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Zabawa do bia ego rana !!! 

Wszystko zacz o si  w ko ciele...
Studniówka w naszej szkole to nie tylko zabawa i polonez, ale  
równie  uroczysta Msza w. pe na ciep ych i m drych s ów adreso-
wanych do ju  prawie doros ej m odzie y. W tym roku nie mog o
by  inaczej - oko o godziny 17.50 pod ko cio em nie by o ju  miej-
sca na zaparkowanie auta. Od wi tnie ubrana m odzie  pobo nie  
uczestniczy a w uroczysto ciach liturgicznych odprawianych w ich 
intencji. Ksi dz Prasek dzi ki swoim oratorskim umiej tno ciom po 
raz kolejny wprowadzi  wszystkich w stan zadumy i refleksji. Po
zako czeniu Mszy w. wszyscy udali si  w kierunku Lotniska, gdzie 
mia a odby  si  tegoroczna studniówka. 

Syto zastawione sto y
Po przybyciu do Klubu Garnizonowego na ka dego uczestnika maturalnej zabawy 
czeka  suto zastawiony stó . Wszystko wygl da o niezwykle interesuj co, a jedze-
nie zapowiada o si  nadzwyczaj apetyczne. Lokal by  podzielony na trzy cz ci -
w pierwszej siedzieli nauczyciele, w drugiej uczniowie, a ostatnim pomieszczeniem 
by a ogromna sala przeznaczona do ta ca. W tym roku organizatorzy nie zwrócili 
szczególnej uwagi na wystrój sal, a bardziej zaj li si  innym punktami balu.
Najbardziej rzuca o si  w oczy przygotowanie techniczne ca ej uroczysto ci, które 
sta o na bardzo wysokim poziomie.  

Polonez 
Stres, trema, nerwy - wszystkie te s owa odnosz
si  do pierwszych chwil sp dzonych na studniów-
ce. Ka dy prze ywa bal maturalny na swój spo-
sób, jednak najwi ksza ilo  adrenaliny udziela 
si  osob , które ta cz  poloneza. Tegoroczny 
uk ad tego staropolskiego ta ca by  niezwykle cie-
kawy - jedni twierdz , e najlepszy w historii, inni 
za  uwa aj , e troszeczk  niedopracowany . 
Jednak najwa niejsze w tym wszystkim by o wy-
konanie i tutaj uczniowie KLO naprawd  mnie za-
skoczyli. Wszyscy byli ca kowicie skoncentrowani 
i starali si  wypa  jak najlepiej - na pocz tku zja-
d a ich w male kim stopniu trema, natomiast przy 
drugim wykonaniu poloneza byli ju  jak jeden 
spójny kolektyw. Udany taniec jest wska nikiem
jako ci zabawy, jednak w tej kwestii by y ju  zu-
pe nie odmienne zdania...  
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Kapela 
Najwi cej zarzutów ze strony maturzystów pad o pod adresem kapeli, która gra a
na studniówce. Grupa ,,Leonard" okaza a si  najwi kszym niewypa em balu - za-
rzucano jej z  organizacj , a tak e zbyt d ugie przerwy mi dzy piosenkami. Gdy 
wokalista zespo u otwiera  usta wszyscy zastanawiali si , jak ten cz owiek dosta
si  do muzycznego wiata. Na szcz cie uroczysto  uratowa  prof. Karcz, który 
zach ci  wszystkich do ta ca, staj c na czele d ugiego korowodu.  

Nie ma jak kabaret... 
Studniówka to nie tylko jedzenie i polonez, ale równie  coroczny kabaret. Tym ra-
zem ujrzeli my nauczycieli jako korpus wojskowy, którego zadaniem jest pokazanie 
rekrutom co to prawdziwe ycie i prawdziwa nauka. Grono pedagogiczne w wydaniu 
wojskowym to oczywi cie sama generalicja. Kolejne wyst pienia przybli a y nam 
sylwetki poszczególnych nauczycieli. Bawi y nas kanonem zachowa  i s ów belfrów 
naszej szko y. My l , e garstka maturzystów z pomoc  pana profesora Wojciecha 
ugowskiego, uchwyci a w swoim skeczu najbardziej zabawne chwile jakich doznali 

podczas zaj  lekcyjnych. 

Koniec 
Zabawa trwa a jeszcze kilka dobrych godzin, jednak nikt nie odczuwa  zm czenia.
Gdy oko o 3.00 w Klubie nie by o ju adnego nauczyciela, maturzy ci bawili si  da-
lej, nie zwa aj c na pó n  godzin  – w ko cu studniówk  ma si  tylko raz w yciu!
Tegoroczny bal okaza  si  wspania ym wyst pem klasy III c, która swoj  kapitaln
postaw  wiele zyska a w oczach innych. Niestety po studniówce zosta y ju  tylko 
wspomnienia, a matura nieuchronnie zbli a si  do naszej szko y.

Profesorka Pietrzyk pokaza a uczniom 
jak ta czy si  prawdziwego walca. 
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Przysz y prezydent RP... 
Ka dy ch opiec w swoim yciu chcia  zosta  policjantem, aby móc s u y  i pomaga
spo ecze stwu. Pó niej m odzi panowie chcieli zosta  pi karzami, aby swoj  s aw
zdoby  pi kne i nieosi galne panie. Na ko cu edukacji szkolnej stanie, jednak 
przed nami widmo prawdziwego wyboru i wtedy ka dy z nas zada sobie to  trudne 

pytanie: Co chc  robi  w przysz o ci?
Czy ktokolwiek z nas marzy , aby zosta  ... prezydentem? Na terenie naszego li-
ceum znajduje si  jedna osoba, która wi e swoj  przysz o  w a nie z tym urz -
dem. Polityka w Polsce to jeden wielki mietnik - nie wiadomo czy zabra  si  za se-
gregowanie odpadków czy za recykling. 
Osob , która chce uporz dkowa  stan naszego pa stwa jest m ody i pracowity dzia-
acz spo eczny - Mateusz St pie . Widz c sytuacj  naszego kraju pragnie on zwal-
czy  korupcj  i  zaostrzy  system karalno ci oraz wprowadzi  podatek liniowy, aby 
poprawi  sytuacj  ekonomiczn  pa stwa. Wielkie marzenia ucznia naszej szko y s
bardzo trudne do zrealizowania, ale on sam uwa a, e w yciu wszystko jest mo li-
we. Jego styl bycia i ubiór wzbudzaj  mieszane uczucia w ród uczniów KLO, jednak 
Mateusz jako indywidualista pozostaje niewzruszony g upimi opiniami ,,kolegów" ze 
szko y.
Od kilku lat dzia a spo ecznie, bierze czynny udzia  w yciu publicznym Radomia, a 
co najwa niejsze jest pos em Parlamentu M odzie y, dzi ki czemu stara si  walczy
o lepsze jutro pospolitego nastolatka. 
Postaram si  przybli y  wam sylwetk  Mateusz St pnia - kontrowersyjnego ucznia, 
ambitnego polityka m odzie owego i kto wie, mo e przysz ego prezydenta RP. 

KLON: Jak  funkcj  pe nisz w Parlamencie M odzie y Miasta Radomia? 
M.S: Od 3 lat jestem wicemarsza kiem Parlamentu M odzie y Miasta Radomia. 
KLON: A czym zajmuje si  ta placówka? 
M.S: Parlament M odzie y  zrzesza wszystkie szko y gimnazjalne i ponadgimnazjal-
ne w naszym mie cie. Zabiera g os w sprawach edukacji i stara si  pomóc w roz-
wi zywaniu problemów zwi zanych z m odzie  oraz organizuje imprezy kulturalne. 

KLON: Czy mo esz poszczyci  si  jakimi  sukcesami? 
M.S: Po 3 latach bycia w parlamencie uda o mi si  osi gn  95% tego co obiecywa-
em w kampanii wyborczej. Do sukcesów mog  zaliczy  m.in. :  

organizacja Radomskich owów Artystycznych

pomoc w tworzeniu projektu M odzie owej Rady Miasta 

organizacj  Radomskich Licealii

stworzenie Informatora Kulturalnego 
Obecnie jestem odpowiedzialny za projekt walki z agresj  i patologi  w ród m o-
dzie y, a tak e wprowadzenie na ka dym osiedlu boiska do gry w koszykówk .

KLON: Czy zajmujesz si  dzia alno ci  spo eczn ?
M.S: Oczywi cie. Jestem odpowiedzialny za zbiórk ywno ci dla Banku ywno ci
oraz od 3 lat jestem wolontariuszem Wielkiej Orkiestry wi tecznej Pomocy. Kon-
takt z lud mi sprawia mi wiele rado ci, my l , e w a nie to jest moim powo aniem.

KLON: Rozmawiamy du o o mie cie, ale tak naprawd  to dla nas uczniów najwa -
niejsza jest szko a - w zwi zku z czym, co dla niej zrobi e ?

M.S: To nie jest tak, e parlament robi co  dla szko y. Szko a jest jedynie okr giem 
wyborczym. Ja jako pose  zgodnie ze statutem parlamentu nie jestem zale ny od 
KLO.
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Mam prawo zwolni  si  ze szko y w dowolnej chwili na podstawie usprawie-
dliwienia, które sam mog  sobie wystawi (!) Nie jestem zale ny od szko y, li-
ceum powinno zaakceptowa  to co robi  i w zwi zku z tym mog  dostarczy
wszystkie potrzebne informacje samorz dowi, jednak kto  powinien wcze-
niej si  po nie zg osi . Pose  jest niezale ny w swojej dzia alno ci, a ca a je-

go dzia alno  jest skierowana do m odzie y, a nie do szko y.

KLON: Czy mo esz nam przybli y  genez  Parlamentu M odzie y?
M.S: Parlament zosta  powo any przez uchwa  Rady Miejskiej - zosta  mu
nadany statut. W tym roku placówka obchodzi 10-lecie i zamierza pomaga
radomskiej m odzie y przez nast pne lata. 

KLON: Widz , e jeste  bardzo zaj tym cz owiekiem, wi c jak godzisz karie-
r  polityczn  ze szko ?

M.S: Pierwsza klasa by a fatalna, ucierpia a moja nauka i w ogóle nie potrafi-
em sobie zorganizowa  czasu. Konsekwencj  tego by  fakt, i  narobi em so-
bie wielu wrogów w ród nauczycieli. Od tego roku organizacja mojego planu 
pracy jest doskona a, gdy  nie zwalniam si  ze szko y i staram si  wype nia
moje obowi zki w wolnym czasie. Szko a jest dla mnie miejscem zdobywa-
nia wiedzy, ale nie jest najwa niejsza, poniewa  osobi cie wol  spe nia  si
spo ecznie, bo to jest w a nie moja pasja. 

KLON: Czas na kluczowe pytanie - czy to prawda, e chcesz zosta  prezy-
dentem?

M.S: Tak to prawda. Gdy by em w trzeciej klasie podstawówki wyrwa em
kartk  z zeszytu i napisa em sobie co chc  w yciu osi gn . Najpierw wpi-
sa em stanowisko cz onka samorz du klasowego, pó niej przewodnicz ce-
go klasy , nast pnie szko y, pos a parlamentu itd. 
Wtedy postanowi em, e b d  d y  do tego, aby osi gn  swój cel. 

KLON: Uwa asz, e si  nadajesz na prezydenta kraju? 
M.S: Uwa am, e mam trze we spojrzenie na niektóre sprawy. Kocham to 
co robi  i nie podchodz  do tego z przyczyn materialnych! 

KLON: Dzi kuj  i ycz  powodzenia w d ugiej i trudnej karierze! 

Dlaczego osoba niecodziennego pos a wzbudza miech i kpin  w ród opinii 
szkolnej? Czy ukonkretyzowany cz owiek, który wie czego chce od ycia i od 
najm odszych lat stara si  d y  do swojego celu musi by  obiektem
artów? Zastanówmy si  lepiej sami, co daje nam satysfakcj  w yciu

i starajmy si  przeskoczy  postawion  na odpowiedniej wysoko ci
poprzeczk . Osoba Mateusz St pnia jest najlepszym przyk adem cz owieka,
który przez swój upór i zaanga owanie stara si  wype ni yciowe
 powo anie i daje wiadectwo, e dzi ki pracy mo na osi gn  wszystko. 

Donald Tusk ma si  kogo obawia  w nast pnych 

wyborach .... 
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Pocz tek XXXI Olimpiady Historycznej 
nie zapowiada  tak wielkiego sukcesu 
uczniów katolika. Do etapu szklonego 
zg osi o si  kilkunastu ch tnych, prze-
wa nie z  klas drugich i trzecich. Prace 
wys ane do Kielc zosta y dok adnie
sprawdzone przez tamtejsz  komisj  - 
werdykt by  nast puj cy: ,, Do II etapu 
przeszli: Mariusz Mosio ek  Aleksandra 
Zi tek i Micha  Bomba". Interesuj cy 
jest fakt, i  w ród tych trzech nazwisk 
nie ma adnego trzecioklasisty. M odzi,
zdolni i pracowici olimpijczycy rozpocz -
li przygotowania maj ce na celu podbój 
konkurencyjnego miasta. Drugi etap 
olimpiady mia  odby  si  8 stycznia w 
Kielcach, a  wcze niejsze ustalenia mó-
wi y, e b dzie si  sk ada  z dwóch cz -
ci: pisemnej i ustnej. Uczestnik, który 

pokona cz  pisemn  dostaje szans
przyst pienia do rozmowy historycznej. 
Ta sztuka uda a si  tylko jednemu 
uczniowi pani dr Jolanty Skuzy, a by
nim Mariusz Mosio ek. M odzieniec z a-
two ci  upora  si  z piekielnie trudnym 
wypracowaniem ze staro ytno ci i z du-
ym zapasem punktów przeszed  do 

etapu ustnego. Tego dnia Mariusz wy-
bra  si  na studniówk  katolika. M cz -
ce ta ce i g o na muzyka zrobi y swo-
je... nast pnego dnia nasz olimpijczyk 
czu  zm czenie, jednak nadal by  dobrej 
my li. W tym momencie sko czy y si
wszelkie ulgi - Mariusz stan  sam na 
sam z komisj  egzaminacyjn . Po dwu-
dziestu minutach opu ci  ,,pokój zwie-
rze " jak sam twierdzi z lekkim niedosy-
tem. Najgorsze przeczucia Mariusza 
okaza y si  rzeczywisto ci , KLO utraci-
o ostatniego samuraja na polu bitwy, 
jednak ucze  poprzysi g  zemst . Obie-
ca , e w przysz ym roku wróci do Kielc, 
zniszczy komisj  swoj  wiedz , a pó -
niej zdob dzie indeks.  
Naszych troje olimpijczyków pokaza o
charakter, udowadniaj c, e Radom 
nadal liczy si  na mapie historycznej 
Polski. Wierzymy, e w przysz ym roku 
Mariusz, Ola i Micha  poka  w Kielcach 
ca okszta t swoich umiej tno ci i przej-
d  do etapu ogólnopolskiego. 

Nadzieja historyczna katolika – czy w przysz ym roku 

swoj  wiedz  podbij  Polsk ?

Przynie li chwa  KLO
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W rod , 5. stycznia br. na ósmej godzinie lekcyjnej mia  miejsce 
powa ny wyst pek, który na d ugo pozostanie w pami ci cz on-
ków naszej spo eczno ci szkolnej. Uczniowie klasy 1A, wykorzy-
stuj c chwilow  nie uwag  nauczyciela dopisali sobie do dzien-
nika oceny z kilku przedmiotów tj. chemii, biologii, matematyki, 
geografii i PO. W ród zbrodniarzy byli ch opcy, by y i dziewcz ta.
Dostawione stopnie to g ównie trójki i pi tki, ale znalaz a si  te
jedna siódemka ! 

Sprawa szybko si  wyda a. Nauczyciele, wbrew opinii niektó-
rych uczniów I

A
, nie s  maszynami przekazuj cymi tylko wiedz , ale 

rozumnymi lud mi, którzy od razu zorientowali si , e co  jest nie tak. 
“Ja wiedzia am od pocz tku – t umaczy winowajcom profesor Nawro-
tek. – Wystawi am was na prób , której nie przeszli cie pomy lnie”.
Podejrzani, dwa dni po tym nieszcz snym akcie, zostali wezwani na 
dywanik do Ksi dza Dyrektora. Wtedy wszystko sta o si  jasne. 

“Kpina”, “g upota”, “grzech”, “pokusa” – takie okre lenia padaj
najcz ciej w komentarzach odno nie afery. Wychowawczyni nie-
szcz snej klasy, pani profesor Teresa Jesionek, za amuje r ce. Czuje 
si  najbardziej poszkodowana w ca ej sprawie. “To tak, jak by cie 
mnie okradli” – mówi a wychowankom.  

Konsekwencje tego incydentu mog y by  ogromne. Wszystkim 
uczniom klasy I

A
 grozi a ponowna klasyfikacja, a nawet wyrzucenie ze 

szko y. Nie ponie li oni jednak adnej kary, oczywi cie oprócz obni o-
nego sprawowania. Mo e poza ci arem opinii oszustów i braku za-
ufania od strony nauczycieli. To zagubione owieczki, które p dz  z 
zawrotn  pr dko ci  ku przepa ci, niszcz c przy okazji reputacj
KLO. Dyrekcja okaza a si  dobrym pasterzem, który usilnie próbuje 
sprowadzi  swoich podopiecznych na w a ciw  drog . Oby skutecz-
nie.

                                                                                                   Cyceron

ZAGUBIONE OWIECZKI
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Ostatnie zebranie samorz du uczniow-
skiego przynios o klika nowych propozy-
cji i ustale . Pierwsza spraw , któr  za-
j li si  radni by  odwlekaj cy si  od 
pewnego czasu problem z kupnem pie-
karnika. Podstawowy punkt programu 
Arkadiusza Kusia mówi , e w szkole 
zostan  wprowadzone ciep e bu eczki.
Pomys  jest ca kiem interesuj cy,
jednak zakup odpowiedniego sprz tu to 
kosztowny wydatek dla naszego
skromnego bud etu. W takiej sytuacji 
rada samorz du zaproponowa a inn  al-

ternatyw . Wed ug nowej koncepcji ka -
da klasa mia aby raz w miesi cu  przy-
gotowywa  zestaw kanapek do ogól-
noszkolnej sprzeda y. Z dwóch 
 pomys ów trzeba by o wybra  ten
bardziej praktyczny. G osowanie
zako czy o si  wynikiem 7-4 na rzecz 
zakupu piekarnika, co oznacza, e po 
feriach uczniowie KLO spróbuj
ciep ych bu eczek...

Od kilku lat w KLO s  organizowane 
symboliczne dni maj ce na celu uczci
jak  dziedzin  naszego ycia. Przed 
dwoma lata odby  si  Dzie  Unii Europej-
skie, rok temu Dzie  Muzyki, natomiast
w tym roku samorz d zadecydowa , e
ka da klasa zajmie si  jakim  gatunkiem
filmowym.

wi to Kina odb dzie si 1 kwietnia,  
a ka da klasa jest zobligowana do 

 przygotowania krótkiej scenki 
teatralnej oraz udekorowania 
sali. Po raz pierwszy klasy 
zostan  ocenione w dwóch  
kategoriach wiekowych tj. licealnej 
 i gimnazjalnej. Radz  szybko bra  si  do 
roboty, bo nagrody w tym roku s
nadzwyczaj warto ciowe...

KLO jest znane z organizacji mi dzynarodo-
wych wymiany m odzie y. Cieszy y si  one 
zawsze du ym zainteresowaniem - nic w 
tym dziwnego, gdy  poci gaj  za sob  wie-
le korzy ci. Oprócz nowych kontaktów mo-
emy zapozna  si  z obyczajami danego 

kraju, a przede wszystkim sprawdzi  swoje 
umiej tno ci j zykowe.
Wymiany prowadzone s  z Niemkami ze 
szko y e skiej w Ausburgu. W poprzednich 
latach propozycja wyjazdów skierowana by-
a zw aszcza do uczniów z lektoratów nie-
mieckich, gdy  ch tnych z niemieckiej stro-
ny by o zaledwie kilkunastu. W tym roku 
sta o si  co  niesamowitego, do wymiany 
zg osi o si  a  38 osób! Pierwszym etapem 

polsko-niemieckiej integracji jest wyjazd do 
Ausburga, który zaplanowano na 17 
 czerwca. Druga cz  to przyjazd Niemek 
do Polski oko o 8 pa dziernika.
Oczekiwania tegorocznej wymiany s
bardzo du e, dlatego te  ksi dz Prasek
odpowiednio dobiera kadr  na wyjazd w 
kierunku naszych zachodnich s siadów. 
Miejmy nadziej , e polsko-niemiecka wy-
miana przyniesie wiele niezapomnianych 
chwil dla jej uczestników.

Cel - Niemcy

Kino

Kanapki czy ciep e Bu eczki?
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Co  niesamowitego!

Ostatni dzie  szko y w 2004 roku prze-
szed  do historii pod znakiem muzycznej 
rewolucji. Nikt ze zgromadzonych na 
uroczystym apelu nie spodziewa  si  tak 
wspania ego wyst pu podopiecznych 
sorki Wojtkiewicz. Nauczycielka j zyka
polskiego pokierowa a grupk  zdolnych 
artystów w taki sposób, e w ci gu kilku 
chwil stali si  oni prawdziwymi wirtuoza-
mi sztuki. Ich cudowna gra i akompania-
ment siostry Alinki stworzy y perfekcyjn
ca o  - by o to co  niewyobra alnego i 
niepowtarzalnego. Chocia  mój zachwyt 
wyst pem chóru mo e by  nad wyraz 
wyidealizowany, to mog  pozwoli  sobie 

na stwierdzenie, e dotychczas nie spo-
tka em si  z tak uzdolnion  muzycznie 
m odzie . Najciekawszy jest fakt, i
,,tenorzy" KLO, którzy do tej pory nie wy-
kazywali si  wielkimi zdolno ciami, pod-
czas bo onarodzeniowego koncertu ra-
dzili sobie ca kiem przyzwoicie. Pani 
prof. Chmielewska wzi a do siebie 
ostatni artyku  zamieszczony w Klonie i 
pokaza a, kto tak naprawd  dyryguje 
chórem. W imieniu ca ej szko y chcia -
bym serdecznie podzi kowa  za tak 
wspania y koncert i jednocze nie prosi
o bis w niedalekiej przysz o ci.

Pierwsze koty za p oty

26 stycznia zako czy  si  I semestr nauki 
w KLO i KG. Dla niektórych by  on pe en 
owocnych sukcesów, a dla innych gorz-
kich rozczarowa  i wielkich niespodzia-
nek. Pierwszoklasi ci przetrwali pó  roku i 
teraz ju  wiedz  co oznaczy ci ka na-
uka w naszej szkole. Natomiast  powoli 
ze szko  zaczynaj  si egna  ucznio-
wie klas trzecich, którzy teraz oddaj  si

przygotowaniom do egzaminu dojrza o-
ci. Kadra nauczycieli tak e uleg a ko-

smetycznym zabiegom - do naszej 
wspólnoty najprawdopodobniej powróci 
pan prof. Jacek Ksi ka (nauczyciel j. 
niemieckiego). Teraz wszyscy uczniowie 
ze zniecierpliwieniem oczekuj  zbli aj -
cej si  przerwy zimowej, która z pewno-
ci  przyda si  ka demu z nas. 

Najpi kniejsza w szkole ...

Od kilku lat w naszej szkole organizowa-
ny jest konkurs na naj adniejsz  sal .
Pod uwag  brany jest nie tylko wystrój, 
ale równie  czysto  klas. Od zawsze 
konkurencja jest du a, gdy  wszystkie 
klasy - zarówno liceum, jak i gimnazjum 
maj  ochot  na zdobycie g ównej wygra-
nej. W tym roku w sk ad komisji oceniaj -
cej wchodzili nauczyciele niezale ni
(tzn. bez wychowawstwa), a nie jak w
latach ubieg ych przedstawiciele klas. Te-
goroczna rywalizacja by a wyj tkowo za-
ci ta, poniewa  wszyscy starali si  zdo-
by  g ówn  nagrod , któr  by o 100 z . W 

czo ówce znalaz y si  dwie klasy: IIbg i 
IIa i to w a nie mi dzy nimi rozegra a si
walka o pieni dze. Na oficjalnym og o-
szeniu wyników okaza o si , e
minimalnie lepsza by a klasa pani prof. 
Ewy Podgajnej, dlatego te  w a nie do 
nich trafi a g ówna nagroda. 

Zdaniem ks. Dyrektora 
i tak naj adniejsza by a

sala klasy II a. 

9Blok informacyjny przygotowali: Malwina, Innes, Nowaczek. 
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1. Co przede wszystkim ceni sobie Pani w zawodzie nauczyciela j zyka angielskiego? 
           kontakt z m odymi lud mi
           mo liwo  dzielenia si  swoj  wiedz

2. Czy chcia aby Pani uczy  w Anglii j zyka polskiego? 
     Zdecydowanie tak lubi  nowe wyzwania 
3. Co zaintrygowa o Pani  w mentalno ci Anglików? 

     Kilka rzeczy a najbardziej ich przywi zanie do w asnych zwyczajów i tradycji. I nie my l  tu   o 
zwyczajach bo onarodzeniowych, a raczej o tym, e np. nie wstydz  si  swojej muzyki i ta ców l    
udowych; s  te  du o milsi i uprzejmi w stosunku do innych ni  Polacy. 

4. Czy zna Pani angielskie wyra enie lub s owo, które mo na zapisa  jako zlepek s ów albo liter 
(np. b4 it’s 2 l8)? 

     CU2; I love U2; OJC; YRU so L8? 
5. Czy staj c ponownie przed wyborem zawodu zdecydowa a by si  Pani na bycie nauczycielem? 

    Absolutnie tak ja po prostu lubi  to co robi .
6. Czy w szkole mia a Pani jakie  przezwisko i dlaczego akurat takie (je li by o)? 

     Mia am, ale wstydz  si  o tym mówi
 7. Co sprawia Pani najwi ksz  rado ?
     Kiedy widz , jak osoba, która przez d u szy czas mia a du e problemy z angielskim i uwa ana 
by a za niezdoln  nagle „zaskakuje” i z lekcji na lekcje jest coraz lepsza. 
8. Jak  s awn  osob  pragn aby Pani pozna ?

     Leszka Ko akowskiego i Jana Nowaka - Jeziora skiego. 
9. Czy cz owiek szcz liwy mo e nie mie  marze ?

     Chyba nie. 
10. Co by Pani zrobi a z milionem dolarów? 

       Nigdy nie mia a tego problemu i prawdopodobnie nie b d  go mia a, wi c nie b d  si  zasta-
nawia
 11. Czego nie zrobi aby Pani za adne skarby wiata? 

 Nie wyst pi abym w programie typu BIG BROTHER 
12. Jakie s  dla Pani trzy najwa niejsze warto ci w yciu? 

       Wierno  swoim przekonaniom i mi o  ( a mo e  w odwrotnej kolejno ci) reszta nie jest tak 
bardzo istotna. 
13. Czy przywi zuje Pani wag  do jakiego  konkretnego przedmiotu (talizmanu)? 

       Nie. 

14. Co mo e by ród em zadowolenia w yciu (rodzina, zawód, zdrowie...)? 
Na pewno rodzina, zawód, osi gni cie celu. 

Imi : Ma gorzata .......................................... 
Nazwisko: Pi tkowska................................. 
Zawód:.Nauczyciel......................................... 
Znak zodiaku:.Waga....................................... 
Ulubiony kolor:.Rudy................................ 
Ulubiona cyfra:.17 
Ulubione zwierz :.Pies....................



Imi : Magorzata ..........................................
Nazwisko: Sander........................................... 
Zawód:.Nauczyciel......................................... 
Znak zodiaku:.Waga....................................... 
Ulubiony kolor:.Be .................................... 
Ulubiona cyfra:.Nie mam................................ 
Ulubione zwierz :.Mój pies.....................
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Bardzo dzi kujemy za odpowiedzi na powy sze 
pytania.Zostan  one, w niezmienny sposób, 

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

1.    Co przede wszystkim ceni sobie Pani w zawodzie nauczyciela j zyka angielskiego? 
Kontakt z m odymi lud mi, i mo liwo  obserwowania ich post pów w pos ugiwaniu si  angielskim. 

2.    Czy chcia aby Pani uczy  w Anglii j zyka polskiego? 
          Gdyby by a taka potrzeba, ale nie jest to moim marzeniem. 

3.    Co zaintrygowa o Pani  w mentalno ci Anglików? 
          Specyficzne poczucie humoru, przywi zanie do tradycji, prostota i skromno  w pojmowaniu 
          patriotyzmu, powinno  obywatelska. 

4.    Czy zna Pani angielskie wyra enie lub s owo, które mo na zapisa  jako zlepek s ów albo 
liter (np. b4 it’s 2 l8)? 

          U2 / 4U / CTHRU / ASAP / BTW 
5.    Czy staj c ponownie przed wyborem zawodu zdecydowa a by si  Pani na bycie nauczycie-

lem?
          Zdecydowanie tak, chocia  czasem mam chwil  zw tpienia. 

6.    Czy w szkole mia a Pani jakie  przezwisko i dlaczego akurat takie (je li by o)? 
          Nie mia am. 

7.    Co sprawia Pani najwi ksz  rado ?
          Ciesz  si , kiedy widz , e Was czego  nauczy am, i potraficie zrobi  z tego u ytek. 

8.    Jak  s awn  osob  pragn aby Pani pozna ?
          Jest kilka takich osób, z ró nych powodów np. Jeremy Irons- tak pi knie mówi po angielsku! 

9.    Czy cz owiek szcz liwy mo e nie mie  marze ?
          M ody cz owiek- nie. Musi mie  marzenia. W moim wieku trzeba cieszy  si  ka d  chwil .

10.  Co by Pani zrobi a z milionem dolarów? 
          Wybra a bym si  w podró  dooko a wiata, i pomog a dzieciom umieraj cym w Afryce. 

11.  Czego nie zrobi aby Pani za adne skarby wiata? 
   Wielu rzeczy. Zbyt powa ne pytanie. Mog  nie odpowiada ?

12.  Jakie s  dla Pani trzy najwa niejsze warto ci w yciu? 
          Rodzina, mi o , otwarcie na drugiego cz owieka. 

13.  Czy przywi zuje Pani wag  do jakiego  konkretnego przedmiotu (talizmanu)? 
          Staram si  nie by  przes dna i wierzy , e to co nam si  przydarza w yciu zale y od nas. 

14.Co mo e by ród em zadowolenia w yciu (rodzina, zawód, zdrowie...)? 
      Spokój ducha, spe nienie w yciu rodzinnym, zawodowym. My l e, zdrowie te  jest bar-

dzo istotne. 



Nicola – cz owiek, który wygra ...

W poprzednim numerze przedstawili my pierwsz  cz  historii 24-letniego rekolekcjonisty z  
Chorwacji. Narkotyki niszczy y nie tylko jego cia o, ale tak e i dusz , jednak w pewnym momencie 
pojawi  si  kto , kto postanowi  mu pomóc - tym kim  by   ... Jezus Chrystus. 
Nicola poczu  obecno  Boga i w a nie wtedy zrozumia , e jest On jedyn  osob , dzi ki której 
b dzie móg  sta  si  zupe nie innym cz owiekiem.

KLON: Co oznacza w twoim yciu s owo ,,Bóg”? 
Nicola: Dla mnie s owo to zwi zane jest ze wszystkim, poniewa  kiedy y em swoim trybem eg-
zystencji, a teraz Bóg zwi zany jest z ka d  dziedzin  mojego ycia. Mog  powiedzie , e s o-
wo ,, Bog” oznacza wszystko, gdy  teraz nie robi  nic bez Niego. Powiedzmy, e je li chc  zrobi
co  bez Boga to znaczy, e jestem odpowiedzialny. Jednak w momencie, gdy nawal  i chocia
jestem wiadomy, e On mi wybaczy, to jednak sam przed sob le si  z tym czuj .    
KLON: Jaka jest wi c twoim zdaniem najwa niejsza funkcja ko cio a? 
Nicola: Mog  powiedzie , e widz  ko ció  przez pryzmat swojej osoby, gdy  jestem jego cz ci .
Ko ció  to nie tylko instytucja, ale przede wszystkim ka dy pojedynczy wierz cy . Je li podczas 
mszy w. w ko ciele znajduje si  ksi dz i cho by jeden wierny, to jest ju  wspólnota, tworz ca ko-
ció . Prawdziw  funkcj  ko cio a jest robi  to co Chrystus nakaza , bo je li b dziemy robi  to, 

czego chc  od nas inni ludzie to nic z tego nie b dzie 
KLON: A jak oceniasz zachowanie polskiej m odzie y?
Nicola: Kolejne podobie stwo do Chorwacji! Uwa am, e wi kszo  nastolatków w pewnym wie-
ku my li, e osi gn o ju  wszystko i nie potrzebuj  autorytetu. Jednak pomijaj c to wszystko my-
l , e w Polsce tworzy si  wspania e warunki dzieciakom. Mo e gdybym ja w szkole mia  reko-

lekcje, to bym co  z nich wyniós  i wszystko potoczy oby si  inaczej . Podziwiam Polsk  za to co 
robi dla m odzie y, poniewa  je li nawet teraz m odzi ludzie nie maja w sercu Jezusa, to 
dzi ki taki spotkaniom co  zaczyna trafia  do ich mózgów i w przysz o ci jest du a szansa, e za-
procentuje. 

Najlepszym przyjacielem ka dego cz owieka jest Jezus Chrystus. 

         Kod Leonarda da Vinci 
Jak na pewno wielu z was, przeczyta am

ksi k  Dan’a Brown’a “Kod Leonarda da Vinci”. 
Lecz nie latem 2003 roku ( kiedy by a wydana),      
a ostatnio, kiedy zajmowa a pierwsze miejsce na li-
cie bestsellerów “The New York Times”. Jest to 

ksi ka dynamiczna, jedno wydarzenie poci ga za 
sob  drugie. Akcja dzieje si  w Pary u, a morder-
stwo pewnego m czyzny- Jacques’a Sauniere’a  
w Luwrze. Kustorz przed mierci  zostawia po    
sobie wiele znaków, które maj  pomóc Robertowi 
Langdonowi i Sophie Neveu w odnalezieniu zabój-
cy. Langdon jest historykiem i badaczem symboli, a 
Neveu lubi kody i szyfry. Ksi ka jest napisana 
przyjemnym, “wci gaj cym” stylem. Jednak nie na-
le y do atwych i p ytkich, dlatego te  po przeczyta-
niu rodz  si  pytania: co jest prawd , a co autor do-
da  od siebie... 
          Lektura ta,  uczy patrze  w ksi ki g biej, 
jak dopatrywa  si  ukrytych szczegó ów, jak odczy-
tywa  symbole w codziennym yciu. Ksi ka poru-

sza temat w. Graala. Czym jest? Jak go sobie wy-
obra amy? Autor zwraca te  uwag  na posta  Marii 
Magdaleny, studiuje Bibli , aby si  dowiedzie
o niej jak najwi cej. Czy jest symbolem? A co z ob-
razem “ Ostatnia Wieczerza”? Czy “d o  z no em”, 
która nie nale y do adnego z aposto ów, jest te
tylko symbolem? Dlaczego da Vinci narysowa  12 
kielichów, a nie jeden? Co chcia  nam w ten sposób 
powiedzie ?... Robert i Sophie wyt aj  wszystkie 
zmys y, aby dowiedzie  si  wszystkiego co ich za-
stanawia. A trzeba przyzna  ze s  bardzo wnikliwy-
mi obserwatorami. 
          Ksi ka w znacznej mierze rozwija wyobra -
ni . Jednak nale y pami ta , e wyobra nia cza-
sem jest zgubna, tak jak ta ksi ka mo e by  zgub-
na dla wielu z Was, poniewa  autentyczno  odpo-
wiedzi na nasze trudne pytania nie jest udowodnio-
na. Polecam t  ksi k  tylko tym, których wiara jest 
bardzo g boka. Tym, którzy nie s  na to  
gotowi, radz  poczeka .
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Agata

Nowaczek i Mariusz 



Czy w szkolnych konkursach gimnazjum i liceum powinno 

mie  osobne kategorie? 

Nie da si  ukry , e nasza szko a jest ma a i w a nie dlatego jeste my tacy zintegro-
wani. Ale czy na pewno? Pojawi y si  g osy niezadowolonych gimnazjalistów, którzy 
najwyra niej boj  si  konkurencji ze strony starszych kolegów. Uwa aj ,
e w szkolnych konkursach nale y stworzy  dwie osobne kategorie, jedn  dla  

licealistów, a drug  dla gimnazjalistów. Ale czy tak w a nie uwa a wi kszo
gimnazjalistów i jakie zdanie na ten temat maja uczniowie liceum?

C z y pow inni my w prow adz i  w  konkursach dw ie 

kategorie w iekow e?

54%

46%

tak nie

Wydarzenie Roku 

Wydawa  by si  mog o, e w rodku roku szkolnego uczniów naszej szko y
interesuje tylko nauka i sprawy osobiste. Nic bardziej mylnego! Okazuje si , e
wiele z nich interesuje si  problemami otaczaj cego nas wiata. Dok adnie
ledzimy wydarzenia nie tylko w Polsce czy w Europie, ale równie  te z ca ego
wiata. Ka dego w jaki  sposób zaintrygowa  inny problem polityczny. Zapytali-
my uczniów, które wydarzenie minionego roku by o ich zdaniem najwa niejsze..

56%

22%

10%

12% Fala Tsunami

Wst pienie Polski

do UE

Proces Jerzego

Urbana

Rewolucja na

Ukrainie
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Martunia 



Sorka do uczniów: Kreska u amkowa jest taka, e a  nam urwa o ogonek.

Sorka do ucznia X: Ja mog  by  taka z o liwa w stosunku do ciebie, e b dziesz dwa 

dni chodzi  do ty u. 

Sorka do ucznia: Nieudane ycie na staro  na twarzy wychodzi. 

Sorka do ucznia X: S  ludzie , którzy nigdy nie dojrzej . B dziesz mia  60 lat i nadal 

b dziesz taki sam. 

Sorka do ucznia X: Usu  niewymierno  z mianownika. 

Ucze : .................................? 

Sorka: Ta mina jest straszna! Nie wiesz??? 

Ucze : Jestem po d ugiej chorobie. 

Sorka do ucznia: To jest wina twojego lenistwa, a nie mojego tangensa! 

Sorka do ucznia: Przesta  jej miesza  w g owie! Pozwól, e ja to zrobi .

Sorka: Ucze , który nie kojarzy powinien uczy  si  zada  na pami .

                                                                                                               Iness

KONKURS!
Do wygrania darmowa obligacja!

“Dziennikowa afera” zmusza do zastanowienia si  nad problemem uczciwo ci, a 
raczej jej braku w stosunkach mi dzyludzkich. Nasuwaj  si  pytania: 

Czy warto by  uczciwym, porz dnym cz owiekiem, czy mo e lepiej zosta
“przedsi biorczym” cwaniakiem, egoist , któremu poj cie “sumienie” jest ca kiem obce? 

Czy prostolinijne ycie jest w dzisiejszych czasach mo liwe? 
Jak ta sytuacja prezentuje si  w naszej spo eczno ci szkolnej? 

Spróbuj odpowiedzie  w kilku zdaniach na chocia  jedno z nich i prze lij swoje 
rozwa ania na adres kacperz@tkdami.net lub oddaj je na kartce jednemu z re-
daktorów KLON-u. Je li zrobisz to dobrze, otrzymasz obligacj  na nowy semestr, 
a Twoje przemy lenia wydrukujemy w nast pnym numerze gazetki. 

UWAGA!!! 
W ostatnim konkursie nie wzi a udzia u ani jedna osoba. Zaprzepa cili cie mo -
liwo  otrzymania darmowej obligacji. Dajcie sobie szans  i napiszcie 
cokolwiek – prawdopodobie stwo wygranej jest wielce wysokie. Powodzenia! 
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