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Intro... 
Witam Was w kolejnym, drugim w tym roku 

szkolnym, numerze KLONu! Od wydania tamtego 

min y ju  dwa miesi ce, które nie wiadomo kiedy 

zlecia y. Tylko chwila odpoczynku i znów trzeba 

by o si  wzi  do pracy nad nowym numerem... W 

dalszym ci gu borykamy si  z pewnymi problema-

mi, jak braki w redakcji oraz pewnymi k opotami 

natury technicznej... Co do tego pierwszego, to w 

dalszym ci gu zapraszamy Was do wspó pracy! 

Chc  w tym miejscu wystosowa  specjalne zapro-

szenie do szanownego Bary y... Na debacie wszak 

wszyscy s yszeli my ile mia  pomys ów, w tym 

niektórych zwi zanych bezpo rednio z KLONem. 

Wiem, e wprawdzie nie uzyska  on wystarczaj -

cego poparcia by zasi  we w adzach szkolnych 

(co chyba wszystkim nam na dobre wyjdzie...), 

lecz my l , e takie dzia anie by oby na pewno ge-

nialne w celu zdobycia elektoratu na rok przy-

sz y... Mo e Bary a spe ni i moje marzenia? Nato-

miast do problemów technicznych mo na zali-

czy  ,,z o liwo ci” czynione przez Microsoft Pu-

blisher’a takie jak nie umieszczanie polskich zna-

ków oraz ignorowanie z niewiadomych przyczyn 

cudzys owia... Poza tym do poprzedniego numeru 

wkrad  si  chochlik dziennikarski (a jak e...) i na-

bru dzi  w tytule recenzji p yty... Za wszelkie po-

my ki redakcja przeprasza i obiecuje, e b dzie

ju  grzeczna i stara a si  robi  jak najmniej b -

dów... Mamy tak e nadziej , e ten numer KLO-

Nu przypadnie Wam do gustu.  

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

1. 14 listopada odby y si  wybory do szkolne-

go samorz du. Pi  dni pó niej, tj. 19 listopa-

da zosta y og oszone wyniki. A oto sk ad Sa-

morz du uczniowskiego:   

 - Marta Jaworska III g - przewodnicz ca

szko y (wywiad z ni  znajduje si  w tym nu-

merze) 

 - Agnieszka Pucha a II b - zast pca

 - Karol Jamka II a - skarbnik  

 - Agnieszka Rogólska II c – sekretarz 

2. 18 listopada mieli my zaszczyt go ci  w pa-

rafii Matki Bo ej Królowej wiata oraz w mu-

rach naszej szko y Jego Eminencj  Prymasa 

Polski Józefa Glempa. Ks. Prymas odprawi

msz w., w której uczestniczyli równie

uczniowie. Uda o nam si  przeprowadzi  z 

Nim wywiad (zamieszczony dalej w nume-

rze). 

3. Reprezentacja KLO w pi ce no nej rozegra-

a kolejne dwa mecze. Wi cej w artykule zaty-

tu owanym Biada zwyci zcom”. 

4. Z inicjatywy Karanu zorganizowano akcj

zbiórki pieni dzy na paczki wi teczne dla 

dzieci z najubo szych rodzin. Zbiórk  prze-

prowadzono w hipermarketach na terenie Ra-

domia. Wolontariuszom, którymi byli równie

uczniowie naszej szko y, dzi kujemy za w -

czenie si  w pomoc. 

5. 6 grudnia – Miko ajki. W KLO wi towali-

my ten mi y dzie  w pi tek 5 grudnia. Nie za-

pominamy te  o dzieciakach z obszaru parafii 

Matki Bo ej Królowej wiata, dla których 

ka dy z nas móg  sta  si wi tym Miko ajem. 

Wystarczy o wzi  papierowe serduszko z 

imieniem dziecka i przygotowa  dla niego 

wi teczn  paczk .

6. Redaktorzy KLON-u wzi li udzia  w konfe-

rencji po wi conej niepe nosprawnym, która 

odby a si  z okazji Tygodnia Osób Niepe no-

sprawnych.  

7. 13 grudnia (sobota) wi cenia kap a skie 

przyj   dk. Józef Jaskulski z pos ugi J.E. bp. 

Zygmunta Zimowskiego Ordynariusza diecezji 

radomskiej. 14 grudnia (niedziela) nowo wy-

wi cony ksi dz odprawi  msz  prymicyjn .

Dk. Józef Jaskulski przygotowywa  si  do 

wi ce  poprzez nauczanie religii w naszej 

szkole oraz pe nienie funkcji przy o tarzu. W 

dn. 5 – 12 grudnia wraz z ca ym Wy szym Se-

minarium Duchownym przebywa  w Rzymie. 

W rod  10 grudnia wzi  udzia  w audiencji 

generalnej z udzia em Ojca wi tego. 

8. Zako czy a si  druga edycja konkursu na 

najatrakcyjniejsz  sal . Nowym liderem jest 

klasa I a, za  kolejne miejsca zajmuj  : II g, II 

b, II c, II a, I g b, III g, I g a. Klasa I b zosta a

zdyskwalifikowana za brutalny atak mokrym 

cia em lataj cym na cz onka komisji Mateusza 

St pnia. Wszelkich informacji udziela ucja

B k z klasy II c. 

11. Zbli aj  si wi ta Bo ego Narodzenia, 

Sylwester i Nowy Rok. D uga przerwa wi -

teczna trwa od 19 grudnia 2003 do 5 stycznia 

2004.

Wywiad z Kardyna em Józefem Glempem  

Prezentujemy tutaj króciutki wywiad, jaki 

uda o si  KLONowi przeprowadzi  z Ksi -

dzem Prymasem podczas Jego wizyty w na-

szej szkole 18 listopada br.

Klon: Jak Ks. Prymas widzi obecno  m o-

dych w Ko ciele?

Ks. Prymas: Ja jestem pe en optymizmu. Do 

jakiejkolwiek szko y przyjd , czy to w War-

szawie czy poza Warszaw , czy tak jak tu w 

Radomiu, widz  du o rado ci, du o takiej 

ch ci do g oszenia przysz o ci, i to jest dla nas 

starszych bardzo wielki optymizm, e m o-

dzie y mo na ufa , m odzie  chce tworzy

lepszy wiat i wydoby  z naszej, dzisiaj trud-

nej rzeczywisto ci               Doko czenie na str. 3 
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kult yciu, które, przede wszystkim musi by

oparte na trwa ych zasadach, eby my mogli 

formowa  dobrze nasze ycie. 

Klon: A jak postrzegano rol  m odych, kiedy 

Ks. Prymas by  uczniem? 

Ks. Prymas: No, by y to troch  zupe nie inne 

czasy. My my te  byli pe ni zapa u, dopóki nie 

przyszed  socjalizm, bo ja zaraz po wojnie si

zacz em uczy , wtedy by o wydobywanie si

ze zniszcze  wojennych, przecie  ja nie mia-

em podczas wojny szko y, wi c z tym wi k-

szym entuzjazmem przychodzili my  

[do niej -przyp. autora]. I wtedy m odzie  te

pokazywa a du o hartu ducha... 

Klon: Dzi kuj  bardzo za wywiad. 

Niestety, czas nie pozwoli  na d u sz  rozmo-

w  z ks. Prymasem, lecz podczas nast pnej wi-

zyty obiecujemy postara  si  o wi cej...

                 Wywiad przeprowadzi

Przemek 

Dramat w V aktach, czyli kolejna debata w KLO. 

AKT I 

Osoby: 

Agnieszka Pucha a

Inni ludzie 

Scena 1

Kto :

-Jak sobie wyobra asz wychodzenie na dziedzi-

niec? Przez które drzwi i gdzie na dziedziniec- 

przecie  tam jest budowa... Poza tym nie b dzie-

my depta  trawników ksi om... 

Agnieszka: 

-Wychodzenie b dzie przez...(Chwila ciszy...
Jeszcze...Jeszcze...I z dramatycznym ruchem r ki)

Wychodzenie b dzie negocjowane z dyrekcj

przez które drzwi... 

Scena 2

Kto :

-Powiedz co  wi cej o enigmatycznych informa-

cjach o uruchomieniu w szkole kafejki interneto-

wej oraz czytelni... 

Agnieszka: 

-A wi c, chcemy najpierw to zacz . Nie mówi ,

e to sko czymy... Liczy si  pomys(Tak, tak, do-
brze czytacie...)

Znowu ten sam Kto :

-Poprzedni samorz d mia  wiele pomys ów. I 

chcia bym doda , e czytelnia jest czynna, tak jak 

i kafejka. 

AKT II 

Osoby: 

Karol Jamka 
Inni ludzie 

Scena 1

Kto :

-W twoim programie powiedzia e , e licz  si

czyny nie obietnice... Co zrobi e  prócz obietnic? 

Karol: 

-No kolejne inteligentne pytanie... 

AKT III 

Osoby: 

Bartek Pronin 

Inni ludzie 

Scena 1

Kto :

-Bartek, jak ty widzisz nadawanie TV w naszej 

szkole? B dziesz j  nadawa  przez kablówk , czy 

na ca  Polsk ?

Bartek: 
Doko czenie na str. 4 
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-Pawle kochany! To ma by  TV szkolna. W innym wy-

padku musia bym postara  si  o koncesj  od minister-

stwa bud etem samorz du?) 

=
Scena 2

Kto :

-Ja chcia bym tylko wyrazi  swoje obawy, czy to nie b -

dzie kolejny ,,Big Brother” lub telewizja przemys owa z 

kamerami zamontowanymi w toaletach... 

Bartek: 

-Nie zak adam w moim projekcie zak adania kamer w to-

alecie. Nie b d  lecia  w komercj . Nie chc  tak e, by 

nasza szko a by a ni szym seminarium duchownym... 

AKT IV 

Osoby: 

Karol Metzger 

Inni ludzie 

Scena 1

Karol: 

-Du o w szkole zmieni  nie mog , bo krótko tu chodz .

Postaram si , eby by o jak najlepiej. 

Scena 2

Kto :

-Wi c moje pierwsze pytanie: ile masz lat? 

Karol: 

-Trzyna cie. 

Kto :

-I jako trzynastolatek chcesz rz dzi  osiemnastoletnimi 

uczniami? I co rozumiesz pod s owami ,,Postaram si ,

eby by o lepiej”? 

Karol: 

-Postaram si , bo du o w szkole nie mog ... 

Scena 3

Kto :

-Na plakatach mia e , e masz nietypow  osobowo ... 

Ca a spo eczno  szkolna domaga si , eby  j  wreszcie 

ujawni .

Karol: 

-A w jaki sposób? 

AKT V 

Osoby: 

Bart omiej Wlaz owski vel. ,,Bary a” 
Inni ludzie 

Scena 1

Bary a: 

-Nazywam si  Bart omiej Wlaz owski. Jestem z klasy 

pierwszej ,,g”. KANDYDATUJ  na prezydenta naszej 

szko y. 

Scena 2

Kto :

-Jak wyobra asz sobie swoje rz dy w szkole, skoro na-

wet program odczyta e  z kartki? 

Bary a: 

-Mów wyra niej, bo nic nie s ysz .

Kto :

-(Dobitnie, powoli, g o no) Wi c powtórz  powoli i g o-

no. 

Scena 3

Kto :

-(Z przek sem) Bardzo podoba o mi si  twoje przemó-

wienie... Ale przecie  gazetka ju  dzia a w szkole, a ty 

chcesz j  uruchomi ... Reaktywowa ? Ja tego nie rozu-

miem... 

Scena 4

Kto :

-(W sprawie gazetki) Zawsze istnieje mo liwo , eby

przyszed  i pomóg ...

Bary a: 

-No i co z tego? 

Scena 5

Kto :

-Zamierzasz wprowadzi  ,,ziomalsk ” szko ... Czym 

charakteryzuje si  taka szko a? 

Bary a: 

-W szkole b dzie lu niej.

Kto :

-Jeszcze jedno: na plakatach masz napisane, e spe nisz 

marzenia. W jaki sposób masz zamiar spe ni  moje ma-

rzenia? 

Bary a: 

-Je li chcesz spe ni  moje marzenia, przyjd  do mnie  

Kto :

-Ju  wiem... Chc  pokoju na wiecie! 

Bary a: 

-Ale jakiego pokoju? Ja nie rozumiem... 

(K aniaj  si  i wszyscy schodz  ze sceny) 

KONIEC 
=
Specjalne podzi kowania profesorowi Micha owi

Dei za u yczenie nagrania z debaty.

Listopad– grudzieKLON str. 4



Przywileje 

=====Chyba ka dy ucze  KLO przyzna, e w 

tym roku zmieni o si  w naszej szkole bardzo 

wiele. Odczu y to na sobie przede wszystkim 

klasy czwarte, które w bardzo nied ugim cza-

sie musia y zm drze , spowa nie  i zachowy-

wa  si  jak na prawdziwych maturzystów 

przysta o. Niema e zmiany sta y si  równie

udzia em tegorocznych pierwszaków, dla któ-

rych wszystko to, co ujrzeli po przekroczeniu 

progu naszej szko y, by o nowo ci . Ca a spo-

eczno  szkolna z podziwem patrzy a na od-

nowione wn trza, nowe sale i wszystkie inne 

pozytywne zmiany, które zosta y dokonane 

dzi ki staraniom Dyrekcji i Kongregacji Ora-

torium.  

Ale nie wszystkie szkolne nowo ci budz  w 

uczniach jednakowe, pozytywne odczucia. 

Szczególnie egzotyczny i nietypowy wydaje 

si  nowy zwyczaj wyró niania osób uczestni-

cz cych w rodowych mszach wi tych dodat-

kowymi stopniami z zachowania. Nasi repor-

terzy ustalili, e w jednej z pierwszych klas 

uczniowie s  nagradzani w ten sposób za 

uczestnictwo w liturgii i pomoc w jej przygo-

towaniu. Przywilej ten ma zapewne na celu 

zach cenie m odzie y do licznej obecno ci na 

mszy naszej szkolnej spo eczno ci. Nie mo na

jednak przy tym zapomina , e uzasadnieniem 

dla wzorowej frekwencji nie powinna by

ch  podwy szenia sobie oceny z zachowania, 

lecz osobiste spotkanie z Bogiem. Kontrower-

syjny przywilej” budzi obawy o to czy, w ta-

kiej sytuacji uczniowie b d  chcieli dobrowol-

nie wype nia  swoje podstawowe obowi zki

szkolne, czy za daj  kolejnych nagród za po-

stawy, które w powszechnym mniemaniu s

bezcenne, jak uprzejmo , kole e sko  czy 

wytrwa o  w nauce. 

Nigdy w historii naszej szko y nikt nie by  na 

si  zmuszany do uczestnictwa we mszy wi -

tej. Jeste my wdzi czni Dyrekcji i gronu peda-

gogicznemu za t  dyskrecj  i tolerancj  w sto-

sunku do naszych uczu  religijnych. W ka d

rod  o godzinie 8:00 pojawia si  w szkole 

grupa uczniów i nauczycieli, którzy przycho-

dz , bo tego potrzebuj . I niech tak zostanie.  

(m)   
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Biada zwyci zcom 

============== wiat nie jest sprawiedliwy. Pogl d

ten znany jest nie od dzi . Na nowo u wiado-

mi em sobie go jednak ostatnimi czasy w trak-

cie zawodów pi karskich. Jak mogli cie prze-

czyta  w poprzednim numerze KLONu nasza 

szkolna reprezentacja w tym szlachetnym spo-

rcie jeden mecz wygra a, a drugi przegra a.

Nie by  to jednak koniec zawodów. Czeka y

na nas jeszcze dwa spotkania: pierwsze z 

Energetykiem, faworytem naszej grupy i wice-

mistrzem Radomia z zesz ego roku, a drugie z 

Liceum Ogrodniczym, te  wy ej klasyfikowa-

nym od nas. Zieloni ustanowili tak e najwy -

szy wynik w naszej grupie: ze Spo ecznym 

wygrali a  13: 1! W takiej sytuacji musieli my 

wygra  oba zbli aj ce si  mecze, aby awanso-

wa . No ale zwyci stwo z Energetykiem by o-

by równe temu, które odniós  biblijny Dawid 

nad Goliatem. Ale gra  musieli my 

(chcieli my zreszt  te ). Nasi przeciwnicy na 

boisko weszli bardzo wyluzowani, natomiast 

my, a przynajmniej niektórzy z nas, byli troch

spi ci. Pocz tek meczu by  dramatyczny, ci -

gle musieli my odpiera  ataki przeciwników. 

Sytuacja jednak nied ugo si  odwróci a. Nasza 

obrona przesun a si  na pomoc, by lepiej wi-

dzie  kolejne szturmy na bramk  Energetyka. 

Przeciwnicy byli strasznie zdumieni i zmiesza-

ni takim obrotem sprawy, co by o bardzo wi-

doczne, gdy  nie potrafili oni znale  si  w 

tej, nietypowej dla nich, sytuacji. Zwie cze-

niem naszych ataków by  gol, który wzbudzi

wielk  eufori  u nielicznych kibiców Katolika. 

By  to zarazem czynnik mobilizuj cy do gry 

dla Energetyka, wi c nasza obrona znów mu-

sia a wzi  si  do roboty. Na przerw                   
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schodzili my zm czeni, lecz zadowoleni. W 

trakcie odpoczynku trener Wo niak dokona

taktycznego przegrupowania dru yny, przesta-

wiaj c j  na defensywny styl gry. Rozpocz a

si  druga po owa... Zosta a ona pó niej porów-

nana do historycznej obrony Cz stochowy , 

gdy  by a gra by a bardzo dramatyczna, zacie-

k a i pe na po wi cenia. Dodam, e wynik ju

si  nie zmieni ... Nikt si  tego nie spodzie-

wa !!! ,,S aby” Katolik pokona  Energetyka? 

Niemo liwe! A jednak... ,,Rozg o cie to w 

szkole” -krzycza   trener Wo niak –,,To jak 

zwyci stwo Polski nad Brazyli !!!” Natomiast 

szkoleniowiec naszych przeciwników skwito-

wa  wynik mówi c, e grali bez czo owego za-

wodnika. My za  wiemy, e jedna jaskó ka 

wiosny nie czyni i, e liczy si  fakt zwyci -

stwa, a nie sk adu. Dzi ki temu wynikowi 

przed nasz  dru yn  pojawi a si  realna szansa 

awansu! ,,Wystarczy o” tylko wygra  mecz z 

Ogrodnikiem. Tak ma o i zarazem tak du o...

Jednak my byli my uskrzydlenie i pe ni wiary 

we w asne umiej tno ci po meczu z Energety-

kiem i na boisko weszli my bez l ku w ser-

cach. Skoro pokonali my wicemistrza Radomia 

nikt nam si  straszny! I rzeczywi cie... Po pa-

sjonuj cym meczu, w którym wyra nie zaryso-

wa a si  nasza przewaga, wynik ko cowy by

3: 1 dla nas. Znów wygrali my! Rozegrali my 

cztery mecze i a  trzy zwyci yli my! To wi -

cej ni  w dotychczasowej historii szko y! I tu 

w a nie poznali my ironi  losu, o której pisa-

em na pocz tku. Wyniki innych meczy tak si

u o y y, e o awansie decydowa  bilans bra-

mek. Ten za  nie by  u nas taki najlepszy... Do 

historycznego awansu zabrak o nam tylko 

trzech bramek... Po zawodach mamy mieszane 

uczucia: czy cieszy  si  z tylu wygranych me-

czy, czy smuci  z powodu nie wyj cia z grupy? 

Jedno wiemy na pewno: wiat nie jest sprawie-

dliwy... A jak powiedzia  na koniec trener 

Wo niak ,,Ch opaki... Za rok poka ecie swoj

klas  w pe ni...”

Celebro

Wywiad z Mart  Jaworsk  - przewodnicz c  Samorz du KLO 

KLON: Co Ci  sk oni o do startowania na 

przewodnicz c  naszej szko y?
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KLON: A jak ci sz o w podstawówce? 

Marta: Nie by am wprawdzie przewodnicz c ,

ale nale a am do SU. 

KLON: Mia a wietnie przygotowan  kampa-

ni  wyborcz , czy to tylko Twoja zas uga,

czy kto  Ci pomaga ?

Marta: Pomaga  mi przede wszystkim mój brat-

Micha  (zwany Szczurkiem), no i moja kole anka 

z klasy Marta P owiec, która jest moim sekreta-

rzem. 

KLON: Min y ju  prawie trzy tygodnie od 

wyborów, a nowego sklepiku jak nie by o, tak 

nie ma ku niezadowoleniu fanatyków za-

szczytnego zaj cia jakim jest jedzenie.  

Marta: Jestem dopiero tydzie  na tym stanowi-

sku, nie trzy tygodnie. Przede wszystkim mamy 

problem z zebraniem , poniewa  sorka Skuza na 

razie nie ma czasu, zebranie b dzie w przysz ym

tygodniu. Na nim mamy zamiar omówi  wszystkie 

sprawy.  

KLON: Co z radiow z em? Jako pierwsza z 

niego skorzysta a  podczas kampanii wybor-

czej. W dniu wyborów nasze uszy przez 5 

min. koi  utwór Coolia- czy b dziemy mieli 

szanse do wiadczy  tego zaszczytu jeszcze 

raz?

Marta: Po wyborach ta piosenka lecia a tak krót-

ko, poniewa  nie uzyskali my zgody na co  d u -

szego. Na razie czekamy na rozmow  z  samo-

rz dem. 

KLON: Co s dzisz o swoich by ych rywalach, 

czyhaj cych na  „tron szko y”? 

Marta: My l , e pomy k  by a kandydatura 

uczniów pierwszych klas gimnazjum. My l , e

Aga Pucha a mia a ogromne szanse, eby wygra -

by am pewna, e to ona zostanie przewodnicz c .

Wydaje mi si , e  nadaje si  ona na to stanowi-

sko.           Doko czenie na str. 7 

Doko czenie ze str. 6 
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KLON: No w a nie... pojawi y si  opinie, e  po-

wód tkwi w zmianie imienia twojej konkurentki na 

kartach wyborczych, niektórzy sugeruj , e „

mia a  fart”. 

Marta: Og oszenia by y wsz dzie rozwieszone , e

nast pi a taka pomy ka, my l e ka dy móg  by  o 

tym poinformowany. Poniewa  ró nica g osów by a

tak ma a,  ci le wspó pracujemy z Agnieszka, tak e

nie da si  odczu  tej ró nicy. 

KLON: Ostatnio rozesz a si  plotka, e  planu-

jesz zrezygnowa  z roli przewodnicz cej. Czy 

jest to prawda, czy tylko w cibska zazdro ?

Marta: Nie. Nic takiego nie planuje. 

KLON: Jakie b d  Twoje pierwsze decyzje? 

Marta: Na pewno chcia abym co  zrobi  z radiow -

z em i rozwin  sklepik, ale na pewno nie kosztem 

pani Bo enki. 

KLON: Dlaczego w a nie ty zosta a  szefem 

KLO? Co, twoim zdaniem, przyci gn o wybor-

ców? 

Marta: Nie mam zielonego poj cia... mo e my leli,

e.. znaczy mam nadziej , e my leli, e zmieni  co

w tej szkole i e nadaj  si  na to stanowisko. 

KLON: Jak skomentujesz niezadowolenie wielu 

wyborców, jakoby  by a za m oda do rz dów? 

Marta: My l , e wiek nie ma tu du ego znaczenia, 

poniewa  je eli kto  chce to mo e

zrobi  wiele rzeczy. 

KLON: Jak  ci si  uk ada wspó praca z twoimi 

zast pcami?

Marta: Wspó praca z Ag  P. jest bardzo mi a, ponie-

wa  jest ona serdecznym wspó pracownikiem. Z Ka-

rolem Jamk  nie znam si  zbyt dobrze. Spotka am

si  z nim tylko na debacie. Nie wiem, co mam o nim 

my le , raczej nie zrobi  na mnie dobrego wra enia, 

ale my l , e to si  zmieni. Agnieszka Rogólska jest 

bardzo odpowiedzialna i mi a. 

KLON: Jeszcze jedno pytanie dotycz ce twojej 

kampanii. Wszystkich zastanawia jeden z twoich 

plakatów, na którym by y „dobre samochody”, „

fajni kumple” i „dobry odpoczynek”. Co to mia o

wspólnego z wyborami? 

Marta: To by a sugestia, e je eli lubisz dobre sa-

mochody, dobry odpoczynek, masz fajnych kumpli to 

g osujesz na Mart  Jaworsk . Fajni ludzie g osuj  na 

mnie, po prostu. 

KLON: Czyli  fajni ludzie g osuj  na fajna Mar-

t ?

Marta: Tak. 

KLON: Ok. Dzi kujemy ci bardzo za wywiad. 

Wywiad przeprowadzili:  

                        Asia Hernik i Pawe  Wiech 

Sonda  

Czy jeste  zadowolony z nowego samorz du szkol-

nego?” 

�Tak, nowy samorz d jest bardzo dobry- 51% an-

kietowanych 

�Nie, moim zdaniem zasiadaj  w nim ma o odpo-

wiedzialni ludzie-33,8% ankietowanych 

�Nowy samorz d jest mi oboj tny-  3,2% ankieto-

wanych 

�Nie podoba mi si  nowa przewodnicz ca szko y

(ma e do wiadczenie i nieodpowiedni wiek)- 6,4% 

ankietowanych 

�Nie mog  wyrazi  swojej opinii, gdy  nowy samo-

rz d jeszcze nic nie zdzia a - 4,8% ankietowanych 

W sondzie wzi o udzia  62 uczniów z gimnazjum i 

liceum. Owe dane powsta y tylko i wy cznie na 

podstawie wypowiedzi osób, które wzi y udzia  w 

ankiecie. Serdecznie pragniemy im za to podzi ko-

wa :) A my yczymy nowemu samorz dowi du o

sukcesów i wytrwa o ci. 

                                  Asia Hernik i Pawe  Wiech 

IMPARTYKULACJA ?!? – czyli wst p do studenckich dziwade

===Na ten dzie  ka dy student pierwszego roku 

oczekiwa  z niecierpliwo ci , ale i z nutk  nie-

pewno ci. Bo tak naprawd  nikt nie wiedzia  cze-

go mo e si  spodziewa ! Co prawda ju  na sa-

mym pocz tku roku akademickiego sympatyczny 

kolega z samorz du studentów zapowiedzia  ten 

WIELKI DZIE , ale adnych szczegó ów nie 

zdradzi . Poda  tylko dziwnie brzmi c  nazw  – 

impartykulacja! 

   Na pró no biedny student szuka  tego obco 

brzmi cego s owa w opas ych tomiskach s owni-

ków. Na szcz cie na            Doko czenie na str. 8 
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Doko czenie ze str. 7 

pomoc- ochoczo oczywi cie;) ruszyli bracia- studenci ze 

starszych lat wyja niaj c, e s  to zwyczajne” otrz siny 

odbywaj ce si  po Immatrykulacji (czyli uroczystym paso-

waniu na studenta). I tu w oczach studenta pojawi o si

przera enie! Ju  w wyobra ni widzia  mro ce krew w y-

ach sceny, w których to starsi koledzy wy ywaj  si  na 

biednym, wystraszonym pierwszaku. Na domiar z ego ca a

ta zabawa mia a si  odby  trzynastego (dla osób przes d-

nych by a to zapowied  zbli aj cego si  ko ca wiata!). A 

kiedy nadszed  ten dzie  (dla niepoznaki w ostatniej chwili 

zmieniono nazw  na TRZ SAWISKO) okaza o si , e nikt 

biednych pierwszaków nie chce torturowa ! Wymy lili co

jeszcze gorszego! Potraktowali nas jak przedszkolaków i 

proponowali coraz to dziwniejsze zabawy integracyjne”. 

Na pocz tku by o to mo e nawet ciekawe, no kiedy kazano 

nam si  powita  z osob  stoj c  naprzeciw po eskimosku – 

a przede mn  akurat zatrzyma  si  brunet o piwnych ocza-

chJ no, ale to by  wyj tek... Poza tym uczono nas 

szkockich” ta ców i tym podobnych dziwactw, a dla asu-

chów przewidziano niespodziank  w postaci pysznych cia-

steczek- za dodatkow  op at  niestetyL I tym oto sposo-

bem, dnia trzynastego listopada zosta am przyj ta do grona 

wielkiej studenckiej rodzinyJ 

   Zastanawiali cie si  pewnie jak, tak naprawd  wygl da

tzw. Studenckie ycie. Zapewniam Was, e ca kiem zwy-

czajnie cho ... Na pocz tku, kiedy wie o upieczony stu-

dent przyjedzie do obcego miasta, w którym przyjdzie mu 

sp dzi  kolejne pi  lat ycia, czuje si  bardzo zagubiony. 

NOWA RZECZYWISTO  PRZERA A go. Wydaje mu 

si , e ca y wiat zmówi  si  przeciwko niemu- nie mo e

znale  poczty, dworca, potrzebnego sklepu... a czasem na-

wet zamaskowanego budynku uczelni! A je li ju  trafi do 

tego cennego siedliska wiedzy” to czuje si  jak ma y ro-

baczek, na którego ycie czyhaj  tysi ce wron! I tu nast -

puje moment prze omowy. Nie mia y i tchórzliwy liceali-

sta w jednej chwili zmienia si  w mia ego i  wiadomego 

swoich zalet m odego cz owieka. Nie wierzycie? To naj-

prawdziwsza prawda! Cho  mo e jest to bardziej wymóg 

nowego- jakby nie by o to ju  zupe nie doros ego ycia ni

dobrowolna metamorfoza. 

    Nie masz wyboru, je li jeste  nie mia y to teraz jest naj-

lepszy moment, eby to przezwyci y . Je li Ci si  nie 

uda – nie martw si . Istnieje bardzo du e prawdopodobie -

stwo, e trafisz na bardzo yczliwych ludzi, którzy pomog

Ci si  dostosowa . Ale to TY teraz ZACZYNASZ ODPO-

WIADA  ZA SIEBIE i nikt nie ma obowi zku bawi  si ”

w Twoj  niani . Chyba pod tym wzgl dem studia najbar-

dziej ró ni  si  od liceum. Nikt nie zmusza Ci  tu do na-

uki, bo teraz to Ty wiesz, e je li nie zaliczysz wszystkich 

zaj , a pó niej i egzaminów to mog  Ci  tak bez uprze-

dzenia wyrzuci  ze studiów. Perspektywa niezbyt kusz ca, 

ale niektórzy ju  zaczynaj ci ko” pracowa , by uda o

im si  j  zrealizowa .

   Jednak e szczególny zapa  do nauki (lub jego brak) 

ujawnia si  ju  przed pierwszym kolokwium. Ka dy chce 

wypa  jak najlepiej wi c uczy si  i uczy... co ambitniejsi 

rezygnuj  nawet z weekendowego przyjazdu do domu i za-

tapiaj  si  we wci gaj cej jak wir otch ani nauki. Na dzie

przed owym s dnym dniem, student zazwyczaj stwierdza, 

e nic nie umie- dopada go przera enie i jest ju  bliski 

poddania si , ale jaka  nieokre lona si a przyci ga go do 

le cej na biurku stert kserówek, notatek, ksi ek, skryp-

tów... Bo tak naprawd  student nie uczy si  z jednego ró-

d a, zazwyczaj, eby przygotowa  si  do jednych zaledwie 

zaj  musi sp dzi chwilk ” w czytelni i przewertowa

oko o pi ciu ksi eczek (liczba ta maleje lub wzrasta w za-

le no ci od kierunku i przedmiotu, ale u niektórych wyk a-

dowców wystarcz  czasami tylko dobre notatki z wyk a-

dów). 

    Ale wracaj c do kolokwium to na godzin  przed, student 

nie wygl da ju  jak student, ale jak k bek nerwów. A naj-

gorsze dopiero przed nim- kiedy dostaje kartk  z pytania-

mi, okazuje si , e w g owie ma czarn  dziur  zamiast pa-

mi ci! Teraz tylko od jego wewn trznego opanowania za-

le y, czy cokolwiek napisze. Ale ju  po kilku minutach 

wiedza sama powraca na swoje miejsce i zdumiony student 

stwierdza, e jednak co  umie! 

    Zapewne ciekawi jeste cie co robi student po swoim 

pierwszym kolokwium! Powinien ze znajomymi uczci  w 

jaki  sposób ten wa ny dzie  – tak te  czyni  – ale nielicz-

ni niestety. Wi kszo  jest tak zm czona po kilku nieprze-

spanych nocach, e wraca do domu i k adzie si  spa :) Po-

tem ju  tylko nerwowe czekanie na wyniki... i chwila rado-

ci, b d  gorycz pora ki... 

    Studenta- pierwszaka atakuj  nieznane si y ze wszyst-

kich stron! Pierwsz  barier  jest TAJEMNICZE MIEJSCE 

o nazwie DZIEKANAT, w którym pracuj  sympatyczne 

panie (cho  zazwyczaj niekoniecznie s  one mi e), s u ce 

studentowi pomoc  i u miechem, który cz sto przypomina 

raczej z o liwy grymas. Ale z tymi paniami lepiej nie za-

dziera ! – o tym wie ka dy student. Bo pani z dziekanatu, 

to cz sto jedyna osoba, która mo e Wam w wielu spra-

wach pomóc.     

    Inn  – niezwykle sympatyczn  przeszkod  s  wszech-

obecne kolejki, które s  uroczym urozmaiceniem pierw-

szych dwóch tygodni pa dziernika. Wtedy to, dostanie si

do dziekanatu po odbiór legitymacji, czy na sto ówk , by 

wkupi  obiady, graniczy niemal e z cudem! Je li do tego 

dorzucimy jeszcze k opoty z lokalizacj  sal wyk adowych 

oraz wszechobecn  dezorganizacj  przejawiaj cego si , np. 

pi ciogodzinnym oczekiwaniem pod dziekanatem na plan 

zaj (!!!) to mamy pe ny obraz tzw. studenckiego y-

cia” (ale tylko w godzinach zaj , bo ycie studenta po 

godzinach” to ju  temat na zupe nie inny felieton...) 

                                       Tajemnicza Absolwentka 
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Ja tam by em, czyli relacja z koncertu... 

Na kilka dni przed 7 listopada w mediach zosta a

podana informacja o infekcji gard a wokalisty Iron 

Maiden - Bruce'a Dickinsona. Niestety zespó  by

zmuszony odwo a  kilka koncertów mi dzy innymi w 

Rotterdamie, Helsinkach i niestety we Wroc awiu. Na 

szcz cie nied ugo trzeba by o czeka  na now  date 

drugiego w tym roku wyst pu Brytyjczyków (i w 1/12 

Polaka - ojciec Janicka - Boles aw s u y  nawet w 

Marynarce Wojennej podczas II Wojny wiatowej).

Koncert zaplanowano na 28 listopada. 

Przed Hal  Ludow  we Wroc awiu znalaz em si  po 

godzinie siedemnastej. Atmosfera przypomina a tam 

swego rodzaju metalowy piknik kie baski, jakie  stra-

gany z pami tkami, czasem by o s ycha  chóralne 

piewy jakiego  utworu Ironów. Szybko znalaz em 

moich znajomych z Fan Klubu Sanktuarium. Po wej-

ciu do rodka czeka a wszystkich niespodzianka, nie-

stety nie mi a. Wida , e organizatorzy niezbyt si  po-

starali i na sze cio tysi czny t um przygotowano szat-

nie na oko o 500 osób, do tego czynna by a tylko jed-

na (i do tego p atna toaleta), pomijam ju  tutaj oko o

godzinne opó nienie. Pó niej przeszed em si  po hali 

i zobaczy em co dzia o si  na scenie, gra  wtedy mi-

eszny/ a osny zespó  Kat. Popatrzy em chwilk , po-

kr ci em g ow , po mia em si  i odszed em. 

Na sal  wróci em na chwilk  przed wyst pem gwiaz-

dy wieczoru. Technicy ko czyli ustawia  instrumen-

ty, po chwili gdy przedar em si  pod barierk  z g o-

ników polecia  przebój grupy UFO - Doctor Doctor, 

wszyscy wiedzieli ju  co b dzie za chwil . Niektórzy 

piewali tekst tej piosenki. Niesamowita atmosfera 

unosi a si  w powietrzu. Po chwili zgas y wiat a z 

g o ników polecia  utwór O Fortuna (znany mi dzy 

innymi z Soundtracku z filmu Omen). Zapad a na 

chwil  cisza i zaraz wszyscy zacz li skandowa

"Maiden, Maiden" i zacz o si ! Nicko, Adrian, Dave, 

Steve, po chwili wbiegli na scen  Bruce i nasz Jani-

cek. cisk by  na p ycie straszny, ale nie zwraca o si

na to uwagi. Dickinson (wokalista) biega  po scenie, 

nak ania  fanów do wspólnej zabawy, Ci szybko pod-

chwycili o co mu chodzi i ju  pierwszy refren by  wy-

piewany przez sze  tysi cy garde . Po chwili Bruce 

dosta  od fanów polsk  flag , pokaza  wszystkim i po-

o y  na swoim ods uchu. Ja sta em gdzie  dwa metry 

przed Adrianem. By o to po prostu niepowtarzalne 

uczucie widz c swoich idoli z bliska. Nast pnie ze-

spó  zagra  trzy starsze utwory Wrathchild, Can I Play 

With Madness i The Trooper podczas którego Bruce 

tradycyjnie macha  brytyjsk  flag . Pó niej chwila 

przerwy, wiat a na sali zgas y. I nagle zacz  si

Dance Of Death, spokojny wst p Bruce od piewa

siedz c na specjalnym fotelu. On sam za o y  pelery-

n  z kapturem jak  ma maskotka Eddie na ok adce 

nowej p yty. Wkrótce utwór si  rozkr ci , gitarzy ci

biegali z jednej strony na drug , Dickinson szala  po 

scenie. al by  tylko Nicko, który musia  siedzie  na 

swoim miejscu za perkusj , ale i tak odbi  sobie to ro-

bi c par  wyg upów podczas koncertu. Min o kilka 

piosenek i przyszed  czas na mnie bym cofn  si  tro-

ch  i odpocz , bo ju  naprawd  nie mia em si y, by 

chocia  raz zaklaska . By o to dobr  decyzj , zw asz-

cza, e zacz a si  kolejna przebieranka Bruce'a. Na 

scenie ustawiono kilka zasieków wojskowych, na po-

o ono nich ubrania o nierzy. W ko cu wyszed  Dic-

kinson, przebrany za oficera angielskiego. Powoli za-

cz piewa  "Na obcej ziemi le y on, samotny o -

nierz, grobu nie doczeka  si ; w swych ostatnich s o-

wach modli si  "powied wiatu o Paschendale", wia-

domo ju  by o - lament o nierza z Paschendale. 

Utwór wypad wietnie, mo e brakowa o tylko orkie-

stry symfonicznej graj cej za zespo em. Kolejnym 

wartym uwagi utworem by o No More Lies, a w a ci-

wie to bardziej inte-

resuj ce by  to co 

zdarzy o si  pod-

czas tej piosenki. W 

pewnym momencie 

Bruce wspi  si  na 

rusztowanie sceno-

grafii na oko o 10 

metrów ponad sce-

n , mia  ju  scho-

dzi , gdy jaki  fan 

urwa  si  ochronie i zacz  si  wspina  za Brucem. 

Natychmiast dwóch panów z fosy ruszy o za nim. Od-

razu gdy go z apali zacz li go bi  na rusztowaniach. 

Chyba nie zdali sobie sprawy z tego co by si  sta o

gdyby spadli. Oczywi cie, e fan nie post pi  dobrze. 

Ale gdyby wszyscy spadli?     Doko czenie na str. 10 

KLON str. 9
Listopad– grudzie



Doko czenie ze str. 9 

Ju  mo na by o sobie wyobrazi  t  nagonk  na ze-

spó  po koncercie. Po ci gni ciu fana na ziemi ,

od razu zaj o si  nim kilku ochroniarzy. Po twa-

rzach zespo u wida  by o z o  na lekkomy lnych i 

brutalnych ochroniarzy, Bruce o ma o ze z o ci, a 

w a ciwie w ciek o ci nie zeskoczy  ze sceny 

(zreszt  swoje zdanie o ochronie wyrazi  bardzo 

dosadnie po koncercie). Pó niej zespó  zagra  trzy 

klasyki: wietna piosenka na koncerty - Fear Of 

The Dark (oczywi cie chóralnie od piewany przez 

fanów), przebój Hallowed Be Thy Name i ko cz -

cy zasadnicz  cz  koncertu - Iron Maiden, pod-

czas którego zza Nicko wy oni o si  nowe oblicze 

Eddiego. 

Po krótkiej przerwie wróci em na swoje miejsce, 

tym razem bezpo rednio przed Bruce'a, zespó  po 

chwili tak e przyszed . Gitarzy ci usiedli na krze-

se kach, trzymaj c w r kach akustyczne gitary, 

Dickinson szybko przedstawi  muzyków i zacz

si  dla mnie najlepszy utwór tego koncertu - Jour-

neyman. Po prostu powali  mnie na kolana mimo, 

e ci gle skaka em :D. Ci ko jest mi opisa  mój 

zachwyt. Do tego jeszcze refren "Wiem swoje, mó-

wi  to co chc  i nikt mi prawa do tego nie odbie-

rze!". Pó niej troszk  przejedzony ju  klasyk The 

Number Of The Beast, podczas którego wyszed

"chodz cy" Eddie i na wielki fina  - Run To The 

Hills, który by  wielkim szale stwem. Janick jak 

zwykle wyczynia  cuda ze swoj  gitar , Bruce 

krzycza  "krzycz dla mnie Polsko!!!", Adrian z 

Dave'm biegali ci gle po scenie, Steve wspomaga

wokalnie Dickinson'a, a Nicko? A Nicko znów sie-

dzia  za perkusj , ale by  zadowolony gdy  pod-

czas prezentacji zespo u to on otrzyma  najwi ksz

owacj . I tak zako czy  si  koncert. Z apa em jesz-

cze kostk  do gitary Adriana, któr  trzyma em tak 

mocno, e dopiero przyjrza em jej si  na spokojne 

w samochodzie. 

Mo na by szczerze powiedzie , e gdyby nie kon-

cert Iron Maiden to tegoroczny Mystic Festiwal 

by by wielk  pora k  organizacyjn . Mimo wiet-

nego show, pozostaje jednak niesmak ze wzgl du

na k opoty z szatni , toalet , wpuszczaniem do ha-

li, czy pobiciem fana... . Na szcz cie dwa dni pó -

niej w Krakowie koncert by  bardzo dobrze zorga-

nizowany. A nam - fanom pozostaje mie  nadzieje, 

e zespó  powróci zgodnie z zapowiedzi  w przy-

sz ym roku! 

The LasT Child 

Radom-miasto Twojej szansy? 

Oto mia am kiedy  okazj  oprowadza

po naszym mie cie znajom  z Krakowa. Taka 

krótka jednodniowa wycieczka, któr  zacz y-

my oczywi cie od eromki” i przesz y my 

parkiem a  do katedry i z powrotem. Nast p-

nie posiedzia y my chwil  na fontannach, 

wpad y my do ksi garni, posiedzia y my z lo-

dami przed ko cio em garnizonowym, a na-

st pnie ruszy y my na rynek starego miasta do

muzeum sztuki wspó czesnej. Wycieczk

sko czy y my w Resursie, gdzie akurat odby-

wa a si  wystawa minera ów i na pami tk  mi-

ego dnia kupi y my sobie bransoletki. W su-

mie ca kiem udany weekend. Ale najbardziej 

zaskoczy a mnie wypowied  mojej znajo-

mej: Bo e, jak ja bym chcia a mieszka  w 

Radomiu!”. Z pocz tku mnie zatka o, ale po 

d ugiej rozmowie dosz am do wniosku, e co

w tym jest... 

Podobno na Radom narzekaj  sami Ra-

domianie, e brudno, e chuliga stwo, e nie 

ma dobrych ulic, e nic si  nie dzieje i w ogó-

le takie odludzie, za którym zaraz zaczyna si

Rosja, albo jeszcze lepiej biegun pó nocny. 

Wszyscy bawolim wzrokiem wpatruj  si  w 

tak  Warszaw  ( bo ma Empiki i Galeri  Cen-

trum”) albo Kraków ( bo takie wiatowe mia-

sto”), a na to co nasze kr c  nosem. miechu 

warte wydaje si  by  stwierdzenie, e u nas 

nic si  nie dzieje”. Przepraszam , a Air Show, 

a koncert Iry”, a wystawa minera ów? Nie, 

no ale dla niektórych to nadal jest nic”. Do-

dajmy jeszcze coroczne imprezy w skanse-

nie... I co-nadal nic, czy mo e w ko cu kto

przyzna mi racj ?

Powiedzmy sobie szczerze- nie taki z y

ten nasz Radom. W ko cu to miasto naszej 

szansy... 

bik 
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Powiedzonka nauczycieli 

Tradycyjnie, czyli jak i miesi c temu zamiesz-

czamy powiedzonka nauczycieli... W dalszym 

ci gu zach camy Was do wspó pracy, zarów-

no z ca  gazetk , jak i z t  rubryk .

Matematyka: 

1. Na kartkówce: 

Sorka: ,, Agata mam ci zabra  kartk ?”

Agata: ,, Dlaczego?” 

Sorka: ,,Nie wiem...” 

2. ,,Jedynka to bardzo dobra sprawa!” 

3. Ucze  do ucznia po klasówce: ,, al mi cie-

bie...”

Sorka: ,,A mnie nie a ujesz?” 

Ucze : ,,Sorki to a uj  na codzie ...”

4. Sorka: ,,Czy ta klasówka by a trudna?” 

Klasa: ,,TAK!!!” 

Sorka: ,,Tak?! By a trudna?! Jak mo ecie tak 

mówi ...”

Angielski:

1. Sorka: ,,Magda, jeste  przygotowana do od-

powiedzi?” 

Magda: ,,No tak troch ...”

Sorka: ,,Nie mo na by  troch  w ci y! Jeste

przygotowana, czy nie?” 

acina:

1. Sorka: ,,Naskar  sorce, e spisujecie!” 

Ucze : ,,Sorko, takie pi kne kobiety nie skar-

.”

2. ,,Dziwi mnie, e ch opcy zachowuj  si  jak 

dziewczynki...” 

Niemiecki: 

1. Ucze : ,,Udziela sorka korepetycji?” 

Sorka: ,,Tak.” 

Ucze : ,,Ale p atnych?” 

Rebusoland

Ostatnimi czasy dowiedzieli my si , i  w na-

szej szkole funkcjonuje Towarzystwo Rebuso-

we. Zachwyceni ich twórczo ci  postanowili-

my nawi za  wspó prac  z nimi. Ich twory 

s , naszym skromnym zdaniem, co najmniej 

ciekawe. Zapytali my ich sk d czerpi  na-

tchnienie oraz co s dz  o swojej twórczo ci. 

Oto co nam powiedzieli: ,,Nasze rebusy obra-

zuj  obecn  sytuacj  geopolityczn . Mo na w 
nich tak e zauwa y  odbicie klimatu szko y

oraz liczne wp ywy impresjonizmu. Wyra amy

w nich tak e swoje koegzystencjalne przemy-
lenia, a bezpo redni  inspiracj  jest balet 

mongolski oraz sk ad ogórków w occie. Chce-
my tak e w ten sposób zaprotestowa  przeciw 

dyskryminacji oscypków w ni szych partiach 

naszego kraju. W przysz o ci zamierzamy wy-
s a  nasze prace polskim o nierzom stacjonu-

j cym w Iraku, by zwi kszy  ich morale. Na 

koniec chcieliby my jeszcze wyrazi  solidar-
no  z producentami bananów na Grenlandii, 

w uznaniu ich ci kiej pracy.”

Na pocz tku zamieszczamy kilka prostszych

(wg. twórców) rebusów. Ostrzegamy jednak, 

e ich twórczo  jest do  ekscentryczna i nie 

zawsze zrozumia a... Oto one: 

1.                     NAPIS

2.                INNY NAPIS 

3.  

4.        NAPIS BARDZO ADNY

5.                      S O

6.

Rozwi zania na na-

st pnej stronie.
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apu capu, czyli listy do redakcji 

Listy do redakcji mo ecie wysy a  na 

naszego redakcyjnego maila: kato-

lik_klon@o2.pl . Na ka dy list odpo-

wiemy. A tymczasem zamieszczamy 

te ju  otrzymane... 

Was chyba porombalo!!! 
Co to sa za pomysly z tym piaskeim?!?! Myslicie ze 

jestescie tacy cwani?? Czy wy wiecie jak ciezko usu-

noc taki material z plecaka?? NAstepnym razem od-
dam plecka do czyszczenia na wasz rachunek!! Wy-

praszam sobie!!! To nie bylo smieszne... 

                        Pewien  Gimnazjalista... 

Szanowny i drogi Gimnazjalisto! 

Rozumiemy Twoje pretensje, my limy wr cz, e s

one ca kowicie uzasadnione. Nie powiemy, e wie-

my jak si  czujesz, poniewa  nie jeste my uwielbia-

ni przez tabuny Zrozpaczonych Gimnazjalistek... A 

co do samej idei piasku to musimy ze wstydem 

przyzna , e powodowa a nami tylko i wy cznie

lepa zazdro ... Przepraszamy...  

W listach zachowano pisowni  orginaln !!!

Wychodz c naprzeciw oczekiwaniom czytelników 

postanowili my stworzy  dzia  z og oszeniami... 

1. AAAPoszukuj  sensu do gazetki- Redakcja...-tel. 

505 798 171 

2. aaaaa Sprzedam rozrzutnik obornika, rocznik ’97, 

ma o u ywany, cena do uzgodnienia- oferty mailem: 

katolik_klon@o2.pl 

3. Kupi  niezardzewia  bron  o wymiarach od 3 

metrów kwadratowych- kontakt: celebro@interia.pl 
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Za  aby pomóc Wam wczu  si  w wi teczny nastrój zamieszczamy króciutki wierszyk ks. Jana Twar-

dowskiego. Mamy nadziej , e nie tylko my czujemy Ducha wi t i nikt nas nie b dzie ciga  za u ycze-

nie tego tek ciku...  

yczenia

ks. Jan Twardowski 

Czego yczy  osio kowi, z uwa nymi oczami, za stajenki betlejemskiej? 

yczymy mu, eby nie by  zawsze szary, eby by  czasem aciaty. eby osio ek nie by  stale uparty jak 

osio ek. 

yczymy wo owi, eby nie rycza  na ca e gard o.

yczymy pastuszkom, eby mieli adn  pogod , eby deszcz na nich nie chlapa , kiedy pilnuj  owiec, e-

by byli w dobrym humorze, nawet kiedy musz  wsta  o pi tej rano. 

yczymy anio om, eby nie tylko fruwa y, ale chodzi y po ziemi z lud mi i nie zazdro ci y archanio om. 

yczymy Trzem Królom, eby nie zab dzili i powrócili do swych domów. 

yczymy wi temu Józefowi, eby nie osiwia , eby by  zawsze u miechni ty. 

yczymy ma emu Jezusowi, eby Go wszyscy kochali, chocia  Go nie wida .

yczymy sobie, eby my byli lepsi, nie tylko na wi ta, kiedy si  dostaje prezenty. 
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Redakcj  tworz : Asia Hernik, Agnieszka Rogólska, Tajemnicza Absolwentka, Emilia N dzi, Ania Sar-

nowicz, Monika Sowa, Dorota Sadkowska, Sylwia Turek, Marcin Góra, Piotrek M czkowski, Pawe

Wiech, Przemek Skrzy ski i Marcin Fogiel. Wspó praca: Marcin  ar ok, Miko aj Szmit, czyli Klub Seba-

stian

Specjalne podzi kowania dla pani profesor Jolanty Skuzy i pana Rafa a Celeja za pomoc 

przy tworzeniu KLONu!!! 
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