
Marsa do Ziemi (najwy sza w sierpniu tego 
roku) to powszechnie znany zwiastun kl ski i 
nieszcz cia. Pierwsze plagi ju  dotkn y na-
sz  ma  wspólnot ! Nowe pod ogi w KLO 
wydzielaj  niezwykle gro n  substancj  po-
chodzenia pozaziemskiego, któr  unieszko-
dliwiaj  jedynie buty na bia ej podeszwie. Na 
szcz cie jak zwykle przezorna Rada Peda-
gogiczna wprowadzi a nakaz chodzenia w ta-
kowym obuwiu tym samym chroni c nas 
przed, jak si  domy lacie powa nymi konse-
kwencjami zatrucia.  
Zwiastunem nadchodz cego nieszcz cia s
równie  wydarzenia spoza szko y. Dotycz
one bowiem nas, uczniów. Otó  ju  od 1 
wrze nia mamy szans  spotka  pod  KLO 
zorganizowane, lub te  nie grupy m odych
ludzi, którzy z ró nych stron miasta przycho-
dz  do nas w celach... zarobkowych. Tutaj 
apel -                            Doko czenie na str. 2 

Nasi ch opcy pi k  kopi - wi cej: str. 10



Doko czenie ze str. 1 
prosz  wszystkich uprzejmie o przynoszenie 
ze sob  do szko y mo liwie najwi kszych 
sum pieni nych i swoich telefonów komór-
kowych. Po co? To ju  informacja zastrze o-
na...
Na tym zako cz  swoje wywody na temat 
ostatnich wydarze . Co prawda pozosta a
jeszcze kwestia g o nej ostatnio sprawy jed-
nego z uczniów klasy IV n, ale postanowi-
em pozostawi  to wydarzenie bez komenta-

rza. m.in. z uwagi na pro b  owego ucznia.  
Szybko i zwi le chc  podzi kowa  wszyst-
kim tym, którzy przez ostatni rok wspomaga-
li mnie w walce” z gazetk  oraz lud mi w z 
ni  zwi zanymi. Wspomagali tzn. nie tylko  

s owem, ale i czynem. Jakikolwiek by o ci -
ko. Zarzutów by o wiele, propozycji na po-
praw  sytuacji jednak zdecydowanie mniej. 
Je li ju  jakie  si  pojawia y, ko czy o si  w 
wi kszo ci przypadków tylko na dobrym 
pomy le”. W bie cym roku na stanowisko 
redaktora zosta o wybranych dwóch, jak 
uwa am odpowiednich do tej roli ludzi: 
Przemek Skrzy ski i Marcin Fogiel. ycz
im powodzenia na nowej drodze ycia... :P  
Mam nadzieje, e pozwol  mi jeszcze poja-
wi  si  na amach ,,KLON’u” tym razem ja-
ko autor artyku u. Póki co wielkie dzi ki i do 
zobaczonka!                                               
                            Kuba 

KLON str. 2

1. 14 listopada odb d  si  wybory do samo-
rz du szkolnego. Wi cej informacji w arty-
kule ,,Przed wyborami”. 
2. 7 listopada odb dzie si  pierwsza edycja 
konkursu na naj adniejsz  sal . Wszelkich 
informacji udziela ucja B k z 2c. 
3. Zmieni  si  sk ad redakcyjny ,,Klonu”. 
Obecnie na tronie naczelnego zasiadaj  Prze-
mek Skrzy ski i Marcin Fogiel. Nowym re-
daktorom yczymy powodzenia w tworzeniu 
gazetki! 
4. Nasi redaktorzy uczestniczyli w warszta-
tach dziennikarskich w Warszawie. Mamy 
nadziej , e efekty tego dostrze ecie na a-
mach ,,Klonu”. 
5. Mo na ju  naby  obligacje szkolne na rok  

2003- 2004. Mo na je kupi  u Mileny Ma-
stalerek z klasy 4b. 

6. 14 pa dziernika to wielki dzie  dla na-
szego grona pedagogicznego. Jak wiadomo 
jest to tzw. Dzie  Nauczyciela. W nagrod
za trud nauczania... uczniowie dostali  
dzie  laby. Wychowankowie nie pozostali 
jednak d u ni, odwdzi czaj c si  bardzo 
dobrym przedstawieniem. Uczniowie klasy 
4b nie zni yli lotów i po raz kolejny zrobili 
wietne przedstawienie, pokazuj c, e i w 

szkole mo e by  weso o.
7. Dnia 20 pa dziernika nasza szkolna re-
prezentacja w pi k  no n  wygra a mecz w 
ramach mi dzyszkolnych zawodów. Wi cej
informacji w artykule ,,Katolik Pany!!!”.

Co w KLO piszczy (oprócz drzwi), czyli krótki serwis informacyjny 

To nie ,,Newsweek” ani ,,Rzeczpospolita”. 

          KLON to gazetka szkolna. Oznacza to, 
e nie tworz  jej profesjonalni dziennikarze, 

ale uczniowie. Istot  poj cia szko a i ucze
jest nauka. Maj c tego wiadomo , kiedy 
bior  do r ki KLON nie oczekuj  poziomu  
,,Rzeczypospolitej” czy ,,Newsweeka.” 
Wiem, e ci m odzi ludzie maj  prawo do 
b dów, bo dopiero ucz  si  trudnej sztuki 
dziennikarstwa. A ucz  si  jej z zapa em. Po-

dziwiam ich za pasj  i zaanga owanie. Za to, 
e w nawale nauki i szkolnych obowi zków 

znajduj  czas, aby napisa  kolejny artyku .
Za to, e robi  co , aby ycie szkolne nie 
ogranicza o si  do klasówek i odpowiedzi. 
Najbardziej jednak podziwiam ich za to, e
pozostaj  wierni swojej pasji, mimo ostrych 
s ów krytyki; e KLON od dwóch lat wycho-
dzi                       Doko czenie na str. 3 
Doko czenie ze str. 2 
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regularnie jako dwumiesi cznik, chocia  do 
dzi  nie doczekali si  od spo eczno ci szkol-
nej uznania za swoj  prac . Nie obra aj  si .
Wr cz przeciwnie robi  wszystko, aby ka dy 
kolejny numer by  lepszy, ciekawszy, staran-
niej wydany. Dzi  zaproponowali now  for-
mu  gazetki. Mo e wreszcie si  spodoba? 
          Czytam KLON regularnie i wiem, e
Redakcj  czeka jeszcze wiele pracy i potu, 
aby sprosta  oczekiwaniom tak wymagaj -
cych Czytelników. Nale y przede wszystkim 
staranniej przygotowywa  artyku y pod 
wzgl dem poprawno ci j zykowej, star  si
o ciekawszy dobór tematów, a tak e respek-
towa  obowi zek autoryzacji wywiadów. 

Wierz , e nasi dziennikarze sprostaj  temu 
wyzwaniu. A wszystkich niezadowolonych, 
krytykuj cych i wszystkowiedz cych zapra-
szam do pomocy i wspó pracy. Je eli znasz 
sposób na doskona  gazetk  szkoln  to 
przyjd  i pomó ! Naj atwiej jest skrytykowa
co  co robi  inni, du o trudniej samemu zro-
bi  co  dobrego. 
         Redakcji dzi kuj  i ycz  wytrwa o ci
i zwyci stwa w trudnej walce o przychylno
Czytelników! 
                                               Jolanta Skuza 

Przed wyborami 

W listopadzie, jak ka dego roku, od-
b d  si  wybory do samorz du uczniowskie-
go. Jak sama nazwa wskazuje jest to ,,samo 
rz d”, czyli jego za o eniem jest oddanie 
cz ci w adzy szkolnej w r ce uczniów. Ma 
on za zadanie zajmowa  si  naszymi sprawa-
mi, rozwi zywa  nasze problemy i uatrakcyj-
nia  nam ycie szkolne. Jednak aby tak si
sta o na jego czele musz  znale  si  Ludzie. 
Celowo u y em tu wielkiej litery, jako e
musz  to by  osoby z polotem, przebojowe, 
pe ne zapa u i pomys ów. Ale jedna taka 
osoba nie wystarczy. Do pomocy potrzeba 
jej jeszcze zgranego zespo u. Nie jest za
mo liwe stworzenie takiego zespo u, gdy 
nikt do samorz du nie kandyduje, b d  je li
ju  to robi, czyni to z aski, lub dla artu. Do 
wyborów trzeba podej  powa nie i odpo-
wiedzialnie. Tyczy si  to tak e wyborców, 
którzy nie powinni ocenia  kandydatów na 
podstawie tylko i wy cznie ich poczucia hu-
moru. Nic za  tak nie motywuje do pracy jak 
konkurencja i rywalizacja. Wida  tu prosty 
wniosek: im wi cej b dzie kandydatów, tym 

wi ksza szansa b dzie na wybranie Odpo-
wiednich Ludzi. Za  Ich wybranie to ju  po-
owa sukcesu. Druga cz  zale y ju  tylko 

od wybranych. Jednak skupmy si  na razie 
na tej pierwszej. W naszej szkole mo na za-
obserwowa  zjawisko typowe dla naszego 
kraju: najpierw ma o kto idzie na wybory, a 
pó niej tylko s ycha  ich narzekania na to, e
nic si  w szkole nie dzieje. Jakie prawo maj
ci ludzie narzeka  na to??? ADNE!!! Co 
oni zrobili dla atrakcyjno ci szko y, skoro 
nawet nie zainteresowali si  wyborem w a-
snych przedstawicieli do w adz? To my je-
ste my odpowiedzialni za losy naszej spo-
eczno ci. Mamy szans , aby szko a przesta-
a by  tylko nudn  instytucj  i zacz o si  w 

niej dzia  co  ciekawego-nie zmarnujmy 
jej!!! Aby wszystko by o jasne, zamieszcza-
my poni ej regulamin wyborów. Jeszcze jed-
na rzecz: je li nie chcecie zawie  si  na wy-
branych, najlepiej kandydujcie sami. Proste- 
nieprawda ?
                                               Celebro

REGULAMIN WYBORÓW DO SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO 
14 listopada 2003 

1.   Sk ad komisji wyborczej
a)   opiekun Samorz du Uczniowskiego 
b)   ko cz cy kadencj  Samorz d

Uczniowski KLO 

c)   przewodnicz cy samorz dów klaso-
wych 

2.   Kryteria zg aszania kandydatów
Doko czenie na str. 4 
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Doko czenie ze str. 3 
a)   kandydat mo e zg osi  si  sam  
b)   kandydata mo e zg osi  grupa min. 10 

uczniów po uprzednim uzyskaniu jego 
zgody 

c)   kandydat musi przedstawi  komisji 
wyborczej 
-     program wyborczy 
-     list  min. 40 uprawnionych do 

g osowania uczniów, którzy po-
pieraj  jego kandydatur

d)   uprawnieni do g osowania mog
udzieli  poparcia wi cej ni  jednemu 
kandydatowi 

e)   kandydatury nale y zg asza  do Prze-
wodnicz cego SU – Mateusza Sta-
churskiego z klasy 4a.

f)   okres zg aszania kandydatów mija  12 
listopada 2003 roku.

3.   Zasady prowadzenia kampanii wyborczej:
a)   kampania wyborcza trwa od momentu 

zg oszenia kandydata do 13 listopada 
2003 roku.

b)   podczas kampanii wyborczej kandy-
dat ma do dyspozycji 
-     czas antenowy radiow z a szkol-

nego przyznany przez komisj  wy-
borcz

-     tablice og oszeniowe w szkole 
-     mo liwo  rozwieszania w asnych 

plakatów wyborczych (tylko na 
lamperiach !) 

-     w asne formy 
c)   nie wolno prowadzi  kampanii w dniu 

wyborów 
d)   debata wyborcza odb dzie si 13 li-

stopada 2003 roku o godz. 11.30.

4.  Zasady g osowania:
a)   do g osowania uprawnieni s  wszyscy 

uczniowie Katolickiego Liceum im. 
w. Filipa Neri w Radomiu oraz Kato-

lickiego Gimnazjum im. w. Filipa 
Neri w Radomiu 

b)   ka dy ma tylko jeden g os wyborczy 
c)   aby wybory by y wa ne frekwencja 

wyborcza nie mo e by  ni sza ni  50-
% uprawnionych do g osowania

d)   w wyborach wybieramy Rad  SU 
-     przewodnicz cego 
-     zast pc  przewodnicz cego 
-     skarbnika 
-     sekretarza 

e)   ilo  uzyskanych g osów decyduje o 
pe nionej funkcji w Radzie SU 

f)    sposób g osowania
-     przyst puj c do g osowania oka-

zujemy legitymacj  szkoln  i 
umieszczamy swój podpis na li-
cie wyborców 

-     na li cie kandydatów pozostawia-
my maksymalnie 4 nazwiska 

-     g os jest niewa ny gdy: 
(1)  na li cie pozostawimy wi cej

ni  4 nazwiska 
(2)  na li cie znajd  si  dodatkowe 

wpisy 
5.  Wybory odb d  si  14 listopada 2003 

roku w godz. 8.45 – 13.40. 
6.  Og oszenie wyników nast pi 19 listopa-

da 2002 roku podczas d ugiej przerwy 
7.  Komisja wyborcza przyjmuje apelacje w 

sprawach wyborów w ci gu 5 dni od 
og oszenia oficjalnych wyników. 

KLON str. 4

25-lecie pontyfikatu Jana Paw a II

Karol Wojty a, m odszy 
syn Karola I Emilii, urodzi
si  w Wadowicach. Matur
zda  na rok przed wybu-
chem II wojny wiatowej w 
gimnazjum im. Macieja 
Wadowity. W Krakowie 
studiowa  polonistyk , w 
czasie wojny przeniós  si

do seminarium duchownego. W 1946 roku 
otrzyma wi cenia kap a skie z r k kardy-

na a Adama Stefana Sapiechy. Studiowa
tak e w Rzymie, by  wyk adowc  Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie 
otrzyma  tytu  docenta. Biskupem zosta  w 
1958 roku, arcybiskupem w 1963 roku, a 
cztery lata pó niej by  ju  kardyna em.      
         16 pa dziernika 1978 roku Karol Woj-
ty a zosta  wybrany na papie a. Przybra  imi
Jan Pawe  II. Jest 263 nast pc wi tego Pio-
tra. Szybko sta  si  jednym z najwi kszych  

Doko czenie na str. 5 
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Doko czenie ze str. 4 
autorytetów wspó czesnego wiata. Obdarzo-
ny jest szczególn  charyzm , a odczuwaj  j
wszyscy zebrani podczas audiencji i mszy 
odprawianych w czasie licznych pielgrzymek 
           W tym roku prze ywamy 25 lecie pon-
tyfikatu tego niezwyk ego cz owieka. Za-
pewne ka dy z nas w jaki  sposób odczu
kiedy , e s owa tego Polaka s  skierowane 
specjalnie do niego. Jan Pawe  II szczególn
uwag  na ludzi m odych: ,,W was jest na-
dzieja, poniewa  wy nale ycie do przysz o-
ci, a zarazem przysz o  do was.” 

          Dla nas, jako Polaków i uczniów kato-
lickiej szko y, posta  ta winna mie  szcze-
gólne znaczenie. W ród codziennego zgie -
ku, zatroskania o sprawy doczesne, Papie
mówi: ,,Nie bój si . Wyp y  na g bi - jest 
przy tobie Chrystus.” 
          Jan Pawe  II zawsze nape nia nas na-
dziej , dobrym s owem, rado ci , której te-
raz tak bardzo brakuje. Pod aj  do niego 
ca e t umy m odzie y, gdy  nigdy nie ocenia 

On nas w kategoriach ,,gorszy- lepszy”, ale 
brat, siostra, Dziecko Bo e. Ka dego przyj-
muje z otwartym sercem i serdecznym 
u miechem. Pomimo tego, i  ci gle s yszy 
si  jak bardzo dzisiejsza m odzie  jest z a,
Jan Pawe  II wierzy w nas i dodaje si  do 
dalszych dzia a . Nikogo nie przekre la i nie 
odrzuca, wszyscy jeste my dla Niego tak sa-
mo  wa ni.
         20 sierpnia 2000 rok, podczas Mszy 
wi tej wie cz cej XV wiatowe Dni M o-

dzie y w Tor Vergeta na zako czenie liturgii 
Papie  powiedzia : ,,Dzi kuj  Bogu za tylu 
m odych. G o cie Chrystusa nowemu tysi c-
leciu. Powracaj c do domów, nie ulegajcie 
rozproszeniu. Potwierdzajcie i pog biajcie
wasz  przynale no  do wspólnoty chrze ci-
ja skiej, w której sk ad wchodzicie. Je li b -
dziecie tym, kim chcecie by , zapalicie ca y
wiat.” Niech i dla nas, te s owa sta y si  kie-

runkowskazem na dalsze lata ycia.  
Ela Podsiad a

KLON str. 5

======== ========         IRA – koncert w Radomiu 

W ostatnim tygodniu 
wrze nia odby  si  w ra-
domskim amfiteatrze 
koncert z okazji pi tna-

stolecia zespo u IRA. Mia o by  to wielkie 
wydarzenie w naszym dosy  ponurym mie-
cie. Zapowiadano wielkie wydarzenie. Ra-

domski zespó  mia  by  wsparty przez ta-

kie ,,gwiazdy” jak Ewelina  
  Flinta, Krzysiek Zalewski czy kopia 

Krzysztofa Krawczyka – Andrzej Cierniew-
ski. Oprócz nich (a w zasadzie tylko Andrze-

ja Cierniewskiego, bo tylko on pojawi  si
tego wieczoru) wyst pili tak e Pawe  Kukiz 
i... Zbigniew Ho dys! 

Przed amfiteatrem zjawi em si  ko o
godziny osiemnastej. Wtedy publiczno
rozgrzewa  nudny i dosy mieszny radomski 
zespó  Thorn. Po ich wyst pie prowadz cy 
jubileusz Skiba (który jak zawsze nieco prze-
kracza  granice przyzwoito ci) poprowadzi
jaki  konkurs, nast pnie w adze miasta z o-
y y jubilatom yczenia i oko o godziny 

20.30 koncert gwiazdy tego wieczoru rozpo-

Ira w trakcie radomskiego koncertu

Wrzesie – pa dziernik 2003

Publiczno ci podczas jubileuszu nie brakowa o

cz¹³ siê.
Dokoñczenie na str. 6



KLON str. 6

Niestety nie znam dok adnie dysko-
grafii zespo u, jednak wiem tego wieczoru 
zespó  zagra  swoje najwi ksze przeboje ,,
Ona Jest Ze Snu”, ,,Mocny”, ,,Mój Kraj”, ,,
Bez Ciebie Znikam”, ,,Nadzieja”, ,,Wiara” 
oraz dodatkowo rockowy klasyk AC/DC – ,,
Highway To Hell”! Przedstawienie ubarwi y
wspólne wyst py z Paw em Kukizem (fajny 
wa ek z czytaniem tekstu z kartki), Zbignie-
wem Ho dysem (który akompaniowa  na gi-
tarze akustycznej) i kwartetem smyczkowym 
(którego niestety nie by o w ogóle s ycha !).
Nie wiem po co do tej ca ej imprezy zapro-

szony zosta  pan Andrzej Cierniewski. Paso-
wa  on do tego spektaklu jak ,,pi  do no-
sa”. Koncert trwa  ponad trzy godziny i zo-
sta  zarejestrowany na DVD. By o to cieka-
we widowisko. Publika bawi a si  nie le,
cho  mi brakowa o chóralnych piewów,
znanych mi z wcze niejszych koncertów.  

Oczywi cie urodzinowy koncert naj-
bardziej znanego radomskiego zespo u by
udanym wydarzeniem. Mo na by o odnie
wra enie, e by  troszk  za d ugi. Ale dla fa-
na porz dnego rocka nigdy nie jest za du o!

The LasT Child=

Polsko – niemiecka wymiana m odzie y Radom – Augsburg 2003 

By  20 wrze nia, wcze-
sne popo udnie. St ocze-
ni na ostatnim skrawku 
cienia, podpieraj c mury 
szko y trwali my w ocze-
kiwaniu. Co chwila kto

zmusza  nas do jednoczesnego spogl dania w t
sam  stron  g o nym wo aniem: Jad ! Jad ! W 
ko cu to pospolite proroctwo przybra o form
du ego, bia ego samochodu, z którego wygl da-
y zaciekawione i znane nam dobrze twarze. 

Krótkie powitanie, u miechy, i bezsensowne py-
tania o to jak min a podró  szybko ucich y we 
wn trzach samochodów, w których przej ci ro-
dzice odwodzili nas i nasze partnerki do domów. 
Tak zacz  si  dla nas wszystkich niezwykle in-
tensywny tydzie  wspólnych spotka , wyjaz-
dów, imprez i niezwyk ych sytuacji. Nie da si
dok adnie odtworzy  barwnej mozaiki wspól-
nych prze y , na któr  z o y y si ; pierwsza 
wspólna impreza, wyjazd do Warszawy, wy-
cieczka do Krakowa i Wieliczki, koncert IRY, 

po egnalne spotkanie w 
Katakumbach i mnóstwo 
innych, które na pewno 
pozostan  w pami ci
uczestników. Problem 
bariery j zykowej zosta
usuni ty ju  pierwszego dnia dzi ki zaanga o-
waniu naszych bliskich i niezwyk ej otwarto ci 
przyjació ek z Augsburga. Warto by o prze y
wspólnie te kilka dni; powspomina  wyj tkowe 
chwile sp dzone w Niemczech, us ysze  w a-
snych rodziców mówi cych po niemiecku, i po-
kaza  go ciom najlepsze fragmenty naszego kra-
ju. Czas który wspólnie sp dzili my by  praw-
dziw  lekcj ycia, które pe ne jest przecie  za-
równo smutnych jak i radosnych wydarze . My-
l , e wszyscy uczestnicy wymiany s  dumni z 

prze ytych wspólnie chwil. Pokaza y one, e
wszyscy jeste my tacy sami, e istotne s  dla nas 
te same warto ci, i stanowimy razem grup  przy-
jació  na dobre i na z e.

M czek 

cianka- Odyseja kosmiczna

Wrzesie – pa dziernik 2003

Muzycy podczas koncertu

=======Do napisania tego artyku u, sprowoko-
wa  mnie nie tylko fakt, e cianka "wielkim 
zespo em jest" i grzechem by oby nie wspo-

mnie  o jej istnieniu, na amach szacownego 
Klonu, ale te  to, e staje si  ona coraz bar-
dziej znana, (oczywi cie w pewnych kr -
gach) nie trac c przy tym nic, ze swojej ory-
ginalno ci i rozwojowych tendencji... Jak wi-
da , popularno  nie musi oznacza  "pój cia
na atwizn ", czy (za przeproszeniem) sko-
mercjalizowania si .

cianka, ju  od ponad 10 lat " amie regu-
y", prowokuje, bawi si  d wi kiem i s ucha-

czem.                                 Doko czenie na str. 7
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Wyssane z palca, totalnie 

Doko czenie na str. 8 
Na pocz tku poprzedniej dekady, gitarzysta 
Maciej Cie lak wraz ze swym przyjacielem z 
Gda skiej Akademii Muzycznej Jackiem La-
chowiczem, zak adaj  zespó , którego jedyn
koncepcj  wydaje si  by ... brak koncepcji 
(oczywi cie tylko pozornie). Wspólnie z per-
kusist  Arkadym Kowalczykiem i basist
wietnamskiego pochodzenia (sic!) Tran Chi, 
do dzi  tworz  muzyk , nie opieraj c  si  o 
adne regu y. W pocz tkowej fazie, muzycy 

koncentrowali si  g ównie na improwizacji, 
eksperymentach z d wi kiem i aran acj .
Nie znaczy to jednak, e dzi cianka, zgubi-
a gdzie  swoje pierwotne, awangardowe za-

ci cie, wr cz przeciwnie (patrz: koncerty 
grupy). cianka ewoluowa a. Zacz a wpro-
wadza  do swojej muzyki elementy: bluesa, 
industrialu, techno, ambitnego popu, punku, 
ambientu i... czego  tam. Te wszystkie inspi-
racje, zmaterializowa y si  w 1997r. na albu-
mie zatytu owanym po prostu: "Statek ko-
smiczny ' cianka' ". P ytka natychmiast sta a
si  hitem na rynku alternatywnym i zebra a
wszystkie najwa niejsze nagrody, za muzyk
niezale n .
Na dobr  spraw , trudno si  dziwi , to al-
bum genialny pod ka dym wzgl dem. Do 
dzi  przez wielu uwa any, za jeden z naj-
wa niejszych polskich albumów lat 90'.  
Dwa lata pó niej, ch opaki wydaj  EP'k
(ok. 4- utworowa p yta) "...only your bus 
doesn't stop here", z 3 wersjami pi knej pio-
senki "The Iris sleeps under the snow", w 
wykonaniu swoim, Myslovitz i duetu Kasia 
Nosowska\ Smolik, i wreszcie "Dni wiatru"- 
p yta, dzi ki której grupie uda o si  wyj  z 
podziemia i dotrze  do odrobin  wi kszego 
grona odbiorców. Nomen omen, album ten 

przyniós  muzyk  o wiele bardziej "ci ko 
strawn ", od tej zawartej na "Statku...". Ów-
czesne utwory cianki, pora a y tajemniczo-
ci , mroczn  wr cz klaustrofobiczn  atmos-

fer  (UWAGA! "Dni wiatru" s uchasz na 
w asn  odpowiedzialno :)). 
Nast pnie grupa wyda a rzecz nieco bardziej 
przyst pn , kolejn  EP'k  "S awa", tym ra-
zem zawieraj c  cudze utwory: "Ju  nigdy 
(tango)" S awy Przybylskiej (gwiazdy senty-
mentalnej piosenki lat 50' i 60' - to ta, od 
"Pami tasz by a jesie ..."), "Smoke on the 
water" Deep Purple w wersji techno 
(statyczni zwolennicy metalu, dostaliby za-
wa u), oraz po utworze Beatlesów i niejakie-
go pana Lou Reeda- ameryka skiego poety i 
barda. Ten "album- parodia" potwierdza spe-
cyficzne poczucie humoru cianki, ale te
pomys owo  i otwarto  muzyków. Trzeci, 
regularny album grupy- "Bia e wakacje", 
ukaza  si  pod koniec zesz ego roku, nak a-
dem (tak jak poprzedni) Sissy Records. Cze-
ka em na niego z niecierpliwo ci  i nie po-
wiem, wówczas troch  mnie rozczarowa ...
Dzi  jednak, patrz  na niego nieco inaczej; 
to kawa  solidnego rock and rollowego gra-
nia, dalekiego od oficjalnej sceny. Najwa -
niejsze jest jednak to, e cianka ca y czas 
si  rozwija i do dzi  dnia pozostaje najbar-
dziej niezwyk ym i oryginalnym zjawiskiem 
na polskiej scenie ostatnich lat. A je li pyta-
cie o sam  muzyk , nie wiem co mo na o 
niej napisa ... adne epitety nie b d  do ko -
ca trafne. Abstrakcyjna, odrealniona, mi-
styczna, ponadczasowa, porywaj ca... nie 
wiem. Dla mnie cianka to po prostu naj-
wi kszy muzyczny fenomen, który powsta
w naszym (podobno) "doliniarskim kraju"... 

                                                Przemko

          Wywiad z Jackiem Lachowiczem, wo-
kalist  i klawiszowcem trójmiejskiej cian-
ki.  Rozmowa zosta a przeprowadzona po 
koncercie grupy w warszawskim 
"Dramatycznym Jazzgocie" 3 pa dziernika 
b.r.
Klon: Na pocz tku, chcia bym pogratulowa
wietnego koncertu... 

Jacek Lachowicz: Wielkie dzi ki. 

Klon: S uchaj c waszych koncertów, nie 
trudno si  domy li , e niema  rol  odgry-

wa w nich improwizacja. Czy jest to czysta 
zabawa d wi kiem, czy mo e raczej,  pe-
wien czynnik formotwórczy? 
JL: No, bardzo dobrze to okre li e . To jest 
jedno i drugie. Wiadomo, e wiesz, jedno po-

ci ga za sob  drugie. Je li taka sytuacja si

zdarza, ze kto  zaczyna improwizowa , to 
dzieje si  to jak gdyby jednocze nie i nie 

mo na tego oddzieli . Improwizacja jest, 
wiadomo zjawiskiem jakim  tam euforycz-

nym,                                        Doko czenie na str. 
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Doko czenie ze str. 7 
ale jednocze nie podporz dkowana jakim

regu om, no wi c nie mo e by  czego  takie-

go, e "wyssane z palca" totalnie. To nie jest 
jaka  totalna abstrakcja, to si  trzyma ja-

kich  regu .

Klon: W materia ach promocyjnych tego 
koncertu, nazwano was grup  "kultow "- to 
du a odpowiedzialno ... Czujecie si  zespo-
em legendarnym? 

JL: No wiesz, nie u y bym tu s owa

"legendarny"...  chocia  s owo "kultowy", te
mnie wkurza, bo po prostu, e tak powiem, 

nie zale y nam na adnej kultowo ci. A to, e

jeste my popularni w undergroundowym 

spo ecze stwie, to tylko wiadczy o tym, ze 

nasz rynek jest s aby, bo je eli nie mo emy 
si  przebi  do szerszego odbiorcy, to to 

wszystko jest, e tak powiem, pakowane 

przez takie, a nie inne produkty, jakie mamy 
w radiu RMF czy, kurcze w Radiu Zet. No i 

co mog  powiedzie ... no nie ma czego  ta-
kiego e tam bierzemy odpowiedzialno , czy 

co , bo my w ogóle tego nie czujemy. To so-

bie ludzie wymy lili, ze jeste my zespo em
kultowym. Nie my si  tak nazwali my. Tak e,

nic takiego, e bierzemy odpowiedzialno ci.

adnych kurcze spi  nie ma. 
Klon: Rozwijacie si  z p yty na p yt , nie da 
si  tego ukry ... Czy jest jaki  punkt, do któ-
rego chcieliby cie dotrze ? Od czego zale y, 
kolejny charakter waszych p yt? 
JL: Znaczy, mo e punkt to istnieje w pewnym 
momencie prawda, bo trudno jest powie-

dzie , e to jest akurat, jaki  tam punkt jedy-

ny okre lony. Natomiast, wydaje mi si , e

jest po prostu, jaka  tam sytuacja, e trudno 

jest w ogóle powiedzie  do czego si  d y...
To s  po prostu chwile... Powiem ci szczerze, 

e ja... nie wiem, nie wiem... to si  tak 
wszystko zmienia, ró ne rzeczy si  dziej  po 

drodze, i dobre i z e, które po prostu wp y-

waj  na ciebie, e... do tego si  d y. To s
takie ulotne, bardzo spontaniczne sprawy. 

Klon: Chcia bym ci  teraz zapyta , o jakie
pozamuzyczne inspiracje... 
JL: No wiesz, no w a ciwie wszystko wra li-

wego cz owieka inspiruje. My l  jednak, chy-
ba mo emy to powiedzie , ze jeste my lud mi

wra liwymi, chocia  nie wiem, jak to jest do 

ko ca z nami...:) Natomiast, tak jak mówi ,
byle co mo e ci  zainspirowa ... tak e trudno 

powiedzie , naprawd ... To s  takie pytania, 

e ja zawsze rozk adam r ce. Wol  powie-
dzie , e na przyk ad... lubi  psy. Tak, lubi

psy...

Klon: Jasne:) A kiedy nowa p yta? 
JL: My l , ze w przysz ym roku wydamy no-

w  p yt . My l e w takim momencie, 
"zetkniemy si " jako  i to zrobimy. 

Klon: Jaka ona b dzie? 
JL: Nie wiem... B dzie taka, jaka b dzie .
Trudno powiedzie ... To si  kszta tuje, po 

prostu z ka d  chwil .

Klon: Czy jest szansa, eby cie zagrali w 
Radomiu? 
JL: To znaczy, ja próbowa em to w ogóle ja-
ko  ruszy ... klub, chyba "Katakumby"? 

Klon: Aha, tak jest... 
JL: Ale jako  tak, pani si  nie odezwa a, ale 
jakby  móg , to wiesz... z przyjemno ci . Od-

nów ten temat... My l , e b dzie lepiej. 

Klon: Dobra. Wielkie dzi ki za wywiad. 
JL: Dzi ki.

Wywiad dla Was zdoby , i kurcze wystuka
po nocy                                   Przemko. 

P.S. Pozdrowienia dla D A. Dzi ki, e poje-
chali my:) 

Wywiad nieautoryzowany.

Warszawski wyst p cianki



Recenzja p yty Iron Maiden- Death Of Dance 

Na t  p yt  trzeba by o
czeka  3 lata! Szczerze 
mówi  ,,warto by o!”. Co 
prawda od pocz tku mia-

em ma e obawy, zwi zane raczej z ma o
wa nymi sprawami, jak najgorsza w historii 
zespo u ok adka, kiczowaty teledysk. Jednak 
wszystkie obawy min y ju  po kilku prze-
s uchaniach. Album zaczyna si  od szybkie-
go singla ,,Wildest Dreams”. Jest on popraw-
ny, jednak poza wietnym zwolnieniem w 
solówce Adriana si  nie wyró nia. Tekst 
utworu mówi, e powinni my d y  do spe -
nienia naszych najskrytszych marze   (,,
Niech si  spe ni mój najskrytszy sen!”). Na-
st pnym utworem jest równie  szybki ,,
Rainmaker”. Moim zdaniem jest on lepszy 
od utworu promuj cego album. Ju  pierwszy 
gitarowy riff potrafi powali  na kolana. 
Trzecia piosenka ,,No More Lies” przypomi-
na nieco swoj  budowa utwory z ,,The X 
Factor”. Najpierw powolny wst p, a chwil
pó niej piosenka nagle ,,rozkr ca si ”. ,,No 
More Lies” pokazuje po co w zespole jest 
trzech gitarzystów. Ka dy ma w nim swoj
solówk . Kolejny godny uwagi utwór (w za-
sadzie te  kolejny utwór) to ,,Montsegur”, 
który opowiada o redniowiecznej cytadeli. 
W utworze zwraca szczególn  uwag wiet-
nie wy piewany refren. Nast pnie mamy do 
czynienia z piosenk  tytu ow . ,,Dance Ma-
cabre” jest bardzo charakterystycznym utwo-
rem, co ciekawe nie ma on refrenu! Ma za to 
po raz kolejny trzy solówki. Kolejnym cieka-
wym utworem to ,,New Frontier”, b d cy 
piosenk -protestem przeciw klonowaniu (,,
Bawi c si  w Boga bez mi osierdzia, bez 
strachu. Tworz c besti , cz owieka bez du-

szy”).  ,,Paschendale” – kolejny utwór uwa-
any jest przez wielu za najlepszy na tej p y-

cie. Jest to kolejny d ugi utwór charaktery-
styczny dla basisty i lidera Iron Maiden – 
Steve’a Harrisa. Jest to godny nast pca
takich piosenek jak ,,The Rime Of The Ac-
cient Mariner”, ,,The Clansman”. S uchaj c

tego utworu mo na odnie  wra enie, e jest 
si  na polu walki, w pewnym momencie wy-
daje si , e nad nami w powietrzu lataj  po-
ciski artylerii, a do tego jeszcze ten wietny 
pacyfistyczny tekst (,,Dom daleko. Od woj-

ny - szansa na dalsze ycie. Dom daleko. Ale 

wojna - bez szans na dalsze ycie”). Klimat 
tego utworu jest pot gowany przez orkiestr
symfoniczn , która tak e nagra a swoje par-
tie do innych utworów. Na ko cu albumu za-
prezentowany jest dosy  ciekawy utwór – ,,
Journeyman”. Jest to pierwszy akustyczny 
utwór w historii zespo u.

Ogólnie p yta ,,Dance Of Death” jest 
bardzo dobra. Ci ko jest porówna  j  z któ-
r  z poprzednich. Okre lenie jej jako ,,
Brave New World” z lepiej wykorzystanymi 
trzema gitarami oraz orkiestr  symfoniczn
mo e by oby trafione, ale DoD to co  wi cej.
Co prawda jest to dla mnie p yta gorsza ni
poprzednie dzie o Ironów, ale Harris i spó ka 
poszli do przodu pod wzgl dem muzycznym. 
Pokazali, e mimo tego, e graj  z sob  ju
ponad 20 lat to potrafi  si  rozwija , zacho-
wuj c przy tym swój w asny, opracowany 
ju  dawno temu styl. Ka dy kto lubi gitaro-
we granie, nag e zmiany tempa, wietny wo-
kal, ciekawe teksty powinien si gn  po ten 
album. Teraz pozostaje ju  wszystkim cze-
ka  na koncert we Wroc awiu.

The LasT Child 
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Katolik Pany!!! 
KLON str. 10 Wrzesie – pa dziernik 2003

Nasza szko a nigdy nie by a or em je-
li chodzi o zawody sportowe. Pi ka no na

nie jest tu wyj tkiem. W ko cu najwi kszym 
osi gni ciem reprezentacji szkolnej w tej 
dyscyplinie jest zesz oroczne zwyci stwo
nad dru yn  Samochodówki. Dodajmy, e
by  to drugi wygrany mecz w historii Katoli-
ka. Co roku jest jednak okazja, by zmieni  te 

s t a tys tyk i . 
Mówi  tu o 
m i d z ys z -
kolnym tur-
nieju odby-
waj cym si
na prze omie 
pa dziernika 
i listopada. 
W tym roku, 

jak i w poprzednich, nasza dru yna zosta a
zg oszona do rozgrywek. Losowanie grup 
wypad o rednio korzystnie. Mieli my gra  z 
Energetykiem, Spo ecznym i Garami(czyli 
Technikum Spo ywczym). Pierwszy mecz 
wyznaczono na 20 pa dziernika. Naszym 
przeciwnikiem mia o by  Liceum Spo eczne. 

By  to wyj tkowo zimny poranek. Na 
boisku bocznym boisku MOSiR-u stawili-
my si  pó  godziny przed czasem. Nasi 

przeciwnicy ju  tam byli. My nie zwa aj c
na nic za o yli my stroje w celu przeprowa-
dzenia rozgrzewki. Dopiero pó niej dowie-
dzieli my si , e zosta y udost pnione nam 
szatnie. Zostali my te  zbesztani przez sta-
ruszka zak adaj cego siatki na bramki. Nie 
zwa aj c na te drobne potkni cia nasi repre-
zentanci wybiegli na boisko pe ni optymi-
zmu. I mi, jako rezerwowemu udzieli  si
klimat rywalizacji i napi cia. Spo eczne jest 
teoretycznie najs absz  dru yn  w naszej 
grupie. Ta opinia nie przeszkodzi a jednak 
dominowa  jego reprezentacji na boisku 
przez pierwsze 15 minut. Pó niej jednak sy-
tuacja odwróci a si  i nasi zawodnicy zacz
wyprowadza  zako czone strza em eskapady 
pod bramk  przeciwnika. I ju  w 18 minucie 
mieli my tego efekt: Mateusz Czapla urwa
si  pilnuj cemu go obro cy i wykorzysta
podan  mu pi k , któr  to umie ci  w siatce. 
Rado  nasza, smutek przeciwników. Bram-
ka ta doda a naszym skrzyde  i zacz li z jesz-

cze wi ksz  zaci to ci  atakowa  bramkarza 
Spo eczniaków. W 27 minucie meczu na li-
st  strzelców wpisa  si  Jacek Ziele inski- 
jego strza  by  nie do obrony. Gol strzelony 
na przerw  (w tych zawodach mecz trwa 60 
minut) pod ama  morale przeciwników. Po 
kolejnym gwizdku s dziego mecz toczy  si
wyrównanie. I nagle ku ogólnemu zaskocze-
niu Spo eczni strzelili 2 gole, praktycznie je-
den po drugim. Sytuacja nie by a zbyt cieka-
wa: remis z najs absz  dru yn , która co 
prawda gra a lepiej ni  oczekiwali my, nie 
urz dza  nas. Tymczasem mecz si  ko czy ...
Zosta o 6 minut do ko ca. Jacek Ziele i ski 
znów wbiega na pole karne. Nie dane mu by-
o jednak odda  strza u: zosta  on brutalnie 

sfaulowany od ty u przez przeciwnika ju  na 
polu bramkowym. S dzia za to przewinienie 
podyktowa  rzut karny. Trener Wo niak na 
strzelca wybra  Jarka S omk , na co dzie
zawodnika Soko u Przytyk. Jarek bierze roz-
bieg, chwila napi cia i... TAK!!! Idealnie 
wyegzekwowa  karnego, bramkarz za pi k
jedynie móg  si  ogl da . Jeszcze raptem kil-
ka minut gry, które min y bardzo szybko. 
S dzia odgwizda  koniec meczu z wynikiem 
3:2 dla Katolika. Mimo, e przeciwnicy po-
kazali wy szy ni  przewidywany poziom 
z w yc i -

yli my. 
Wygrana 
ta daje 
n a m 
szanse na 
a w a n s . 
Najpierw 
czeka nas 
j e s z c z e 
mecz z Garami, a na ko cu z Energetykiem. 
Z ca  pewno ci  b d  one du o trudniejsze 
ni  ten pierwszy. Pozostaje nam jednak by
pe nymi optymizmu. Jak twierdz  czo owi
zawodnicy, szansa na wygranie cho  niezbyt 
du a, jest. Z ca  pewno ci  o ten historycz-
ny awans b dziemy walczy  zaciekle. A czy 
nam si  uda? Zobaczymy...                        
         Celebro 

P.S. Mecz z Garami przegrali my 5:1, ale tylko i 
wy cznie przez niesprawiedliwe s dziowanie. 
Honorowego gola zdoby  Jarek S omka. 



NIECH YJE WOLNO  !

Wyobra  sobie taki dzie : wstajesz 
rano i nie musisz i  do szko y-ju  nigdy 
wi cej! Uwa asz, e to niemo liwe? No 
có  ... Gdyby mi kto  powiedzia  co  takiego 
kilka lat temu pewnie kaza abym mu stukn
si  w czo o, ale dzi ... Nie musz  ju  chodzi
do szko y! Tak, to prawda! JESTEM WOL-
NA!!! To znaczy... mo e niezupe nie. Cho-
cia  nikt mnie nie zmusza do dalszej eduka-
cji to jednak stwierdzi am, e bez szko y nie 
mog  dalej y !;) I dlatego zaraz po zako -
czeniu roku szkolnego w KLO, tak jak ka dy 
porz dny maturzysta zacz am si  uczy .
Nie, to nie jest b d w druku! Wzi am si
ostro do pracy. Ale zanim to nast pi o mu-
sia am troszk  odpocz , poleniuchowa ... a 
najlepsz  ku temu okazj  by a oczywi cie
matura:). Jest to najpi kniejszy okres w y-
ciu ka dego ucznia! Nikt nie zmusza Ci  do 
nauki, nauczyciele zapomnieli ju , e istnieje 
co  takiego jak klasówki i codziennie pytaj
si  jakie masz plany na wakacje... A w maju-
miesi cu zakochanych, kiedy my lisz jedynie 
o romantycznym spotkaniu z ukochan  oso-
b -sp dzisz dwa cudowne dni w szkole pod 
czujnym okiem kochanych profesorów. No 

dobrze, by  mo e w rzeczywisto ci nie wy-
gl da to a  tak ró owo. Tak naprawd  to tyl-
ko egzamin na prawo jazdy by  dla mnie 
równie stresuj cy jak te dwa maturalne dni, 
ale przecie  na otarcie ez pozosta o mi pi k-
ne wiadectwo dojrza o ci (prawko niestety 
le y w szufladzie nieu ywane).  

Ale wracaj c do mego zapa u nauko-
wego, to musz  przyzna , e nie tylko mnie 
dopad o to szale stwo. Niemal e zemdla am 
z wra enia, gdy dowiedzia am si , e na mo-
j  wymarzon  uczelni  zdaje w tym roku re-
kordowa liczba kandydatów! Pe na wiary (a 
w a ciwie to jej braku) pojecha am na egza-
miny... gdzie odrobin  lizn am smaku stu-
denckiego ycia. A teraz JESTEM STU-
DENTK ! Oczywi cie ju  na sam  my l o 
tym przepe nia mnie rado , ciekawo  (to ,,
studenckie ycie”) ale tak e strach przed tym 
co nieznane: nowym miastem, lud mi i 
OBAWA, e moi przyjaciele nie b d  mi ju
nigdy tak bliscy jak w liceum ... 
I o tym wszystkim chcia abym Wam pisa ...
Co o tym my licie? 
                            Absolwenta KLO
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          Ten dzia  b dzie wspó tworzony tak e i przez Was. Wystarczy, e na lekcjach b dzie-

cie mieli uszy szeroko otwarte... Na pocz tku mo e skromnie, mamy jednak nadzieje, e z 

czasem dzia  si  rozwinie. 

Matematyka : 

,, Ja nie rozumiem jak mo na tego nie rozumie .”

acina:

Marcin: ,,Sorko, czy przy wystawianiu oceny na koniec roku bierze sorka pod uwag  oceny 

semestralne?” 

Sorka: ,,No w a nie ostatnio si  zorientowa am, e powinnam.” 

G os z sali: ,,Dopiero po 20 latach???” 
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apu capu, czyli listy do redakcji

Droga Redakcjo... 

Mam pewien problem 
z którym nie mog  so-

bie sama poradzi .

Otó  podoba mi 
si  ,,...”(na pro b

autorki nazwisko tylko do wiadomo ci redak-

cji). Nie wiem zupe nie co mam z tym zrobic 
bo On kompletnie nie zwraca na mnie uwa-

gi... Jestem bardzo nie mia a i zupe nie nie 
wiem jak mam Go zainteresowa  swoj  oso-

b ... Mo e jak nasypi  mu kamieni do pleca-

ka zauwa y mnie??? B agam o pomoc... 
                    Zrozpaczona Gimnazjalistka 

Droga Zrozpaczona Gimnazjalistko!!!  
Nie s dz , eby pomys  z kamieniami by
dobry: wszak s  one do  ci kie i mog yby 
uszkodzi  kr gos up Twego Ukochanego... 
My l , e lepszym rozwi zaniem by  by tu 
np. piach- jest on troch  l ejszy, a na doda-
tek trudno go usun  (zostanie w zakamar-
kach), wi c Twój Luby b dzie my la  o To-
bie (o ile oczywi cie domy li si  lub mu 
wr cz powiesz, e jeste  autork  dowcipu) 
ilekro  b dzie musia  co  wyj  z plecaka. 
Redakcja za , yczy Ci z ca ego serca powo-
dzenia!!!

Szanowny Zespole Redakcyjny!!! 

Mam do Was pytanie... Otó , czy nie zbul-

wersowa o Was, i  w instytucji kryj cej si
pod nazwa ,,Sklepik szkolny”, lekcewa y si

szlachetn   polsk  walut , jak  jest nasz z o-

ty??? Nie s  tam przyjmowane monety o no-
mina ach mniejszych ni  10 groszy. Wszak to 

jawne pogwa cenie praw konsumenckich!!! 

Teraz, w dobie wej cia Polski do Unii Euro-
pejskiej, musimy szczególnie dba  o w asn

to samo  narodow !!! Prosz  o odpowied .

                                      Prawdziwy Polak 

Drogi Prawdziwy Polaku!!! 
My ani przez chwil  nie w tpili my w Twoj
Polsko  i jeste my dog bnie poruszeni 
Twoj  dba o ci  o dobro kulturowe, jakim 
jest nasza waluta. To naprawd  wzruszaj ce,
e i w naszej szkole mo na znale  osoby 

tak przej te losami ojczyzny. Tobie, Praw-
dziwy Polaku, radzimy skontaktowa  si  z 
Lig  Polskich Rodzin. My l , e znajdziesz 
tam ludzi, którzy tak samo jak i Ty, s  zain-
teresowani ,,obron ” ojczyzny przed wszel-
kimi przejawami wp ywów zachodnich. Z 
naszej strony postaramy si  uzyska  wyja-
nienie od pani Bo enki. Odpowied , o ile j

otrzymamy, zamie cimy w nast pnym nume-
rze ,,Klonu”. 

W listach zachowano pisowni  oryginal-
n !
Przypominamy, e listy do redakcji mo na
wysy a  mailem (katolik_klon@o2.pl) lub 
te  wrzuca  do skrzynki, która by  mo e nie-
bawem powstanie:) 

Redakcja yje na bardzo w sk  stop  (redakcyjn :). Póki co tworz  j : Agnieszka Ro-
gólska, Ela Podsiad a, Tajemnicza Absolwentka, Kuba Ma ek, Marcin Góra, Piotrek M cz-
kowski, Przemek Seku a, Piotrek Szewczyk, Przemek Skrzy ski i Marcin Fogiel.  

Wszystkich ch tnych zapraszamy do wspó pracy!!!

Specjalne podzi kowania dla pani profesor Jolanty Skuzy i pana Rafa a Celeja 
za pomoc przy tworzeniu KLON’u. 

Dodatkowe podzi kowania dla Ani S. za wsparcie psychiczne nie tylko przy tworzeniu gazetki... 

A w nast pnym numerze: 
Tak w a ciwie to sami jeszcze nie wiemy ale postaramy si  aby by o ciekawie:)


