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Intro... 

Wreszcie!!! Je li macie podobne odczucia do 
moich, trzymaj c ten numer KLONu, zapew-
ne tak samo jak i ja mówicie powy sze s o-
wo. Niejednokrotnie by em zaczepiany przez 
ludzi na korytarzach naszego ukochanego 
przybytku edukacyjnego i pytany o termin 
wydania gazetki. Jeszcze w zesz ym roku na-
le a em do tych, którzy nie potrafili zrozu-
mie  co to za problem wyda  12sto stronico-
w  gazet  raz na 2 miesi ce... Tymczasem 
jak si  okaza o problem jest i to nie ma y. A 
wszystko to wygl da mniej wi cej tak... Na 
pocz tku zawsze jest pomys . To znaczy nie 
zawsze jest, tylko zawsze powinien by . Z 
tym wbrew pozorom nie jest atwo: mózgi 
uczniów KLO s  ju  wystarczaj co przem -
czone i nieraz trudno zmusi  je do wykony-
wania dalszej pracy. Ci ko si  poza tym za-
ch ci  do pracy, gdy alternatyw  jest b ogie
lenistwo przed telewizorem i poch anianie
kolejnych porcji nie problematycznej kultury 
masowej. Jednak, gdy si  odess  si  od ekra-
nu i zmusz  ju  swoj  g ow  do pracy, po 
wielu ci kich godzinach na kartce papieru 
przed moimi oczyma widnieje kilka okupio-
nych hektolitrami potu pomys ów. Teraz re-
daktor naczelny (czyli ja:) przyst puje do 
kolejnego etapu dzia a  jakim jest zwo anie
zebrania redakcyjnego. Po wydrukowaniu 
plakatów informuj cych o powy szym, po 
okre leniu terminu i miejsca spotkania 
przychodzi nerwowe oczekiwanie na t
chwil  prawdy, wype nione tylko jednym 
pytaniem: czy tym razem kto  przyjdzie, czy 
te  znowu b d  przemawia  do dzieciaka 
pytaj cego mnie, któr dy na Wawel? 
Nierzadko po up ywie wyznaczonego 
terminu prze ywam chwile zw tpinienia co 
do s uszno ci swej pracy... No ale handra 
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przechodzi i znów trzeba wzi  si  do 
roboty. Po wyznaczenie kolejnego terminu (i 
kolejnego... i kolejnego... i kolejnego...) 
zebranie w ko cu udaje si  przeprowadzi .
Wtedy te  przychodzi nast pna chwila 
za amania newowego, gdy pomys y
powsta e w m kach spotykaj  si  z 
bezlitosn  krytyk  otoczenia. Ale na 
szcz cie po nied ugim czasie udaje si
przekona  cz  osób do cho  niektórych 
propozycji. Wtedy redaktor(ci gle ja) 
wyznacza termin na napisanie artyku ów i 
odlicza dni do tego, gdy otrzyma upragnione 
materia y. Gdy jednak nadchodzi godzina 
zero okazuje si , e termin wydania numeru 
musi si  przenie  w przysz o , gdy
bezlitosne grono pedagogiczne pozarzuca o
cz onków redakcji wiadrami wype nionymi
klasówkami. Nauczyciel jednak te  cz owiek
i po pewnym czasie ma do  ci g ych
przera onych i nienawistnych spojrze
utkwionych w niego, gdy wymawia s owo ,,
sprawdzian”. Tak wi c, by odzyska
równowag  psychiczn , na pewien czas 
zaprzestaje go u ywa . Wtedy te  redakcja 
ma odrobin  czasu, któr  mo e wreszcie 
spo ytkowa  na napisanie mojego 
wymarzonego artyku u. No dobra: trzymam 
ju  w r kach wszystkie materia y i 
u miecham si  od ucha do ucha. To jednak 
nie oznacza ko ca roboty. Teraz przychodzi 
czas na wojn . Wojn , w której przewaga si
le y zdecyowanie nie po mojej stronie. Na 
szcz cie mam te  pewnego sprzymierze ca.
Wojna ta dotyczy proszenia nauczycieli o 
zwolnienie mnie z lekcji i wys anie do sali 
informatycznej, bym móg  w zaciszu tego 
pomieszcznia posk ada  numer do kupy. 
Sprzymierze cem jest oczywi cie sorka 
Skuza, która pomaga mi przekonywa
pedagogów, e je li mnie nie puszcz , to 
wyrzuty sumienia nie dadz  im spa  przez 
najbli sze 2 tygodnie. Niekiedy jednak moja 
elokwencja i persfazja Pani Doktor nie 
wystarczaj  i musz  pozosta  w sali i tylko 
wyobra a  sobie ukazanie si  numeru na 
czas. Gdy jednak ju  zostan  zwolniny nie 
oznacza to natychmiastowego sukcesu. 
Wszak KLON jest sk adany na programie ze 
stajni Microsoftu. Niejedna za  osoba wie, 
e programy, którym patronuje Bill Gates, 

maj  pewien z o liwy zwyczaj usi owania
by  m drzejszymi od cz owieka. Tak samo 

jest i w tym przypadku. Po d u szej dyskusji 
udaje mi si  jednak przekona  Publishera, e
pocz tek artyku u na stronie 3 a jego 
zako czenie na 10 mo e nastr cza  pewne 
trudno ci w czytaniu. W ko cu udaje mi si
posk ada  wszystko i odda  do durku. 
P o m i j c  d r o b n e  p r o b l e m y  z 
nieakceptowaniem przez drukarki 
niektórych polskich czcionek oraz z 
wci ganiem papieru, wszystko idzie jak z 
p atka. I przychodzi ten upragniony 
moment: w swoich d oniach trzymam 
jeszcze cieplutki, b yszcz cy nowo ci
numer KLONu!!! Czuj  si  wtedy w pe ni
usatysfakcjonowany. W takiej chwili 
zapominam ile nerwów i si  to wszystko 
kosztuje, przepe niony mi o ci  wybaczam 
wszystkim ludziom i my l , e by o warto. 
Chwile takiego szcz cia nie trwaj  jednak 
d ugo... Krótka przerwa i za kilka dni trzeba 
maszyn  od nowa pu ci  w ruch by kolejny 
numer powsta  na czas. W tym miejscu chc
podzi kowa  Pani Profesor Jolancie Skuzie 
za pomoc, Panu Rafa owi Celejowi za 
cierpliwo  w wys uchiwaniu moich 
z o ecze  pod adresem Microsoftu oraz za 
udost pnianie sprz tu, ca ej Redakcji za to, 
e tworz  co  co mog  wydrukowa , by nie 

sprzedawa  Wam czystych kartek oraz 
wszelkim osobom pomagaj cym mi w tym 
pracoch onnym procesie twórczym, którzy 
mimo mojego dziwnego zachowania nie 
zadzwonili jeszcze po sympatycznych 
panów oferuj cych bia e ciuszki z 
r kawiami wi zanymi na plecach. Chc  te
przeprosi  Was za wszelkie b dy 
ortograficzne, interpunkcyjne itd., za 
pomy ki, za braki polskich liter(jak np. w 
yczeniach z okazji Bo ego Narodzenia i w 

rozwi zaniach rebusów) oraz wszelkie inne 
nieprawid owo ci. Na koniec nie pozostaje 
mi nic innego jak jeszcze prosi  o 
wyrozumia o (tak e Pana, Panie 
Profesorze, który z lubo ci  wynajduje w 
KLONie wszelkie b dy i zakre la je 
flamastrem).                                        
            Celebro
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1. Znów ruszy y obligacje szkolne, tym ra-
zem na 2 semestr. Obecnie s  one wydru-
kowane na ó tym papierze, cena za  nie 
zmieni a si  i nadal wynosi 3z . Naby  je 
mo na u skarbnika SU, Karola Jamki z kla-
sy IIB (sala nr 12). W chwili sk adania nu-
meru s  jeszcze dost pne w sprzeda y. W 
1 semestrze wydrukowano 270 obligacji, z 
czego sprzedana zosta a ponad po owa. W 
tym pó roczu przygotowano 200 sztuk. 

2. Samorz d, by powi kszy  swe fundusze, 
postanowi  sprzeda  makulatur . Na pierw-
szy ogie  posz y przedawnione dzienniki 
ustaw z archiwum szkolnego. Za 100 kilo 
papieru (5 wielkich worów-wierzcie: by y
ci kie...) otrzymano ca e... 10 z . Z niepo-
twierdzonych informacji nieoficjalnie wia-
domo, jakoby w najbli szym czasie plano-
wano sprzeda  w skupie dzienniki 
uczniowskie. Redakcja obawia si  jednak, 
e to tylko marzycielskie plotki. 

3. Tak e w celu zwi kszenia bud etu SU, w 
najbli szym czasie mo e ruszy  zapowia-
dana ju  w programach wyborczych, akcja 
rozlepiania reklam w szkole. Dowiedzieli-
my si , e oferta naszej szko y ju  zosta a

z o ona w biurze reklamowym. Mo na si
spodziewa , e ju  nied ugo mi e panie b -
d  nas przekonywa  w toaletach, e papier 
firmy XYZ jest najbardziej mi kki.

4. Zostanie powtórzona akcja zbiórki pieni -
dzy na ywno  dla biednych, tym razem z 
okazji wi t Wielkiej Nocy. Nasza szko a
ju  po raz kolejny wspó pracuje z Kara-
nem. Zbiórka b dzie mia a miejsce w M1. 
Chcieliby my gor co podzi kowa  wolon-
tariuszom za ich serca otwarte na k opoty
drugich ludzi. 

5. W naszej szkole pojawi si  skrzynka kon-
taktowa. Wrzuca  do niej b dzie mo na
spisane propozycje dla samorz du oraz 
KLONu. Ma ona s u y  tak e jako poczta 
wewn trz szkolna, do wymiany korespon-
dencji mi dzy uczniami. SAMORZ D
ANI KLON NIE BIOR  ODPOWIE-
DZIALNO CI ZA TRE  PRZESY A-
NYCH LISTÓW!!! Dodatkowo przypomi-
namy, e z redakcj  nadal mo na si  kon-
taktowa  za  pomoc  internetu 
(katolik_klon@o2.pl). Przy tworzeniu 

skrzynki SU skorzysta  z uwag poprzednie-
go zespo u redakcyjnego KLONu i wiel-
ko  otworu ma uniemo liwi  dobroczy -
com dokarmianie samorz du oraz aktualnej 
redakcji.

6. Nieoficjalnie wiadomo redakcji, jakoby 
przedstawiciele naszej szko y mieli wyst -
pi  w Paradzie Celtów organizowanej 
przez Parlament M odzie owy.

7. W zesz ym roku by  Dzie  Epok, w tym 
b dziemy wi towa  Dzie  muzyki. Po-
szczególne gatunki zosta y ju  przyporz d-
kowane poprzez losowanie klasom naszej 
szko y. SU wybra  nast puj ce rodzaje mu-
zyki: rock, pop, hip- hop, metal, techno, re-
agge, klasyczna, lata 70 i 80, jazz, blues, 
country. Przewodnicz cy klas stworz  ko-
misj , która to b dzie ocenia  klasy w ta-
kich kategoriach: wystrój pomieszczenia, 
przebranie uczniów oraz prezentacja na fo-
rum szko y.

8. Nied ugo tak e powinna ruszy  kolejna 
edycja konkursu na wystrój sal. Wszelkich 
informacji udziela niezmiennie ucja B k
z klasy IIc (sala nr 13). 

9. Dwójka uczniów naszej szko y( Agnieszka 
Rogólska, Marcin Fogiel) wzi a udzia  w 
polsko–niemieckim spotkaniu w Obersdor-
fie pt. ,,Witamy s siadów z Unii Europej-
skiej”. Spotkanie to trwa o od 19 do 28 
marca br. Warto doda , e na 6osobowej 
li cie rezerwowej, figurowa y a  4 osoby z 
KLO (kolejno: Ania Sarnowicz, ucja
B k, ukasz S pio  oraz Kasia Chudzik). 
Relacja z projektu w nast pnym numerze. 

10. MAMY DJ-a!!! Odby o si  zebranie ko-
misji, która mia a za zadanie wybranie go. 
By o a ... 2 kandydatów: Grzesiek Sulis i 
Piotrek Kwiecie . Zwyci zc  zosta  starszy 
z nich, Grzesiek. Wygra  on zdecydowan
wi kszo ci  g osów. Gratulujemy!!! 

11. Nasza szko a bra a udzia  w targach szkó
w Kozienicach. Wi cej w nast pnym nu-
merze. 

Co w KLO piszczy (oprócz drzwi), czyli krótki serwis informacyjny. 
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Wywiad z Karolem Jamk  – skarbnikiem SU 

Poni ej zamieszczamy wywiad z cz on-
kiem naszego samorz du.  

KLON: Do naszej szko y przyszed e  nie-

dawno, a ju  znaj  ci  wszyscy jej ucznio-

wie. Jeste  skarbnikiem SU. Jak to si  sta-

o? Czy to twój wrodzony talent zjedny-

wania sobie ludzi??? 
Karol: Pomy la em sobie, e by oby to du-
ym osi gni ciem, eby w ci gu 2 miesi cy

po przyj ciu do tej szko y zosta  cz onkiem
samorz du. By em wytypowany przez klas
i wychowawczyni  bez mojej wiedzy, nie 
sprzeciwia em si , a e sztab wyborczy mia-
em dosy  dynamiczny to sko czy o si  to 

jak si  sko czy o....
KLON: Plakaty towarzysz ce twojej 

kampanii przedstawia y Karola-karatek .

Czemu to mia o s u y ? Mo e to zwyk y

brak skromno ci....?
Karol: Pomys  na moje plakaty by  bardzo 
prosty, aby w ten sposób przemówi  do bar-
dzo licznego grona gimnazjalistów. Nie 
wiem, czy to rzeczywi cie zadzia a o, ale 
pomys  by  chyba trafiony. 
KLON: Twoja popularno  w KLO ca y

czas ro nie. Czy w poprzedniej szkole i w 

gimnazjum równie  by e  w centrum za-

interesowania? 
Karol: ( miech) No pytanie, po którym trud-
no mi ukry  jakie  zak opotanie.... Wiesz co, 
nie wiem... w szkole si  jako  odnalaz em, z 
VI LO odchodzi em z ci kim sercem, bo 
tam te  mi si  bardzo podoba o. Wcale nie 
uwa am eby tutaj by o gorzej, ludzie s  faj-
ni...
KLON: Jak uk ada ci si  wspó praca z in-

nymi cz onkami SU?
Karol: Bardzo ciesz  si , e Marta i 
Agnieszka P. zaj y miejsca de facto przede 
mn , poniewa  s  bardzo energicznymi i do-
brze wywi zuj cymi si  ze swoich obowi z-
ków. Nawet s dz , e robi  to lepiej ni  ja 
bym to robi  na ich miejscu. 
KLON: Czy b d c skarbnikiem SU zrezy-

gnujesz ze swoich obietnic przedwybor-

czych, czy b dziesz stara  si  je realizo-

wa ?
Karol: Moje obietnice dotyczy y przede 
wszystkim mojej wizji jako przewodnicz -
cego. Przewodnicz cym nie zosta em, zaj -
em 3 miejsce, które oznacza o zostanie 

skarbnikiem i wywi zuje si  z obowi zków
skarbnika, którego zadaniem jest zbieranie 
pieni dzy.
KLON: Mimo twojej popularno ci s  w 

szkole ludzie, którzy uwa aj  ci  za zwy-

k ego, nudnego i w dodatku zakochanego 

w sobie. Jaki naprawd  jest Karol Jam-

ka?
Karol: Jest taka prawda w  yciu, e je eli
jest si  zwi zanym, nawet na szczeblu szkol-
nym, z dzia aniem politycznym, nigdy nie 
b dzie si  mia o samych przyjació . B dzie
si  mia o równie  wrogów. Nie zawsze  to, 
co robimy spotyka si  z pozytywnym odze-
wem. Kwestia jest taka, eby tych przyjació
by o wi cej. A je li kto  ma co  do mnie, 
jest to absolutnie jego sprawa. A dopóki nie 
mówi mi tego w twarz jest po prostu tchó-
rzem. To tyle... 
KLON: Dzi ki za wywiad....

Wywiad przeprowadzi a
Joanna Hernik 

Karol jaki jest ka dy widzi... 

KLON str. 4 



Underground 

Pierwszy semestr ju  dawno odszed
w niepami , drugi trwa ju adny kawa ek
czasu. Do tej pory nasz szkolny samorz d
mai  ju  wiele okazji by si  zaprezentowa .
Patrz c na jego dzia alno  mam mieszane 
uczucia. Mam tu na my li przede wszystkim 
nieoficjalne za atwianie niektórych spraw 
dotycz cych przecie  bezpo rednio szko y.
Pierwsza z nich dotyczy obligacji szkolnych. 
Zwyk y ucze  na pocz tku nie mia  mo li-
wo ci dowiedzie  si  oficjaln  drog  o poja-
wieniu si  nowej edycji. Takie informacje 
dost pne by y tylko poprzez poczt  panto-
flow , ta za , jak wiadomo, ma ograniczony 
zasi g. Oficjalne og oszenia pojawi y si  do-
piero 11 marca, obligacje dost pne by y ju
kilka dni wcze nie. A przecie  wydrukowa-
nie od razu 25 og osze  informuj cych i roz-
lepienie ich w szkole nie by oby wielkim 
problemem. Nawet je li trzeba by zosta  30 
minut po lekcjach nikt nie powinien mie
pretensji- wszak s u ba spo eczno ci szkol-
nej do czego  zobowi zuje. Tymczasem 
dezinformacja w tej materii godzi w sam sa-
morz d: mniej informacji= mniej sprzeda-
nych obligacji= mniej zarobionych pieni -
dzy. Nie wierz , e naszego samorz du nie 
sta  by o na doj cie do takich wniosków. Co 
wi c wp yn o na taki a nie inny obrót spra-
wy? Nie wiadomo... Ca e szcz cie, e og o-
szenia koniec ko ców ukaza y si .
Druga sprawa jest z ca  pewno ci  jeszcze 
bardziej kontrowersyjna. Dotyczy ona radio-
w z a szkolnego, a konkretniej obsadzenia 
stanowiska g ównego DJ-a. aden konkurs 
nie zosta  oficjalnie og oszony, ani przepro-
wadzony. Tymczasem KLON doszed  do in-
formacji, e DJ zosta  ju  wybrany. Przez 
kogo? W jaki sposób? Podobno konkurs zo-
sta  przeprowadzony, podobno by o 11 kan-
dydatów. Podobno, bo oficjalnie nic nie wia-

domo. A mo e stanowisko DJ zosta o obsa-
dzone na skutek kumoterstwa? SU zaprzecza 
takim informacjom, ale... Nasza redakcja na 
zebraniu samorz du zg osi a wniosek o po-
nowne przeprowadzanie konkursu, tym ra-
zem jawnie i oficjalnie. Na tym samym ze-
braniu wybrano komisj , która mia a zaj c
si  wyborem. Dodajmy, e do niej zosta
tak e wybrany przedstawiciel KLONu, by 
tym razem by  dobrze o wszystkim poinfor-
mowanym i trzyma  r k  na pulsie. Komisja 
mia a si  zebra  na pocz tku marca, a prawo 
do jej zwo ania mia a przewodnicz ca SU 
Marta Jaworska. 9 marca spo eczno  szkol-
na mia a pozna  oficjalne wyniki. Zebranie 
to odby o si  16 marca, czyli z lekkim opó -
nieniem. Dobrze, e w ogóle si  odby o i 
tym razem nie mam ju adnych w tpliwo-
ci co do uczciwo ci wyboru. 

            Z ca  pewno ci  takie za atwianie
spraw budzi niesmak oraz w tpliwo ci co do 
czysto ci metod. Wszak kiedy nic nie wia-
domo, wyobra nia dzia a i do g owy przy-
chodz  ró ne pomys y dotycz ce dzia a
SU. Dlatego te  upraszamy samorz d, aby 
zawsze wszystkie sprawy by y za atwiane w 
100% jawnie (i punktualnie)- wtedy wszyst-
ko b dzie jasne i z ca  pewno ci  nie b -
dzie nam grozi a adna afera- KLOwy odpo-
wiednik „Rywin gate”. A przecie  wszyscy 
chcieliby my, by nasza edukacja przerywana 
by a tylko i wy cznie akademiami, wy-
cieczkami i wcze niejszymi zwolnieniami 
nas do domów, nie za  dochodzeniami, prze-
s uchaniami i og aszaniem represji.  

Celebro

Spowied  maturzysty 

          Jestem zbiorem najró niejszych zda-
rze , przygód, sytuacji i uwarunkowa  gene-
tycznych, ma  drobin , zbudowan  z jesz-
cze mniejszych odprysków osobowo ci i 
charakterów innych ludzi. W tej przedziwnej 
mieszance, podobnie jak w ca ym wszech-

wiecie, ogromn  rol  odgrywa przypadek, 
sprowadzaj cy si  na co dzie  do banalnego 
pytania: „co by by o gdyby?” Gdybym uro-
dzi  si  w innym miejscu i czasie, gdybym 
jako dziecko uczy  si  wytrwale matmy, 
gdybym spotka  w moim yciu innych ludzi, 
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gdybym wybra  inn  szko ... Nie znam, i za-
pewne nigdy nie poznam odpowiedzi na te 
szalenie interesuj ce i nurtuj ce mnie pytania. 
Trudno jest mówi  o tym co by o, bo ka dy
cz owiek yje zawsze przede wszystkim przy-
sz o ci , jawi c  si , w zale no ci od wiato-
pogl du, jako raj lub piek o. Rzadko wracamy 
do tego co za nami, zapami tuj c zazwyczaj 
tylko dobre rzeczy. Bardzo lubi  zak ada  ró-
owe okulary przesz o ci i przygl da  si  mi-

nionym wydarzeniom. Rzut oka na pierwsze 
prze ycia zwi zane ze szko : obóz zapoznaw-
czy w Szklarskiej Por bie, nowi ludzie i ja – 
lekko zagubiony po ród rzeszy nieznanych mi 
twarzy. Pierwszy dzie  w szkole, pierwsza mi-
o , pierwsze znajomo ci, pierwsza klasówka, 

strach i rado  – to wszystko ju  min o, ule-
g o niszcz cemu dzia aniu czasu. Pozosta a je-
dynie kolorowa masa wspomnie yj ca
gdzie  w mojej wiadomo ci i ujawniaj ca si
wówczas, gdy jestem w lekko nostalgicznym 
nastroju. Nie s  to jakie  arcyciekawe konkre-
ty, porywaj ce historie i prze mieszne anegdo-
ty – pozosta  raczej sam nastrój, przepe niony
sentymentaln  my l  powtarzan  cz sto przez 
babcie, nauczycieli i kumpli z podstawówki: „
ach, jak to zlecia o...”. No w a nie, zlecia o i 
ju  nie wróci. My l  teraz o maturze, studiach, 
egzaminach i tysi cu sprawach wa niejszych
ni  rozgrzebywanie wspomnie  i zmaganie si
z wci  nieodgadnion  zagadk  czasu. A jed-
nak nie mog  oprze  si  wra eniu, e wszyst-

ko to, co wydarzy o si  w tej szkole by o bar-
dzo wa ne. Patrz  na siebie, zagl dam w g b
mojej duszy i mojego umys u by odnale  nie-
zliczon  ilo  okruchów, z których jestem zbu-
dowany. Jak wiele z nich przylgn o do mnie 
przez ostatnie 4 lata? Sukcesy i pora ki, smut-
ki i rado ci oraz wspaniali ludzie których tu 
spotka em – to wszystko jest histori  mojego 
ycia, jest mn  samym. W tym miejscu wypa-

da oby podzi kowa  postaciom minionego i 
obecnego czasu, ale jak wyrazi  to w odniesie-
niu do tych wszystkich osób które istnia y
b d  istniej  w moim yciu? Jak nie popa  w 
bana  tandetnego teatralnego zako czenia, w 
którym wszyscy bij  brawo, wycieraj  ostenta-
cyjnie plastikowe zy i znudzeni ceremoni  od-
chodz  do swoich domów? Jak przekona
Was, drodzy przyjaciele, e moja wdzi czno
jest szczera i wyp ywa z szacunku jakim darz
wszystkich ludzi których tu spotka em? Jeste-
cie bardzo wa ni, i wszyscy jeste cie cz ci

mnie. Dzi ki Wam za to, e pomimo wielu 
smutnych sytuacji jakie wydarzy y si  w cza-
sie kiedy tu by em, mog  na ko cu powie-
dzie , e by o warto. ycz  Wam, aby wszyst-
kie wasze prze ycia mia y w a nie taki, pozy-
tywny fina . Oby spe ni y si  nasze marzenia i 
oby my nigdy nie zapomnieli tych wszystkich 
yczliwych nam ludzi, z którymi dane nam by-
o si  tu spotka .                                             

            (m.)

Tak si  zastanawiam, o czym Wam tu 
pisa . Zastanawiam si  ju  od tygodnia i nic! 
Co wieczór powtarza si  ta sama scena: siadam 
na moim (nieco skrzypi cym) ó ku, na kolana 
k ad  czyst  kartk  papieru, w d o  chwytam 
prawie ju  wypisany d ugopis, skupiam mak-
symalnie wszystkie swoje my li...i kapituluj
po godzinie. Kartka oczywi cie w dalszym ci -
gu pozostaje nie zapisana, poziom mojej fru-
stracji ro nie z dnia na dzie  w zastraszaj cym 
tempie, a termin oddania artyku u zamiast od-
wleka  si  nieub aganie zbli a si  do ko ca.
Zaczynam coraz cz ciej z niepokojem spogl -
da  na kalendarz... zupe nie jak kilka tygodni 
temu, kiedy to niczym sekundant odlicza am 
godziny dziel ce mnie od pierwszego w sesji 

spotkania oko w oko z egzaminatorem. 
            Rzecz, o której b d  dalej pisa  nie jest 
ani mi a, ani nie sprawia nikomu przyjemno ci
(aczkolwiek istniej  pewne wyj tki). Mo e je-
dynie sprawi , e student na dwa- trzy tygo-
dnie zamieni si  w ma ego, zl knionego cz o-
wieczka, którego g ówn  wykonywan  czyn-
no ci  jest kombinowanie. By  mo e to nie-
zbyt adne okre lenie, ale chyba najlepiej od-
daj ce charakter rozwa a  pierwszaka przed 
PIERWSZ  w yciu SESJ . Teoretycznie, 
ka dy rozs dny ucze  przed wa nym egzami-
nem zacz by si  intensywnie przygotowywa .
Student natomiast robi dos ownie wszystko, 
byleby tylko odwlec przera aj ce widmo na-
uki.
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Jak oswoi  „potwora” 



Na samym pocz tku wychodzi on z za o-
enia, e nale y si  koniecznie dowie-

dzie  czego  o egzaminatorze i o samym 
egzaminie oczywi cie. Informacja takowa 
powinna uk ad nerwowy studenta uspo-
koi , podtrzyma  go na duchu i utwier-
dzi  w przekonaniu, e na pewno po-
my lnie wszystko zda. Wybiera si  wi c
po porad  do starszych kolegów. A ci, za-
miast pocieszenia osypuj  go mro cymi 
krew w y ach opowie ciami o „
egzaminatorach- potworach” i ich meto-
dach przeprowadzania „tortur”. Student 
uzbrojony w tak  wiedze zaczyna si  ba .
Jego organizm produkuje zwi kszone ilo-
ci adrenaliny, umys  pracuje coraz szyb-

ciej...jest to dobry moment, eby zacz
si  przygotowywa  do nauki. Najpierw 
jednak nale y obra  metod , dzi ki której 
mo na przyswoi  materia  z ca ego seme-
stru. Nie jest to sprawa atwa, ale czasami 
to od niej zale y pomy lne zdanie egza-
minu. A kiedy znajdzie ju  odpowiedni
dla siebie metod  mo e by  z siebie bar-
dzo dumny- przez tydzie  wykona  tyle 
pracy ile zazwyczaj zrobi by w jeden  
dzie .... Ale najwa niejsze, e przebrn
przez ten etap i teraz ju  mo e spokojnie 
zabra  si  do nauki. A czasu pozosta o
niewiele. Tydzie  to zazwyczaj du o, ale 
w tracie sesji mija on w zastraszaj cym 
tempie. Jednego dnia stu-
dent zaczyna si  uczy  i od-
p ywa w niezmierzon  ot-
ch a  nauki...by na dwa dni 
przed egzaminem z przera-
eniem stwierdzi , e ju

nie zd y si  nauczy
wszystkiego! I je li nawet 
przetrwa te dwa dni to bilans strat prze-
wy sza ewentualne plusy posiadanej wie-
dzy. Mo e si  wi c lepiej nie uczy ? To 
akurat by oby niezbyt rozs dne rozwi za-
nie- chyba, e kto  bardzo lubi zdawa
egzaminy komisyjne w pó niejszym ter-
minie. Ka dy wi c podejmuje ten trud i 
stawia wyzwanie nauce. 
            Dzie  egzaminu. Po ca onocnej
nauce student ma powa ne problemy  

z przedstawieniem si , nie wspominaj c
ju  o przywo aniu z pami ci tego,, czego 
si  uczy  od tygodnia. Jednak e nie ma 
wyj cia. Na egzamin pój  musi. Z sil-
nym bólem g owy, ogóln  dezorientacj
wkracza na terytorium wroga. Nie jest 
jednak ca kowicie bezbronny. Wie jak 
powinien si  zachowa . Wcze niej bo-
wiem, przeczyta  ju  kilka podr czników
b d  artyku ów, w których to znawcy ra-
dzili co zrobi  by skutecznie zda . Pod-
stawa to elegancki, schludny ubiór 
(czytaj: czysty i wyprasowany), bia a
bluzka nie zaszkodzi a pomóc mo e, na-
wet bardzo. Istotne jest tak e tzw. pierw-
sze wra enie i pozytywne nastawienie. 
Wi c student si  u miecha... a u miech 
jest tym wi kszy im mniejszy jest poziom 
jego wiedzy. Ka dy ma nadziej , e roz-
topi zamarzni te serce profesora Nie 
zawsze si  to udaje ale próbowa  warto. 
Mo e przy odrobinie szcz cia EGZAMI-
NATOR- POTWÓR zamieni si
w agodnego baranka? Tylko co zrobi ,
gdy w trakcie tego „przes uchania” profe-
sor nagle zacznie opowiada  dowcip? 

mia  si  czy zachowa  kamienn  min ?
Zastanawia  si  po co on to mówi, czy 
skoncentrowa  si  na swojej wypowie-
dzi? O tym podr czniki niestety nie 
wspominaj .

            Po szcz liwie zdanej se-
sji rodzi si  w studencie postano-
wienie, ze od tej pory b dzie sta-
ra  si  uczy  systematycznie. Po-
stanowienie to pozostaje jednak 
tylko postanowieniem... A przed 
kolejn  sesj  zapewne przypomni 
si  studentowi dobra rada profe-

sora Z.: „Wyróbcie sobie nawyk- pó  dnia 
siedzenia tylni  cz ci  osobowo ci w bi-
bliotece”. Czy by to by  cudowny rodek
na uczelniane problemy? Szkoda tylko, 
e tak proste porady zazwyczaj najtrud-

niej wprowadzi  w ycie.
                                     
                                    Studentka Agata 
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Sonda na temat: 
 „Niesamowity zapach myd a i r czniczków w szkolnych toaletach’’ 

Od paru miesi cy uczniów KLO, m czy ma-
o pachn ce myd o i nieprzyjemny zapach 

r czniczków w toalecie! O przyczyn  tego 
zjawiska zapytali my nasz  ukochan  Pani
Bo enk , która nie udzieli a nam dok adnej
odpowiedzi. Obieca a jednak, e z biegiem 
czasu rozpatrzy ten problem (mamy nadzie-
j , e jak najszybciej). Jej wypowiedz nicze-
go do sprawy nie wnios a, dlatego zdecydo-
wali my si  przeprowadzi  ankiet . A oto jej 
wyniki:

·     24% uczniów zdeklarowa o, e za-
pach myd a jest nawet przyjemny. 

·     37% uczniów stwierdzi o, e owe za-
pachy dra ni  narz d w chu.

·     29% ankietowanym ten problem jest 
oboj tny.

·     7% uczniów zdradzi o, e po wyj ciu
z toalety nie myje r k (to jest nie hi-
gieniczne)

·     3% ankietowanych powiedzia o, e
nie korzysta z toalet szkolnych. 

Jak wida , du ej cz ci naszej szko y ten 
problem w ogóle nie przeszkadza! 
I w tym momencie ko o si  zamyka! Bo któ
pójdzie do wy szych w adz naszej szko y z 

pro b  o „pi kniej pachn ce myd o”?
(Chyba tylko jaki  naprawd  zdesperowany 
cz owiek).
P.S Ankieta powsta a tylko i wy cznie na 
bazie wypowiedzi osób, które wzi y udzia
w ankiecie! Serdecznie im za to dzi kuje-
my:)
       Sond  przeprowadzi  Pawe  Wiech 

Po skorzystaniu z toalety UMYJ R CE!!!

Hmmm... rebusy!!! 
Odpowiedzi znajdziecie na ostatniej stronie 

1

2

3 4

5 6
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Radomskie S owiki 

roda godzina 7:55 KLO. Na koryta-
rzu szkolnym kilku uczniów m czy si  pró-
buj c ustawi  o tarz, kto  inny zbiega ze 
schodów o ma o nie wypuszczaj c z r k
wiec, za nim inna osoba schodzi trzymaj c

Pismo wi te. Niestety w a nie sko czy y
si  zapa ki i nie ma czym zapali wiec, ale 
na szcz cie kto  przezorny ma przy sobie 
zapalniczk . Uczniowie powoli zaczynaj
wynosi  z sal krzes a, a na schodach ustawia 
si  nasz szkolny chór. 

Ustawiwszy si  ju  (ok. godz. 8:00) 
chór rozpoczyna krótk  prób . Zdenerwowa-
ni ksi a patrz  na zegarki daj c tym samym 
wszystkim do zrozumienia, e s  ju  gotowi. 
W ko cu zdesperowani próbuj  wyj , na co 
chór zaczyna dawa  ksi om znaki, które 
po czone z krótkim, acz tre ciwym ,,
jeszcze nie” przynosz  nad podziw dobre re-
zultaty. Ksi a wciskaj  si  z powrotem do 
pokoju. Zdarzaj  si  sytuacje, gdy ksi a b -
d c na skraju wytrzyma o ci uciekaj  si  do 
podst pu. Nie czekaj c na koniec próby ko-
rzystaj  z momentu, gdy chór jest w stanie 
tak g bokiego oddania si  Panu przez 
piew, e nie zwraca uwagi na nic i nikogo. 

Wtedy po cichutku kap ani zajmuj  swoje 
miejsce przy o tarzu  rozpoczynaj  Msz w.
(godz. 8:10). I cho  taki atak z zaskoczenia 
budzi  mo e pewne kontrowersje, to i tak 
jest to chyba najlepsze rozwi zanie. Bywa i 
tak, e to chór przejmuje inicjatyw  i staj c
na schodach o godzinie 7:57 rezygnuje z ja-
kiejkolwiek próby od razu zaczynaj c pie-
ni  na wej cie. I nim spó nieni i zawsty-

dzenia ksi a zd  si  zorientowa , e ,,to 
ju ” to chór zd y ju  za piewa  ca  pie ,
a nawet z tryumfem od piewa  j  po raz 
wtóry.

W ogóle redakcja podejrzewa, e z 
tym chórem dziej  si  jakie  podejrzane 
( eby nie powiedzie  dziwne) rzeczy. Przy-
k adowo piewa w tym chórze 15 osóbek, a 
s ycha  z tych 15 tylko 5. Pytanie, na które 
odpowied  do dzi  pozostaje zagadk ,
brzmi- co si  dzieje z g osami tych 10 osób, 
gdy chór piewa? Na dodatek redakcja ma 
powa ne w tpliwo ci, czy mikrofon chóru 
przypadkiem nie nale y do tych fenomenów 
naukowych dzia aj cych na zasadzie filtra 

zatrzymuj cego w sobie wszystkie d wi ki
przekraczaj ce granic  s yszalno ci. Chodz
te  s uchy, e mikrofon ten kopie pr dem.
Na korzy  tej teorii przemawia fakt, e ile-
kro  pada propozycja by chór zbli y  si  do 
mikrofonu, to 15 osób robi desperacki krok 
do ty u i g os zamiera im w gard ach. Nieste-
ty nasza szko a dysponuje ograniczon  licz-
b  mikrofonów nie mogli my odda  rzeczo-
nego sprz tu do kontroli. Z przykro ci  mu-
sieli my odmówi  pewnemu Archiwum, 
którego przedstawiciele wylegitymowali si
jako X i X. Sprawy nie uznano jednak za za-
mkni t . Inn , jak dot d równie  nierozwi -
zan  tajemnic  szkolnego chóru jest nast -
puj cy fakt. Otó  na próby przed jak  Msz
w. przychodzi ok. 50 osób z czego po owa

nie robi nic poza zabieraniem powietrza tej 
drugiej. Na takiej próbie mo na te  pos u-
cha  szkolnych plotek, poobgadywa  pana 
X lub pani  Y, podyskutowa  o modzie, 
zje  kanapk , odrobi  prac  domow . Jed-
nym s owem na takiej próbie mo na zrobi
wszystko! Tylko po piewa  nie mo na, a jak 
ju  to cienkim g osem i cicho, by przypad-
kiem nie przeszkodzi  ludziom zaj tym roz-
mowami na du o ciekawsze tematy. A kiedy 
po 10 próbach nadchodzi ten wielki dzie ,
do którego wszyscy si  przygotowywali, to 
przychodzi na niego tylko jakie  20 osób. 
Reszta przepad a! Znik a! Wessa y ich czar-
ne dziury i wszelki s uch o nich zagin .
Przynajmniej do nast pnego ranka. Ech, co 
tu du o mówi , ci ki jest ywot szkolnego 
chóru...

Pozdrawiam wszys tk i ch  , ,
wessanych” i innych, którzy mimo dobrego 
g osu nie wst pili jeszcze w dzielne szeregi 
szkolnego chóru. Ja to si  wbrew pozorom 
wcale nie chc  czepia . Stójcie gdzie stoicie 
i pozwalajcie si  nie  nurtowi. Bez ko-
nieczno ci podejmowania adnych decyzji. 
Bo w yciu tak to ju  jest: podj cie jednej 
decyzji w automatyczny sposób powoduje, 
e na horyzoncie pojawiaj  si  kolejne... 

Lub w waszym przypadku ich brak...
bik
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Powiedzonka nauczycieli 

Przypominamy, e zas yszane przez Was teksty mo ecie zg asza  albo bezpo rednio do re-
dakcji, albo wysy a  na nasz adres maliowy(katolik_klon@o2.pl).

Geografia: 
Ucze :
,,W krajach zacofanych...” 
Sorka:
,,Nie mówi si  zacofanych!” 
Ucze :
,,No wi c w krajach rozwini tych inaczej...” 
Sorka:
,,Mówi si  zacofanych!” 

acina:
,,To ten sprawdzian b dzie 30 lutego...” 

Religia:
,,Ja nie wiem, czy was wszystkich dopuszcz  do kursu przedma e skiego. Strach, e wy 
b dziecie mie ony!!!”

Wychowawcza:
Sorka:
,,P. czekam na twoje usprawiedliwienie z zesz ego tygodnia!” 
Ucze :
,,Ale jakie sorko???” 

Biologia:
1.Sorka:
,,No wi c wracaj c do tego o czym mówi am wam tydzie  temu... (Przerywa) Marcin, a co 
ty tam widzisz za oknem?” 
Ucze :
,,A nic, ksi dz Rysio podlewa arbuza...” 

2.Sorka:
,,M. Czy mo esz w ko cu przesta  gada ?!?!”
Ucze :
,,Ja wiem sorko, ja tak zawsze, ale ma sorka racj , teraz to przegi em, co za du o to nie-
zdrowo. Wiem, ja si  poprawi , ja zawsze id  ku lepszemu...” 
Sorka:
,,ZAMKNIJ SI !!! Nie przytulano ci  w dzieci stwie, czy co?” 

Fizyka:
Sorka:
,,No wi c rozwi emy teraz zadanie z basenem. (Rysuje basen na tablicy.) A to jest D. Na 
dnie basenu... 
Ucze :
,,A nie utopi si ?”
Sorka:
,,(Po chwili zastanowienia.) To dorysujcie mu w zeszycie rurk ...”
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Matematyka: 
1. Ucze :
,,Sorko, no bo ja nie rozumiem tego zadania...” 
Sorka:
,,No to chod  do tablicy. Ale najpierw powiedz mi wierszyk o wiartkach!”
Ucze :
,,No w a nie tego nie rozumiem...” 
Sorka:
,,To pa a!”
2. Sorka: 
,,E.! Czemu nie masz zeszytu?” 
Ucze  E.: 
,,Bo po yczy em D. I on mi zgubi !!!”
Ucze  D.: 
,,Nieprawda!!! Nie zgubi em, tylko mi wpad  do windy...” 

Polski:
1. Sor: (sprawdzaj c list )
,,P.! Nie by o ci  wczoraj na polskim- jak to wyt umaczysz?”
Ucze :
,,Bo ja czeka em eby sorce S. da ...”
Sor: (Przerywa) 
,,A ile sorka S. bierze?” 
G os z sali: 
,,Troch  mniej ni  sor...” 

2. Sor: (przy odpowiedzi) 
,,P. powiedz jak si  sko czy  ,,Kordian”?” 
Ucze :
,,...”
Sor:
,,Egzekucj ?”
Ucze :
,,Tak, tak w a nie i...” 
Sor:
,,Ale w ostatniej chwili car przysy a u askawienie, w którym pisze, e daruje Kordianowi 
ycie, je li on zje choink ”

Klasa:
,,?????????”
Sor:
,,Kordian staje na rodku i zaczyna re  t  choink ...”
Chwila ciszy... 
G os z klasy: 
,,Sorze, bo on jeszcze w to uwierzy...” 
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apu capu, czyli listy do redakcji 

Na Wasze listy, sugestie, pomys y
etc. czekamy pod naszym adresem 
internetowym (katolik_klon@o2.

pl) lub po prostu poprzez skrzynk
pocztow  (je li zawi nie).

Witam Was szlachetna i  droga Redakcjo!!! 
Ja mam pewne spostrze enie dotycz ce jed-
nej sprawy szkolnej. Pisz  tu o rodzaju na-
szych szkolnych r czników oraz myd a!
Mianowicie r czniki te wykonane s  z 
szorstkiego papieru, ja za  mam bardzo deli-
katn  skór  na mych d oniach i one po pro-
stu strasznie mi je wysuszaj  i poprzez ich 
u ywanie s  one strasznie zniszczone. Ostat-
nio nawet zacz em przynosi  swój w asny
domowy r cznik, ale doszed em do wniosku, 
e to nie ma sensu, bo plecak mam ju  wy-

starczaj co wypchany przez przyrz d do ma-
sa u stóp (to poprzez oddzia ywanie pod-
óg). Natomiast apropo myd a czy da o by 

si  zamiast tego obecnego w o y  do tego 
pojemnika jak  wersj  z kremem nawil aj -
co- piel gnuj cym?

Delikatny Stefan 

Drogi Delikatny Stefanie!!! 
Bardzo nas przej  Twój list, niejeden redak-
tor ukradkiem wyciera  kr c c  si  w oku 
ezk , za  damska cz  redakcji nie kry a

si  ze swym g bokim wzruszeniem i swym 
lamentem uniemo liwia y mi prac  przez 
dobre pó  godziny. Sprawa, nie ukrywamy, 
bardzo nas zainteresowa a i postanowili my
zainteresowa  si   ni . Jej owocem jest za-
prezentowana w niniejszym numerze sonda. 
Jak widzisz sprawa nie ma wielkiego odze-
wu spo eczno ci szkolnej a my obawiamy 
si , e mamy zwi zane r ce. Zawsze jednak 
pozostaje Ci sprawdzona metoda: blokada. 
My l , e gdy przed ka d  toalet  po o ysz
bron  owini t  w bia o- czerwon  flag  pro-
blem Twój mo e sta  si  bli szy dla wi k-
szej cz ci uczniów KLO. My za  z ca ego
serca yczymy udanego i owocnego prote-
stu, który mamy nadziej , odb dzie si  bez 
interwencji organów cigania. Z pozdrowie-
niami  

Redakcja

W listach zachowano pisowni  oryginal-

n !!!

Redakcj  tworz : Asia Hernik, Justyna Jaskólska, Agnieszka Rogólska, Tajemnicza Absolwentka, Marcin 
Góra, Piotrek M czkowski, Pawe  Wiech, Przemek Skrzy ski i Marcin Fogiel. Wspó praca: Marcin  ar-
ok, Miko aj Szmit, czyli Klub Sebastian

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

przy tworzeniu KLONu!!! 

Wszystkich ch tnych zapraszamy do wspó pracy!!!

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

Odpowiedzi do rebusów: 
1. Koleje losu 
2. Kosiarka
3. Alpejskiego mleka smak 
4. Morfina 
5. Truskawki w bitej mietanie na   kortach Wimbledonu 
6. Zbiera  ozon w wiadro 
7. Nie umiem rysowa
8. Q
8. Zegarek 
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WSZYSTKIM
DOMY LNYM  

GRATULUJEMY!!! 


