
Marzec, Kwiecie , Maj 
Cena – 1z

Nigdy Ci  nie zapomnimy! 
Czytaj str. 2 i 3 

Z odziejom mówimy: nie!

Biologiczny

punkt widzenia 

J. Sochaj vs I. Kozubek 
Ogl daj str. 12 i 13 

Dzieci maj

dzieci ! 
Czytaj str. 10 

Ministerstwo edukacji 

powinno si  wstydzi  ... 
Str.8 

Nie zjemy ciep ych bu eczek!

Czy Arek Ku  nas ok ama ?
Str.9 

Katolik

wicemistrzem 

Kwasem karzemy  

   za kradzie  ... 

Patrz str.7  

Co szko a my li

o mundurkach? 
Ogl daj str.5 



Czas wyruszy  w stron  Pana! 

Smutek
Wieczór 21 kwietnia okaza  si  dla wszystkich Polaków dniem wielkiego 
przygn bienia. Odszed  od nas cz owiek, który swoj  obecno ci  wprowadza  w 
serca ludzi pokój i rado . Po  27 latach ci kiej i sumiennej pracy, walki o jedno
Ko cio a Jan Pawe  II do czy  do Boga. Chocia  wi kszo  z nas by a
przygotowana na  najgorszy scenariusz, to jednak wszyscy wierzyli my i prosili my
Pana, aby
zachowa  w ród nas Ojca wi tego.

Zjednoczenie
Wiara w cud sprawi a, e m odzie  ca ej Polski po czy a si  we wspólnej modlitwie 
o zdrowie Jana Paw a II. Uczniowie KLO ka dego dnia spotykali si  na apelu 
jasnogórskim,  tam jednocz c si y wspierali papie a w tych trudnych chwilach. 
Postawa m odych ludzi by a ogromnym szokiem dla ca ego spo ecze stwa. To 
w a nie
m odzie  wychodzi a z inicjatywami  spotka  i 
procesji po wi conych papie owi.

Cud 
Pod wiadomie ka dy wierzy , e modlitwa ca ego wiata sprawi cud i swoj  moc
uzdrowi papie a, jednak wszystko potoczy o si  swoim biegiem. Gdy ju
my leli my, e Ojciec wi ty nabiera energii, wtedy nadesz o nag e pogorszenie 
stanu zdrowia. Chocia  Karol Wojty a odszed  od nas, to pami tajmy, e pozosta a
po nim jak e wa na nauka, któr  teraz powinni my sumiennie wprowadza  w nasze 
ycie.

Tak naprawd  Bóg nie zapomnia  o nas i sprawi
cud dwukrotnie, najpierw obdarowa wiat
cz owiekiem, którego serce przyci gn o
miliony, a pó niej zjedna  te  
miliony we wspólnej modlitwie.  
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Wspomnienie
Katolickie Liceum w swojej czternastoletniej historii mia o zaszczyt z o enia wizyty 
Ojcu wi temu. To pami tne wydarzenie mia o miejsce w 1995 roku , podczas 
wycieczki do Rzymu organizowanej przez ksi dza Adama Maja i Miros awa Praska. 
Krótkie spotkanie z papie em by o dla wszystkich uczestników wspania ym
prze yciem. Podczas mszy wi tej dwie uczennice ( wcze niej wylosowane ) mog y
przyj  komuni  z r k Jana Paw a II. Papie  w a nie wtedy po wi ci  sztandar 
szko y, który s u y nam do dzi .

Ostatnie po egnanie
wiat nigdy nie zapomni Jana Paw a Wielkiego, poniewa  s  osobisto ci w historii, 

których nawet czas nie pozwoli wymaza  z pami ci, a tak  w a nie osob  by  i jest 
Papie  – Polak. Jego wk ad w obaleniu komunizmu i kontynuowaniu reform II 
Soboru Watyka skiego jest symbolem niestrudzonej walki. Papie  – Pielgrzym, jak 
mówiono o Karolu Wojtyle teraz postanowi  wyruszy  w swoj  ostatni  w drówk ,
do miejsca, które by o celem jego ca ego ycia. Uczniowie katolika postanowili 
po egna  papie a, uczestnicz c w ,,bia ym marszu”, który rozpocz  si  msz  pod 
ko cio em im. w. Jadwigi, a zako czy  pod katedr . Uczestnicy z dum  i pe n
powag  nie li bia e wiece, a poszczególni reprezentanci sztandary szkó .
Po egnali my papie a, ale wiat o jego dobra b dzie pali  si  zawsze w sercu 
ka dego Polaka 

Zmiana warty
W kilkana cie dni po mierci Karola Wojty y, ko ció  by  zmuszony do ponownego 
wyboru biskupa Rzymu. Nowym papie em zosta  najpowa niejszy kandydat do tego 
stanowiska – ,,skromny pracownik winnicy pa skiej” kardyna  Joseph Ratzinger. 
Wieloletni wspó pracownik Jana Paw a II, przyj   imi  Benedykta XVI, a za g ówny
cel swojego pontyfikatu obra  walk  o pokój na wiecie.  
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Ka dego roku w naszej szkole odbywaj  si  dni, maj ce szczególny charakter.
Przypomnijmy sobie, jak 12 miesi cy temu gimnazjali ci wspaniale wprowadzili nas 
w Rock n’ Rollowe lata 60’. Tym razem gremium samorz du podj o decyzj , e
szko a b dzie wi towa  ,,Dzie  Kina”. Na t  specjaln  okazj , ka da klasa by a
zobligowana do przygotowania krótkiej scenki z danego gatunku filmu i wystrojenia 
odpowiednio sali. Uroczysto  rozpocz a si  sprawdzaniem sal – ka da klasa
w miar  przy o y a si  do wykonania dekoracji, wi c w drówka komisji nie trwa a
d ugo. W tym roku o zwyci stwie zadecydowa a umiej tno  pozyskiwania widzów 
podczas lapidarnego wyst pu. Na placu boju w ród licealistów najlepiej 
zaprezentowa a si  klasa Ia , która przygotowa a dramat, a tak e dwuosobowa 
reprezentacja klasy IIc. Krzysztof Ko tunowicz i Kacper Szyma ski zaprezentowali 
kapitalne umiej tno ci aktorskie, wcielaj c si  w postacie z filmu ,,Matrix”. Du e
uznanie w ród publiczno ci zyska  film wojenny zaprezentowany przez klas  III 
gimnazjum. Ukazali ci ar wojny na przyk adzie walki pomi dzy narodem chi skimi i 
Aliantami. Przed og oszeniem wyników uczniowie mieli okazj  zobaczy  pokaz 
ta ca towarzyskiego. To co ujrzeli my wprawi o w os upienie wszystkich 
zgromadzonych na korytarzu. 

Po chwili rozrywki trzeba by o, jednak wróci  do rzeczywisto ci. Tegoroczny 
regulamin pozwala  na wskazanie tylko dwóch nagród, po jednej dla liceum i 
gimnazjum. Werdykt Jury by  jednog o ny – nagrod  g ówn  otrzyma y klasy: IIc i III 
gimnazjum. Dzie  Kina mo emy zaliczy  do udanych, a w dodatku zosta
zako czony bardzo mi y akcentem – wszyscy uczniowie zostali zwolnieni do domu.    

Film wojenny Matrix 
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Targi 

Nasza szko a nie jest ch tnie zapraszana na ogólnoradomskie targi. W tym roku  
sytuacja by a bardzo podobna, bo chocia  zaproszenie
nap yn o, to z niewiadomych przyczyn stoisko katolika nie 
zosta o zagospodarowane. Nie wszyscy jednak zapomnieli  
o KLO, gdy  na pocz tku marca zostali my oficjalne 
zaproszeni na targi szkó  ponad gimnazjalnych w 
Kozienicach. Czteroosobowa delegacja z o ona z uczniów 
klasy IIa
starannie przygotowywa a si  do pokazów. Nasi 
reprezentanci nakr cili krótkometra owy film, ukazuj cy
najskrytsze miejsca w szkole. Uczniowie starali si
zaprezentowa
liceum w taki sposób, aby obali  wieloletnie stereotypy, maj ce katolika za 

ortodoksyjny klasztor. Uwa am, e sztuki tej dokonali w 
100%, widzowie byli zachwyceni prezentacj , gdy
ukaza a ona szko  ze strony ucznia, a nie osoby 
doros ej.
Podczas targów przyszli liceali ci mieli szans
odwiedzi  stoiska tak e innych o rodków edukacyjnych 
m.in. VI LO im. Jana Kochanowskiego, I LO im. Stefana 
Czarneckiego w Kozienicach oraz Szko y Lotnictwa 

Drugoklasi ci wpadli na niezwykle ciekawy pomys  powrotu do czasów ich rodziców 
i dziadków. Ów reminiscencja mia aby by  zwi zana ze strojem noszonym podczas 
zaj  szkolnych. Uczniowie postanowili przywróci  do u ytku mundurki szkolne z lat 
60 i 70. Niestety ich m odsi o rok koledzy kategorycznie odrzucili oryginaln
koncepcj , twierdz c, e w obecnych czasach taki strój nie jest modny. Uparci 
liceali ci postanowili walczy  o swoje prawa i rozpocz li pertraktacje z dyrekcj .
Cz  rady pedagogicznej by a zachwycona pomys em, a reszta wypowiada a si
na ten temat sceptycznie. Mo e jest to kolejna zachcianka znudzonych uczniów 
katolika, ale tym razem maja oni du  szans  przekona  innych do swoich racji i 
wprowadzi

Czy chcia bys/chcia aby , aby 

w szkole noszono mundurki?

51%

49%

Tak

Nie
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Kronika policyjna 

Wagary w KLO – niemo liwe.

A jednak... 

Afera goni afer . Dyrekcja jeszcze nie otrz sn a si  na dobre po dosy  g o nej 

sprawie dopisywania ocen do dziennika, a tu uczniowie klas pierwszych zgotowali jej 

kolejny przedmiot do zmartwie .

roda, 13 kwietnia. Do KLO policjanci prowadz  naszych sze ciu licealistów (dwóch 

ze s awnej IA, czterech z IC). Wszyscy trafiaj  na dywanik do pokoju 

nauczycielskiego. Dlaczego? Otó  ch opcy poszli na wagary – przeczekali Msz w. 

i pierwsz  lekcj  w pobliskim parku, gdzie swoj  obecno ci  zaniepokoili 

funkcjonariuszy KMP. 

Uciekinierów zawieszono w prawach ucznia. Na jak d ugo? Nie wiadomo. Ci gle 

chodz  jednak do szko y. Ich sprawa nie jest zamkni ta. Z nieoficjalnych róde

dowiedzieli my si , e zostali potraktowani ulgowo tylko ze wzgl du na trwaj ce 

w a nie matury. Gdy egzaminy si  sko cz , post powanie przeciwko nim zostanie 

wznowione. 

Rafa  z klasy I nie tak dawno za swoje zachowanie i oceny zosta  wyrzucony 

ze szko y. Czy podobny los spotka te  tych sze ciu wagarowiczów? Cho  w wietle 

regulaminu KLO w a nie tak powinno si  sta , jest to ma o prawdopodobne. Nasza 

dyrekcja nie skre la uczniów za jeden b d. Dzia a ci le po chrze cija sku: zanim 

wytnie jakie  drzewo musi do o y  najpierw wszelkich stara , aby wyda o ono dobry 

owoc. I czeka . W tym przypadku na korzy  winowajców wskazuje jeszcze ich 

skrucha. Mimo to, musz  si  mie  na baczno ci. Jeszcze par  wpadek, a dobra wola 

si  wyczerpie, jak wyczerpa a si  w stosunku do Rafał. Wtedy b dzie p acz i 

zgrzytanie z bów. 

Jeszcze kilka takich przypadków, a  

niegrzeczni uczniowie KLO b d  mogli 

poczu  na plecach oddech prawdziwego 

policjanta, pracuj cego na terenie 

szko y!
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W ostatnim czasie w szkole dzieje si
co  bardzo dziwnego , co  co nie mia o
wcze niej miejsca. Sytuacja, z któr  po 
raz pierwszy zetkn li si  pedagodzy jest 
na tyle przygn biaj ca, e a  trudno o 
niej pisa . Katolik nawiedzi a fala  
z odziejstwa, przyczyna tej niecodziennej 
choroby nie jest znana, mo na ja 
powi za  z rekrutacja pierwszoklasistów. 
Ca ej winny nie powinni my, jednak 
zrzuca  na nowych uczniów, poniewa
przypadki tego typu zachowa  by y ju
zauwa alne przed rokiem. Jak objawia 
si  ten syndrom kleptomanii? Uczniowie 
w przedziwnych okoliczno ciach trac
zawarto  swoich kurtek lub plecaków. 
upem z odziei s  zazwyczaj komórki, 

czapki, portfele i co ciekawe... ksi ki!
Ten ostatni rekwizyt zostaje najcz ciej
sprzedawany w antykwariacie, bo jest to 
jedyny sposób, aby uzyska  profit z tego 
typu kradzie y. Z odziejstwo to 
najpowa niejszy problem, który zaistnia

na  
terenie naszej ma ej wspólnoty i trzeba 
co  z tym szybko zrobi . Niestety 
kieszonkowcy to nie jedyny k opot z jakim 
musz  si  zmierzy  uczniowie katolika. 
Rada Samorz du na ostatnim zebraniu 
zastanawia a si  jak rozwi za  spraw
tzw. wandali awkowych. Jeszcze kilka lat 
temu nikt nie dopuszcza  my li o 
dewastowaniu mienia szko y. Dla szkó
publicznych niszczenie awek i azienek
to chleb powszedni, jednak tutaj jest to 
niedopuszczalne. Obydwa przypadki 
amania regulaminu musz  zosta  w 
szybkim czasie rozwi zane. Niestety, 
je li przest pcy nie z apiemy na gor cym
uczynku, to nie uda nam si  udowodni
mu winy. Nadszed  czas , aby co  z tym
,,fantem” zrobi , do tej pory wykrycie 
przest pczo ci by o niskie, ale teraz to 
si  zmieni. Rozbójnicy miejcie si  na 
baczno ci, bo Rada Pedagogiczna  
postanowi a bardzo surowo kara

Mo e trzeba
u y

radykalnych metod? 
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Dobieg y ko ca najwa niejsze egzaminy dla ka dego licealisty. Nowa matura nie 
spe ni a zdaniem uczniów swojego zamierzonego celu, czyli sprawdzenia poziomu 
nauczania w ca ym kraju. Specyficzne i dziwnie skonstruowane pytania, sprawia y
ogromny problem maturzystom, którzy oczekiwali zdecydowanie innych zagadnie
tematycznych. Ministerstwo edukacji stara si  dostosowa  do norm pa stw UE, 
dlatego te  próbuje obni y  poziom nauczania w naszym kraju. Fatalny pomy
reformy edukacji zbiera pierwsze niwa i to dopiero pocz tek. Cz  ustna z j zyka
polskiego pokaza a zdaj cemu, jak dobr  pami ci  dysponuje i czy potrafi wku  na 
pami  15 stron tekstu, który wcze niej napisa  ( lub kupi  ).Na j zyku angielskim 
okaza o si  , e korzystniej by o postawi  na trudniejsz  drog  i wybra  matur
rozszerzon  – bo by a atwiejsza! Zawsze du o emocji w rodowisku KLO wzbudza
egzamin dojrza o ci z historii. Tym razem matura  z tego przedmiotu rozczarowa a
zdaj cych, gdy  ich zdaniem pytania by y nietypowe i niezrozumia e. Teraz na 
przyk ad historyk musi wiedzie  z jakiego okresu pochodzi dany tramwaj lub w 
którym wieku do codziennego u ytku wesz y ziemniaki. Nie za amujmy si , bo czas 
matur dobieg  ko ca, a gorszy wynik nie skre la nas z listy potencjalnych 
studentów. Drogi maturzysto po wi  ten miesi c i powtarzaj materia  do 
egzaminów wst pnych, bo kolejnej szansy ju  na pewno nie dostaniesz! 

Ju  za rok matura ... 

Uczniowie spisali si  na medal... 

W dniu 16 marca Konrad Zaj  ucze  klasy II a zorganizowa  aukcj  na rzecz 
chorego na autyzm Micha ka. Konrad dzi ki swoim znajomo ciom zdoby  pi k  z 
autografami zawodników drugoligowego Radomiaka 
Radom.
Licytacja odby a si  na d ugiej przerwie i przyci gn a wielu 
ch tnych. Pocz tkowo zmagania rozwija y si  wolno,
jednak gdy warto  futbolówki osi gn a 50 z  do walki
do czy  pan Krzysztof Szwarc. Podstawiony przez Rad
Pedagogiczn  nauczyciel podbija  sum  co kilka sekund, a  w 
ko cu warto  pi ki osi gn a 100 z . W tym w a nie
momencie Piotrek Ska bania postanowi  zako czy  licytacj  i 
przebi  ostatnia ofert , daj c 135 z . No có ... Tej kwoty nikt 
nie zdo a  podwy szy , w zwi zku z czym futbolówka trafi a do gimnazjalistów. Tym 
pi knym akcentem szko a zako czy a akcj , w której wszyscy walczyli my o 
mo liwo  wyjazdu Micha ka na Krym, gdzie 
b dzie mia  szans  podda  si
specjalistycznym zabiegom. 
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W dniach 9 i 10 marca Uniwersytet 
Warszawski zorganizowa  dni otwarte 
swojej uczelni. Nie by oby w tym
wydarzeniu nic wa nego, gdyby nie 
fakt, e do Warszawy wybra o si  wielu 
uczniów z naszej szko y. Wi kszo
uczestników by a zainteresowana

takimi kierunkami jak prawo, czy 
socjologia. Chocia  uczelnia s ynie z 
surowej rekrutacji, to maturzy ci i 
drugoklasi ci wierz , e sprostaj
wszelkim wymaganiom

UW

B dny Rycerz 

Za symbol walki w KLO w nied ugim
czasie zostanie uznany nasz 
przewodnicz cy, który ju  od ponad pó
roku stara si  wprowadzi  ciep e
bu eczki. Tym razem Arek Ku  jest ju
naprawd  zdesperowany. Chocia
uda o mu si  uzbiera  pieni dze ( od 
nieznanych sponsorów !?), to Rada 

Samorz du
postanowi a wycofa
pomys  i odrzuci a projekt 
ustawy o zakupie
mikrofalówki. Nasuwa si
pytanie – co teraz zrobi 
nasz b dny rycerz?

Ma e zainteresowanie 

W szkole odby y si  dni otwarte
( tj. 3.o4 i 22.05 ), mia y na celu
zach ci  m odych ludzi do zasilenia 
naszych szeregów. Tym razem, jednak
frekwencja by a powalaj ca, niestety  
w negatywnym znaczeniu tego s owa. 
Okaza o si , e do szko y przyby o
wi cej jej uczniów pomagaj cych

w przygotowaniach, ni  samych
zainteresowanych. Co zrobi ? - ludzie 
nie wiedz  co trac ,... a mo e w a nie
wiedza:)

Slajdowisko

Nasz ukochany przewodnicz cy szykuje 
kolejny genialny pomys , aby rozwin
intelektualnie uczniów. Arek Ku  na
posiedzeniu Rady Samorz du wysun
koncepcj  tzw. slajdowiska. Co kryje si
pod tym d wi cznie brzmi cym s owem?
Slajdowisko jest to forma reportersko-
geograficznych zaj , prowadzona przez 
duet dziennikarzy z odzi. Panowie chc

podzieli  si  z uczniami swoimi 
do wiadczeniami i refleksjami z podró y
badawczych. W ci gu 1,5 h publicy ci
przybli  nam kilka egzotycznych 
pa stw, a tak e opowiedz  o tajnikach 
ich zawodu. Termin nie zosta  jeszcze 
bli ej okre lony, lecz zainteresowanych 
prosimy o wp at  5 z  do Arkadiusza.
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Dzieci maj  dzieci – i to w naszej szkole! 

Chcesz mie  dziecko? –  to popro ! Tego 
jeszcze nie by o  w adnej szkole, 
uczniowie naszej edukacyjnej placówki 
zamiast pilnie si  uczy , po prostu planuj
sobie
rodzin . Normalny cz owiek powiedzia by,
e to jaka  dziennikarska fantazja, ale nie 

w tym przypadku! Na szcz cie to tylko
kolejna filantropijna akcja na rzecz pomocy 
dzieciom z odleg ych krajów III wiata.
Niestety nie ka dy ma szans  uczy  si  tak 
jak my tutaj, a w przeciwie stwie do nas 
chcia by to robi . Nadarza si , wi c okazja, 
aby u atwi  naszym kolegom z biednych 
pa stw mo liwo  edukacyjnej w drówki.
Ka dy, kto tylko chce, ma szans

adoptowa  dziecko – co to oznacza?  
Taki ucze  przyjmuje na siebie 
odpowiedzialno  regularnego wp acania  
zdeklarowanej kwoty na konto danego 
dziecka z innego kraju. Oczywi cie to my 
wybieramy p e , pochodzenie i kolor skóry 
naszego nowego cz onka rodziny. o c na 
niego (lub na ni ) wspieramy edukacj
dziecka i dajemy mu szans  na lepsz
przysz o . Nasz ,,pupil” od czasu do czasu 
powinien przys a  nam list, w którym 
opowie o swoich dotychczasowych 
dokonaniach. Serdecznie zapraszam do 
udzia u w tym ciekawym przedsi wzi ciu.
Jednak
pami tajcie, gdy si  zdeklarujecie, to

Rzym – Londyn 

Celem tegorocznej wyprawy zagranicznej b dzie
romantyczny Pary , czyli miasto mi o ci. Nauczyciele
zastanawiaj  si , jednak jakie miasto obra  na
przysz y rok. Ksi dz Prasek jest wielkim zwolennikiem 
wyjazdu do stolicy apostolskiej, natomiast 
nauczycielki angielskiego maj  ochot  odwiedzi
Londyn. Walka pomi dzy dwoma miastami b dzie
za arta, ale w tym przypadku decyduj cy g os
(oczywi cie oprócz
ksi dza dyrektora) maj  sami zainteresowani 

Religijni znawcy... 

Katolickie Liceum nareszcie 
podreperowa o swój wizerunek w 
konkursach wiedzy teologicznej. 
Pawe  Nowak
i Agnieszka Grela zakwalifikowali si
do II etapu XV Olimpiady 
Teologicznej, a Judyta Zi tkowska
dosz a do cis ego fina u Konkursu 
Biblijnego, odbywaj cego si  w 
Krakowie. Nie sko czy o si , jednak 
na tym ( jak
szale  to szale  ), bo ju  na pocz tku 
kwietnia Aleksandra Zi tek popisa a

si  rewelacyjn   znajomo ci
Ewangelii synoptycznych i Dziejów 
Apostolskich. Brawurowo przesz a
przez eliminacje i ku wielkiemu
zdziwieniu bez trudu zagwarantowa a
sobie miejsce w ogólnopolskim finale. 

yczymy Oli po amania pióra,
a innych zach camy do wyt enia
szarych komórek, bo ka dy z nas
mo e zapisa  si  w anna ach szko y.
Dodatkowo informuje, e wszyscy
wy ej wymienieni uczniowie zostali 
zwolnieni z matury z religii.
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Z czego si miejecie? Z siebie si miejecie! 
Recenzja komedii “S omkowy kapelusz” w re . Piotra Cieplaka 

Gdy we wtorek, 12 kwietnia, 
jecha em do Teatru Powszechnego 
w Warszawie na fars  Eugene’a  
Labiche’a “S omkowy kapelusz”  
w re yserii Piotra Cieplaka wraz z  
wycieczk  szkoln , spodziewa em 
si  komedii lekkiej, atwej i 
przyjemnej, typowej XIX-wiecznej 
sztuki. Przedstawienie zaskoczy o
mnie  
jednak ju  na samym pocz tku,
kiedy to Rafa  Królikowski 
zadeklamowa  mroczny wiersz 
Eliota, pt. “East  
Cocker”, w którym mowa o 
odchodzeniu w nico  wszystkich 
“kapitanów, bankierów i znakomitych 
pisarzy”. Ukierunkowuje on 
spojrzenie widza na ca y spektakl, 
nie
b d cy w wykonaniu naszych  
artystów tylko banaln  historyjk
mi osn , ale równie , a mo e
przede wszystkim – g bok  analiz
przywar Polaków i wy mianiem ich, 
krytycznym spojrzeniem na ich  
p ycizn  metafizyczn . Jest strasznie 
i miesznie zarazem. 

Mamy wi c rodzin  z prowincji:  
infantyln  pann  m od  (Eliza  
Borowska), ma o rozgarni tego  
kuzyna (znakomity w tej roli  
S awomir Pacek), który reaguje  
oburzeniem i krzykiem “wie nioki?!” 
na ka d  aluzj  co do pochodzenia, 
kuzynk  (Paulina Holtz), dziewczyn

w krótkiej spódnicy g o no uj c
gum  oraz par  innych, równie  
groteskowych postaci. Wszyscy nie 
maj  jakby w asnej woli, s
zdominowani przez przysz ego 
te cia (Kazimierz Kaczor) – s abego
maluczkiego, który aby nie odkry
przed nikim swojej niemocy,  
wywy sza si  ci gle z honorem  
prowincjusza. Powtarzaj  po nim co 
wa niejsze kwestie, nie mog c
wysili  si  na samodzieln  analiz
intelektualn . Odbija si  w nich 
 pozbawiony g bi wiatopogl d tej 
lwiej cz ci Polaków bez walki 
poddaj cej si  manipulacjom 
polityków, która dzia a g ównie pod 
wp ywem emocji. Ca e
przedstawienie pe ne jest 
nonsensów, tragikomicznych  
sytuacji wynikaj cych z 
bezmy lno ci i krótkowzroczno ci 
granych 
 postaci. Scena, na której dzia o si
to wszystko przypomina a mi moj
ojczyzn , a aktorzy - wspó obywateli. 

Wracaj c po przedstawieniu do 
Radomia, zahaczyli my o  
restauracj  McDonald’s. Patrz c na 
p dz cych ku niej uczniów KLO, 
przypomnia y mi si  sceny, w których 
kuzyn oburza si  s owami: 
“wie nioki?!”. A potem nasun o mi 
si  gorzkie goglowskie stwierdzenie: 
Z czego si miejecie? Z siebie si
miejecie!
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1.    Co zapami ta a Pani ze swojego dzieci stwa? 
             Tak du o, e nie wiem co napisa ; mo e poczucie bezpiecze stwa 

2.    Czy pisa a Pani kiedykolwiek pami tnik?
       Nie 

       3.     Czy w szkole by a Pani prymusem? 
.             Nie 

4.     W jakim miejscu chcia aby Pani y ?
       Kraków lub Salec nad Wis
5.    Ostatnio w telewizji kr y y informacje podwa aj ce teori  ewolucji Darwina. Któr
       teori  powstania cz owieka uwa a Pani za s uszn ?
       To co wiadomo o powstaniu cz owieka trudno nazwa  teori .
6.    Czy my la a Pani o innym kierunku studiów? 
       Przez chwil  o psychologii. 
7.    Co przede wszystkim wp yn o na Pani decyzj  co do wyboru yciowej drogi? 
       Zainteresowania, a troch  przypadek. 
8.    Co zainteresowa o Pani  w biologii? Czy od samego pocz tku edukacji interesowa a si

Pani tym przedmiotem?
      W biologii zainteresowa y mnie komórki. A wcze niej lubi am histori .
9.    Jakiego przysmaku kulinarnego nie mog aby Pani odmówi  sobie za adne skarby? 
       Pierogów z jagodami i ze mietan .
10.  Jakie cechy u ludzi ceni sobie Pani najbardziej? 
       Uczciwo , poczucie humoru 
11.  Na co przeznacza Pani z regu y swój wolny czas? 
       Krótkie wycieczki 
12.  Wymarzone miejsce na odpoczynek to... 
       Góry 
13.  Pani najwa niejsze cele w yciu to ... 
      np. wej  na Kruj ue ( z kategorii celów prostych) 
      np.. By  dobr  mam  ( z kategorii celów trudnych i z o onych ) 

Imi :                           Jolanta
Nazwisko:                   Sochaj
Zawód:                       Nauczycielka
Znak zodiaku:             Kozioro ec
Ulubiony kolor:            Zielony
Ulubiona cyfra:            7

Ulubione zwierz :        Kot
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1.    Co zapami ta a Pani ze swojego dzieci stwa? 
             Wiele wydarze  i rzeczy. Kolekcj  kamieni, które z siostr  rozbija y my, eby zobaczy  co
              maj  w rodku. Mam  opowiadaj c  nam bajki, wyprawy do lasu. Ale równie  ból i t sknot
              zwi zan  z chorob  i latami pobytu w ró nych szpitalach. 

2.    Czy pisa a Pani kiedykolwiek pami tnik?
       Tak, ale niestety gdzie  zagin . Znalaz am natomiast, taki gdzie wpisywali si  inni...           

       3.     Czy w szkole by a Pani prymusem? 
             Odpowiem tak: z pasj  uczy am si  tych przedmiotów, które mnie interesowa y.

4.     W jakim miejscu chcia aby Pani y ?
       W Polsce – w Krakowie lub w Grecji. 
5.    Ostatnio w telewizji kr y y informacje podwa aj ce teori  ewolucji Darwina. Któr
       teori  powstania cz owieka uwa a Pani za s uszn ?
         Moja teoria jest taka – to Pan Bóg stworzy  cz owieka, a tylko przez przypadek w tym samym     
         czasie ma py zesz y z drzew po cos co im spad o:)
6.    Czy my la a Pani o innym kierunku studiów?
       My l , e jak ka dy. Dla mnie by  to wybór mi dzy biologi , biotechnologi , medycyn .
7.    Co przede wszystkim wp yn o na Pani decyzj  co do wyboru yciowej drogi? 
       Zawodowej – zainteresowania. Prywatnej – wszystko, co sprawia, e cz owiek chce mie

szcz liw  rodzin .
8.    Co zainteresowa o Pani  w biologii? Czy od samego pocz tku edukacji interesowa a si

Pani tym przedmiotem?
       Biologi  interesowa am si  od zawsze. Wydaje mi si , e ogromny wp yw na to mia a moja 

starsza siostra. Obie szuka y my w przyrodzie ,,nieodkrytego‘’. 
9.    Jakiego przysmaku kulinarnego nie mog aby Pani odmówi  sobie za adne skarby? 
       Tiramisu, sa atki greckiej, tiramisu, dobrego risotto, a i  jeszcze nie wymieni am ulubionego  
       tiramisu 
10.  Jakie cechy u ludzi ceni sobie Pani najbardziej? 
       Prawo  , spokój , zaufanie 
11.  Na co przeznacza Pani z regu y swój wolny czas? 
       A co to takiego? Je li nareszcie jest, to wspólne rodzinne wycieczki, czytanie i dobry film.  
12.  Wymarzone miejsce na odpoczynek to... 
       Nowa Zelandia i miejsca, gdzie by  kr cony ,,W adca Pier cieni”  
13.  Pani najwa niejsze cele w yciu to ... 
      y  tak, aby nikogo nie skrzywdzi , dobrze wychowa  synów, a kiedy  powiedzie : ,, Nie 

zmarnowa am ani jednej chwili” 

Im i :                           Ilona
N azw isko:                   Kozubek
Zaw ód:                       N auczycie lka
Znak zodiaku:             R yba
U lubiony ko lor:            B r zow y, zielony
U lubiona cyfra:            6

U lubione zw ierz :        Ko
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Sport

14 

Nie taki diabe  straszny jak go maluj ...

Sortuj c z ot  ksi g  osi gni  sportowych KLO na pewno nie znajdziemy wielu 
triumfów z udzia em naszych reprezentantów. W przesz o ci mieli my mistrza
Polski w p ywaniu oraz wicemistrza Polski w kick-boxingu. Jednak o takich  
gwiazdach jak Janusz Mazurkiewicz mo emy ju  tylko pomarzy . W ostatnim  
czasie nast pi , jednak kolosalny prze om w historii katolickiego sportu. Dru yna
pi ki halowej prowadzona przez profesora Mariana Wo niaka dosz a do fina u
Halowych Mistrzostw Radomia. Trzeba, jednak zaznaczy , e zespó  sk ada  si
z zawodników KLO i ,,zaprzyja nionej” Samochodówki. Koalicja szkó  w pi knym
stylu przesz a grup  eliminacyjn , gromi c przeciwników kolejno 4-0 i 4-1. Ostatnie 
spotkanie mistrzostw mia o by  jedynie formalno ci , gdy  przysz o nam walczy
z utytu owanym zespo em Hubala. Pi karze mieli ogromn  ochot  na sprawienie 
niespodzianki, jednak sprawa nie by a prosta. Spotkanie nie u o y o si  po naszej 
my li. Przez pierwsze cztery minuty dru yna KLO nie mog a wyj  z w asnej strefy 
boiska. Pod koniec I po owy Hubal ,, przycisn ” naszych i ,, wpakowa ” pi k  do 
siatki. W drugiej cz ci meczu ch opcy pokazali charakter i zapa  do gry.
Sytuacja na boisku diametralnie si  zmieni a – Hubal nie móg  opu ci  swojego
pola karnego. Do wiadczenie uczniów z zawodówki w tym przypadku okaza o si
kluczowe. ,,Inteligenci” dobrze broni c dost pu do bramki i oszcz dzaj c si y,
dowie li jedno bramkow  przewag . Okaza o si , e nawet z najlepszymi mo na
gra  jak równy z równym. Chocia  tym razem zabrak o troch  szcz cia, to nie
wypada si  smuci , bo w ko cu zostali my wicemistrzami!!! 
‘

Og oszenie wyników
Ania D browska z klasy Ia, jako jedyna zg osi a prac  na konkurs, który og osili my
w poprzednim numerze. Gratulujemy zwyci stwa, po nagrod  prosz  si  zg osi  do 
pani profesor Jolanty Skuzy.  

W numerze czerwcowym m.in.: 
Spowied  Arkadiusza .... 

 Ostanie po egnanie..... 
 Walka stulecia: M. Prasek vs A. Maj 

Redakcja:

Aleksandra Bobryk, Malwina Rutka, Olga Rutka, Ma gorzata Kasperska, Micha  Lis , Kacper Zyzek, 

Agata Paduszek, Pawe  Nowak, Mariusz Mosio ek i Przemys aw Seku a. 


