
„Nie biegnij za
szybko przez ycie,
bo najlepsze rzeczy

zdarzaj  si  nam
wtedy, gdy si  ich

najmniej
spodziewamy”

/Gabriel Garcia Marquez/ 
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Witamy!
Trzymacie w a nie w r kach nowe, wie utkie jak nadchodz ca

wielkimi krokami wiosna, wydanie naszej szkolnej gazety KLON. 
Rzec mo na: zielone – oczywi cie ze wzgl du na por , w jakim 
oddajemy je w Wasze r ce, ale nie tylko. „Zielone” – tak e z uwagi na 
to, e stworzy  je zupe nie nowy, „zielony” w a nie w tej bran y,
zespó  ludzi – Redakcja.

Jako Redakcja w a nie nie ukrywamy, e reaktywowanie 
KLON-u to spore wyzwanie. Ale przyjmujemy je! Brak 
do wiadczenia zast pimy kreatywno ci  i postaramy si  sprosta
Waszym oczekiwaniom. B dziemy dzia a ! Propozycji dla Was 
mamy niema o: nowe rubryki, informowanie o aktualnych 
wydarzeniach z ycia naszego miasta, zapowiadanie tego, co b dzie
dzia o si  w szkole w  najbli szej przysz o ci, a tak e artyku y
o AKTUALNEJ i przede wszystkim ciekawej tematyce, wywiady 
z interesuj cymi osobisto ciami oraz rzetelne recenzje wydarze
kulturalnych i wiele innych... 

Uczniowie! To dla was tworzymy nowy, odmieniony KLON! 
W zmienionym sk adzie, pe ni nadziei na Wasz  przychylno
i zaciekawienie oraz na powodzenie pomys u o wznowieniu jego 
regularnego wydawania. Redakcjo – do dzie a! Uczniowie – do 
czytania! 

Redakcja KLON’u
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Wczorajszy
KLON inny ni

dzisiaj?

Pierwszy numer 
KLON’u zosta  wyda-
ny ju  w 1992 roku! 
Niestety w ci gu
pierwszych dwóch lat 
powsta y jedynie trzy 
numery. Dopiero 
w 2001 roku gazetka 
od y a i trafia a w r ce
czytelników systema-
tyczniej ni  poprze-
dnio.  

Dzi ki pierwszym 
numerom naszego pisem-
ka, mo emy dostrzec jak 
bardzo rozwin a si
technika w ci gu
ostatnich 15 lat! Szata 
graficzna KLON’u z 1992 
roku bardzo si  ró ni od 
dzisiejszej. Gazetka 
wówczas by a czarno 

bia a. Ze wzgl du na brak 
dost pu do komputerów, 
strona tytu owa tworzona 
by a r cznie.  

Pierwszy numer 
KLON’u zosta  po wi -
cony przedstawieniu 
naszej szko y od 
podszewki. Rozbawi a
mnie bardzo tre  jednego 
z artyku ów, w którym 
przeczyta am, i  kiedy 
nasza szko a powstawa a,
wiele osób my la o, e
jest ona tworzona dla 
przysz ych zakonnic i 
ksi y. Zdarza y si
równie  przypadki, i
by a ona mylona z 
prywatn  szko  im. 
Williama Szekspira, b d
te  liceum spo ecznym! 
Teraz wydaje nam si  to 
mieszne, ale jednak 

dzisiaj równie  spoty-
kamy si  z podobnymi 
przekonaniami.  

W artykule Marty 
Rajkowskiej mo e-
my przeczyta  o pla-
nach dyrekcji nowo 
powsta ej placówki 
dydaktycznej. Cieka-
we przedmioty hu-
manistyczne, dodat-
kowe j zyki obce, 
ró norodne wi ta w 
naszej szkole ( wi to
Ch opaka, Kobiet, 
w. Walentego, w.

Miko aja itp.) maj
w zamy le dyrekcji 
przyci gn  rzesze 
m odych do 

przekroczenia progu 
naszego Katolickiego 
Liceum. S dz , e wiele z 
tych zamierze  zosta o
spe -nionych. A my 
równie pr nie
wymy lamy nowe 
projekty, kontynuuj c
w ten sposób pi kne
dzie o ksi y filipinów.  

W pierwszych 
numerach KLON’u ucz-
niowie zamie cili wiele 
ciekawych dzia ów. Jed-
nym z nich jest rubryka 
po wi cona sportowcom 
naszej szko y, informa-
cjom na temat wydarze
sportowych, meczów kla-
sowych, czy te  zawodów 
p ywackich. S dz , e
dzi ki temu mo emy 
wykorzysta  kilka cieka-
wych pomys ów na 
urozmaicenie naszego 
szkolnego ycia, np. 
organizuj c tak jak nasi 
dawni koledzy, mecze 
uczniowie kontra 
pedagodzy.
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 W pierwszych 
numerach KLON’u ucz-
niowie ogromn  uwag
po wi cili dzia owi turys-
tyki. Trzeci numer gazetki 
to wr cz biuletyn 
informacyjny z propozy-
cjami zagranicznych 
wycieczek! My l , e w 
naszej gazetce równie
nie zapomnimy o tak 
cennym dla nas dziale, bo 
w ko cu sk d jak nie z 
KLON’u mamy wiedzie
o milionach wyjazdów 
organizowanych w naszej 

szkole? Uczniowie nie 
zapomnieli równie  o ta-
kich tematach jak 
ekonomia, ekologia na 
weso o czy te  historia 
lub poezja. Dzi ki temu 
ka dy móg  odnale  w 
gazetce to co kocha.

Ciekawym 
elementem KLON’u, 
ciesz cym si  chyba 
najwi ksz  popularno ci ,
by  dzia  z dowcipami, 
dziwol gami s ownymi 
i ciekawostkami zaczer-
pni tymi z lekcji. Ta 

rubryka pozosta a nie-
zmieniona a  do dzi !
Krzy ówki, dowcipy, 
teksty belfrów, to co  co 
przykuwa zawsze nasz
uwag .

Zach cam Was do 
si gni cia po poprzednie 
numery KLON’u. Dzi ki
tej lekturze mo emy 
pozna  nie tylko histori
naszej szko y...

Paulina Kiraga 

Co powie Dyrekcja? 

Jakie obowi zki dosz y Ksi dzu, jako 
nowemu Dyrektorowi? Czy musia
Ksi dz z czego  zrezygnowa ?
Nie, nie musia em z niczego zrezygnowa .
Oprócz tego, e jestem w szkole 16 lat,  
wszystkie obowi zki, jakie mia  ks. Adam  
Maj, przej em ja. 

Czyli jakie?
Administracyjne. 

Jakie postawi  sobie Ksi dz cele, jako 
Dyrektor? Czy planuje Ksi dz 
wprowadzi  jakie  istotne zmiany?
Nie, nie chc  wprowadza adnych zmian, 
ani te  nie mam adnych innych celów, 
prócz tych, które szko a ma od szesnastu 
lat: wychowawczych i edukacyjnych. Chc
je kontynuowa .

Wielu m odych ludzi wierzy w Boga, ale 
przestaje wierzy  w Ko ció . Jakie mog

Chc  kontynuowa  cele, które nasza Szko a
stawia sobie od szesnastu lat.... 

Rozmowa z Ksi dzem
Dyrektorem

Miros awem Praskiem
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by  tego przyczyny i jak temu zjawisku 
skutecznie zapobiega ?
To jest stary problem, który jest 
odgrzewany przez tych, którzy naprawd
nie wiedz , czym jest wiara w Boga. 
Wpierw musimy postawi  sobie pytanie: 
co to znaczy „nie wierzy  w Ko ció ”? Nie 
chc  tutaj przeprowadza
wam egzaminu, ale to jest 
dobry temat na debat , któr
mo na by zorganizowa . Jan 
Pawe  II mówi , e je li
odchodzimy od niedzielnej 
Eucharystii, to odchodzimy 
od Chrystusa. To On 
zaprasza. Na ten temat mówi
u nas na rekolekcjach Ks. 
Pawlukiewicz. Problemem 
nie jest, czy wierzymy 
w Ko ció , tylko czy 
wierzymy w Chrystusa. 
Chrystus jest w Ko ciele, On 
Tam objawia si  najpe niej,
najpe niej zostawi  Siebie. Kto , kto chodzi 
poza Ko cio em, nie odnajdzie prawdziwie 
Boga. wi ta Tereska od Dzieci tka Jezus, 
mówi, e Ko ció  bije rytmem Eucharystii. 
Je li nie jeste  na Mszy wi tej, to rodzi 
si  pytanie, gdzie jeste ? Je li nie jeste
w Ko ciele, to pytanie brzmi, gdzie jeste
i w jakiego Boga wierzysz. Przyk adem
mo e by  ostatnia nagroda dla Ks. prof. 
Micha a Hellera, który przybli a Chrystusa 
przez jedno  nauki i wiary, b d c
kap anem Ko cio a Rzymsko-katolickiego. 
Prawdziwy problem nie polega zatem na 
tym, czy wierzysz w Ko ció , czy 
w Jezusa, tylko jaka jest twoja wiara. Je li
wierzysz w Jezusa, to On sam stawia si
w Ko ciele wi tym. Wydaje si , e
m ody cz owiek ma problemy 
z Ko cio em, bo ma problemy ze swoj
wiar . Nawet nie z religi , bo ka dy
cz owiek jest z natury istot  religijn .

Wiara w wi ty Ko ció  powi zana jest 
z przyj ciem s ów Jezusa.

Co Ksi dza zdaniem mo na zrobi  dla 
polepszenia relacji mi dzy uczniem, 
a nauczycielem? 
A s  z e? To zale y od tego, jak uczniowie 

b d  budowa  swoje relacje. 
Ucze  wchodzi do klasy i od 
razu zak ada, e musi by
poza urz dowym autorytet-
tem nauczyciela. Napi cie, 
jak wiat wiatem, b dzie
zawsze mi dzy tym, który 
stawia wymagania, a tym, 
który jest wymaganiom 
poddawany. Tak jak wieczny 
jest konflikt pokoleniowy 
mi dzy dzieckiem a rodzi-
cem. Nigdy tego napi cia nie 
da si  usun , ze wzgl du na 
ró nic  wiekow , na 
sposoby i istot  wymaga .
Problem nauczyciela jest 

innej natury. Nie mo e on, i zazwyczaj tak 
w a nie jest, koncentrowa  si  tylko na 
zdobywaniu sympatii u ucznia. Nauczaj cy 
stawia sobie zupe nie inne cele. W a ciwa
relacja mi dzy uczniem i nauczycielem 
polega na ci g ym jej budowaniu, szukaniu 
porozumienia, jednakowo  musimy 
pami ta  o tym, i  idealnej relacji mo emy 
nigdy nie znale . Wspomniane przeze 
mnie poszukiwania obydwu stron powinny 
oparte by  na wzajemnym szacunku. Je li
ucze  boi si  nauczyciela, to znaczy, e za 
ma o mi uje, bo mi o  usuwa l k. Je li
ucze  nie kocha, nie ma szacunku, b dzie
mia  zawsze z tym problem. Je li
nauczyciel nie kocha tego, co robi, nie 
kocha tych, do których idzie, te  b dzie
mia  problem. Relacja musi by  budowana 
na zasadzie wzajemnego szacunku 
wynikaj cego z mi o ci. Je li zachowania 

Je li ucze  nie kocha, 
nie ma szacunku, b dzie 

mia  zawsze z tym 
problem. Je li

nauczyciel nie kocha 
tego, co robi, nie kocha 
tych, do których idzie, 

te  b dzie mia
problem. Relacja musi 

by  budowana na 
zasadzie wzajemnego 

szacunku wynikaj cego 
z mi o ci.
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ucznia wobec nauczyciela staj  si
z o liwe, to on musi zapyta  sam siebie, 
jaka jest jego mi o  w ogóle do 
cz owieka. Tak samo z nauczycielem. Je li
ustaje mi o , ustaj  relacje poprawne. 
A mi o  jest wymagaj ca, nie jest 
pob a liwa. Zawsze najgorszy nie jest 
nauczyciel ani surowy, ani pob a liwy 
nawet, ale oboj tny. Bo jemu ju  nie 
zale y...

Dlaczego w naszej szkole panuje taki 
rygor co do ozdób na ciele? Czy to jest 
co  bardzo z ego?
Trzeba zapyta  si , czego wyrazem mog
by  ró ne ozdoby. Komu  mo e si
wydawa , e co  w ten sposób pokazuje. 
Pytanie: co? Ka dy cz owiek jest pewnym 
wra eniem estetycznym dla drugiego. 
I w a nie ta wra liwo  estetyczna i troska 
o bezpiecze stwo uczniów nie pozwalaj
mi, jako dyrektorowi szko y, akceptowa
tego typu zachowa . Kolczyk zazwyczaj 

nie jest tylko ozdob , ale te  znakiem 
pewnego zniewolenia. Noszenie ozdób 
wyznacza pewne granice. Czy  nie tak? 
Nieraz widzia em ju  doros e osoby, które 
przez wzgl d na wykonywan  prac
maskowa y swoje m odzie cze
eksperymenty. Dlatego czy wolno 
cz owiekowi m odemu tak dysponowa
swoim cia em?  

Jaka jest Ksi dza pasja, o której mo e
nikt nie wie? Co Ksi dz lubi? Czy ma 
ksi dz jakie  hobby? 
Je li nikt nie wie o moich pasjach, to 
dobrze. Widocznie mo na si  zajmowa
czym , czego nikt nie dostrzega. To nale y
do intymno ci, któr  trzeba zachowa .

Serdecznie dzi kujemy Ksi dzu za 
rozmow .

Gosia Wo niak

Dominika  Paluch

ZAPOMNIANA HISTORIA RADOMSKICH  
O. BERNARDYNÓW… 

czyli promocja ksi ki dr
El biety Orzechowskiej.

Promocja ksi ki dr El biety
Orzechowskiej odby a si  w czwartek 
6 marca  o godz. 14.30 w budynku 
naszego liceum. Na cz  oficjaln
spotkania przybyli nie tylko nasi 
uczniowie oraz kadra nauczycielska, ale 
równie  go cie z zewn trz. Nie zabrak o
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osób wspó pracuj cych przy tworzeniu 
ksi ki.

„Radomscy Bernardyni w dobie 
powstania styczniowego” to opis 
manifestacji patriotycznych przed 
wybuchem powstania oraz poprze-
dzaj cych go spotka  i narad. Decyzje,  
które tam zapada y, mia y wp yw na 
przebieg wydarze  ówczesnych dni, 
rozgrywaj cych si  na terenie ca ego
województwa sandomierskiego. W ksi ce
Pani Profesor znajdziemy równie
rozdzia y po wi cone represjom po upadku 
powstania styczniowego i pami ci
o bohaterach tego wa nego faktu.  
„Bernardy ski klasztor znajduje si
w centrum naszego grodu, nie sposób go 
omin . Jednak, ma o kto 
z przechodz cych s ysza  o jego chlubnej 

przesz o ci. Mam nadziej , e to 
opracowanie przyczyni si  do poszerzenia 
wiedzy o najcenniejszym zabytku miasta. 
Okazj  do powstania tej ksi ki jest 
przypadaj ca w tym roku 145 rocznica 
wybuchu powstania” – powiedzia a
autorka. Ca a uroczysto  zako czy a si
specjalnie przygotowan  akademi , której 
twórcami byli wychowankowie dr El biety
Orzechowskiej. Autorka wr czy a pierw-
sze egzemplarze swojej ksi ki Dyrekcji. 
Informacja o tym wydarzeniu zosta a
równie  wyemitowana w popo udniowym
serwisie informacyjnym radia Plus.  
 Gratulujemy udanego debiutu 
i yczymy dalszych sukcesów. Na kolejne 
publikacje czekamy z niecierpliwo ci .

Karina  Paff 

Obligacje - nagroda dla ucznia, czy kara dla nauczyciela? 

Obligacje... Hmm, chyba ka demu z nas 
dobrze si  to s owo kojarzy. Przynajmniej, 
je li chodzi o te szkolne...

 Ale ró ne s  sytuacje... Mo e
by yby one zupe nie niepotrzebne, gdyby 

ka dy (tak, tak, ka dy) nauczyciel da
uczniowi szans  na chocia  jedno 
nieprzygotowanie w ci gu semestru. 
Pewien ucze  X, przed lekcj  Y podszed
do nauczycielki: 
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— Sorko, jestem nieprzygotowany... 
— Siadaj! U mnie nie ma czego

takiego!
 I ju  z owrogie spojrzenie sprawi o,
e ucze  ten pokornie wróci  na swoje 

miejsce, modl c si  tylko w duchu, aby to 
nie jego numer zosta  za chwil
wyczytany. Znana sytuacja, co? 
 Inaczej sprawa ma si

z obligacjami. Nikomu nic nie zg aszamy, 
wystarczy da  ten male ki dokumencik 
i po k opocie. Ca kiem fajna sprawa. Ale 
gdyby tak.... 
 Ten sam ucze , przed t  sam

lekcj  podchodzi do nauczycielki. Ten sam 
dialog, zako czony jednak s owami: 

-Siadaj, wpisuj  ci nieprzygotowanie. 
 Ucze  siada z ulg . Nie ma stresu. 

Przypu my, e ka dy nauczyciel pozwala 
na co najmniej jedno nieprzygotowanie 
w semestrze. Dodatkowe zabezpieczenie?  

Niby tak, ale, ale... Co za du o, to 
niezdrowo. Swoj  drog , ciekawe co te
dzieje si  z tak ch tnie kupowanymi 
„papierkami”. Czy by nowy samorz d
o tym zapomnia ? Mo e czas przypomnie
samorz dowi o obligacjach, 
a nauczycielom o tym, e ka dy ucze
czasem ma gorszy dzie . Mo e wtedy 
by oby pro ciej i przyjemniej? Mo e warto 
si  nad ca  sytuacj  zastanowi ? Bo chyba 
zarówno nauczyciele, jak i ich podopieczni 
chcieliby mie  w szkole przyjemn
atmosfer ... Aaa, jeszcze jedna kwestia: 
warto przypomnie , e naszym Profesorom 
te  mo e zdarzy  si  gorszy dzie ...

Gosia Wo niak

W porz dku lepiej si  pracuje... 

Mówi Pan Rafa
Celej siedz c za biurkiem 
w wie o wyremon-
towanym (podczas ferii) 
gabinecie. Ten gabinet 
przypomina bardziej 
przytulny, mi y pokoik, 
w którym panuje spokój 
i cisza. Spokój? To tylko 
pozory! Obok komputera 

na cianie wisi wielka 
tablica korkowa do 
po owy zape niona
kolorowymi karteczkami: 
To wszystko to, co musz
jeszcze zrobi  lub 
„wrzuci ” do kom-
putera... – t umaczy – To
moja druga pami .

Teraz Pan Rafa
mo e doj  do swojego 
biurka bez adnej kolizji, 
wszystkie bowiem rzeczy, 
które dotychczas le a y na 
pod odze, umieszczone s
w estetycznych szuf-
ladach i szafkach. 
 Jak dobrze, e
niezast piony Pan Rafa
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mo e pracowa
w przyjaznych warunkach 
ciesz c si  z sumiennie 
wype nianych
obowi zków.
Dominika  Paluch 

Po bu eczki do kuchni... 

Jak wiadomo 
w naszej szkole  wszyscy 
uczniowie podczas 
przerwy mog  zakupi  nie 
tylko napoje z automatów, 
ale te   bu eczki
w kuchni. Pyszne wie e
pieczywo, zdrowe 
warzywa oraz przeró ne
dodatki. Od szynki, po 
jajko i pasztecik. 
 Wszyscy podczas 
pi tnastominutowej 
przerwy oblegaj  w skie
schody prowadz ce do 
kuchni. Niestety ma to 
swoje plusy i minusy. 
Cz sto po godzinie 13:30 
brakuje ju  bu ek a ich 
ceny s  lekko 

wygórowane. Nowy 
specja  a mianowicie 
bu ki ‘ze zbo ami’ s
w cenie 3 z  / sztuka. 
Nale y zwróci  uwag
równie  na wydawanie 
reszty w cukierkach! 
Uczniowie s  lekko 
niezadowoleni,  jednak e
z   pokor  przyjmuj
obecn  sytuacj . To 
jedyne miejsce w szkole 
gdzie mo na dobrze zje .
Dla bardziej 
wymagaj cych s  te
ró nego rodzaju batony, 
lizaki, soczki czy te
jab ka. Ka dy ma szans
znale  co  dla siebie.

 Podsumowuj c,
wszystko jest pyszne 
(w rezultacie bardzo kalo-
ryczne :)), jednak e ceny 
mog yby by  mniejsze.  
Smacznego!                                               
                                                                             

Dominika  Jab o ska

Klucze u portiera! 

Dotychczas wszystkie 
przybory potrzebne do nauki 
znajdowa y si  w pokoju 
nauczycielskim. Zasz y jednak 
zmiany i po wszelkie linijki, 
klucze do szafek, w których 
znajduje si  video itp., nale y
uda  si  do Pana Portiera. Ale nie 
mo na tak po prostu ich sobie 
wzi . W trosce o w asno

szkoln  zarz dzono, aby ka dy,
kto chce zabra  np. ekierk  do 
sali musi poda  swoje imi ,
nazwisko i klas . Mamy nadziej ,
e ci, którzy jeszcze o tym 

wszystkim nie wiedzieli, nie 
zak óc  ju  spokoju nauczycieli 
podczas przerwy, wchodz c bez 
ostrze enia do ich pokoju.

Ula Po yczka
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CZY TRUD ATLASA JEST KAR ?

Na wiecie ró ni
ludzie mog  mie  ró ne 
punkty widzenia. Naj-
cz ciej jednak jest tak, e
nasze spo ecze stwo lub 
media podaj  nam jakie
fakty, opinie, a my 
przyjmujemy je do 
wiadomo ci. Nie zasta-
nawiamy si  nad 
s uszno ci  wyg aszanych 
powszechnie hase . Ca ej
prawdy nie mo na 
wprawdzie pozna , je li
nie dotyczy nas samych, 
ale nie nale y
bezkrytycznie zgadza  si
z wyczytanymi czy 
us yszanymi pogl dami. 
 Wie o tym 
doskonale Zbigniew 

Herbert, który napisa
tekst o Atlasie, w którym 
zwróci  uwag  na 
zjawisko krótkowzro-
cznego postrzegania 
losów tej postaci. 
Stwierdzi  jednak, e trud 
tytana jest jego kar . Nie 
zgadzam si  z t  opini .
My l , e to cierpienie 
stanowi dla Atlasa 
zaszczyt. Cho  brzmi to 
absurdalnie, istnieje wiele 
argumentów potwierdza-
j cych moj  tez .
 Ma o kto wie, e
ten bohater w mitologii 
uratowa  ca  ludzko .
Podczas tytanomachii 
Zeus walczy  z czterema 
tytanami podtrzymu-
j cymi Ziemi . Pan 
Olimpu pokona
przeciwników – str ci  ich 
piorunami. Ujrzawszy to 
Atlas podtrzyma  glob. 
Tak ju  zosta o. Za co 
mia by ponie  kar ? Za 
bohaterstwo? Odebra
raczej swoj  nagrod .
Herbert s usznie
zauwa y , e ta posta
prawie w ogóle nie 
pojawia si  w utworach 
literackich, podczas gdy 

inni herosi czy bogowie 
mitologiczni s  cz sto
opisywani w wielu 
pracach. Ale s awa nie 
stanowi przecie  o szcz -
ciu cz owieka, rozg os

i pochwa y nie s
potrzebne, by i tak 
pozosta  niemym boha-
terem. Wielu o nierzy
walczy o w obronie 
innych i poleg o w bitwie 
nie odbieraj c adnych
podzi kowa . Tak  sytu-
acj  opisa a Eliza 
Orzeszkowa w noweli pt. 
„Gloria victis”. Jak sam 
tytu  wskazuje autorka 
nazwa a nie yj cych
wybawców ojczyzny 
zwyci zcami. Ich mier
nie by a kar , ale 
zaszczytem. Nie zdobyli 
s awy, ale niektórzy 
warto ciowi ludzie, 
opieraj cy si  epoce 
postmodernizmu i lobo-
tomii, o nich pami taj .
Pami  takiego cz owieka
jest dla Atlasa 
zaszczytem. 
 Tytan wbrew 
pozorom nie ma powodu 
do ez. To posta
absurdalna, podobna do 
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Syzyfa z utworu Alberta 
Camusa. Obydwaj 
bohaterowie wykonuj
jakie  trudne prace, które 
b d  trwa  ca
wieczno . Nie zrobi
w swoim yciu nic 
innego, nie pope ni
b du, nic ich nie 
zaskoczy. Zdaj  sobie 
spraw  ze swego losu, s
wi c ponad nim. To 
w a nie czyni ich 
szcz liwymi. Dodatkowo 
Atlas robi co  po y-
tecznego. Spotka  go 
wielki zaszczyt. Ból 
fizyczny zdaje si  prawie 
nieodczuwalny przy 
pe nej wiadomo ci
duchowej. Takim 
cierpieniem mo na wi c
kogo  uszcz liwi .
 Gdy Herakles 
zaproponowa  mu 
chwilowy odpoczynek 
i wzi  ziemi  na swoje 
barki, Atlas móg  przez 
moment zazna  pozor-
nego szcz cia wolno ci. 
Szybko jednak przekona
si , e nie by a to 
prawdziwa rado . Pó bóg 
wykorzysta  jego naiw-
no  i oszuka  go. Tytan 
wróci  do swojego 
zaj cia. Móg  spokojnie 
odetchn . Znów nie 
musia  podejmowa ad-
nych zgubnych decyzji, 

zacz  znowu by  panem 
swego losu. Nie mo na
tego powiedzie  o Herak-
lesie. Wykona  swoje 
prace, a wi c pozornie 
zwyci y , ale musia
powróci  do ziemskich 
spraw, niespodzianek 
ycia i niepewno ci losu. 

Poniós  kar , gdy 
tymczasem Atlas ponow-
nie dost pi  zaszczytu 
d wigania globu. 
 Przede wszystkim 
za  zaszczyt ten polega na 
s u bie innym. Tytan 
cierpi dla ludzi, poni y
si , by dogodzi
cz owiekowi. Z boga 
przemieni  si  w s ug ,
ubogiego tragarza, robot-
nika. Jego brat Prome-
teusz tak e cierpia  dla 
ludzi i zyska  s aw
bohatera. On jednak ju
wykona  swoje zadanie, 
a   w      dodatku zosta
uwolniony. Atlas ca y
czas s u y, ratuje Ziemi .
Tylko jemu powierzono 
tak wielkie, zaszczytne 
zadanie. 
 Nie dostrzegam 
w pracy tytana niczego, 
co mog oby stanowi
dowód na to, e odbywa 
on kar . Poza bólem 
fizycznym nic nie 
przeszkadza mu w jego 
szcz ciu. W nagrod  za 

po wi cenie dosta
wielkie zadanie, panuje 
nad swoim losem, sta  si
niemym bohaterem, ratu-
j cym ludzko , o którym 
jednak pami taj wiatli
ludzie. Zygmunt Kubiak 
w „Mitologii Greków 
i Rzymian” nazwa  go 
„ci ko my l cym
olbrzymem”. Tym bar-
dziej Atlas mia  szcz cie, 
e to w a nie on d wiga
wiat, bo samemu trudno 

by oby mu osi gn  co
w yciu, a tak panuje nad 
nim ca kowicie. 
 Na wiecie ró ni
ludzie mog  mie  ró ne 
punkty widzenia. Zanim 
wi c przyjmiemy pow-
szechny pogl d, e
podtrzymuj cy glob 
bohater mitologiczny 
odbywa kar  i okropnie 
cierpi, zastanówmy si
nad tym. Mo e Atlas jest 
szcz liwszy od nas? 
Przecie  nawet bogowie 
olimpijscy nie posiadali 
tak wielkiej w adzy nad 
w asnym yciem. To nasz 
tytan zas uguje na miano 
prawdziwego
mitologicznego boga. 

Ula Po yczka
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Kocham swoj  samotno ...

Cz ciej p acz  z ni  ni  si miej ,
Ale jest przy mnie zawsze, kiedy ka dy
odejdzie...
Gdy mi o , co mia a by  na zawsze 
Odesz a nie spojrzawszy na mnie nawet. 
Gdy  wargi nie maj  si y u o y  si  w 
u miech sztuczny... 
Ona otula mnie kocem, 
G aszcze po g owie.
Pociesza. 
I ból agodzi.

Ludzie kiedy  odejd .
Przyjd  nast pni i te   pójd ,
A samotno  trwa zawsze. 
Krok w krok za mn .
Zawsze ma czas. 
Zawsze wie co powiedzie .
Wie kiedy lepiej milcze  i  tylko przytuli .
Przy niej mog   by  sob .
Nie musz  udawa .
Mog  si mia , ta czy  i skaka .

Nie musz  t umi ez przy niej, 
Czasem a  d awi  si   p aczem... 
Czasem ju  si y nie mam  i ez brakuje. 
A ona ci gle ze mn
I z ni  jako  mi ra niej...

Samotno  nauczy a mnie y .
Samotno  da a wolno .
Czasem jej nienawidz ...
Lecz jednak kocham samotno .
    Keira

Zabrali

Anio owi, którym kiedy  by am odebrali 
skrzyd a. 
Ptakowi, którym kiedy  by am odebrali 
g os.
Wiatrowi, którym kiedy  by am odebrali 
si .
Oczom odebrali blask, 
Nocy gwiazdy, 
Poecie d o .
Zabrali najcenniejszy skarb, 
butami mia d c go na proch 
Lecz anio  nawet bez skrzyde  jest anio em 
Ptak cho  niemy jest ptakiem, 
Wiatr jest wiatrem cichym, 
Poeta -poet  duszy, 
Noc bez gwiazd- noc  ksi ycow ...
A dusza... dusza moja, cho  zdeptana jest 
moj  dusz .
    Keira 



WIAT ZA SZYB …

                                  Recenzja filmu „PIOTRU  I WILK”
                                   („Peter & the wolf”, 2006) 

Dok adnie 25 lat min o od pierwszego, tak wielkiego, 
sukcesu ódzkiego studia filmowego „Se-ma-for”. D ugo musieli my
czeka , a  kolejna polska produkcja dostanie statuetk  Ameryka skiej 
Akademii Filmowej. „Piotru  i wilk”, trzydziestominutowy film krótko-
metra owy (do stworzenia, którego inspiracj  by a suita orkiestrowa 
wybitnego  rosyjskiego kompozytora Sergiusza Prokofiewa), powtórzy
ten sukces. Po „Tango” z 1983r. w re yserii Zbigniewa Rybczy skiego, 
przyszed  czas na polsko - brytyjsk  koprodukcj  „Se-ma-fora” i „Break-
thru Films”. Druga z rz du statuetka Oskara dla studia „Se-ma-for” jest 
nie tylko pi knym prezentem z okazji 60. rocznicy powstania, ale zdaje 
si  by  pocz tkiem nowego okresu w historii jego dzia alno ci.
                   „Piotru  i  wilk” zrealizowany zosta   w Polsce i przez polsk
ekip  filmow . Jest to klasyczna lalkowa animacja poklatkowa, re yse-
rowana przez Suzie Templeton. Z polskiej strony g ównymi realizatora-
mi byli: Marek Skrobecki – scenografia, Adam Wyrwas, Krzysztof Brzo-
zowski i Anna Wojtania – animacja (lalki, rekwizyty i dekoracje wyko-
nano w pracowniach „Se-ma-fora”). 
                     Film opowiada histori  ma ego ch opca odtr conego przez 
otoczenie, który nie znajduje zrozumienia nawet u najbli szej osoby –
dziadka. Brak akceptacji ze strony otaczaj cego go wiata i wrogo
z jak  na co dzie  przysz o mu si ciera , czyni z niego niezwykle 
skomplikowan  i intryguj c  posta  – mimo tak wielu przeciwno ci
losu, walczy i stara si  zaznaczy  swoj  obecno . Tak przedstawiono 
nam pierwsze 5 minut filmu, które co prawda pozbawione jeszcze t a
muzycznego s  swoistym preludium ca ej produkcji. Tu poznajemy at-
mosfer  filmu, g ównego bohatera, jego niepokoje, l ki i motywacje tar-
gaj ce ch opcem o pi knych niebieskich oczach i przejmuj cym spojrze-
niu, które kryje w sobie zagubienie ma ego dziecka i co  z …drugiego 
tytu owego bohatera – wilka. Nast pnie jeste my wiadkami jak Piotru ,
wraz z przyjació mi (kaczk  i ptakiem) pokonuje ogrodzenie – barier
nieprzyjaznego wiata i przedostaje si  do lasu, miejsca tak bardzo przez 
niego upragnionego i zdaje si  jedynego, w którym mo e czu  si  do-
brze… Ale dziadkowi ch opca nie jest to na r k . Zrz dliwy staruszek 
brutalnie ko czy radosne chwile zabawy trojga przyjació  na zamarzni -
tym jeziorze. Zabiera Piotrusia i zamyka bram . Za ogrodzeniem pozo-
staje jednak kaczka i ptak. Piotru  obserwuj c ich przez ubytek w ogro-
dzeniu, zauwa a gro ce im niebezpiecze stwo – wilka. Nawo uje ni-
czego nie wiadom  kaczk , pragn c ocali  j  przed straszn mierci …
niestety, w tej samej chwili, wilk na jego oczach po yka biedne zwierz .
Jest to moment kluczowy ca ego filmu. Odt d  jeste my wiadkami 
przemiany jaka zachodzi w ma ym ch opcu. Poczucie winy, rozgorycze-
nia i smutku po stracie kogo  bliskiego, pcha go do desperackiego czynu 
– ch ci schwytania wilka w sie , cho by kosztem w asnego ycia. Próba 
bohatera ma równie  znaczenie symboliczne.  Musi on udowodni  sobie, 



e sta  go na osi gni cie  tego, czego chce. Niestety, jak to cz sto w yciu
bywa, pierwsza próba ko czy si  niepowodzeniem – Piotru apie si  we 
w asne sid a. Zaznawszy obawy o w asne ycie, ocieraj c si  o mier
i patrz c w oczy wrogowi, ch opiec odnajduje w sobie si . Z pomoc
przychodzi mu dziadek i tchórzliwi my liwi. Symboliczne przes anie tej 
sceny jest niezwykle wa ne – Piotru  po raz pierwszy zaczyna rozumie ,

e to od niego wiele zale y. Od tego momentu b dzie potrafi  prze a-
mywa  bariery codzienno ci. Jednak przemiana ch opca nabiera osta-
tecznego wymiaru w momencie, gdy docieraj c wraz z dziadkiem do 
miasta, postanawiaj  odda  schwytane zwierze do cyrku. Niewola by a-
by srogim wymiarem kary dla wilka, a zarazem tym samym, czym sa-
motno  i wrogo wiata jest dla ch opca. W momencie gdy dyrektor 
cyrku nie zgadza si  a dziadek dobija targu z rze nikiem, dziecko za-
uwa a, e mier  bez wzgl du na okoliczno ci jest najgorszym wyj ciem 
z sytuacji. Uwalnia zwierz  i tym samym ostatecznie konfrontuje swe 
wewn trzne rozdarcie z wszelkimi dotychczasowymi problemami, nie 
daje z apa  si  w pu apk  zgubnej popularno ci (z zastraszonego ch op-
ca staje si  kim  – pogromc  drapie nych bestii) i odnajduje przy tym 
sens i cel ycia. O jego dojrza o ci i przemianie emocjonalnej najlepiej 
wiadczy umiej tno  wyd wigni cia si  ponad gniew i smutek oraz 

dobrowolne przebaczenie. Od tego czasu nie tylko Piotru  b dzie po-
strzega  siebie inaczej ale i otoczenie zacznie okazywa  mu szacunek. 
                   „Piotru  i wilk” to przepi kna metaforyczna opowie  o g -
bokim przes aniu. Najwi kszym atutem tego filmu jest jego uniwersa-
lizm. Po pierwsze, przeznaczony jest dla widzów w ka dym wieku. 
Najm odsi b d  prze ywa  przygody Piotrusia dos ownie, starsi odnaj-
d  wiele odniesie  do codzienno ci i nieprzemijaj ce warto ci. Mimo, 

e mamy do czynienia z animacj  napi cie i dramatyzm scen jest budo-
wany po mistrzowsku. Na uwag  zas uguje przede wszystkim wspania-
a scenografia i niezwykle staranne wykonanie lalek z zachowaniem 

najmniejszych szczegó ów. Wa ne jest, e film zrealizowano w oparciu 
o tradycyjn  metod  poklatkow  (1 sek. filmu to ok. 25  ró nych usta-
wie  lalki) – nie jest to wytwór komputerowy. Doskona ym zwie cze-
niem dzia  jest oryginalna muzyka Prokofiewa. Co prawda  wszystkie 
warto ci, które ukazano nam w tym obrazie s  oczywiste, ale niejedno-
krotnie to w a nie o nich zdarza nam si  zapomnie . Jest to repertuar, 
który wraz z up ywem naszych lat ods ania przed nami nowe w tki.
Sprytnie, sprawnie i mistrzowsko ukazany dualizm wiata, unaocznienie 
dobrych i z ych elementów rzeczywisto ci, dowodzi, e  filmowa styli-
styka bajki mo e by   nie tylko niezwykle pi kna, ale i po yteczna dla 
ludzi w ka dym wieku. I jeszcze jedno, kiedy przet umaczono na j zyk
polski ksi k  Bruno Bettelheima o znaczeniach i warto ciach ba ni,
nadano jej tytu „Cudowne i po yteczne”. I taka w a nie jest animacja 
„Piotru  i wilk”. Zach cam wszystkich do po wi cenia 30 minut i obej-
rzenia tego   filmu. Mi ych wra e !

                                                                                                         Karina Paff 
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Profesor powiedzia  do ucznia:
— A rzuci  ci wiczeniówk ?

„Ptysiek, ty widzisz oczyma wyobra ni swoj  sytuacj  w dzienniku?!” 

Ucze : Co teraz mamy? 
Kto : Lekcj  XYZ 
Ucze : O jeeeeej 
Sorka: a co to za j ki?
Ucze : bo gor co jest... 
Sorka: To przesta , bo mi te  si  gor co robi, jak te j ki s ysz

Sorka do ucznia: nie chce eby  mnie przeprasza , chce eby  si  zmieni .
Ucze : Dobrze, przepraszam  

*******************************************************************

Wieczorem pod domem bacy s ycha  g os:
— Baco! Potrzebujecie drzewa?
— Nie! Nie potsebuja!
Baca wy azi rano na podwórze – patrzy drzewa nie ma. 

Zm czony zaj czek podchodzi do jeziora, patrzy w swoje odbicie, przeci ga si
i mówi: 

— Jak si  wy pi  to takiemu wielkiemu nied wiedziowi do o ... 
Nagle zobaczy  odbicie nied wiedzia w jeziorze i mówi: 

— A jak si  nie wy pi , to takie g upoty gadam... 

Mamo, dzi  na chemii uczyli my si  o materia ach wybuchowych! 
— Tak, to bardzo ciekawe. A na któr  jutro idziecie do szko y.

— Do jakiej szko y?

Pani kaza a dzieciom przynie  do szko y swoje domowe zwierz tka. Ma gosia przynios a
kotka, Jadzia pieska, a Jasiu przyniós ab .
— No i co ta Twoja aba potrafi, Jasiu? — pyta pani. Jasio szturchn ab , a aba na to:  
— K a!
Jasio jeszcze raz szturchn ab , ale ona znowu:  
— K a! Wreszcie Jasiu si  zdenerwowa  i uderzy  pi ci  o stó , a aba na to:  
— K anta namera, tarira k antanamera, k anta namera, tarira k antanamera.
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Je li potrafisz pisa , masz ciekawe pomys y
i odwag ... to zapraszamy na spotkania 

naszego Ko a Dziennikarskiego. Odbywaj  si
one w ka d  sobot  w Katolickim Liceum 

Ogólnokszta c cym (i nie tylko) o godzinie 9:30! 
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