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               Dawid vs. Goliat 

Do wiadczenie czy Przebojowo  - oto jest pytanie? 

Wy cig szczurów 
          Wybory szkolne zbli aj  si  wiel-
kimi krokami, nasuwa si  pytanie -  kto 
tym razem zasi dzie na stanowisku 
przewodnicz cego KLO? W tym roku 
walka o ,,tron” b dzie niezmiernie inte-
resuj ca, gdy  zg osi o si  do niej 
dwóch kolegów z klasy II a. W tym bra-
tobójczym pojedynku zmierz  si : cha-
ryzmatyczny dowcipni  Piotr Posiada a i  
do wiadczony rutyniarz Przemys aw Se-
ku a. Poza nimi w szale czym wy cigu
o najwy szy urz d wystartuje jeszcze 
dwóch kandydatów – Arkadiusz Ku  i 
Pawe  Ja kiewicz, co ciekawe obaj ma-
j  szerokie poparcie, lecz czy oka  si
lepsi od swoich starszych kolegów? 
Jest wielce prawdopodobne, e w adza
uczniowska naszej szko y scentralizuje 
si  wokó  jednej klasy.

Niewielu ch tnych ? 
          Po raz pierwszy od kilku lat do 
wyborów zg osi o si  tak ma o ch tnych. 
Nasuwa si  pytanie, dlaczego tak si
dzieje? Odpowiedz jest prosta – osoba 
na tym stanowisku musi by  odpowie-
dzialna i tak naprawd  czysta jak za. Z 
po ród dziewczyn mo na by oby wysu-
n  kilka ciekawych kandydatur, ale  
z ch opakami jest ju  nieco gorzej. M -
czy ni s  ch tni do obj cia tej wa nej
funkcji, jednak s  tak e wiadomi, e
praca w samorz dzie oprócz przyjem-
no ci ma swoje wady. Najwi ksz  jest 
chyba ci g  obserwacja pedagogów, 
którzy twierdz , e przewodnicz cy po-
winien wieci  przyk adem. Drodzy na-
uczyciele nie zapominajmy, e prze-

wodnicz cy jest tak e cz owiekiem i mo-
g  zdarzy  si  mu ma e potkni cia. Mó-
wi si  tak e, e stanowisko to straci o
swój presti  i nie jest ju  tak popularne 
jak przed laty. My l , e nie jest to do 
ko ca prawd , wszyscy z nas wiedz ,
e  ludzie pracuj cy w samorz dzie mu-

sz  po wi ci  du o czasu swojej pracy, 
a co najgorsze najcz ciej po zaj ciach
lekcyjnych. Uwa am, e jest to g ównym 
powodem braku ch tnych do obj cia te-
go stanowiska. M odzie  w obecnych 
czasach nie ma na nic czasu, dlatego 
funkcja ta czeka na ludzi, którzy potrafi
sobie go zorganizowa .

Ciekawa walka ... 
           Wybory dadz  nam wa n  odpo-
wied , kto b dzie przewodniczy  samo-
rz dowi przez nast pne dwana cie mie-
si cy? Z punktu widzenia uczniów wa -
nym punktem kampanii wyborczej by a
debata, na której kandydaci przedstawili 
bli ej swoje osoby i program, który chc
wprowadzi  w ycie szko y. Jak to cz -
sto bywa wiele punktów ich programu to 
tylko s owa puszczone na wiatr, wi c
przys uchujmy si  uwa nie, co elekci 
nam proponuj  i czy przypadkiem nie 
sprzedaj  nam przys owiowej kie basy 
wyborczej. 

              
                                           Nowaczek 
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Seku a

Posiada a

Inni kandydaci

Sonda z dnia 08.11.04 r. 

Metryki kandydatów 

Imi : Przemys aw 

Nazwisko: Seku a

Data ur.: 20.11.87

Cech charakteru: pomys owy, 
odpowiedzialny, szczery, do-
wiadczony 

Zainteresowania: motoryza-
cja, anatomia cz owieka, infor-
matyka  

Biografia: Ucze  KG od roku 
1999/00, a KLO od 2003/04 

Sukcesy: dzia acz KLON-u, 
reklamowa  KLO na forum 
szkó  niepublicznych w Rado-
miu

Program:
1. Ch  wprowadzenia drugiej    
    dro szej  obligacji. 
2. Nowe produkty w sklepiku 
3. Nadanie nowego znaczenia    
     s owu przewodnicz cy. 
4. Szko a, jako wspólnota, a   
    nie grupa. 
5. Obni y  kar  za buty do  
     5 z .
6. Ch  stworzenia funkcji 
     przewodnicz cego gimna-
     zjum. 
7. Kó ka pomocnicze dla s ab-
     szych uczniów. 
8. Organizacja cotygodnio-

Imi : Arkadiusz 

Nazwisko: Ku

Data ur.: 29. 06. 1988 

Cechy charakteru: kultural-
ny, elokwentny, pomys owy  

Zainteresowania: p ywanie, 
informatyka, kultura antyczna 

Biografia: Ucze  PG nr 3, od 
roku szkolnego 2004/2005 
ucze  KLO 

Sukcesy: Pe ni  funkcj  prze-
wodnicz ce Samorz du 
Szkolnego w PG nr 3, pose
Parlamentu M odzie y Rado-
mia, wielokrotny finalista 
Ogólnopolskiego M odzie o-
wego Turnieju Krajoznawcze-
go organizowany przez 
PTTK. 

Program:
1. Wprowadzenie ciep ych 
da  w   sklepiku. 
2. Rozbudowa dziedzi ca,
    zainstalowanie w czasie 
wio- 
    sennym  aweczek. 
3. Organizacja nowych kó
    zainteresowa .
4. Przeprowadzanie regular -
     nych sond na ró ne tema-
ty   

Imi : Piotr 

Nazwisko: Posiada a

Data ur.: 29.10.87 

Cech charakteru: dowcipny, po-
godny, kontaktowy, ugodowy  

Zainteresowania: muzyka, ta-
niec, film i malarstwo 

Biografia: Ucze  PG nr 13, od 
roku szkolnego 2003/04 ucze
KLO

Sukcesy: III miejsce w Olimpia-
dzie Szachowej, uczestnik forum 
szkó  katolickich w Cz stocho-
wie, br zowy stopie  ta ca to-
warzyskiego 

Program:
1. Zmiana ordynacji wyborczej. 
2. Powi kszenie asortymentu
    sklepiku. 
3. Zniesienie sk adki samorz du
     i zast pienie jej drug  dro -
sz
      obligacj .
4. Mo liwo  wychodzenia na  
   dziedziniec. 
5. Zmiana r czników w WC. 
6. Usprawnienie pracy radiow  -
     z a.
7. Zmiana lokalizacji stojaka na
     rowery. 
8. Reforma sportowych  

Redakcja bardzo przeprasza za nie umieszczenie metryki Paw a Ja kiewicza, ale swoj  kandydatu-

r  zg osi  po zamkni ciu numeru. Pragniemy jednak podzi kowa  mu za zg oszenie swojej kandy-

datury i uratowania wyborów. 
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Zawód to nie atwy... 

           Dnia 13 pa dziernika 2004 roku od-
by a si  akademia z okazji ,,Dnia Edukacji 
Narodowej”, zorganizowana przez klas  II 
c. Tematem przedstawienia by a szko a w 
ró nych epokach - od prehistorii przez re-
dniowiecze po czasy wspó czesne. Wszy-
scy uczniowie byli bardzo zaanga owani w 
prac  nad przedstawieniem, którego g ów-
nym opiekunem by a pani prof. El bieta
Podlaska, natomiast re yserem Malwina 
Rutka. Scenografia wyst pu nale a a do 
Agaty Paduszek oraz Karoliny Bajek, które 
umiej tnie przenios y nas w klimaty danej 

epoki. Za najlepszych aktorów uznano 
Krzysztofa Ko tunowicza oraz Wojtka Ska -
banie, których gra doprowadzi a wszyst-
kich do miechu. Wyst p zyska  gor c
aprobat  i z pewno ci  pozostanie w pa-
mi ci wielu z nas. Zawód nauczyciela koja-
rzy si  chyba nam wszystkim z oddaniem i 
cierpliwo ci . Profesorka Schmit stwierdzi-
a, e ,,zawód nauczyciela wi e si  z po-
wo aniem. Trzeba kocha  m odzie  i pra-
c , dopiero wtedy nale y spodziewa  si
sukcesu”.

         Malwina 

          W ostatnich miesi cach jeden
z za o ycieli naszej wspólnoty szkolnej
ks. Miros aw Prasek prze ywa ci kie

chwile w swoim yciu. Nie 
do , e nie zosta  wybrany 
na kolejn  kadencj  prze-
wodnicz cego Kongregacji 
Filipinów, to jeszcze pod-
czas obozu integracyjnego 
skr ci  nog . Pech nie 
opuszcza naszego wicedy-
rektora, jednak pami tajmy, 
e ka da z a passa musi zo-

sta  kiedy  przerwana. Okoliczno ci nie-

szcz liwego wypadku nie s  znane do ko -
ca, wiadomo tylko, e ksi dz oprócz oscyp-
ków, bardzo lubi w drówki górskie. Jest 
wielce prawdopodobne, e podczas jednej z 
nich wykona  ten nieszcz liwy ruch, który 
sta  si  powodem jego d u szej absencji.

      Nowaczek

Smutny ex-superior 

Uchwa a

          Ka dy z nas wie, e co roku w na-
szej szkole odbywaj  si  wybory do samo-
rz du. W tym roku b d  one wygl da y tro-
ch  inaczej ni  w poprzednich latach. Pod-
czas spotkania obecnego samorz du roz-
patrzono pomys  nowego sposobu prze-
prowadzenia elekcji. Powsta y trzy koncep-
cje na przebieg wyborów: 
1.Przewodnicz cym musi zosta  licealista, 
nawet, gdy wygra ucze  gimnazjum musi 

on odda  funkcj  przewodnicz cego swo-
jemu starszemu koledze. Ponadto w sa-
morz dzie musi znajdowa  si  przedstawi-
ciel gimnazjum.
2.Ka dy kandydat na przewodnicz cego
buduje swoj  parti . W momencie, gdy zo-
stanie wybrany przez spo eczno  szkoln
to w a nie on dobiera sobie wspó pracow-
ników, którzy razem z nim zasi d  w sa-
morz dzie.
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3.Wybory pozostan  niezmienione i b d
odbywa y si  tak samo jak w poprzednich 
latach.
Obraduj cy tego dnia przewodnicz cy 
wszystkich klas wybrali pomys  pierwszy, 

jednak nie jednog o nie – na pierwszy pro-
jekt g osowa o 9 uczniów, na drugi 4, a na 
trzeci 1.
                                           Nowaczek 

Czego dokona a?- rozliczenie Marty Jaworskiej 
           Mija rok od wyboru Marty Jawor-
skiej na przewodnicz c  szko y i nad-
szed  czas na rozliczenie jej pracy. Czego 
tak naprawd  dokona a ta m oda gimna-
zjalistka? W momencie, gdy obejmowa a
stanowisko czka o na ni  du e wyzwanie,  
a zarazem wielka odpowiedzialno . W 
kampanii wyborczej wysun a kilka postu-
latów, które obieca a zrealizowa  pod-
czas swojej kadencji.  
Spróbuj  przybli y  kilka domniemanych 
obietnic naszej pani przewodnicz cej i 
sprawdzi  czy dotrzyma a danego rok 
wcze niej s owa. Najlepiej niech sama 
opowie nam o swojej ciekawej, ale i trud-
nej pracy w samorz dzie.

Klon: Co czu a  obejmuj c tak odpowie-
dzialn  funkcj ?
Marta: To by a dla mnie sama przyjem-
no , jednak przyznam, e czasami by o
trudno...

Klon: Czy w swojej kampanii ,,nie pusz-
cza a  s ów na wiatr”? 
Marta: Wydaje mi si , e nie. 

Klon: Jak wyt umaczysz kilka niezrealizo-
wanych za o e  swojego programu? 
Marta: Nie atwo jest zrobi  wszystko, co 
si  obieca, jednak wydaje mi si , e du o
dokona am i jestem zadowolona z mojej 
pracy. 

Klon: Dlaczego nie wprowadzi a  tak 
obiecywanego szcz liwego numerka? 
Marta: Nie uda o mi si  go wprowadzi ,
gdy  musia am dokona  wyboru mi dzy 
szcz liwym numerkiem, a obligacjami. 

Obligacje przynosz  dochód Samorz do-
wi Szkolnemu, wi c zdecydowa am si  na 
stary i sprawdzony wariant. 

Klon: Co si  dzieje z radiow z em – 
przez krótki moment go uruchomi a , jed-
nak szybko przesta  istnie , jak to wyt u-
maczysz? 
Marta: Mieli my problemy z osob  spra-
wuj c  to stanowisko. Na Dj. zosta  wy-
brany Grzegorz Sulis, jednak szybko zre-
zygnowa . Pó niej nie uda o si  nam za-
ch ci  nikogo do sterowania radiow -
z em.

Klon: Uda o Ci si  znale  miejsce na 
sklepik – uwa asz to za spe nienie jedne-
go z obiecywanych postulatów? 
Marta: Mo e nie do ko ca spe nienie jed-
nego z postulatów, ale co  si  jednak  
uda o! W nowym miejscu jest zdecydowa-
nie wygodniej, niestety nie uda o nam si
go rozbudowa , gdy  wydaje mi si , e
by oby to kosztem Pani Bo enki.

Klon: Dlaczego nie kandydujesz po raz 
drugi?
Marta: Poniewa  w tym roku mam egza-
min gimnazjalny, a praca na takim stano-
wisku poch ania wiele cennego czasu. 

Klon: Czy jeste  zadowolona ze swojej 
kadencji?
Marta: Wydaje mi si , e tak ..... 

Klon: Dzi kuj licznie!!! 

                                           Nowaczek 
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Imi :                          MA GORZATA        

Nazwisko:             WOJTKIEWICZ 

Zawód:                  NAUCZYCIEL 

Znak zodiaku:        BYK 

Ulubiony kolor:     ZIELONY 

Ulubiona cyfra:      NIE MAM 

Ulubione zwierz : LUBI  WSZYSTKIE- W          
ODPOWIEDNIEJ ODLEG O CI ODE MNIE 

1.   Co zapami ta a Pani ze swojego dzieci stwa? 
Ba nie muzyczne nagrane na p ytach winylowych, audycje „Przed hejna em” w Pierw-
szym Programie polskiego radia i zbieranie kasztanów w le niczówce. 

2.   Jaki jest Pani kulinarny przysmak? 
Nie mam. Ale nie lubi  potraw bardzo t ustych i bardzo s odkich. 

3.   Czy uczenie j zyka polskiego to tylko sztuka dla sztuki? 
Gdyby tak by o nie uczy abym w szkole i sko czy a zupe nie inne studia.  

4.   Ucze  idealny to........... 
Ten, który wie co chce osi gn  i do tego celu d y, zgodnie ze s owami Marii Curie-
Sk odowskiej: „Trzeba mie  wytrwa o  i wiar  w siebie. Trzeba wierzy , e cz owiek 
jest do czego  zdolny i osi gn  to za wszelk  cen ”.

5.   Jak  melodi  wygrywaj  strofy wierszy? 
A co z wierszem ci g ym? 

6.   Ksi ka, któr  zabra aby Pani na bezludn  wysp ?
Tylko jedna? 

7.   Czy czas jest wieczny? 
Hmm.... 

8.   Jakie s  Pani marzenia? 
Strasznie ma o miejsca. Chcia bym , eby moi uczniowie pokochali czytanie. 

9.   Czy cz owiek szcz liwy mo e nie mie  marze ?
Sta by si  wtedy wi niem codzienno ci, a czy wi zienie jest szcz ciem?  

10. Co by Pani zrobi a z milionem dolarów? 
Co powiecie na sal  gimnastyczn ? Reszt  przekaza abym na badania nad wynalezie-
niem leku na nowotwory i aparatur  do leczenia male kich dzieci. Mog oby zabrakn ...

11. Co nowego, a co po staremu? 
Nowa rola w starym miejscu. 

12. Jakie s  dla Pani trzy najwa niejsze warto ci w yciu? 
Rodzina, przyja , zgoda z w asnym sumieniem. 

13. Prosz  dopisa  skojarzenia do poni ej zamieszczonych wyrazów: 
Waza -zupa; 
Orze  – góry; 
Li  – jesie ;
Korona – gronostaje; 
Waga - matematyka; 

14. Czy wie Pani co to jest DURIAN? Je li nie, to prosz  powiedzie  co to mo e by ...
                 Drzewo rosn ce w Azji. Ale to liczna nazwa dla którego  z nieopisanych ludów    

                       ródziemia: Durianie. 
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Imi :              Krzysztof 

Nazwisko:       Szwarc 

Zawód:          Filolog, nauczyciel - poloni-
sta

Znak zodiaku:  Rak

Ulubiony kolor:       B kit

Ulubiona cyfra:        Brak 

1.   Co zapami ta  Pan ze swojego dzieci stwa? 
             Jako, e pochodz  z wielodzietnej rodziny, najlepiej pami tam malutkie mieszkanko, a w nim   
              ogromn  ilo  wspó mieszka ców, rodziców, siostry i brata. Wszyscy byli my zmuszeni do    
              zgodnego wspó istnienia, ogromnej ilo ci kompromisów.   

2.   Jaki jest Pana kulinarny przysmak? 
       Preferuj  przede wszystkim zdrow ywno . Szczególnie kulinarne upodobania mam do   
       owoców i warzyw. Ot i tyle. 
3.   Czy uczenie j zyka polskiego to tylko sztuka dla sztuki? 

              Absolutnie nie. Ka de nauczania ma ci le okre lone cele i zadania. Wi c za ka dym razem      
              kiedy b dzie mowa o nauczaniu czy to j zyka polskiego czy te  matematyki czy    
              jakiegokolwiek innego przedmiotu to na my li b dziemy zawsze mie  zespó  umiej tno ci,
              które nasz ucze  powinien opracowa .  Ja swoich zada  nauczycielskich nie traktuj  w  
              kategoriach idealistycznych, znaczy nie nauczam aby naucza .

4.   Ucze  idealny to........... 
              Ucze  sumienny, cierpliwy i kulturalny. Brzmi to banalnie, ale tak widz          

5.   Jak  melodi  wygrywaj  strofy wierszy? 
             Wszystko zale y od dnia, w którym to obcujemy z danym wersem, z dan  strof . Jednego dnia  
             konkretna strofa mo e powodowa  wzruszenie, innego zas mo e nawet mieszy .

6.   Ksi ka, któr  zabra by Pan na bezludn  wysp ?
             D ugo by mówi  i d ugo by pisa , a to dlatego, i  tych ksi ek by oby wiele. 

7.   Czy czas jest wieczny? 
              Cz owiek jest wieczny, zatem i czas jest wieczny. Rzecz jasna, nie wiemy czym charakteryzuje     
              si  czas ,,po miertny”, ot filozoficzna odpowiedz na pytanie filozofa. 

8.   Jakie s  Pana marzenia? 
             Moich marze  nie wypowiadam na g os. Wybaczcie wi c, e i teraz zachowam si  podobnie. 

9.   Czy cz owiek szcz liwy mo e nie mie  marze ?
Cz owiek do ko ca swoich dni b dzie mie  marzenia. Nic ani nikt nie jest w stanie wyrugowa  z

             nas tego elementu. Marzenia, nadzieja, z udzenia s  na sta e wpisane w natur  cz owieka. 

10. Co by Pan zrobi  z milionem dolarów? 
Pierwsz  moj  inwestycj  by aby budowa sali gimnastycznej dla spo eczno ci gimnazjum i liceum 

katolickiego:). 

11. Co nowego, a co po staremu?
      Hmm...... Trudne pytanie. Poprosz  o atwiejszy zestaw pyta . Dobrze? 

12. Jakie s  dla Pana trzy najwa niejsze warto ci w yciu?
           Rodzina, rodzina i jeszcze raz rodzina. Moja ojczyzna jest moj  rodzin .

13. Prosz  dopisa  skojarzenia do poni ej zamieszczonych wyrazów:
Ko o- samochód 
Olbrzym- mój brat 
Pochodnia- ycie 
Rzeka-Heraklit 

wieca- sacrum 

14. Czy wie Pan co to jest DURIAN? Je li nie, to prosz
       powiedzie  co to mo e by .......... 
      Nie mam najmniejszego poj cia. 

Bardzo dzi kujemy za odpowiedzi na powy sze
pytania. Zostan  one, w niezmienny sposób, 

wykorzystane do I wydania „KLONU”. 
Aleksandra Bobryk & Micha  Lis 

7



To ju  jest koniec... 

Po dwóch latach pracy w Klonie Marcin 
Fogiel by  zmuszony zako czy  swoj
dalsz  wspó prac  z gazetk . Powód re-
zygnacji redaktora naczelnego jest pro-
sty – zbli aj ca si  matura. Marcin wst -
pi  do szeregów Klonu w 2002 roku i od 
razu da  si  pozna , jako wietny kolega i 
co najwa niejsze niesamowicie zdolny 
dziennikarz. Na pocz tku pracowa  pod 
przewodnictwem Jakuba Ma ka, obecne-
go absolwenta KLO, od którego uczy  si
kunsztu dziennikarskiego. Wa n  osob
w jego karierze by  i nadal jest prof. Mi-
cha  Deja, udzielaj cy  istotnych wskazó-
wek dotycz cych pisaniu artyku ów.  
W 2003 roku Marcin Fogiel zosta  wybra-

ny redaktorem naczelnym Klonu, co by o
prze omowym wydarzeniem w jego 
dziennikarskiej w drówce. Nada  zupe -
nie nowego oblicza gazetce, stworzy  cie-
kawe k ciki, w których zamieszcza  am-
bitne i czasami kontrowersyjne teksty. 
Sam redaktor uwa a, e najtrudniejsze 
by o wyegzekwowanie artyku ów od pra-
cowników Klonu. Praca w gazecie da a
mu wiele osobistej satysfakcji, najlepiej 
wspomina momenty sk adania gazetki w 
jedn  ca o , co by o jego ulubion  czyn-
no ci .

           N o w a -
czek

ZZmiana wartymiana warty

W ostatnim czasie nasza gazetka szkolna 
zyska a nowego redaktora naczelnego.  
Marcin Fogiel odda  swoje stanowisko 
m odszemu o rok Paw owi Nowakowi. 
Kim jest nowy redaktor naczelny Klonu? 
Odpowiedzi szuka am u ro nych ludzi, 
którzy znaj  go z ro nych rodowisk, 
niekoniecznie szkolnych. Z opinii wynika, 
e jest on osob  lubi c  rz dzi  siln  r -

k , przy czym jest tak e wielkim indywi-
dualist . Drugim zdaniem, które najcz -
ciej s ysza am, by o stwierdzenie i  “ma 

on otwarty umys  i jest cz sto zaintrygo-
wany wieloma rzeczami”. Niew tpliwie 
jest to  prawda, gdy  Pawe  posiada sze-
roki wachlarz zainteresowa , dzi ki cze-
mu mo na z nim porozmawia  na ró ne 
tematy. Ma on jednak jedn  uci liwa
cech , która doprowadza ludzi do szew-
skiej pasji – dr y wszystkie sprawy, 
które mog  wzbudzi  sensacj  w ród in-
nych. Zaintrygowa a mnie równie  wypo-
wiedz jednego z uczniów: ”Pawe  jest 
bardzo pewny siebie, jak na 17- latka 
nawet zbyt pewny”. My l , e o tym 
przekona si  ka dy, kto spróbuje wda
si  z nim w jak kolwiek dyskusj . Jest 

on cz sto nieust pliwy w swoich argu-
mentach, jednak w momencie, gdy wie, 
e robi co le, potrafi przyzna  si  do 

b du. 
To by by o na tyle, je li chodzi o t  ama-
torsk  psychoanaliz  - mo e teraz tro-
ch  faktów. Nowaczek ma 17 lat, do  
katolika ucz szcza ju  drugi rok. Jego 
yciowym marzeniem jest praca w tele-

wizji – od najm odszych lat chcia  zosta
dziennikarzem. Najwi kszym autoryte-
tem Paw a jest Tomasz Lis, który wzbu-
dza w nim wiele pozytywnych emocji.   

O tym, jakim b dzie dziennikarzem 
przekonamy si  pewnie ju  wkrótce, 
jednak teraz pozostaje nam obserwo-
wa  jego poczynania w murach na-
szej wspólnoty szkolnej. yczymy mu 
samych sukcesów na nowym stano-

wisku. No i oczywi cie eby dzienni-
karstwo okaza o si  najlepszym 
wyborem w jego yciu....... 

           P.W
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Po co nam tyle matmy? 

Du o kontrowersji w ród uczniów klas maturalnych naszej szko y wzbudzi a siat-

ka godzin narzucona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nie by oby w niej nic 

dziwnego oprócz faktu, i  np. uczniowie zdaj cy na maturze histori , musz  cztery 

razy w tygodniu stawia  si  na lekcje matematyki, a tylko trzy na zdawany przed-

miot! Co  tu nie gra, jednak odpowiedzialno ci nie mo emy zrzuca  na nauczycieli, 

którzy musz  wykonywa  rozkazy ministerstwa. B d polityków albo ich celowe za-

granie spowodowa o, e uczniowie naszej szko y wi cej czasu musz  sp dza  g o-

wi c si  nad zadaniami ni  nad histori .

86%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tak

Nie
Czy cztery godziny
matematyki w klasie
maturalnej to za du o?

Madryt jest najbli ej

W KLO od lat organizowane s  wycieczki i 

wymiany zagraniczne. W zesz ym roku odby-

y si  trzy wyjazdy poza granic  Polski – 

uczniowie mieli okazj  zobaczy : Pary ,

Wiede  i Budapeszt. W tym roku cel zagra-

nicznej podró y nie jest jeszcze znany, g o-

no mówi o si  o pierwszym w historii szko y

wyje dzie na wschód. Niestety wycieczka 

na Litw  organizowana przez prof. Micha a

Dej  nie wypali a, a pomys  z Petersburgiem 

jest ma o realny. Jedn  z propozycji na-

uczycieli naszej szko y by o przeprowadze-

nie sondy, maj cej wskaza  miejsce czerw-

cowego wyjazdu. Oto propozycje i wyniki 

ankiety. 
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Katastrofa 
Po ubieg orocznym wyst pie pi kar-

skiej reprezentacji katolika, aden

z jej zawodników nie musia  si

wstydzi  swoich barw, wychodz c na 

muraw  boiska. Po sukcesie naszej 

dru yny, nic nie zapowiada o tak 

wielkiej kompromitacji. Z by ej ka-

dry odszed  tylko jeden podstawowy 

zawodnik, jednak na jego miejsce 

szybko znalaz o si  dwóch pierwszo-

klasistów. W porównaniu z zesz o-

rocznym turniejem los przydzieli

nam potencjalnie atwiejszych prze-

ciwników, mo e z wyj tkiem Zespo u

Szkó  Samochodowych, czyli obecnego 

mistrza Radomia. Zgodnie z oczeki-

waniem nasi ch opcy rozpocz li tur-

niej pe ni wiary w sukces. Na inau-

guracj  grali my niestety z Samo-

chodówk , w której wi kszo  zawod-

ników gra w klubach amatorskich. Do 

po owy przegrywali my 1-2, bramk

dla nas zdoby  debiutant Micha

Wieczorek. Druga cz  spotkania 

nie by a ju  tak porywaj ca, kilka 

b dów bramkarza i obrony spowodo-

wa o, e w ko cowym rozrachunku

polegli my a  1-5 !!! 

Marian Wo niak (trener KLO)

t umaczy  pora k  wysok  pozycj

przeciwnika w poprzednim roku.

Drugi mecz by  dla nas spotkaniem 

ostatniej szansy, po przeciwnej

stronie boiska sta a tym razem

reprezentacja III LO im. Dionizego 

Czachowskiego. Pocz tek meczu przy-

niós  reprezentacji szans  na spra-

wienie mi ej niespodzianki.

Przeciwnik by  wyra nie s abo dys-

ponowany. Jeszcze na kwadrans przed 

ko cowym gwizdkiem wynik by  bez-

bramkowy, a do pi ki podbieg

Micha  Du i ski, który sam chcia

rozstrzygn  losy spotkania. Po 

d ugim rajdzie zosta  brutalnie 

przewrócony w polu karnym, jednak 

arbiter nie odgwizda  jedenastki. 

Akcja przenios a si  pod nasze pole 

karne i napastnicy przeciwnika

Zdo ali ,,wpakowa ” pi k  do siat-

ki. Nie maj c nic do stracenia na-

sza dru yna odkry a si , czego 

skutkiem by a utrata dwóch kolej-

nych bramek. Przedostatni mecz oka-

za  si  istn  kompromitacj  KLO, 

które przegra o z nieznan  ekip

Staszica a  1-8. Honor dru yny ura-

towa  wyró niaj cy si  zawodnik na-

szej kadry Micha  Wieczorek. Smu-

tek, zawód i rozgoryczenie towarzy-

szy o maturzystom, egnaj cym si  z 

przygod  reprezentacyjn  w ostatnim 

spotkaniu z Elektronikiem. By  to 

mecz o przys owiow  pietruszk ,

jednak nawet tu nie uda o nam si

zdoby  chocia  1 punktu. Nikomu nie 

jest znany

powód tak fatalnego wyst pu repre-

zentacji, który niesie ze sob

widoczne skutki. Wiemy, e trener 

nie wyra a zgody na zg oszenie KLO 

do przysz orocznego turnieju. Mo e

to i lepiej, w ko cu nie wchodzi 

si  do tej samej rzeki dwa ra-

zy ........... 

Sport 

Czy KLO doczeka si  kiedy

bramkostrzelnych napastników? 
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W dniu 23 pa dziernika w hali spor-
towej przy ul. M ynarskiej odby  si
towarzyski turniej pi karski z okazji 
stulecia Zespo u Szkó  Samochodo-
wych. 
Jedn  z zaproszonych dru yn by a
ekipa KLO prowadzona przez trene-
ra Mariana Wo niaka. Tym razem 
los nie by  dla nas askawy, bo ju  w 
grupie eliminacyjnej przydzielono 
nam takich potentatów jak Hubal, 
Budowlanka i po raz kolejny Elektro-
nik. Pi cioosobowy zespó  wydelego-
wany na parkiet wygl da  nast puj -
co – w bramce Pawe  Nowak, w polu: 
Micha  Du i ski, ukasz S pio , Ja-
rek S omka i lider zespo u Konrad 
Zaj c. Przed rozpocz ciem  
turnieju nie dawano nam adnych 
szans na wyj cie z grupy. Zgodnie z 
oczekiwaniami przegrali my na po-
cz tek z  Hubalem 0-3. Identyczny 
los spotka  nas w meczu z Budow-
lank , gdy dru yna my la a, e to ju
koniec zabawy dla niej,  pojawi o si
wiate ko w tunelu. Elektronik tak e

przegra  dwa swoje mecze, jednak 
zdecydowanie wy ej ni  nasz ze-
spó  – oznacza o to, e je li przy-
najmniej zremisujemy to uda nam si
zakwalifikowa  do wier fina u. Re-
gulamin mistrzostw mówi , e z ka -
dej grupy wychodz  po trzy najlep-
sze dru yny. Mecz nie rozpocz  si
po naszej my li , bo ju  w 5 sekun-
dzie stracili my pierwsz  bramk .
Nie pod ama o to jednak pi karzy 
KLO, którzy w ko cówce zdo ali

strzeli  gola na wag  awansu, jego 
autorem by  Micha  Du i ski. Ten 
szcz liwy remis uchroni  nas od ko-
lejnej kompromitacji na arenie mi -
dzyszkolnej. W wier finale spotkali-
my si  z III LO, które dzie  wcze-
niej nie da o nam adnych szans na 

wymiarowym boisku. Dominacja 
przeciwnika by a widoczna, chocia
nasi kadrowicze starali si  jak mogli. 
W ko cowym rozrachunku polegli-
my 1-4, nie by  to zachwycaj cy 

mecz w naszym wykonaniu, ale nie 
mo na powiedzie , e ch opcy si
nie starali. W finale ca ego turnieju 
Hubal pokona  swojego grupowego 
rywala Budowlank  po zaci tym me-
czu 2-1. Te dwie dru yny odstawa y
umiej tno ciami i wiekiem od swoich 
przeciwników, wi c zaskoczeniem 
nie by o, e tak daleko dosz y. Wy-
st p KLO mo emy zaliczy  do red-
nio udanych, w ko cu nie liczy si
styl, a rezultaty osi gane przez  
dru yn . Mo e, gdy wreszcie w kato-
liku powstanie sala gimnastyczna to 
jego reprezentacja zacznie osi ga
sukcesy.   

Nowaczek

Nieznaczna poprawa
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Sorka do uczennicy: Odklej paznokcie!

Uczennica X: Sorko Ale one s  prawdziwe!

Sorka: Tym bardziej!

Sorka: Tego nie trzeba rozumie  - to trzeba umie !

Sorka: Ucze  twojej klasy nie mo e pozwoli  sobie na gadanie w czasie lekcji! 

Sorka: do ucznia Y: Po d ugich i ci kich cierpieniach rozwi za e  ten przyk ad. 

Ucze : Mi by o przyjemnie... 

Sorka: Ale ja cierpia am! 

Sorka: Rozumiesz, czy jeste  gdzie  indziej? 

Uczennica X pyta : Sorko czy basen jest podzielony?  

Sorka: No oczywi cie!  

Uczennica: Podzielony?  

Sorka: No nie wiem…  

Sorka: Chcecie, ebym wychowywa a was metod  grozy? 

Ucze : Tak mnie zbi .

Sorka: To z mi o ci... 

Sor: Jakim prawem jesz jab ko na lekcji?! 

Sorka: do ucznia: Ty jeste yciowo niesprytny… 

Sorka: Pa eczki opadaj !

                                                                                       Iness

Konkurs 
Rusza konkurs, w którym g ówn  nagrod  jest darmowa obligacja!!!

Tak, to nie jest art! Wystarczy jedynie napisa  krótk  prac  na temat ,,Jak zmie-

ni  wizerunek KLO na arenie mi dzyszkolnej”. Osoba, która poda najciekawsze 

pomys y i wyka e si  b yskotliwo ci , zdob dzie dodatkow  obligacj . Uczniowie 

powinni zmie ci  si  w trzech stronach tekstu na papierze A4.  Prosz  przynosi

prace do ko ca listopada do sali nr 3. Prace zostan  ocenione przez kolegium re-

dakcyjne pod patronem jednego z polonistów Og oszenie wyników odb dzie si  6 

grudnia w Miko ajki.
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