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Co sprawia Pani najwi ksz
satysfakcj  w byciu nauczycielk ?
Uczenie matematyki, szczególnie tym 
uczniom, którzy jej nie rozumiej .
Zdaj  sobie spraw  z tego, e je li
wybrali cie t  szko , to raczej z uwagi 
na przedmioty humanistyczne. Je li
kto  chce zrozumie  matematyk , to 
jest to dla mnie wielka rado .

Jak zmieni a si  szko a od jej 
powstania? Czy te zmiany ocenia Pani 
pozytywnie? 
Zmieni a si  bardzo. Pojawi a si
kaplica, nowe sale, nowe pracownie, 
pomoce naukowe, rodki 
audiowizualne… Zmienili 
si  te  uczniowie, poniewa
zmieni a si  podstawa 
programowa, w zwi zku z 
tym i umiej tno ci, których 
wymaga si  od uczniów. 
Nowa matura przyczyni a
si  do zmiany pozycji ucznia i jego 
mo liwo ci. Kiedy  zdawa o si  matur
5 godzin, teraz 150 minut. Kiedy
trzeba by o rozwi za  chocia  jedno na 
pi  zada  w ci gu tego czasu, teraz to 
150 minut musi wystarczy  na 12 
zada  z podpunktami. Zmieni  si
zatem poziom trudno ci. Nie mo na w 
przeci gu pi ciu minut rozwi za
zadania tak, jak w ci gu pi ciu godzin. 
Wszystko bardzo si  zmieni o...przed
uczniami i nauczycielami stoj  nowe 
wyzwania, którym staramy si
sprosta .

Co ceni Pani w uczniach najbardziej? 
Serdeczno . Uczniowie s  zawsze dla 
mnie bardzo serdeczni, mimo e
matematyka jest dla nich ogromn

trudno ci . Jeste cie przecie
humanistami. Mnie równie  jest  
trudno przekaza  uczniom wiadomo ci
z matematyki, bo ich mo liwo ci s
mniejsze w porównaniu z klasami o 
profilu matematyczno – fizycznym, czy 
nawet ogólnym. Uczniowie maj  mniej 
talentu do przedmiotów cis ych i 
mniej wk adaj  pracy w to, by zdoby
wymagan  wiedz  i umiej tno ci. 

Czy zawsze chcia a Pani uczy
matematyki? 
Tak, zawsze chcia am by
nauczycielk . W a ciwie od 
dzieci stwa. A matematyki? Te , bo 

ten przedmiot ceni am 
najbardziej. 

Czy w yciu ma Pani jakie
motto? 
Takiego motta raczej nie mam, 
ale szczególnie staram si

pami ta , aby widzie  w drugim 
cz owieka, który ma prawo si
pomyli , odpowiedzie  mi nieraz 
niegrzecznie, ma prawo si  broni , a ja 
mam obowi zek go wys ucha . Robi
to nawet wtedy, je li wiem, e
uczniowie mnie oszukuj . Przecie
zdaj  sobie spraw  z tego, e ucze ,
który mówi: „Zapomnia em zeszytu”, 
ma go w torbie. Nie dochodz  do tego, 
ale pozostawiam to sumieniu ka dego
ucznia. 

Jak wspomina Pani lata szkolne? By a
Pani osob  towarzysk , czy raczej 
domatorem?
Wszystkie etapy szko y wspominam 
bardzo mile. A czy by am osob
towarzysk ? Raczej tak, cho  by am

Widzie  w drugim
cz owieka...

Wywiad z Pania profesor Alicj  Nawrotek.

Staram si  pami ta ,
aby widzie  w drugim 
cz owieka, który ma 
prawo si  pomyli ...
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równie  osob , która wiele czasu 
po wi ca a ksi kom. Zawsze by am
silnie zwi zana ze swoimi ulubionymi 
ksi kami.  

A jakie ksi ki lubi Pani 
czyta ?
Lubi  czyta  wszystkie ksi ki.
A szczególnie te o tre ci
religijnej i matematycznej. 
Ciekawi  mnie postacie 
wi tych, którzy swoj  postaw

ucz  nas prawdziwej wiary. Kocham 
te  Bibli . Ta wspania a Ksi ga jest dla 
mnie ród em refleksji, cho  wci
pozostaje bardzo trudna.

Co ucze  musi zrobi , by zas u y  u 
Pani na ocen  celuj c ?
Rozwi zywa  zadania spoza programu. 
Ja daj  na klasówce zadania na 3, na 4, 
na 5. Uczniowie maj  szans  na ka dej
klasówce otrzyma  zadanie na 5. O 
ocen  celuj c  jeszcze nikt niestety nie 
prosi . Wci  czekam na takiego 
ambitnego ucznia!  

Czy ma Pani jak  swoj  ulubion
klas ?

Lubi  wszystkie klasy. Mam co prawda 
k opot z klasami drugimi, bo nie chc
si  uczy , ale nawet te klasy, które w 
nauk  nie wk adaj  wiele wysi ku, s
mi drogie.  

Czy ma Pani jaki  swój 
autorytet?  
Na pewno ciekawe dla mnie s
postacie matematyków 
polskich. To s  bardzo 
warto ciowi ludzie. 

Matematyka w Polsce zawsze sta a na 
wysokim poziomie i nasi polscy 
matematycy w o yli ogromny wk ad w 
rozwój my li matematycznej na ca ym
wicie.  

Dzi kujemy za udzielenie wywiadu. 

Rozmawia y:
Ma gorzata Wo niak

i Joanna Nadgrodkiewicz.

 W rod  15.10.2008 roku w szkole 
zapanowa o wielkie poruszenie. 

Napi cie by o widoczne na 
ka dym kroku. Tego dnia 

odby a si  bowiem debata 
przed wyborami do Samorz du
Uczniowskiego. Rozpocz a si

ona od krótkiego przemówienia Dyrekcji i 
prowadz cego imprez  Piotra 
Stachurskiego. Ca o  przebiega a do
sprawnie, kandydaci szybko i zwi le 
przekonywali do siebie wyborców. 
Wyst powali w kolejno ci od 

najm odszego do najstarszego. Przerwy 
uatrakcyjnia y wyst py wokalne 
Aleksandry Kacy. Gdy kandydaci 
przedstawili si  i zaprezentowali zmiany, 
jakie zamierzaj  przeprowadzi  w szkole, 
przysz a kolej na pojedynek wyborczy. 
Ka dy z uczestników móg  zada  swoim 
kontrkandydatom dwa pytania. Niektóre 
zarzuty uda o si  odeprze , lecz wi kszo
wykazywa a drobne nie cis o ci w planach 
reformatorskich.
 Nast pnie swoje 5 minut mia y
sztaby wyborcze i ka dy z nich móg  zada

Kocham Bibli .
Ta wspania a
Ksi ga jest dla 
mnie ród em

refleksji... 

Wybory samorz dowe 2008 
I wszystko jasne... 
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jedno pytanie wybranemu kandydatowi. 
Niestety do kilku kandydatów dotar a
informacja, e maj  dzia a  sami i nie 
powo ali nikogo do pomocy. Pyta  od 
publiczno ci nie by o zbyt wiele i impreza 
przesz a w dalsz  faz , czyli 
przedstawienie przygotowane przez 
uczniów naszej szko y z okazji Dnia 
Nauczyciela (relacj  z tego wydarzenia 
mo na przeczyta  w artykule Magdaleny 
D browskiej Niech nam yj  sto lat). 
 Nast pnego dnia od godziny 8.00 
odby a si  cz  w a ciwa wyborów. 
Uczniowie mieli mo liwo  oddania g osu 
na jednego spo ród pi ciu kandydatów. Na 

ka dej przerwie czuwa a Komisja 
Wyborcza, która zapisywa a odbiorców 
kart do g osowania. Wyniki og oszone
zosta y w poniedzia ek o godzinie 11.30. 
Poni ej przedstawiamy wyniki wyborów. 
Oczekujemy równie  spe nienia obietnic 

wyborczych.

Micha  Kaczor 

Dnia 16 pa dziernika 2008 roku przeprowadzono wybory 
do Samorz du Uczniowskiego. G osy na wybranych kandydatów 
mo na by o oddawa  na przerwach od godziny 7.55 do 13.30. 

Z 352 uprawnionych do g osowania (Katolickiego Liceum 
Ogólnokszta c cego i Katolickiego Gimnazjum) swojego wyboru 
dokona o 251 osób, co daje 71 procentowy wynik frekwencji. Komisja 
stwierdzi a niewa no  5 kart wyborczych. 

Po przeliczeniu g osów komisja w sk adzie: mgr Ewa 
Podgajna, Anna Walczy ska, Oskar Sot i Kacper Traczyk oznajmi a
nast puj ce wyniki: 

ukasz Baran – 122  
Jan Górak – 86  
Paulina Kiraga -  26 
Lena Podeszko – 3  
Micha  Szyma ski – 9  

W zwi zku z powy szymi wynikami Komisja stwierdzi a, e: 

Przewodnicz cym szko y zosta ukasz Baran z klasy 2b LO 
Zast pc  przewodnicz cego zosta  Jan Górak z klasy 1a LO 
Skarbnikiem zosta a Paulina Kiraga z klasy 2a LO 
Sekretarzem zosta  Micha  Szyma ski z klasy 3 bg 
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Nabra em
do wiadczenia…
Wywiad z nowym Przewodnicz cym  naszej szko y – 

ukaszem Baranem

1. Co czu e , gdy dowiedzia e  si ,
ze jeste  przewodnicz cym?
Szczerze mówi c, konkurencja w 

tegorocznych wyborach  by a du a.
Chcia em znale  si  w Samorz dzie 
Szkolnym i utrzyma  swoj  pozycj
wiceprzewodnicz cego. Praca 
spo eczna sprawia mi wiele 
przyjemno ci. Rozpocz em swoj
kampani  jako pierwszy, poniewa
zale a o mi na dalszej pracy w szkole i 
dla szko y. W trakcie debaty, szczerze 
mówi c, nic mnie nie zaskoczy o. 
Pytania mo na by o z góry 
przewidzie , ale to w a nie po niej 
dopad  mnie jednak delikatny stres. W 
momencie, gdy us ysza em swoje 
nazwisko jako wygranego, bardzo si
ucieszy em. By em zaskoczony i 
zadowolony. Uwa am, e jest to wybór 
korzystny dla wszystkich. 
2. Czy praca w Samorz dzie

Szkolnym ubieg ych lat nie 
zniech ci a Ci  do ponownego 
startu w wyborach? 
Wr cz przeciwnie, w tym czasie 
nabra em do wiadczenia. W mojej 
g owie zrodzi o si  kilka nowych 
pomys ów, które mo na by 
zrealizowa  w naszej szkole. By  to 
owocny rok. 

3. Czym Twoja kadencja b dzie si
ró ni  od poprzednich? Czy 
planujesz wprowadzi  jakie
istotne zmiany? 

Mój plan wyborczy jest powszechnie 
znany i dost pny dla wszystkich. Co 
do istotnych zmian - to sami uczniowie 
b d  mogli to oceni . Nie 
zapominajmy, e wszystkie zmiany 
musz  by  zaakceptowane przez 

Ksi dza Dyrektora, wi c szko y do 
góry nogami nie wywrócimy. Moim 
priorytetem jest powrót do organizacji 
dni tematycznych i sprawienie, eby 
uczniowie przychodzili do szko y nie z 
przymusu, ale z przyjemno ci .
Wspólnie z Samorz dem postaramy 
si  urozmaici ycie szko y.

4. Czy b dziesz korzysta  z 
do wiadczenia poprzednich 
samorz dów, czy wprowadza
w asne, odr bne "reformy"? 

Obserwuj c prac  Przewodnicz cych 
szko y z lat ubieg ych oraz ich 
wspó pracowników, uwa am e
nabra em przy nich do wiadczenia i na 
pewno to wykorzystam. Mówi c o 
w asnych reformach uwa am, e
rewolucji nie b dzie. Ostateczny g os
ma Ksi dz Dyrektor, a nie ja, wi c
b d  chcia , o ile to b dzie mo liwe,
organizowa  ciekawie ycie szko y i 
odpowiednio reprezentowa  KLO:) 
5. Jak oceniasz prac  by ego

Samorz du?
W skali od sze ciu do siedemnastu 

-   12. 
6. Czy wróc  obligacje? Je li tak, to 
kiedy?

Nie wróc  :)

Rozmawia a: Ma gorzata
Wo niak
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18.10.2008 – Przyjazd naszych go ci, czyli jak to b dzie?
 21.30. Radomski dworzec kolejowy, peron 2. Ju
dostrzegamy poci g wioz cy uczniów z W gier. Krótkie przywitanie przyjació  przez Ksi dza
Dyrektora i Pani  profesor Podgajn . Przydzielenie nam naszych partnerów i ... zas u ony
odpoczynek w domu przy cieplutkiej herbatce z miodem. Pierwsze rozmowy. Pierwsze 
u miechy... 

19.10.2008 – Wie heiBt du? 
 Tego dnia W grzy ca y dzie  przebywaj  z nami w naszych domach. Próbujemy si
pozna . Rozmawiamy o naszych zainteresowaniach, pasjach. 

20.10.2008 – Junopot. Zaj cia w szkole. 
 Nasi szanowni go cie znaj  ju  kilka polskich 
zwrotów. Przezabawnie pytaj : jak si  nazywasz? Równie 
ciekawie odpowiadaj : dzi kuj .
 Hospitujemy lekcje. Bratankowie przygl daj  si
pracy polskich uczniów i nauczycieli. Poznaj  tak e
histori  naszej szko y, yciorys naszego patrona. Na 
d ugiej przerwie nast puje publiczne powitanie naszych 
go ci. Wspólne pami tkowe zdj cie. 
 Po po udniu zebrali my si  na rynku. Podziwiamy 
zabytki Radomia. A tak e, co warto 
odnotowa , mamy czas wolny .... 

21.10.2008 – Kierunek stolica, czyli wycieczka do Warszawy. 
 Jeste my w azienkach, gdzie podziwiamy klasycystyczny pa ac i ogród. Udajemy si
tak e do futurystycznych Z otych Tarasów i ... wydajemy du o pieni dzy...

22.10.2008 – Piejo kury, piejo..., czyli zwiedzanie Muzeum 
Wsi Radomskiej. 
 Godzina 10.00, rzecz jasna, przed po udniem . W Muzeum 
Wsi Radomskiej pieczemy bu eczki (tak, tak Drogi Czytelniku), 
robimy pyszne mas o i sypk  m k , pleciemy tkaniny. Ale  by o
zabawy! Reszt  dnia sp dzamy, jak na XXI wiek przysta o, na 

kr gielni, bilardzie... 

23. 10.2008 – Uwaga! Kogut! Zwiedzanie Kazimierza... 
 Ju  o 11.00 jeste my w Kazimierzu Dolnym. Odwiedzamy Muzeum 
Przyrodnicze, pi kne Sanktuarium Matki Boskiej Kazimierskiej, podziwiamy 
wspania y Rynek... 

Polak, W gier dwa bratanki... Relacja
z wymiany polsko-w gierskiej
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24.10.2008 – Imprezy pozegnalne... 
 Znowu jeste my w naszym Katoliku. Znowu hospitujemy, a ... wieczorem, wraz z 
rodzinami, delektujemy si  przyj ciem... Szkoda, e po egnalnym. Udajemy si  tak e na 
imprez  do niejakiej Oli C.

25.10.2008 – Vislat, czyli powrót W grów do domu. 
 Przygotowania do podró y powrotnej. Wzruszenie, wzruszenie i jeszcze raz 
wzruszenie. Wszyscy uczestnicy wymiany bogatsi s  o nowe do wiadczenie, nowe 
przyja nie...

Magdalena D browska

Niech nam yj  sto lat, czyli Dzie
Nauczyciela w Katoliku 

 15 pa dziernika 2008 roku odby
si  w naszej szkole kabaret z okazji Dnia 
Nauczyciela. Re yserem
przedstawienia by  jeden z 
naszych polonistów – pan 
Marcin Kuna, a udzia  w nim 
wzi li m. in. Jakub Sa ek
(prowadz cy i komentuj cy 
wydarzenia na scenie), 
Urszula Sobol (prowadz ca
razem z Kub ), Jan Górak 
(wiceprzewodnicz cy
Samorz du Uczniowskiego) i 
Ma gosia Wo niak (cz onkini
redakcji Klonu). Tytu  tegorocznego 
spektaklu zapowiada  nie lada emocje, a 
brzmia  on: „X Zjazd Hodowców Ras 
Edukuj cych i Edukowanych”.
 Na pocz tku kabaretu 
dwójka gospodarzy programu 
powita a widzów i przedstawi a
szanownego Profesora Kogutka 
:). Nikt nie przeczuwa , co kryj
prze cierad a zakrywaj ce
tajemnicze postacie. Gdy po 
chwili Profesor Kogutek 
ods oni  pierwszego osobnika, 
naszym oczom ukaza  si
Agresivus Vulgaris – wielki 
mi niak, odpowiednik 
niektórych wspó czesnych 
m odych ch opców, pragn cych 
musku ami zdoby  uznanie i akceptacj .

Spod nast pnego prze cierad a wydoby
si  z wielce uradowan  min  Idiotikus 

Totalus – 
typowy
„s abo

kojarz cy”
ucze . Za 

chwil
do czy a

do niego 
T pota

Flegmata – 

rozkojarzona uczennica z palcem w nosie. 
Pojawili si  równie  na scenie Kujonus 
Unicatis i Tkanina Deficita. Szczególne 
brawa otrzymali Metalus Nierdzewus i 

Pesimizma Fascinata – 
metalowiec i dziewczyna typu 
emo. Ogl dali my równie
Unikata Okulista oraz 
wys uchali my zajmuj cego i 
przezabawnego wyk adu
Profesora Kogutka. Na zjazd 
przybyli tak e przedstawiciele 
ras edukuj cych – Nienawidzus 
Permanentus oraz Nicotinus 
Momentis.  
  Na zako czenie
kabaretu wszyscy aktorzy wyszli 

na scen  i rozpromienieni k aniali si
rozentuzjazmowanej publiczno ci. 
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Najwi kszy aplauz zdoby  Ksi dz
Dyrektor Miros aw Prasek, który obwie ci
koniec zaj . Wtedy to, rzecz jasna, 

wszyscy uczniowie rzucili si  do swoich 
szafek... W jakim celu? Zgadnijcie...        

Magdalena D browska.

PPPrrrzzzeeedddssstttaaawwwiiiaaammmyyy ssspppeeecccyyyfffiiikkk ssszzzkkkooo yyy
nnnaaassszzzyyyccchhh ppprrrzzzyyyjjjaaaccciiióóó zzz

SSSttt RRRiiiccchhhaaarrrddd’’’sss CCCaaattthhhooollliiiccc CCCooolllllleeegggeee!!!
Wi kszo  z Was na pewno wie, e nasza szko a bierze 

czynny udzia  w mi dzynarodowej wymianie m odzie y.
Dotychczas zosta y przeprowadzone wymiany z Niemcami, Francj , Portugali ,
W ochami, czy nawet ostatnio z W grami i Angli .
 Pewnie nieraz zastanawia e  si  Drogi Czytelniku, jak wygl da ycie, system 
oceniania, jakie s  ró nice w szkolnictwie poza granicami naszego pa stwa.
Zajmijmy si  zatem szkolnictwem angielskim.

Angielskie szko y dzielimy na pa stwowe oraz wyznaniowo - anglika skie i 
rzymskokatolickie, które w przeciwie stwie do tych pierwszych s  prywatne.

W Anglii dzieci rozpoczynaj   nauk  w wieku 5 lat w primary school, natomiast ko cz
ten etap szko y maj c lat 11. Zdobyte umiej tno ci sprawdzaj  na egzaminie GCSE.  

Pó niej przechodz  do kolejnej obowi zkowej szko y, tak zwanej „secondary school”, 
która trwa do 16 roku ycia. Kolejny egzamin GCSE umo liwia kontynuowanie nauki w 
szko ach rednich, college’ach lub podj cie pracy.   

Je li chodzi o godziny zaj , to lekcje rozpoczynaj  si  codziennie o godzinie ósmej, a 
ko cz  o godzinie pi tnastej. W tym jedna godzina przeznaczona jest na lunch – 
uczniowie w tym czasie mog  zje  obiad, porozmawia  ze znajomymi.

Tamtejszy system oceniania ró ni si  od polskiego. Nie ma kartkówek czy odpowiedzi. 

Stopnie wystawiane s  na podstawie pisanych przez uczniów 
prac semestralnych.  

Najwy sz  ocen  jest A (polski odpowiednik szóstki), a 
najni sz  G (odpowiednik oceny niedostatecznej).  

Przedmioty dzielone s  na obowi zkowe i nieobowi zkowe.
Co najwa niejsze, ucze  mo e wybiera  je wed ug swoich 

potrzeb oraz zainteresowa .

Ju  dawno ujednolicono tam stroje uczniów poprzez 
wprowadzenie mundurków.

Mundurek 
St Richard’s Catholic College 
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CCCooo sss dddzzz ooo nnnaaasss NNNiiieeemmmkkkiii???
 Co roku nasza szko a go ci grup  Niemek z Augsburga 
wraz z ich nauczycielami. Pocz tkowo by a to grupa nieliczna – 
zaledwie pi cioosobowa. Jednak w tym roku go cili my a
trzydzie ci pi  kole anek z Niemiec.  
   
 Pierwsza wymiana zrobi a na naszych partnerach 
podobno ogromne wra enie. Plusem tamtego przedsi wzi cia
by a ma a liczba uczestników, poniewa  mo na by o bardzo 
dobrze pozna  ka d  osob . Du o prostsza by a organizacja 

wyjazdów oraz innych ciekawych atrakcji. Pozytywna opinia o pobycie u nas roznios a si  po 
Gimnazjum Marie Stern b yskawicznie. Zach ci a ona do podj cia podobnego wyzwania 
kolejne m ode, odwa ne dziewczyny. Nast pna wymiana równie  pozostawi a w pami ci 
uczestników pozytywne wspomnienia. Wkrótce po powrocie z Polski do w asnej ojczyzny, 
Dyrekcja naszych partnerów zorganizowa a spotkanie, na którym ka da z uczennic dok adnie
opowiada a o swoich prze yciach wyniesionych ze skromnych progów naszej szko y. Taka 
forma podsumowania oraz zach cania do brania udzia u w wymianie przetrwa a do dzisiaj. Po 
ka dym pobycie u nas Niemki zbieraj  si  na wieczornym spotkanku z pozosta  cz ci
szko y i oficjalnie opowiadaj  o swoich do wiadczeniach. Tak wi c, jak widzimy, to od nas 
zale y, czy nasi m odsi koledzy otrzymaj  szans  podobnego wyjazdu. Z ciekawo ci
zapyta am niektóre niemieckie kole anki o ich opinie o nas i naszym otoczeniu. 
 Od Kathariny Rochau us ysza am, e najwi ksze wra enie na niej 
zrobili polscy m czy ni. By a bardzo pozytywnie zaskoczona w sytuacjach, 
kiedy kolega b d  nieznajomy przepuszcza  j  w drzwiach, otwiera  je. To 
takie drobne, ale za razem czaruj ce gesty. Stwierdzi a, e u nich ch opcy
zachowuj  si  zupe nie inaczej. Nie ust puj  nigdy miejsca, nie pomagaj
nosi  zakupów i nie wykazuj  si  w adnym stopniu tak  kultur , jak nasi 
polscy panowie  Oczywi cie uznajemy za komplement dla nich. Warto 
zatem , by ch opcy pami tali, e takie zachowanie jest zauwa ane przez dziewczyny 

i doceniane.
 Corrina Wanko stwierdzi a, e poczucie humoru u Polaków jest bardzo 
podobne do jej w asnego, dlatego bardzo jej si  podoba atmosfera u nas. Szczerze 
zachwala a wietn  organizacj  czasu – nie brakowa o jej wielu ciekawych zaj .
Dzi ki temu zapami ta pobyt u nas na bardzo d ugo. Znakomitym dowodem jej 
pozytywnego zdania o Polsce jest zaproszenie grupki polskich przyjació  do jej 

rodzinnego domu. 
 Opini  o centrach handlowych, zakupach w Radomiu i Warszawie wyrazi a
Carolin Martin. Stwierdzi a, e s  one nudne i zbyt drogie. Zakupów zatem nie 
zamierza u nas robi . Natomiast bardzo jej si  podoba y imprezy, bo spotykali my 
si  w ró nych towarzystwach. Potrafili my zorganizowa  spotkania tak, by 
pojawi y si  na nich jej najlepsze kole anki. Podoba o jej si  to, e zawsze by a o 
wszystko pytana i mog a wyrazi  swoje zdanie. Docenia równie  ciekaw
organizacj  czasu.  
 Rozstanie z dziewczynami by o bardzo wzruszaj ce. zy, jakie pop yn y
przy po egnaniu wiadcz  o tym, e pomi dzy nami a naszymi niemieckimi kole ankami 
zrodzi a si  prawdziwa przyja . Mamy nadziej , e tegoroczny pobyt w naszej szkole 
spodoba  si  im na tyle, by znów do nas powróci  i zach ci  innych do przyjazdu do Polski, 
poznawania jej kultury i tradycji oraz gromadzenia wielu pozytywnych do wiadcze .

Paulina Kiraga 
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Jeszcze Polska nie zgin a!

Dzie  11 
listopada by  w Katoliku 
obchodzony do
niekonwencjonalnie.
Tym razem 
przygotowania
uroczysto ci z tej okazji 
podj  si  Pan Profesor 
Artur Jagie o, ucz cy w 
naszej szkole wiedzy o 
spo ecze stwie oraz 
historii.

Akademia odby a si  siódmego 
listopada i dzieli a si  na trzy cz ci. 
Pierwsza, to prezentacja przypominaj ca
krótko histori  niepodleg o ci naszej 
Ojczyzny. By a ona na tyle ciekawa, 
interesuj ca pod wzgl dem zarówno 
wizualnym, jak te  muzycznym, e
chcia am obejrze  j  w ciszy, której w tym 
czasie na korytarzu niestety zabrak o.
Cz  druga to wypowiedzi Radomian na 
temat wi ta Niepodleg o ci. Osobi cie
s dz , i  by o to zb dne. Rozumiem, co 
prawda, sugesti  Twórców opieraj c  si
na próbie zach cenia nas do zg bienia
historii najnowszej naszego kraju, jednak 
chwyt ten nieco oklepany i wielokrotnie 
powtarzany przez wi kszo  dzienników 
telewizyjnych w dniach szczególnej 
pami ci nie nale y do ciekawych, tym 
bardziej, e mo e by  potraktowany jako 
ch  o mieszenia Polaków: wygl d i wiek 
ankietowanych mówi y same za siebie. O 
to jednak Autorów nie pos dzam.  

Trzecia cz  to quiz historii 
mi dzywojennej, a w a ciwie jego fina .
Na scenie pojawi y si  trzy klasy, 
wy onione we wcze niejszych
eliminacjach: 1a, 1b oraz 3a. Po zaci tej
walce zwyci zcami okazali si  dwaj 
uczniowie klasy 1a: Jan Górak i Micha
Bródka. Uczniowie ci wykazali si  do
du  wiedz .

Bior c pod uwag
ca o , my l , i  akademi
mo na uwa a  za udan .
Widoczne by o
zaanga owanie Autorów i 
dba o  o ka dy, nawet 
najmniejszy szczegó  (np. 
rozdanie bia o-
czerwonych wst eczek – 
symboli polsko ci).  

Klasie 1a, 
g ównym organizatorom 

przedsi wzi cia a tak e zwyci zcom quizu, 
gratulujemy! 

Post Scriptum. Dwa 
pytania do triumfatorów 

konkursu. 

Jak oceniacie trudno  quizu? 

Trudno oceni , bowiem
rozmawiali my pó niej z 
prowadz cym quiz Oskarem i 
dowiedzieli my si , e doszli my zaledwie 
do pó metka pyta . Uwzgl dniaj c fakt, i
skala trudno ci ros a z ka dym pytaniem 
test mo na uzna  za umiarkowanie trudny.

Czy przygotowanie si  do konkursu 
wymaga o du o trudu: 

Nie, raczej nie. Jednak by o to do
czasoch onne. Mieli my niewiele czasu, 
a eby zapozna  si  z materia em.  O ile do 
pierwszego etapu mogli my do
powierzchownie przewertowa
odpowiednie ksi ki, o tyle drugi etap 
wymaga  wi kszej staranno ci.

Ma gorzata Wo niak
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Byłam w kinie…
 

Ostatnio uczniowie naszej szkoły 
wybrali się do kina. Film, jak każdy wie, 
nosił tytuł: Świadectwo. Jest to ekranizacja 
książki kardynała Stanisława Dziwisza pod 
tym samym tytułem. 

Świadectwo jako filmowa opowieść 
podejmuje próbę pokazania Karola 
Wojtyły: człowieka, księdza, biskupa i 
wreszcie Papieża - takiego, jakim go 
zapamiętał wieloletni sekretarz i przyjaciel. 
Kardynał Stanisław Dziwisz towarzyszył 
Ojcu Świętemu przez czterdzieści lat jego 
życia, począwszy od czasów krakowskich, 
aż do ostatnich dni w Watykanie.  

Film urzeka prostotą wyrazu. 
Widać było, że jego twórcom  nie zależało 
na „zrobieniu biznesu”, lecz bardziej na 
przybliżeniu nam postaci Wielkiego 
Papieża.  Ukazali nam Go z najbliższej 
perspektywy – były to  wspomnienia Jego 
najlepszego Przyjaciela przeplatane 
dokumentalnymi, bądź fabularyzowanymi 
scenami z życia Ojca Świętego. Poza 
Kardynałem narracji podjął się też znany 
aktor – Michael York.  

Dzieło raz pokazywało chwile 
pełne wzniosłości, wręcz patosu, jak wybór 
Polaka na głowę Kościoła, innym razem te 
zupełnie prywatne, które wcześniej nie 
były nigdzie prezentowane – na przykład 
Msze Święte odprawiane przez Papieża w 
prywatnej watykańskiej kaplicy.  

Myślę, iż ukazanie Papieża w ten 
właśnie sposób przybliżyło nam Jego 
postać. Chyba każdy woli oglądać Go 
takiego, jakim naprawdę był, jakim Go 
znaliśmy, widzieliśmy przez tyle lat 
pontyfikatu. Aktor, choćby był najlepszy, 
nie ukaże nam TEGO spojrzenia, dotyku,  
nie wytworzy tak specyficznej atmosfery.  

To dobrze, że wreszcie powstał w 
Polsce film, pokazujący Papieża „od 
prawdziwej strony”, jest bowiem  w 
całości oparty na faktach. Większość jego 
scen kręconych jest z udziałem Kardynała  

 

 
Dziwisza, bądź samego Ojca 

Świętego, jeszcze za jego życia.  
Sądzę, iż film, pomimo pewnych 

mankamentów technicznych, można uznać 
za dobry. Niewątpliwie jest to zasługa 
licznie wykorzystanych scen 
dokumentalnych. Przypomnienie sobie 
postaci naszego Papieża z pewnością dla 
wielu z nas było źródłem głębokiej 
refleksji.  

 
Małgorzata Woźniak 
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ORIENT EKSPRESS, czyli co się 
dzieje w szkole... 

 
Toaletowe przypadki... 

 Od jakiegoś czasu tajemniczy sprawca zapycha toaletę na pierwszym piętrze i 
parterze, dopuścił się nawet zalania podłogi. W ten sposób ów niemiły osobnik sprawia, 
że Pani Bożenka ma dwa razy więcej pracy. Redakcja Klonu gratuluje pomysłowości 
(choć wątpimy, czy osoba ta potrafi odróżnić ironię od pochwały)... 

Lena 
Nieoceniona Pani Bozenka.... 

Ostatnio na przerwach uczniowie spieszą do Pani Bożenki, która w zastępstwie sprzedaje 
słodkie bułki. Są one bardzo smaczne, a ich cena jest bardzo przystępna (nie ma tu żadnych 
aluzji). Miejmy nadzieję, że nasz nowy Przewodniczący zdoła namówić panią „Bułkową” po 
powrocie, aby wprowadziła je do sklepiku szkolnego. 

Lena 
Skandal z dziedzincem w tle... 

W ostatnich tygodniach Pani profesor Małgorzata Chmielewska z pomocą swojej córki, którą 
niektórzy być może pamiętają z wcześniejszych lat nauki w naszej szkole, upiększała 
dziedziniec cudnymi drzewkami. Zaniepokoił nas fakt, iż żaden z uczniów Katolickiego 
Gimnazjum ani Liceum nie pomógł naszej profesorce przy tak ciężkiej pracy. Miejmy 
nadzieję, że podobna sytuacja się więcej nie powtórzy. 

Lena 
„Zlodziej w sutannie” 

Jakiś czas temu mogliśmy obejrzeć prof. Wojciecha Ługowskiego, naszego nauczyciela 
teatrologii, w Teatrze Telewizji. Profesor zagrał jednego z biskupów w projekcie 

zatytułowanym Złodziej w sutannie. Miejmy nadzieję, że to oznaka przyszłych wielkich 
sukcesów na małym ekranie. 

Lena 
Szkolne kola pozalekcyjnych zainteresowan... 

 Przez ostatnie kilka tygodni w soboty odbywały się próby naszej szkolnej scholi 
prowadzone przez siostrę Beatę. W efekcie tego brzmienie wokalne grupy śpiewaków 
zanotowało przyzwoitą poprawę.  
 W piątki odbywają się regularne spotkania kółka filozoficznego. Profesorka 
filozofii pomaga nam odkryć filozoficzną naturę człowieka. Z jakim efektem? Odpowiedź 
poznamy niebawem...:) 
 W czwartki natomiast odbywają się spotkania osób startujących do Egzaminu Deutsches 
Sprachdiplom (DSD). Redakcja życząc sukcesu, trzyma za was kciuki. 

Lena 
Stypendium, o którym kazdy uczen sni... 

Nasz kolega z liceum, Marcin Chojnicki, otrzymał ministerialne stypendium za bardzo dobre 
wyniki w nauce. Gratulujemy!!! 

Lena 
Dobre maniery...rozumiecie... 

Dobre maniery, zwyczajna przyzwoitość nakazuje wysłuchanie i 
nieprzeszkadzanie tym, którzy publicznie przedstawiają swoją pracę. Czy wiecie 
co mam na myśli? Tak...tak...przypomnijcie sobie szkolną uroczystość Dnia 
Niepodległości. Wstyd mi za tych z ....Grzybowskiej...Wstyd!           Anonim
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Co o nas myślicie? 
 Drodzy czytelnicy, Redakcja Klonu postanowiła zbadać, co sądzicie na temat naszej 
pracy. Poniżej przedstawiamy wyniki sondy i dziękujemy jednocześnie tym wszystkim, którzy 
wzięli w niej udział... 

 

 

 
Jak widać, nie taki KLON straszny, jak co niektórzy go przedstawiają. Zatem: Redakcja – 

DO ROBOTY! Uczniowie – do czytania! 
M. Woźniak 
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miech to zdrowie 
W szkole jak w telewizji

Geografia - Discovery Channel 
WF - Szko a przetrwania 

Religia - Dotyk anio a
Chemia - Szklana pu apka

Matematyka - 4400 
Historia - Sensacje XX-wieku 

J zyk polski - Magia liter 
Lekcja muzyki - Jaka to melodia? 

Lekcja wychowawcza – Rozmowy w toku 
Przerwa - 997 

Test - Milionerzy 
Poprawka - Stawka wi ksza ni ycie 

Ostatnia awka - Róbta, 
co chceta 

Pan konserwator - MacGyver 
Wyrwanie do odpowiedzi – 

Rosyjska ruletka 

Wywiadówka - Z Archiwum X 
Dyrekcja - JAG Wojskowe Biuro ledcze
Korytarz w szkole - Ulica Sezamkowa 

Powrót taty z wywiadówki - Wej cie smoka 
Plan lekcji - Telenowela (co tydzie  to samo) 
Ucze  na dywaniku u dyrektora - Wywiad z 

wampirem

Dwa szczury jedz  ta m  filmow .
- Dobry film – mówi jeden 
- Tak – odpowiada drugi – Ale ksi ka by a
lepsza...

Baco, czym zabili cie 
s siada? 
- A syneck , Wysoki S dzie.
- Wieprzow  czy wo ow ?
- Kolejow ...

Humor z zeszytów 
- Na niektórych wyspach Indonezji 
ludzie chodz  poubierani nago 
- Z g owy Zeusa wyskoczy a
Antena
- Przywódc  Kuby by  Figiel 
Castrol
- Gdy Odys wróci  ze swej 20 – 
letniej tu aczki, jego pies, Ares, 
gdy poczu  jego zapach, zdech .

Stopka Redakcyjna: 

Paulina Kiraga, Michal Kaczor, Malgorzata Wozniak,  
Lena Podeszko, Marysia Gielzecka, Joanna Nadgrodkiewicz, 

Olga Wasiak. 
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