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Poznali my Donalda... 

             W dniu 19 listopada nasze miasto mia o zaszczyt go ci  wicemarsza ka sejmu, pana Donalda 

Tuska. Dziennikarze Klonu zdo ali przeprowadzi  krótki wywiad z politykiem, w którym starali si

zdoby  cenne informacje dotycz ce szkó  prywatnych i planów ministerstwa edukacji zwi zanych z 

nowym systemem matur. Jak wiemy Platforma Obywatelska, na której czele stoi pan Donald Tusk 

najprawdopodobniej z 27% poparciem w niedalekiej przysz o ci b dzie przewodniczy a obradom 

sejmu. Podczas spotkania Pan Marsza ek opowiedzia  o planach swojej partii, a tak e podarowa  na 

pami tk  ksi k . Pan Donald Tusk obieca , e zrobi wszystko, aby odwiedzi  nasze liceum

podczas majowego pobytu w Radomiu.

Jaki jest pana stosunek do szkó  niepublicznych? 

Moim zdaniem je li w szko ach publicznych dzieci mog  si  edukowa , to tak  szans  powinny 

otrzyma  tak e dzieci ze szkó  prywatnych. 

Co mo e zrobi  PO podczas swojej kadencji na rzecz szkó  prywatnych? 

Chcemy odebra  monopol na nauczanie szko om publicznym – osobi cie uwa am, e je li s

pieni dze na szko y publiczne, to znajda si  tak e na szko y prywatne. 

Czy b dzie chcia  Pan przeprowadzi  jak  reform  zwi zan  z now  matur ?

Nowa matura jest w porz dku, nie widz  w przysz o ci adnych reform zwi zanych z ni .

Co my li Pan o 4 godzinach matematyki w klasie maturalnej dla klas humanistycznych? 

To z y pomy l, dzieci w wieku 16-17 lat chc  si  ukierunkowywa , a siatka godzin im na to nie 

pozwala, spróbujemy co  z tym zrobi . Osobi cie zda em matur  z matmy jedynie dzi ki  

kole ance, która siedzia a z tylu :) 

Dlaczego po wprowadzeniu nowej matury, uczelnie i tak chc  przeprowadza  egzaminy 

wst pne? 

wiadectwa s  wa ne , ale jest za du o ch tnych, dlatego te  trzeba przeprowadzi  egzaminy 

wst pne.

Czy ma Pan ju  przygotowane jakie  nazwisko na  stanowisko ministra edukacji i sportu? 

Nie mam. 

Jakie jest Pana motto yciowe? 

W yciu wszystko jest mo liwe. 

          Jedni s uchali uwa nie, inni zasypiali...        ... a pan marsza ek mówi  same ciekawostki.   
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Czwórka rz dzi, czwórka radzi,

czwórka nigdy Was nie zdradzi ... 

Wyniki 

Tegoroczne wybory samorz dowe wy oni y czterech muszkieterów, którzy  przez nast pny rok b d

godnie reprezentowa  szkol  i walczy  o prawa ka dego z uczniów. Wyniki nie by y wielkim 

zaskoczeniem, Arkadiusz Ku  maj cy za sob  szerokie poparcie odstawi  przeciwników daleko w  

tyle. Walk  z pierwszoklasist  chcia  podj  weteran szko y Przemys aw Seku a, jednak zabrak o mu 

kilku procent do zwyci stwa. Dowcipni  Piotr Posiada a ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu zyska

bardzo ma  liczb  g osów. Najm odszy muszkieter Pawel Ja kiewicz, dzi ki któremu odby y si

wybory zaj  ostatnie miejsce. 

Debata 

Kluczowym punktem kampanii wyborczej by a debata, na której kandydaci przedstawili swoje  

sylwetki i plan na nast pny rok rz dów. S owa, które pada y z ust tych czterech d entelmenów  

dawa y du o do my lenia. Arek Ku  obieca , ze zakupi odpowiedni sprz t i wprowadzi ciep e dania 

do sklepiku, natomiast Piotr Posiada a zarzeka  si  ze wymieni r czniki w toaletach ,gdy  te obecne 

nie odpowiadaj  uczniom. Pawel Ja kiewicz stworzy  idee cotygodniowej gazetki szkolnej,  

a skromny Przemek Sekula s ucha  wszystkiego z pokor . Wiemy, ze ch opcy chc  odmieni  szkol ,

jednak postulaty g oszone przez  nich s  ma o prawdopodobne do zrealizowania. Debata wygl da a

jak czwartkowy targ, na którym ka dy chcia  sprzeda  jak najwi cej kie basy wyborczej. 

Sto ki

Po og oszeniu wyników by o ju  jasne, jaka b dzie kolejno  w samorz dzie szklonym i kto zasi dzie na da-

nym stanowisku. Arkadiusz Ku  obj  funkcj  przewodnicz cego, a Przemys aw Seku a z klasy II a zosta  jego 

zast pc . Pieni dzmi w tym roku b dzie si  opiekowa  sympatyczny Piotru  Posiada a, a pisanie protoko ów to 

nowe zaj cie Paw a Ja kiewicza. Czy ch opcy odnajd  si  w nowej roli i postawi  sobie poprzeczk  na tyle  

wysoko, aby zosta  dobrze zapami tanym przez grono pedagogiczne? Na te i inne pytania odpowie nam czas, 

a na razie yczymy im wytrwa o ci w pracy. 

Wyniki wyborów

43%

33%16%

8%

Przmek Seku a

Arkadiusz Ku

Piotr Posiada a

Pawe  Ja kiewicz

Nowaczek
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Miesi c po wyborach... 

Miesi c temu nowym przewodni-

cz cym naszej szko y zosta  szczup y, 

skromny i  na pierwszy rzut oka elo-

kwentny ch opiec o imieniu Arek. Na 

wizji prezentowa  si  bardzo dobrze, je-

go wygl d i  sposób mowy oczarowa

Rad   Pedagogiczn  oraz damsk  cz

szko y. Nasz przewodnicz cy rz dzi

dopiero miesi c i nie powinni my go 

os dza  po tak krótkim czasie. 

Mo na mówi , e do tej pory Arek mia

ma e pole do dzia ania, jednak zdo a

zaj  si  organizacj  Dnia Jedno ci z 

Ukrain . Dzi ki  znajomo ciom i wp y-

wom Przemka mogli my  

podarowa  rekolekcjonistom upominki i 

to on obecnie stara si , aby szko  od-

wiedzi  pan Donald Tusk. Wszyscy czte-

rej Panowie du o nam obiecywali, ale 

przypominamy ze kiedy  przyjdzie czas 

rozlicze . D entelmeni maj   du e ch ci

do wprowadzenia innowacyjnych roz-

wi za  w kierowaniu samorz dem.

Niestety samymi ch ciami cz owiek nie 

wy yje, wi c Panowie zacznijcie dzia-

a , bo szko a oczekuje spe nienia obiet-

nic... 

Przed wyborami Arek by  pe-

en energii i zapa u do pracy.             

Kiedy wreszcie  

panowie zaczn  razem  

podbija  KLO? 

Chocia  przegra  sto ek 

przewodnicz cego, chce  

zosta  dobrze zapami tany 

przez uczniów KLO. 

Razem m odzi przyjaciele... 

Nowaczek
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agodnie
Klon: Jaki punkt swojego programu zamierzasz zrealizowa  na pocz tku?

Arek : Rozszerzenie asortymentu sklepiku, w tym o ciep e posi ki.

Klon: Czy w twojej poprzedniej szkole by a mikrofalówka? 

Arek: By a – nawet jad em odgrzewane pizzerki. 

Klon: Czy czujesz, e jeste  w jakim  sensie uzale niony od reszty samorz du?

Arek: Nie, sam zacz em ju  dzia a . W zwi zku z rozszerzeniem asortymentu   
           sklepiku zrobi em ju  wst pne ,,badanie rynku” i doszed em do wniosku, e

           mikrofalówka  mo e nie by  op acalna. Rzecz  bardziej op acaln   mo e by

           trzypi trowy piekarnik i s dz , e najpó niej w styczniu b dzie to  

           zrealizowane. 

Klon: Czy to prawda, e wspó pracowa e  z Parlamentem M odzie y Miasta Radomia? 

Arek: Tak, by em pos em Parlamentu M odzie y Miasta Radomia. 

            Na ostro 
Klon: Co do tej pory zrobi e  dla szko y?

Arek: Jak do tej pory wisi tylko skrzynka z pomys ami (chyba pusta). Ja nic nie mog
          zrobi , bo do tego potrzebne s  spore pieni dze. Chc  zrealizowa  pomys  ze   

          sklepikiem, jednak sam nie mog  rozdysponowa  pieni dzy szkolnych.  

Klon: Twoj  g ówn  funkcj  jest reprezentowanie szko y poza jej murami, wi c        
           dlaczego nie uczestniczy e  w ostatnim wyje dzie?  

Arek: Usprawiedliwi em si  i zamiast mnie pojecha  Przemek i Piotrek. 

Klon: Ale dlaczego nie pojecha e ?

Arek: Bo mam swoje ycie i nie mog em po prostu... 

Klon: Jak oceniasz miesi czn  prac  samorz du? 

Arek: Przeci tnie... 

Klon: Co to znaczy przeci tnie, czy mo esz rozwin ?

Arek: Przeci tnie oznacza, e robili my na bie co rzeczy, innowacje nie zosta y     
          wprowadzone.  

Klon: Jakie s  plusy twojej pracy przez miesi c, je li mo esz to wylicz? 

Arek: Plusy?... Ja nie widz  plusów. 

Klon: Dzi kuj !

        Nowaczek 

Innes i Malwina 
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Od wielu lat katolickimi s owikami steruje jedna z naj adniejszych nauczycielek w 

szkole, pani profesor Ma gorzata Chmielewska. Oprócz swojej ukochanej fizyki, jej 

drug  pasj  jest piew, któremu po wi ca wiele czasu, szkol c m odych uczniów  

naszej wspólnoty. Jednak ten rok przyniós  jedn  zasadnicz  zmian  – w chórze  

pojawi  si  nowy dyrygent. Tajemnicz  osob  jest siostra Alina, przemi a katechetka, 

która przyby a do nas z Nowego S cza. Misjonarka podbi a chór w bardzo szybkim 

tempie i odebra a prymat sorce Chmielewskiej. Mo e to odpowiedni czas na zmiany, 

bo naszym piewakom w ostatnich miesi cach nie idzie najlepiej. Z m odej fali 

uczniów niestety po raz kolejny nie wida  potencjalnego idola scen muzycznych,  

a chór potrzebuje nowej gwiazdy. Rewolucja chóru jest jak najbardziej potrzebna, nad-

szed  czas, aby z tej grupki amatorów stworzy  prawdziwa katolick  kapel . Je li kto

bardziej zadba o szkolenie piewaków to w nied ugim czasie mo e doczekamy si

jaki  widocznych zmian. Osob , która mo e poprawi  wizerunek naszych s owików 

jest pani profesor Magdalena Wojtkiewicz. Wida , e m oda nauczycielka zna si  na 

fachu, je li dobrze pójdzie to za rok chór mo e nabra  ca kiem nowego  

wizerunku. Jednak zanim dojdzie do jakiejkolwiek metamorfozy, nasze s owiki musz

du o trenowa , bo inaczej efektów nie zobaczymy przez d ugie lata.  

Rewolucja w chórze 

Kto tu rz dzi – oto jest pytanie? 
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Pomó cie
Za po rednictwem pani prof. Ilony Kozubek szko a rozpocz a zbiórk  pieni dzy dla sze ciolet-

niego Micha ka. Ch opczyk od trzech lat choruje na autyzm. Charakterystyczn  cech  tej rzadkiej 

choroby jest znaczne ograniczenie lub nawet ca kowity brak zainteresowania kontaktem

z najbli szym otoczeniem i rówie nikami. Objawy s  ró norodne,

pocz wszy od niezdolno ci do zabaw wymagaj cych wyobra ni,

a  po nieumiej tno  werbalnego i niewerbalnego porozumiewania 

si  z lud mi. Jedyn  szans  dla Micha a jest wyjazd na Krym, 

gdzie znajduje si  o rodek, w którym leczone s  dzieci z podobny-

mi przypad o ciami. Terapia na Ukrainie polega na spotkaniach z 

delfinami, które przesy aj  pacjentowi impulsy, w jakim  stopniu 

lecz ce mózg dziecka. Pobyt za wschodni  granic  kosztuje, jed-

nak oko o 5 tys. z otych, a rodziców Micha ka nie sta  ju  na taki 

wydatek, gdy  wi kszo  pieni dzy poch on a dotychczasowa

reha/bilitacja ch opczyka. Prosz  wszystkich uczniów, aby nie 

a owali pieni dzy na ten szczytny cel – nie ma na tym wiecie nic cenniejszego ni  mo liwo

pomocy choremu dziecku.

      Listopad by  pracowitym miesi cem dla trzecioklasistów, którzy musieli sprawdzi  swo-

je dotychczasowe umiej tno ci, pisz c próbne matury. Maturzy ci uwa ali, ze nie by y one 

a  tak ci kie i oczekiwali czego  o niebo trudniejszego. Niestety nie zawsze opinie uczniów 

pokrywa y si  ze s owami nauczycieli. Wiemy ju , e KLO jest jedyn  szko  w Radomiu, 

gdzie ka dy zda  egzamin z  j zyka polskiego –  nie ma w tym nic dziwnego. Niestety  

z matematyk  nie jest tak ró owo. Ze zdaj cych 5 osób, trzy nie by y zbytnio zadowolone,

a jedna obla a. Pani profesor Pietrzyk radzi uczniom zmieni  przedmiot, poniewa  z tak

wiedza daleko nie zajd . Ludzie zdaj cy j zyk angielski wychodzili z sal bardzo szybko, co 

mog o wiadczy  o atwym poziomie egzaminu z tego przedmiotu. Jednym z ostatnich 

sprawdzianów by  WOS, na którym ludzie prze yli lekki szok. Du o uzupe niania, kilka 

map i ma o czasu spowodowa o rozczarowanie zdaj cych przedmiot. Próbne matury to ju

zamkni ty epizod w yciu tych ludzi, niektórzy s  zaskoczeni, inni szcz liwi, a jeszcze inni 

maj  dylemat. Egzamin dojrza o ci zbli a si  wielkim krokami i tym razem nie b dzie mo -

na prosi  o usprawiedliwienie, dlatego bierzcie si  do nauki!!!
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Amsterdam i Pary

Rada Pedagogiczna zadecydowa a, e w tym 

roku odb d  si  dwie wycieczki zagraniczne. 

Cel gimnazjalistów to podbój stolicy Francji, 

miasta mi o ci – Pary a. Natomiast bardzo 

ciekawa propozycja dotar a do klas liceum. 

Miejscami wycieczki organizowanej przez 

pani  profesor Kozubek s : Holandia, Belgia, 

Luksemburg oraz Francja. Wyjazd zaplano-

wany jest na 7 dni, a koszt ma wynosi  oko o

1000 z otych. Zdaniem opinii szkolnej jest to 

bardzo interesuj ca i zarazem tania  

propozycja, w któr  wliczone zosta o

wy ywienie, noclegi w przepi knym

 miasteczku Lille oraz bilety wst pu do 

obiektów muzealnych. Osobi cie serdecznie 

zach cam wszystkich do udzia u w tym 

 fantastycznym wyje dzie, gdy  druga tak 

 tania szansa mo e ju  nas nie spotka .

                                                     Nowaczek 

Wolno  dla Ukrainy 

Drugiego grudnia w KLO odby  si  Dzie

Jedno ci z Ukrain . Pomys  zorganizowania 

uroczysto ci zainicjowa a pani profesor

Jolanta Skuza. Wszyscy wiemy, ze nasi 

wschodni s siedzi znajduj  si  na granicy woj-

ny domowej. W ca ej szkole rozwieszono flagi 

ukrai skie, a ka dy ucze  otrzymywa  poma-

ra czow  wst eczk  na znak solidarno ci z 

opozycj  Wiktora Juszczenki. Przez ca y dzie

z radiow z a rozbrzmiewa a ukrai ska muzy-

ka. Podczas d ugiej przerwy uczniowie

zgromadzili si  na holu, gdzie przewodnicz cy 

Samorz du Uczniowskiego – Arek Ku  przy-

pomnia  histori  ukrai skiego protestu. Ca

spraw  zainteresowa o si  radomskie radio, 

które w bloku informacyjnym wspomnia o      

o manifestacji uczniów KLO. 

                                                  Nowaczek 

Nowy Dj ?

Na ostatnim spotkaniu samorz du rozwa ano 

rozpocz cie kolejnej edycji konkursu na no-

wego Dj. W naszej szkole od momentu uru-

chomienia radiow z a brakuje cz owieka, któ-

ry sprawnie zaj by si  jego kontrol . Krótki 

epizod ze szkolnym radiem mia  Grzesiek  

Sulis, ale nie podo a  obowi zkom Z wielk

ochot  Katolik oczekiwa  szkolnego radia,

a teraz z jeszcze wi ksz  oczekuje 

kompetentnej osoby, która spe ni oczekiwania 

szko y. Niestety nikt nie kwapi si  do obj cia

tego stanowiska, w sumie nie ma si  czemu 

dziwi  – du o pracy i nic wi cej...

                                               Pieniu ®

                          (z lekk  pomoc  Nowaczka) 
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Czy jeszcze wierzymy?

Kim jest starszy pan z bia  brod  i lekk  nadwag , ubrany w czerwono-bia y strój? Mó-

wi  , e pochodzi z Grenlandii, Laponii, a nawet Antarktydy, ale które z tych miejsc jest 

prawdziwe? Odwiedza dzieci z ca ego wiata 6 grudnia i wr cza im podarunki, na które za-

s u y y swoim ca orocznym zachowaniem. Pytanie, które dr czy ka de dorastaj ce dziecko 

to... czy wi ty Miko aj naprawd  istnieje? Uczniowie KLO powoli wchodz cy w doros e

ycie, maj  prawie jednog o ne zdanie na ten temat Uwa aj , ze ten kto w niego wierzy zo-

stanie zawsze odwiedzony w miko ajkow  noc. 6 grudzie  to wspaniale wi to, zawsze mile 

obchodzone w naszej szkole. Najwi kszym plusem jest fakt, e miko ajki to jeden z niewie-

lu dni, w którym uczniowie mog  by  spokojni, e na j zyku polskim czy historii nie pójd

do odpowiedzi. I jak tu nie wierzy  w poczciwego staruszka... 

Czy istnieje wi ty Miko aj?

90%

10%

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

Tak

Nie
Nie

Tak

Fakultety
Wielu drugoklasistów zastanawia si , dlaczego dla ich rocznika jeszcze nie ruszy y fakultety 

z historii. Ka dy obawia si  nowej matury i chce jak najszybciej rozpocz  przygotowania 

do egzaminu dojrza o ci. Najbardziej zagorzali zwolennicy historii postulowali rozpocz -

cie ,,douczek" ju  we wrze niu, co by o ma o prawdopodobne. Teraz zbli a si  koniec

semestru, a fakultetów nadal nie wida . Czekanie zaczyna si  robi  lekko denerwuj ce,

a uczniowie nie chc  obudzi  si  „z r k  w nocniku”. Apelujemy do Rady Pedagogicznej, 

aby znalaz a w siatce godzin chocia  jedno okienko na dodatkow  lekcj  historii, bo czasu 

coraz mniej... 

Czy fakultety z historii dla drugoklasistów 

powinny rozpocz  si  na pocz tku 

stycznia?

80%

20%

Tak

Nie
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1.     Co zapami ta a Pani ze swojego dzieci stwa? 
                 Narodziny brata Marka 

2.     Jaki jest Pani kulinarny przysmak? 
                 Wszystko bardzo lubi .

3.     Czy trzeba mie  jaki  specjalny zmys , który pozwoli by spojrze  na wzory matematyczne nie tylko 
jak na niezrozumia e znaczki? 

                 ————————————– 
4.     Ucze  idealny to........... 

                Ka dy ucze  jest idealny.
5.     Czy za pomoc  matematyki mo emy rozmawia  z przyrod ?

                Tak
6.     Czy wszystko, co umiemy zapisa  matematycznie, gdzie  w przyrodzie istnieje? 

                Tak
7.     Czy czas jest wieczny? 

                Tak
8.     Jakie s  Pani marzenia? 

                 Nauczy  w naszej szkole my lenia i wyobra ni matematycznej
9.     Czy cz owiek szcz liwy mo e nie mie  marze ?

                 Tak
10.   Co by Pani zrobi a z milionem dolarów? 

                 Podzieli abym mi dzy potrzebuj cych: na chleb i leczenie chorych.
11.   Matematyka by a chyba praktycznie od zawsze... tak jak Bóg? 
         Nie, pierwszy by  Pan Bóg.
12.   Jakie s  dla Pani trzy najwa niejsze warto ci w yciu? 

                 Prawda, skromno , pracowito
13.   Czy my li Pani, e nauka wyt umaczy kiedy  religi ?

                  Nie 
14. Albert Einstein powiedzia  : “W my leniu naukowym  zawsze obecny jest element poezji. Prawdziwa 

nauka i prawdziwa muzyka wymagaj  podobnego wysi ku my li.....”. Czy zgadza si  Pani z tym 
stwierdzeniem? 

          Tak 
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Im i :                     A lic ja
N a z w is k o :        N a w ro te k  
Z a w ó d :        N a u c z y c ie lk a  
Z n a k  z o d ia k u :          - - - - - -  
U lu b io n y  k o lo r :       G ra n a to w y  
U lu b io n a  c y fr a :        1 2  

U lu b io n e  z w ie r z : B ra k



1.    Co zapami ta a Pani ze swojego dzieci stwa? 
                Cudowny ,,ciep y” dom.

2.    Jaki jest Pani kulinarny przysmak? 
                Spaghetti

3.    Czy trzeba mie  jaki  specjalny zmys , który pozwoli by spojrze  na wzory matematyczne 
nie tylko jak na niezrozumia e znaczki? 

                Ka dy mo e nauczy  si  wzoru.
4.    Ucze  idealny to........... 

               Nie ma uczniów idealnych. 
5.    Czy za pomoc  matematyki mo emy rozmawia  z przyrod ?

                Matematyka jest pot nym rodkiem poznania zewn trznej rzeczywisto ci. 
6.    Czy wszystko, co umiemy zapisa  matematycznie, gdzie  w przyrodzie istnieje? 

                  Nie wszystko, ale np. cis y zwi zek z prawami przyrody ma elementarna geometria enkidesowa

7.    Czy czas jest wieczny? 
                Czas to niesko czony ci g chwil, sekund, minut. My l , e b dzie wiecznie p yn .

8.    Jakie s  Pani marzenia? 
               ————————————————– 

9.    Czy cz owiek szcz liwy mo e nie mie  marze ?
                Ka dy cz owiek ma marzenia. 

10.   Co by Pani zrobi a z milionem dolarów? 
                Kupi  dzia k  na Mazurach z jeziorem. 

11.   Matematyka by a chyba praktycznie od zawsze....... tak jak Bóg? 
        Z chwil  pojawienia si  ludzi, musia y pojawi  si  liczby, figury p askie, przestrzenne, dedukcja. 
12.   Jakie s  dla Pani trzy najwa niejsze warto ci w yciu? 

                Wiara, ojczyzna, rodzina. 
13.   Czy my li Pani, e nauka wyt umaczy kiedy  religi ?

               Nie
14.Albert Einstein powiedzia  : “W my leniu naukowym  zawsze obecny jest element poezji.     
        Prawdziwa nauka i prawdziwa muzyka wymagaj  podobnego wysi ku my li.....”.                   
        Czy zgadza si  Pani z tym stwierdzeniem? 
        Tak 

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

wykorzystane do II wydania „KLONU”.
Aleksandra Bobryk & Micha  Lis
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Im i :                           Krystyna 
Nazw isko :                 Piet rzyk 
Zaw ód :                      Nauczycielka 
Znak zod iaku :         Panna     
Ulub iony ko lo r:      Zielony       
Ulub iona cyfra:       7 
Ulub ione zw ierz :  Pies



Nicola – cz owiek, który wygra ...

W tym roku rekolekcje zaskoczy y chyba ka dego ucznia KLO. Nowa koncepcja zyska a wiel-

k  aprobat  w ród m odzie y i okaza a si  strza em w dziesi tk . Zaproszona przez ks. Praska

grupa ludzi z Cz stochowy znalaz a sposób, aby zainteresowa  wszystkich zgromadzonych  

w ko ciele. Liczne scenki z filmów takich jak Matrix czy W adca Pier cieni mia y za zadanie 

zmusi  nas do chwili refleksji nad g bszym przes aniem filmów. Rekolekcje przebieg y pod 

has em wiat a. M odzie  z uwag  przygl da a si  krótkim przedstawieniom pantomimicznym, 

a pó niej czynnie uczestniczy a w czwartkowej dyskusji. Wi kszo  uczniów najlepiej  

zapami ta a pochodz cego z Chorwacji Nicol , z którym dziennikarze KLONu zdo ali

zamieni  kilka s ów. 

Klon: Sk d do nas przyjecha e ?

Nicola: Pochodz  ze stolicy Chorwacji –  Zagrzebia. 

Klon: Czy mo esz powiedzie  nam kilka s ów na temat swojego pa stwa? 

Nicola: Jest podobne do Polski, w ko cu jeste my S owianami – wywodzimy si  z tego samego ludu. 

U nas jest zdecydowanie cieplej, mamy wi cej s o ca. Ludzie s  tak go cinni jak w Polsce. Niestety 

Chorwacja jest obecnie po siedmioletniej wojnie – zdobyli my niepodleg o , a teraz oczekujemy 

wej cia do Unii Europejskiej. 

Klon: Czy móg by  opowiedzie  nam swoj  histori  zwi zan  z narkotykami? 

Nicola: Narkotyki pojawi y si  w momencie, kiedy by em rozczarowany yciem rodzinnym. Moi ro-

dzice cz sto si  k ócili, a  w ko cu dosz o do rozwodu. By em bardzo samotny , ojciec by  hazardzi-

st  i nie wraca  zazwyczaj do domu, a matka mnie bi a. Nie mog em uwierzy , e co  takiego sta o

si  w a nie mi, poniewa  kiedy  prowadzi em szcz liwe ycie. W szkole redniej wiele si  zmieni-

o – zrozumia em, e nie potrzebuj  autorytetu, bo jestem panem swojego losu. y em dla zabawy, 

która wype nia a pustk  w mojej duszy. Wtedy w a nie pojawi y si  po raz pierwszy narkotyki. Po-

zna em koleg , z którym weszli my w wiat hip-hopu   i marihuany, pó niej przerodzi o si  to w he-

roin , ekstaz  i wszystko, co tylko cz owiek mo e sobie wyobrazi .

Klon: Jak to si  sta o, e postanowi e  rzuci  na óg? 
Nicola: W moim przypadku by o to bardzo skomplikowane, gdy  wiele razy podejmowa em prób

zerwania     z na ogiem. Kupi em wiele p yt muzycznych, my la em, e przez muzyk  uwolni  si  od 

narkotyków, jednak by em w b dzie. I w a nie wtedy pojawi  si  Jezus – wszystko uleg o zmianie. 

Pan wype ni  pustk  w moim sercu, zrozumia em, e wszystkie rzeczy materialne kiedy  si  zu yj  i 

ni warto przywi zywa  si  do nich. 

Klon: Kiedy po raz pierwszy spotka e  na swojej drodze Boga? 
Nicola: Nigdy nie przesta em w Niego wierzy , ale nie utrzymywa em z nim „kontaktów”. Pierwszy 

raz zrozumia em, jak wielka jest jego si a w 2000 roku. 

Klon: Co si  wtedy sta o? 
Nicola: By em u Franciszkanów, starzy ludzie modlili si  i piewali, ksi dz t umaczy  jak pod a  za 

Duchem wi tymi by  w stosunku do Niego otwartym. Na pocz tku wydawa o si , e jestem w do-

mu dla ob kanych, jednak do wiadczenie by o tak silne, e zacz em p aka  – poczu em obecno

Boga i mog em go wyczu .

                                                                                 c.d. w nast pnym numerze... 

Okazuje si , e wiara jest jedyn  warto ci , która potrafi zmieni  cz owieka. 

Nowaczek i Mariusz 
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Teksa ska Masakra Pi  Mechaniczn

 20 sierpnia 1973 roku patrol policji zosta  wys any do mieszkaj cego na odludziu Thomas'a Hewitt'a, by ego 

pracownika lokalnej rze ni w Travis County w Teksasie. Policjanci nie byli 

przygotowani na widok, który tam zastali. To, co znale li, przekroczy o ich 

naj mielsze oczekiwania - by y to rozcz onkowane zw oki oko o 33 ofiar. Ma-

kabryczne odkrycie dog bnie wstrz sn o opini  publiczn . Nosz c na twa-

rzy groteskow  mask , zrobion  ze ci gni tej skóry twarzy zamordowanych 

ofiar i z elektryczn  pi  w r ce, zabójca, znany odt d jako Skórzana Twarz, 

zdoby  niechlubn  popularno , kiedy to sensacyjne nag ówki gazet w ca ych 

Stanach zacz y g osi : "Naród zaszokowany makabrycznym znaleziskiem - 

masakra w Teksasie". 

W adze lokalne donios y w ko cu o zastrzeleniu cz owieka nosz cego mask

z ludzkiej skóry i podejrzanie szybko zako czy y ca  spraw . W nast pnych 

latach pojawi y si  spekulacje, czy policja nie chc c szybko zako czy  sprawy 

zastrzeli a niewinnego, podstawionego cz owieka. 

Teraz po raz pierwszy, jedyny cz owiek, który ocala  z rzezi, zdecydowa  si  przerwa  milczenie i opowie-

dzie , co naprawd  sta o si  na opuszczonej teksa skiej autostradzie, kiedy to grupa pi ciu m odych ludzi zo-

sta a napadni ta przez szale ca z elektryczna pi  w r ce, i na podstawie których to wydarze  powsta  niniej-

szy film... 

Pierwsza wersja Teksa skiej masakry pi  mechaniczn osi gn a niesamowity sukces w roku 1974, kiedy to 

zaszokowa a i zadziwi a widzów mro cymi krew w y ach, realistycznymi scenami. Przera aj ca historia, 

nakr cona na podstawie serii prawdziwych zdarze , jest przez wielu uwa ana za najlepszy thriller w historii 

kina. Sta a si  tak e inspiracj  dla niezliczonych filmów powstaj cych w pó niejszych latach. Cho  bud et

filmu wynosi  mniej ni  150,000, dolarów, film przyniós  zyski przekraczaj ce przesz o 100 milionów dolarów 

i szybko osi gn  miano kultowego.  

Nawet je li sam tytu  komu  nic nie podpowie, ju  po pierwszych 10 minutach filmu mo emy zorientowa  si ,

z czym mamy do czynienia. D ugi najazd kamery w bezdenn , czarn  dziur  po kuli w g owie samobójczyni 

mówi wszystko. To b dzie film, który oburzy odpowiedzialnych rodziców, obro ców zwierz t, prowincjonal-

nych pracowników zak adów mi snych i przede wszystkim fanów oryginalnej Teksa skiej masakry pi  me-

chaniczn  z 1974 roku. Pozosta a cz spo ecze stwa powinna nie le si  zabawi  na tym zadziwiaj co jak na 

remake stylowym filmie, oczywi cie najad szy si  do syta strachu. O ile robienie remake'ów jest z zasady w t-

pliwe, to w przypadku horrorów klasy B sprawa wygl da troch  inaczej, chodzi przecie  o to, eby krew si

la a, maniakalny zabójca grasowa , blondyna ucieka a, a widzowie g o no krzyczeli. 

Jak na remake film Nispela jest zdumiewaj co stylowy i, co najwa niejsze, nie trzyma si  kurczowo pierwot-

nego scenariusza. Nie wszystkie wprowadzone zmiany s  mo e najtrafniejsze, jak chocia by g upawe arty 

o jaraniu blantów nijak si  maj  do mro cych krew w y ach radiowych wiadomo ci z orygina u - ale nie 

by oby le, gdyby nie jeden ma y drobiazg. Ca y czas nie mog  przesta  si  zastanawia , czy mo na si  bez-

szelestnie zakra  za czyje  plecy maj c w r ku buzuj c  pi  tarczow ? A w a nie, okazuje si e mo na, i to 

nie raz. 

”Widzowie b d  zdewastowani tym, co si  dziej  w filmie,” przepowiada Andrew Form. „”Teksa ska masa-

kra pi  mechaniczn ” jest czyst  emocj  i terrorem –nie przypominam sobie innego filmu, mo e poza 

”Milczeniem owiec”, gdzie strach i przera enie by y bardziej namacalne ni  tu. To nie jest film o odci tych 

nogach, ani potokach krwi, ale o decyzjach, które ka dy ogl daj cy musia by podj  w podobnych okoliczno-

ciach. 

Ania 
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    Przed napisaniem tego artyku u d ugo zastanawia am si , gdzie mog  znale  jakiekolwiek 

informacje na temat naszego liceum. Postanowi am wej  na jedno z radomskich forów i  

po prostu zapyta  si  internautów. Otrzyma am blisko dwadzie cia odpowiedzi i by am napraw-

d  mile zaskoczona...  

 Wi kszo  wypowiedzi by a zgodna. Uczniowie naszej szko y wyró niaj  si  tylko wysokim 

poziomem intelektualnym. Jedna wiadomo

szczególnie mnie zaciekawi a. Napisa a j  absolwentka naszej szko y - Maja. Sko czy a KLO 

dwa lata temu. Okazuje si , e ciekawe, rozwijaj ce cz owieka przedmioty (teatrologia, historia 

sztuki) na studiach naprawd  si  przydaj . Jednak Maja najwi ksz  uwag  zwróci a na atmosfe-

r , która tu panuje - ,,to nie jest takie zwyk e liceum” pisze. Porównuje KLO do innego, reno-

mowanego liceum w Radomiu, do którego chodzi a przez pewien czas. "To dwa ró ne wiaty" - 

przyznaje.

   Edi, uczy  si  u nas tylko rok. Nie odpowiada y mu pewne przedmioty, które uwa a  za nie-

ciekawe...( a kto powiedzia , e wszystko ma by  interesuj ce????).  

"Szko a, jak szko a... A co z niej wyniesiesz to ju  zale y tylko od Ciebie..." Tym

optymistycznym akcentem, daj cym wiele do my lenia pragn  zako czy  mój pierwszy w y-

ciu artyku  do szkolnej gazetki. Mam nadzieje, e si  spodoba ... 

                                                                                                                                                   MeGi 

O ta cu „Grek Zorba” 

Warszawska inscenizacja spektaklu "Grek Zorba", jest bardzo 
dramatyczna, dynamiczna, pe na ycia. Wersja baletowa tylko w 
lu ny sposób nawi zuje do s ynnej powie ci Kazantzakisa. W wersji 
tanecznej bohaterem staje si  pewna zbiorowo , a sam balet opo-
wiada o zderzeniu dwóch cywilizacji, o konieczno ci tolerancji i wza-
jemnego zrozumienia.         

Balet w choreografii samego Lorki Massine'a w surowej sceno-
grafii Ryszarda Kai, porywa si  witalna ta ca wyzwalaj cego na-
mi tno ci. Mi o , zazdro , szcz cie, rozpacz, rado ... Wszystko 
to, sk ada si  na ten pe en dynamiki taniec. 
        Arty ci bisowali trzy razy, co jest chyba najlepszym dowodem 
na to, jak bardzo publiczno ci podoba  si  spektakl.  
                                                                           Agata 
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Sport

Pi karska reprezentacja KLO prze ywa g boki kryzys, jednak s  jeszcze ludzie, 

którzy chc , aby ten przykry wizerunek szybko si  zmieni . Jedn  z takich osób 

jest kapitan dru yny licealnej – Konrad Zaj c. Zaj czek na ostatnim turnieju da

z siebie wszystko, bardzo mu zale a o, aby dru yna dobrze wypada  i to w a nie 

dzi ki jego asystom zdo ali my trzykrotnie zaskoczy  bramkarzy rywali.  

Postaram si  bli ej przedstawi  Wam wybuchowy temperament rodkowego 

pomocnika naszej szkolnej reprezentacji. 

Bo  mój ch opak w pi k  kopie... 

Imi : Konrad  

Nazwisko: Zaj c

Wzrost: 187cm 

Waga: 80 kg 

Data urodzenia: 17. 07. 87  

Pozycja: Prawy/ rodkowy Obro ca

Kluby: Junior Radom,  

PKS Makowiec, Radomiak Radom 

Sukcesy:  Zaj cie III miejsca w tur-

niej mi dzynarodowym w Austrii. 

Idol: Diego Maradona  i Luis Figo 

Ulubiony klub: FC Barcelona 

Klon: Jak oceniasz gr  pi karskiej reprezentacji KLO na  
prze omie 5 lat? 

Konrad: Najlepszy sezon gry KLO przypad  na rok 2003,

w którym to zabrak o nam niewiele, aby wyj  z grupy

eliminacyjnej. Zawa y jeden mecz, w którym niestety nie mo-

g em gra  i uwa am, e mog o si  to wszystko inaczej potoczy .

Klon: A jak oceniasz swój klub na arenie miasta? 
Konrad: Jest to najmocniejszy klub, je li chodzi o Radom. 

Klon: Widzisz swoj  szans  na gr ? w profesjonalny futbol.  
Konrad: To si  oka e w najbli szym 1,5 roku, wtedy to stan  si

seniorem. 

Klon: Czy gra e  kiedy  z seniorami? 
Konrad: Tak — gra em w klasie A w rezerwach Radomiaka. 

Klon: Czy chcesz jeszcze wyst powa  w reprezentacji KLO? 
Konrad: Musz  si  nad tym zastanowi ... 

Klon: Czy pozna e  kiedy  s awn  osobisto  pi karsk ?
Konrad: Tak - Micha a Listkiewicza (prezes PZPN) i Les awa

mikiewicza. 

Klon: Czy Radom jest dobrym o rodkiem szkolenia m odzie y? 
Konrad: Niestety nikt w naszym mie cie nie zwraca uwagi na 

m odzie , a ch opy maj  predyspozycje nawet do gry poza

granicami kraju. 

Klon: Jakie jest twoje motto yciowe? 
Konrad: D  do postawionego sobie celu. 

Klon: Co doradzi by  m odemu sportowcowi 
Konrad: Nie zniech caj si , bo ka da pora ka ma w sobie co

pozytywnego i mo emy czego  si  z niej nauczy .

Nowaczek
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Nieustraszeni
W poprzednim numerze zosta a bli ej przedstawiona osoba redaktora naczelnego, a 

tym razem chcia bym zaprezentowa  pracowników gazetki szkolnej. Wszyscy rozpo-

cz li swoj  przygod  w listopadzie i zobowi zali si  przynale e  do Klonu przez ca y

rok szkolny. W kolegium redakcyjnym zasiadaj : Pawel Nowak, Micha  Lis i Mariusz 

Mosiolek( obaj pe ni cy funkcje wice redaktora). Opiek  nad k cikiem kulturalnym 

sprawuj : Anna Krzy anowska i Agata Paduszek. Rubryka informacyjna to dzia ka 

Malwiny Rutki i Gosi Kaperskiej, natomiast  plotkami i cz ci  humorystyczn  zajmu-

j  si : Ola Bobryk i Olga Rutka. Korektorem gazetki jest Jakub Krysze  wspierany 

przez Przemka Seku . Ca a grupa drugoklasistów tworzy zgrany kolektyw i do czerw-

ca b dzie stara a si  zachwyca  czytelników swoimi ambitnymi artyku ami.

Sprostowanie 

Redakcja KLONu chcia aby bardzo przeprosi  za b dy pope nione w ostatnim numerze, przede wszyst-

kim pani  prof. Wojtkiewicz za przekr cenie jej imienia oraz Arka Kusia za b d z jego dat  urodzin.  

Nieudany konkurs 
Og oszony w poprzednim numerze konkurs zosta  nierozstrzygni ty .Szkoda, bo straci-

li cie okazj  na zdobycie darmowej obligacji i uwolnienia si  od ,,nerwówki” na trud-

nych lekcjach. Nast pny konkurs ukarze si  dopiero w numerze styczniowym, a nagro-

da przeznaczona na ten miesi c zostanie niestety... spalona. 

Sorka do ucznia: Jak ci  kopn , to wylecisz przez zamkni te drzwi 

Sorka: Gdybym stawia a jedynki za zachowanie, to by cie siedzieli jak mumie. 

Sorka: Kodon jest inny, nie ma si  co czarowa .

Sorka do ucznia: Gdybym chcia a Ci dokuczy , to by  ty em chodzi  dwa dni! 

Ucze  do sorki: Ja tego nie rozumiem? 

Sorka: Tego nie trzeba rozumie , to trzeba umie !

Uczennica w Gastronomiku: Dlaczego dosta am jedynk ?

Nauczyciel: Nie wiem - nawet nie sprawdza em. 
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