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Podczas uroczystej mszy 
12 czerwca księdzu dy-
rektorowi gratulowali nie 
tylko uczniowie i nauczy-
ciele. Jakie było jego za-
skoczenie, kiedy wspólnie 

zaśpiewał mu spontanicz-
nie zebrany chór... nauczy-
cieli naszej szkoły. A „Sto 
lat” superiorowi śpiewali 
uczniowie już na szkolnym 
korytarzu. 
Pierwszym superiorem 
radomskich filipinów był 
ks. Marian Zieliński. Kon-
gregacja działa w naszym 
mieście od 1972 roku, po-
czątkowo w domu przy ul. 
Zbrowskiego, potem przy 
ul. Grzybowskiej. Tutaj w 
1981 roku bp Edward Ma-
terski erygował nową para-
fię pw. Matki Bożej Królo-

Dyrektor naszej szkoły ks. Mirosław Prasek został superiorem Kongregacji Oratorium Św. 
Filipa Neri w Radomiu. Nasza redakcja składa gratulacje i życzy jeszcze więcej energii i 
uśmiechu w wypełnianiu obowiązków.

wej Świata, a w 1982 roku 
rozpoczęto budowę nowe-
go kościoła.
Kongregacja prowadzi pa-
rafię, od 1991 Katolickie 
Liceum Ogólnokształcące 

im. Św. Filipa Neri (w 2000 
poszerzone o gimnazjum). 
W ramach oratoryjne-
go duszpasterstwa dzia-
ła wiele grup, m.in. Ruch 

Światło-Życie, Rodzina 
Różańcowa, Rycerstwo 
Niepokalanej, Odnowa w 
Duchu Świętym, Grupa 
Rodzin z dziećmi Niepeł-
nosprawnymi, Katolickie 
Harcerstwo „Zawisza” Fe-
deracja Skautingu Euro-
pejskiego. Filipini prowa-
dzą również jadłodajnię 
dla ubogich.
Przypomnijmy, że począt-
ki Oratorium sięgają XVI 
wieku. W 1575 roku papież 
Grzegorz XIII erygował 
Kongregację, a jej założy-
cielowi św. Filipowi Neri 
przydzielił kościół Santa 
Maria in Vallicella. W Pol-
sce pierwsza Kongregacja 
filipinów została założo-
na w XVII wieku przez  
ks. Stanisława Grudowicza.

Redakcja
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Wielkie święto szkoły 
i jej patrona
27 maja odbyło się w naszym kościele Święto Patrona Szko-
ły. Jednocześnie pożegnaliśmy się z naszymi maturzystami.

To już zwyczaj, że kiedy świętujemy pamięć Filipa Neri, odby-
wa się również bierzmowanie uczniów III klas gimnazjum na-
szej szkoły i rozdanie świadectw maturzystów. Tak było i tym 
razem. Sakramentu bierzmowania udzielał uczniom naszej 
szkoły sam biskup radomski Henryk Tomasik. Po uroczystej 
mszy świętej trzecioklasiści z liceum dostali dyplomy i wyróż-
nienia za swoje osiągnięcia. To już kolejny rocznik...

ŚW. FILIP NERI

Pokora, miłosierdzie, modlitwa i radość – to podsta-
wowe cztery cnoty, którym hołdował założyciel kon-
gregacji księży filipinów i patron naszej szkoły. Nic 
dziwnego, że stał się przewodnikiem duchowym du-
chownych i świeckich, arystokracji i służących, ludzi 
starszych i młodzieży. Oni wszyscy przychodzili do 
stworzonego przez Filipa Neri Oratorium, by mo-
dlić się, dyskutować, słuchać wykładów. Ten pełen 
pokory, dobroci i radości człowiek stał się doradcą 
papieży, za życia był otaczany czcią, a po śmierci 
zyskał tytuł Apostoła Rzymu i Proroka Radości.
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Żałujesz, że nie zostałaś 
Miss Studniówek?

- Nie. W konkursie zostałam 
wyróżniona, bo otrzymałam  
największą ilość SMS-ów. To 
bardzo miłe. 

A jaka była nagroda?

- Główną nagrodą był dla 
mnie indeks Uniwersytetu 
Technologiczno - Humani-
stycznego w Radomiu, z któ-
rego bardzo się cieszę.

Czy ktoś zachęcił cię do 
wzięcia udziału w konkur-
sie? Jak zareagowali na tą 
decyzję twoi najbliżsi?

- Nikt mnie do tego nie na-
mawiał, sama chciałam wziąć 
w tym udział. Najbliżsi bar-
dzo mnie wspierali, również 
rodzina mojego chłopaka. 
Wysyłali na mnie bardzo 
dużo SMS-ów, to także dzięki 
nim zostałam wyróżniona.

Najpierw zostałaś wybrana 
ze stu kandydatek do gro-
na 28, a potem otrzymałaś 
wyróżnienie. Co sprawiło ci 
największy problem w kon-
kursie?

- To kiedy musiałam stanąć 
przed komisją i odpowiadać 
na pytania. Bardzo się wtedy 
stresowałam.

C z y  g d y b y ś  m o g ł a , 
z m i e n i ł a b y ś  c o ś  s w o i m 

Miss Wolontariuszka
Rozmawiamy z uczennicą naszego liceum Sylwią Starzyńską, która działa społecznie, w tym roku znalazła się w gronie 
Ośmiu Wspaniałych, a do tego została laureatką konkursu Miss Studniówek 2013, organizowanego przez „Echo Dnia” w 
Radomiu.

w y s t ą p i e n i u ?

- Nie , nic bym nie zmieniła. 
Dla mnie udział był zabawą, 
podeszłam do tego bardziej 
na sportowo.

Przejdźmy do poważniej-
szych spraw. Pod koniec 
kwietnia podczas gali kon-
kursu Ośmiu Wspaniałych, 
Radomiu, zastałaś właśnie 
jedną z tej ósemki...

- Tak, cieszę się z tego wyróż-
nienia. Teraz w czerwcu re-
prezentowaliśmy Radom na 
ogólnopolskim finale Ośmiu 
Wspaniałych, który odbył się 
w Rzeszowie.  
Ośmiu Wspaniałych pro-

muje osoby, które pomagają 
innym. Jak zaczęła się twoja 
działalność w wolontaria-
cie? 

- Szukałam kogoś, komu 

mogę pomóc i jednocześnie 
kogoś z kim mogłabym się 
zaprzyjaźnić. Początkowo 
pracowałam w świetlicy śro-
dowiskowej z dziećmi, ale nie 
do końca byłam z tego zado-
wolona. Szukałam osób star-
szych, z którymi mogę mieć 
lepsze porozumienie. Z cza-
sem zaczęłam się opiekować 
niepełnosprawnymi osobami 
starszymi. Odwiedzam ich, 
pomagam w codziennych 
czynnościach, robię zakupy, 

rozmawiam – co jest bardzo 
ważne. I tak już 5 lat. Obecnie 
oficjalnie działam w wolon-
tariacie Stowarzyszenia Cen-
trum Młodzieży Arka. 

Właśnie kończysz naszą 
szkołę. Co dalej?

- Chciałabym studiować pe-
dagogikę wczesnoszkolną, 
ewentualnie polonistykę. Ale 
jeszcze za wcześnie o tym 
mówić. Najpierw poczekajmy 
na wyniki matury.

Spędziłaś w murach „Kato-
lika” 3 lata. Jak je będziesz 
wspominać?

 - Poznałam tu wspaniałych 
ludzi. A co najważniejsze, 
wiele się przez  te lata na-
uczyłam, bardzo się zmieni-
łam.  Mogę powiedzieć, że w 
jakiś sposób ta szkoła mnie 
wychowała.

Skąd w ogóle pomysł, żeby 
iść do KLO?

- To było takie moje ma-
rzenie, trudny cel  do osią-
gnięcia. Wiele osób „Kato-
lika” mi odradzało, mówiło, 
że to za wysoki poziom, za 
duże wymagania... Po gim-
nazjum okazało się, że zda-
łam i do Loiceum Plastycz-
nego i do KLO. Wybrałam 
„Katolika”, bo chciałam iść 
do szkoły o wyższym po-
ziomie, wymagającej. I nie 
zawiodłam się.

Sylwia Starzyńska na gali Ośmiu Wspaniałych - 
pierwsza od prawej. 

Wielu nauczycieli i uczniów naszej szkoły wzięło udział w II Maratonie Rodzinnym, który odbył się na przełomie 
maja i czerwca. 

Rowerem i pieszo do bazyliki
Było to trochę rodzinne spo-
tkanie i rekreacja, ale przede 
wszystkim pielgrzymka 
wdzięczności do Studzianny, 
gdzie znajduje się cudowny 
Obraz Świętej Rodziny. Jed-
nocześnie chodziło o pie-
lęgnowanie tradycji patrio-
tycznych w rodzinach w 150. 
rocznicę Powstania Stycznio-
wego. Dlatego maraton za-
trzymał się np. w Ossie przy  
pomniku Powstania Stycz-
niowego, gdzie odbył się apel 

i modlitwa za Ojczyznę.
Część osób pielgrzymowa-
ła pieszo, część rowerami. 
Pierwszego dnia maratonu 
późnym popołudniem od-
było się  wspólne wejście 
uczestników do bazyliki w 
Studziannej i błogosławień-
stwo pielgrzymów oraz msza 
święta i procesja euchary-
styczna. Następnego dnia 
wszyscy wzięli udział w uro-
czystej mszy świętej dzięk-
czynnej.



KLON Czerwiec 2013 -AKTUALNOŚCI- 

4

Specjalnie na to wydarzenie 
główny korytarz szkoły zo-
stał przystrojony balonami 
w kolorach flagi Francji, a 
na oknach zostały powie-
szone plakaty wykonane 
przez uczniów lektoratów 
francuskich. Głównym za-
daniem było pokazanie nam 
Francji i jej stolicy oraz po-
traw i zwyczajów. Obejrzeli-
śmy dwie prezentacje przy-
gotowane przez uczniów 
klasy III bg. Opowiadały 
one o Francji i jej położe-
niu, symbolach, przemyśle, 
zabytkach, kulturze, a także 
o rejonach geograficznych. 
W drugiej prezentacji został 
pokazany Paryż jego zabyt-
ki, sławne budowle i miej-
sca. Później na podstawie 
pokazu został urządzony 
konkurs. Każda klasa mu-

Ach, ta Francja!
W kwietniu w naszej szkole odbył się po raz pierwszy Dzień Kultury Francuskiej. 

siała wybrać trzech przed-
stawicieli, którzy potem 
odpowiadali na pytania. Do 
finałowej rozgrywki prze-
szły trzy najlepsze zespoły. 
Wygrały ex aequo  klasy I cg 
oraz II c. 
W czasie całego dnia w 
szkolnym radiowęźle były 
puszczane francuskie pio-
senki. Na długiej prze-
rwie można było zobaczyć 
uczniów przebranych za 
postacie  związane z tym 
krajem m.in. Ludwika 
XIV, Marię Antoninę, Na-
poleona, Coco Chanel, a 
nawet Asterixa i Obelixa. 
Największym powodze-
niem cieszyły się jednak 
przebrania... bagietek, z 
którymi chętnie były ro-
bione zdjęcia. W czasie 
przerwy przebrani ucznio-

wie częstowali tartinka-
mi, koreczkami z serem i 
makaronikami. Na koniec 
obejrzeliśmy humory-
styczne scenki teatralne 
po francusku i nie tylko. 

Później została odśpiewa-
na piosenka ZAZ „Je veux” 
przez uczniów klasy I cg i 
II dg. Dzień Francuski był 
naprawdę udany.

Aleksandra Kozyra

W ostatnim czasie odbyło się dość sporo zawodów w pływa-
niu i spotkań lekkoatletycznych. Oczywiście nie zabrakło na 
nich również uczestników naszego gimnazjum. Na  zawodach 
w pływaniu z radomskiego okręgu, 2. miejsce zajęli Aleksan-
der Martyniuk, Mikołaj Kapturski oraz Maciej Fijałkowski. 
Musieli oni przepłynąć na czas 50 m, a następnie sztafetę 25 
m. Zajęliśmy również 7. miejsce w województwie w pływaniu 
na 50 m i w sztafecie.  
Jakub Jasiński na zawodach lekkoatletycznych zdobył 3. miej-
sce w pchnięciu  kulą. W dwuboju nowoczesnym reprezento-
wali nas Tomasz Kowalczyk, Mikołaj Kapturski, Aleksander 
Martyniuk, Oskar Skowroński, Oskar Wilkowski, Maciej Fi-
jałkowski i Bartek Wójcik. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Olgierd Gralec

Niezniszczalni 
z gimnazjum
Niektórzy mówią, że w „Katoliku” nie ma sportowców. 
Są jednak takie osoby, które obalają ten mit.

W dowolnym momencie można zapisać się na 
korespondencyjny kurs biblijny, który organizu-
je Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Filozo-
ficzno- Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. 
Mogą w nim wziąć udział wszyscy chętni, którzy 
chcą  poznać i zrozumieć księgi Pisma Świętego. 

Więcej informacji dotyczących kursu można 
uzyskać na stronie internetowej www.kursbi-
blijny.deon.pl. a także pisząc na adresy mailo-
we : zmarek@jezuici.pl; zmarek@ignatianum.
edu.pl. 

Na powyższe adresy elektroniczne można wy-
syłać również zgłoszenia udziału w kursie. Moż-
na to też zrobić pocztą tradycyjną, na adres: ks. 
Zbigniew Marek SJ, ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków, 
z dopiskiem „Kurs Biblijny”.

RED

Poznaj Biblię!
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Spektakl wyreżyserował 
sor Wojciech Ługowski z 
opracowaniem muzycz-
nym wykonanym przez pa-
nią Agnieszkę Kobierską. 

Scenografię przygotował 
Wojciech Sałek. W przed-
stawieniu udział wzięli: Mi-
chał Pierściński (Januszek), 
Wioletta Pysiak (Narrator-
ka), Piotr Głogowski (Star-
szy Brat), Magdalena Melke 
(Jola), Karolina Brzuszek 
(Madzia), Natalia Celej 
(Nauczycielka), Joanna Wa-
sik (Mama Januszka), Kaja 
Witkowska (Pielęgniarka). 
Tekst komedii napisał sor 
Sebastian Równy, tak więc 
można powiedzieć, że sztu-
ka od początku do końca 
została stworzona przez 
uczniów i nauczycieli ”Ka-
tolika”.
Na początku przedstawienia 
widzimy głównego boha-
tera Januszka, który wstaje 
z łóżka, myje zęby i zosta-

Teatr Scene dał komedię!
20 maja odbyła się już 19. premiera szkolnego Teatru Scene - ,,Jeden dzień z życia gimnazjalisty Januszka”.

je pouczony przez starsze-
go brata, jak ma poderwać 
dziewczynę. Januszek uwiel-
bia biegać i przed szkołą 
wybiera się na jogging. Tam 

spotyka swoją koleżankę 
Jolę, która biega, żeby... za-
łatwić sobie zwol-
nienie z w-f. Po 
joggingu nasz Ja-
nuszek wraca do 
domu naszyko-
wać się do szko-
ły. W drodze do 
szkoły Januszek 
spotyka swoje 
dwie koleżanki - 
Jolę oraz Madzię, 
która się w nim 
podkochuje. Roz-
mawiają o wypra-
cowaniu, które 
było do napisania 
na język polski. 
Jola stwierdza 
jednak, że lek-
cji nie będzie, bo w szkole 
ma być kontrola Sanepidu. 

Ucieszona Jola i Januszek a 
rozczarowana Madzia, która 
uwielbia szkołę, ruszają w 
dalszą drogę. W szkole jed-
nak okazuje się, że kontrola 

Sanepidu zapo-
wiedziana jest 
na późniejszą 
godzinę i dwie 
pierwsze lekcje 
języka polskiego 
z gnębiąca Ja-
nuszka nauczy-
cielką jednak 
odbędą się. Po 
szkole Januszek 
wraca do domu i 
zaczyna przygo-
towywać się na 
szkolną dysko-
tekę. Ma w pla-
nach poderwać 
jakąś dziewczynę 
i z nią zatańczyć. 
Oczywiście do-

staje porady od starszego 
brata. Mama głównego bo-

hatera jednak odradza mu, a 
wręcz zakazuje mu zakochi-

wania się w jakiejś dziew-
czynie. Wieczorem Januszek 
wyrusza na dyskotekę. Spo-
tyka tam Madzię, Jolę oraz 
na jego nieszczęście nauczy-
cielkę. Do akcji wkracza 
starszy brat, mama Janusz-
ka i pielęgniarka. Robi się 
coraz bardziej absurdalnie, 
śmiesznie i strasznie...
Przedstawienie naszym zda-
niem było bardzo udane i wie-
le razy można się było na nim 
pośmiać. Po spektaklu aktorzy 
otrzymali ogromne brawa. Z 
wyrazu twarzy wielu widzów 
można było wywnioskować, że 
świetnie się bawili. Według nas 
najlepiej i najśmieszniej zagrał 
Piotr Głogowski w roli Star-
szego Brata, aczkolwiek jest to 
nasza ocena i żeby samemu to 
ocenić, warto zobaczyć sztukę.
Gratulujemy aktorom i ży-
czymy dalszych sukcesów w 
naszym szkolnym teatrze.

Kuba Gutkowski 
i Michał Chmiel
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Wakacje to magiczny okres w życiu każdego nastolatka. Właśnie wtedy czujemy, że jesteśmy wolni i możemy robić, co nam się 
żywnie podoba. W wakacje nie musimy się martwić klasówkami, egzaminami oraz rodzicami, którzy bez przerwy próbują zachęcić 
nas do nauki. Nasz umysł jest wolny, a przez to bardziej kreatywny. Nie zmarnujmy tego siedząc bez przerwy przed komputerem, 
odizolowując się od świata. Wszystko jest stworzone dla człowieka, ale w odpowiednich ilościach. Według mnie najlepiej wybrać 
takie zajęcie, które jest pożyteczne, niosące ze sobą pewną korzyść, a jednocześnie takie, które sprawia, że jesteśmy szczęśliwi i 
zrelaksowani. Mogą być to choćby takie formy rozrywki jak czytanie książki, robienie sesji zdjęciowej, tańczenie,  czy słuchanie 
muzyki. Dużo osób uprawia jakiś sport, który, mimo że wymaga wysiłku fizycznego, jest ich pasją. W wakacje to jest czas, aby 
podszkolić swoje umiejętności sportowe i nie tylko, na organizowanych kursach. Jest jeden niezawodny sposób na spędzanie wol-
nego czasu, który nigdy ci się nie znudzi. Mam na myśli spotkania i wspólne wyjścia z przyjaciółmi. W ich towarzystwie zawsze 
wspaniale się bawimy i jest raźniej. To nie to samo, co rozmawianie z nimi przez facebooka, czy nawet telefon. To powinno być 
ostateczne wyjście, gdy nie mamy możliwości się spotkać, a tęsknimy za najbliższymi. Tak, więc zorganizujcie wieczór filmowy, 
biwak z ogniskiem, pojedźcie na wycieczkę rowerową, na kajaki lub zróbcie imprezę! A to jedynie przedsmak tego, co was czeka. 
Każde wakacje szykują nowe niespodzianki i są po to, aby się wyszaleć! Tylko nie zapominajcie o zarezerwowaniu czasu dla ro-
dziny oraz waszych czworonogów. 

Urszula Chodelska

Nie zmarnuj wakacji!
F E L I E T O N

ZA

Świat, który nas otacza 
ciągle się zmienia i stawia 
coraz wyższe wymaga-
nia. Teraz nie wystarcza-
ją już bardzo dobre oceny 
w szkole. Ludzie, którzy 
chcą coś osiągnąć, muszą 
pracować nad sobą, roz-
wijać się i ciągle się uczyć. 
Obecnie bardzo potrzebna 
staje się znajomość języ-
ków obcych. 

Człowiek, 
który np. sta-
ra się o pra-
cę, która da 
mu wysokie 
zarobki, musi 
spełnić okre-
ślone ocze-
kiwania pra-

codawcy 
Przeglądając 

oferty pracy, 
można dojść 
do wniosku, 
że bez znajo-
mości języ-
ków obcych trudno zna-
leźć zatrudnienie. Języki 
obce przydają się nie tylko 
w pracy. Osoby, które wy-
jeżdżają za granicę np. na 
wycieczkę, także powinny 
znać język kraju, do które-
go jadą. Znajomość języka 
obcego pozwala im choćby 
zapytać o drogę lub zrobić 
zakupy. Bardzo trudno zro-
zumieć i naprawdę poznać 
kulturę danego kraju, jeśli 

Z A  I  P R Z E C I W

Czy warto uczyć się języków obcych?
choć trochę nie rozumie-
my jego języka. Ostatnio 
coraz częściej młodzi lu-
dzie wyjeżdżają za granicę 
w poszukiwaniu pracy albo 
też po to aby studiować. 
Znajomość języka obcego 
jest takim osobom po pro-
stu niezbędna. Nauka języ-
ków obcych stała się więc 
bardzo ważna dla wielu 
ludzi. Języki obce stają się 
częścią codziennego życia, 

trudno bez nich poruszać 
się choćby w Internecie. 
Dlatego właśnie warto się 
ich uczyć.

Michał Chmiel

PRZECIW

Według mnie mało przy-
datne uczenie się języków 
obcych do perfekcji. To 
zwykła strata czasu. Ow-

szem, języki obce, takie jak 
niemiecki czy angielski, 
coraz częściej wchodzą w 
codzienne życie i wypada-
łoby znać podstawy. Tym 
bardziej jeśli wyjeżdża się 
za granicę, czy to w celach 
turystycznych czy by szu-
kać pracy. Jednak do tego 
wszystkiego jest wyma-
gany zazwyczaj tylko po-
ziom komunikatywny oraz 
ewentualnie zawodowy( 

chociaż liczba zawodów, 
która wymaga znajomo-
ści języka nie jest w cale 
taka wielka jak mogłoby 
się wydawać) - przecież w 
żadnej pracy nie trzeba bę-
dzie rozmawiać o pogodzie 
czy polityce. Paradoksalnie 
większa znajomość języ-
ków przyda nam się na wy-
cieczce turystycznej, tak by 
zrozumieć chociażby opisy 
zabytków. Niektórzy mogą 

stwierdzić, że przebywanie 
w kraju, gdzie używa się 
języka, którego nie zna-
my, może być co najmniej 
uciążliwe. Jednak więk-
szość osób, które decyzję 
o wyjeździe za granicę już 
zrealizowały, twierdzą iż 
uczenie się wcześniej ję-
zyków, nie było do koń-
ca opłacalne. Po pierwsze 
nauka jest droga. Po dru-
gie nauka w rodzimym 

kraju skutkuje 
fatalnym ak-
centem. Kło-
potów takich 
nie mają lu-
dzie, którzy na-
uczyli się tylko 
podstaw albo 
wręcz w ogóle 
nic nie umie-
li. Owszem 
na początku 
w obcym kra-
ju było to dla 
nich uciążli-
we, ponieważ 
nie rozumieli 
oni zbyt wiele, 

jednak człowiek z czasem 
samoczynnie uczy się ję-
zyka środowiska w którym 
przebywa. Nie zrozumcie 
mnie źle, nie uważam iż 
powinniśmy kompletnie 
zlekceważyć naukę języ-
ków, nie mam również  
większych zastrzeżeń do 
ich nauczania w szkołach, 
jednak ta nauka jest trochę 
zbyteczna.

Karol Karbarczyk
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Głównym realizatorem wy-
cieczki jest pan Janusz Ma-
zurkiewicz, który wraz z 
bratem, panem Bartkiem, 
odpowiedzialni są za dobór 
łódek oraz nasze wyżywienie. 
Jachty spełniały wymagania 
prawie wszystkich członków 
wycieczki. Jedynymi skrzyw-
dzonymi byli najmłodsi 
uczestnicy obozu, gdyż ich 
jacht nie posiadał sprawnego 
akumulatora, odpowiedzial-
nego za wodę, światło, radio 
i prąd. Jednakże ci dzielni 
chłopcy przetrwali w tych 
niecodziennych warunkach 
niczym Tarzan w dżungli. Jak 
pan Janusz zaprzysiągł, wy-
nagrodzi sowicie śmiałkom 
chwile spędzone na tym „eks-
kluzywnym” jachcie. Otóż 
na następnym wyjeździe or-
ganizowanym przez szkołę 
dostaną łódkę najlepszą, naj-
większą i z najlepszym aku-
mulatorem. W takim razie 
trzeba wierzyć panu Janu-
szowi i za rok ponownie wy-
brać się na majówkę. Dlatego 
radzę wziąć żaglówkę z tymi 
młodzieńcami - skazani będą 
na luksusy...
Obóz uważam za udany. 
Opiekunowie byli z nas za-
dowoleni, zachowywaliśmy 
się ponoć nienagannie, w 
co za bardzo nie chce mi się 
wierzyć. Obóz trwał niestety 
tylko 6 dni. Uczestnicy po-
dzieleni byli na 5 jachtów po 
około 9 osób. Ku zadowole-
niu niektórych z nas kadra 
miała osobną łódkę, na której 
nocowała i jadła śniadan-

Majówka 2013, czyli przygoda pod żaglami
Już od dwóch lat w naszej szkole podczas matur organizowana jest mazurska majówka. To świetna przygoda i często wy-
magający sprawdzian dla młodych żeglarzy.

ka. Jednakże pływała z nami 
na łodziach i musieliśmy 
jej gotować obiady. W koń-
cu można było popisać się 
zdolnościami kucharskimi. 
Oprócz gotowania, na każdej 
łódce ktoś musiał sprzątać 
pokład, naczynia i inne dro-
biazgi. Dlatego też zostaliśmy 
podzieleni na wachty. Nikt 
się nie obijał. Przynajmniej 
nie powinien. Aby utrzymać 
ogólny porządek na jachcie, 
wyznaczono bosmana. Tenże 
zaszczyt przypadł mnie. Me 
życie jednakże nie zmieniło 
się, musiałem i tak sprzątać. 
Jeżeli chodzi o noclegi, to 
spaliśmy zawsze na jachtach, 

najczęściej na dziko. Czy-
li przywiązywaliśmy nasze 
przecudne łajby do krzaków 
i drzew, byśmy w nocy nie 
odpłynęli. Komary towarzy-
szyły nam od początku do 

końca , więc było ciekawie. 
Jednym z najlepszych po-
mysłów organizatorów były 
nocne warty. Gdy w nocy, 
po ognisku i śpiewach wszy-
scy szli spać, zostawali oni... 
strażnicy. Grupy śmiałków 
czuwały nad nami, by pod-
czas snu nie napadły na nas 
różne potwory, byśmy nie 
podryfowali, by reszta załogi 
się wyspała, by przetrwać do 
następnego dnia. Warty trwa-
ły najczęściej od godziny 24 
do 8, a więc długo. Głównym 
zadaniem grupy było także 
podtrzymywanie ognia. Jak 
wiadomo jesteśmy szkołą ka-
tolicką, więc pojechał z nami 

nasz niezastąpiony ksiądz 
Woszczyk. Codziennie brali-
śmy udział w mszach. Kaza-
nia księdza jak zwykle na 6 
+ , więc żałujcie , że was nie 
było na majówce. Jak wszyst-

kim wiadomo, nasi uczniowie 
są niezwykle wysportowani, 
co zawdzięczamy sali Kwadrat 
. Dlatego też nie mogło odbyć 
się bez zawodów. Otóż grali-
śmy w liczne gry ( piłka nożna 
, pływanie , siatkówka ). Jedną 
ze znamienitszych potyczek 
był mecz w piłkę nożną na Or-
liku w Wilkasach. Wyniku nie 
pamiętam dokładnie, aczkol-
wiek pamiętam co było po wi-
dowisku. Grupa przegranych - 
a nie będę wypisywał nazwisk 
tych nieszczęśników - musiała 
biegać p0 schodach . Trzeba 
było wbiec 10 razy, stopni było 
około 70 , a więc sporo...
A więc wszystko się udało, 
wszystkim się podobało, a na 
koniec dostaliśmy supero-
we, pomarańczowe koszulki. 
Dlatego zachęcam wszystkich 
do żeglowania  i do wyjazdu 
z naszą szkołą w wakacje na 
obóz żeglarski. Termin wy-
jazdu 28 lipca – 04 sierpnia. 
Dla chętnych będzie możli-
wość wyrobienia sobie paten-
tu. Przewidywane są różne 
gry i zabawy ( terenowe, noc-
ne, linowe ), ogniska, szanty, 
pływanie skuterem oraz park 
linowy nad Tajtami. Pierw-
szeństwo w zapisach na obóz 
mają uczestnicy tegorocznej 
majówki. W te wakacje bę-
dziemy pływać najlepszymi z 

możliwych łódek, czyli PHI-
LACHami 880. W razie pytań 
o obóz należy  skontaktować 
się z panem Janem Mazurkie-
wiczem .

Aleksander Martyniuk
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Pierwszego dnia wyjecha-
liśmy spod szkoły około 
siódmej rano. Późnym po-
południem przekroczyliśmy 
granicę Polski z Niemcami. 
Nocą przejechaliśmy przez 
Belgię, Holandię i Fran-
cję aż do Calais. Następnie 
około piątej rano następ-
nego dnia przeprawiliśmy 
się przez Kanał La Manche. 
To było niesamowite, móc 
zobaczyć w rzeczywistości 
słynne białe klify w Dover. 
Przejeżdżając przez Europę, 
poza kilkoma szczegółami, 
nie zauważyłam na pierw-
szy rzut oka wielu różnic 
miedzy Polską a innymi 
krajami. 

Piknik na trawie
Anglia jest zupełnie inna, 
choćby ze względu na 
ukształtowanie powierzch-
ni. Wysokie wzgórza, dzika 
roślinność… W drodze z 
Dover do Londynu zetknę-
liśmy się ze słynnym an-
gielskim dziwactwem: ru-
chem prawostronnym.  Jako 
pierwsze miejsce w Londy-
nie odwiedziliśmy Park w 
Greenwich. Tam także moż-
na było zobaczyć przykład 
brytyjskiej odmienności – w 
Anglii można urządzić so-
bie piknik na trawie w par-
ku, co nie jest praktykowane 
w Polsce. Oczywiście ze-
tknęliśmy się także ze słyn-
nymi czerwonymi budkami 
telefonicznymi, londyński-
mi „piętrusami” i czarnymi 
taksówkami. Po zwiedzeniu 
obserwatorium w Green-
wich i obejrzeniu panoramy 
Londynu, odbyliśmy krótki 
rejs po Tamizie. Przepłynę-
liśmy miedzy innymi pod 
Tower Bridge, niedaleko To-
wer of London. 

Londyn z góry
Zaskoczyły mnie liczne no-
woczesne, ciekawe archi-
tektonicznie budynki na 
brzegach londyńskiej rzeki.  
Następnie przejechaliśmy 
się London Eye. Kiedy stoi 
się pod „Okiem Londynu”, 
wydaje się, że to strasznie 

Jak zdobyliśmy Londyn
W dniach 16 – 12 maja część uczniów drugich klas naszego gimnazjum (w tym ja) wyjechała na wycieczkę do stolicy Wiel-
kiej Brytanii i jej okolic. Spędziliśmy tam wyczerpujący, ale bardzo fajny tydzień. Zobaczyliśmy wiele miejsc i zabytków, o 
których tylko czytaliśmy lub które widzieliśmy jedynie na zdjęciach.

wysoko, ale na szczęście 
to ogromne koło kręci się 
bardzo powoli, co umożli-
wia dokładne podziwianie 
widoków. Ostatnim punk-
tem zwiedzania drugiego 
dnia było Muzeum Historii 
Naturalnej, gdzie znajdują 
się min. ogromne  szkielety 
dinozaurów.  Jedynie nie-
licznym zostało czasu, by 
zobaczyć niezwykłe zbio-
ry Muzeum Techniki oraz 
Muzeum Wiktorii i Alberta 
(gdzie znajduje się bardzo 
ciekawa – przynajmniej dla 
mnie – wystawa azjatycka). 
Wieczorem, kompletnie 
wykończeni, pojechaliśmy 
pociągiem do rodzin, u któ-
rych mieliśmy być zakwa-
terowani na cały pobyt w 
Londynie. 

Jedzenie z puszki
Ja i dwie moje koleżanki 
zamieszkaliśmy u czarno-
skórej rodziny, co było cie-
kawym doświadczeniem. 
Niestety przez cały pobyt 
dostawałyśmy jedzenie z 

puszki – nie ma w tym nic 
niezwykłego, Anglicy raczej 
kupują gotowe jedzenie i 
stołują się w barach szybkiej 
obsługi, niż sami gotują. 
Kolejnym nieprzyjemnym 
dziwactwem są dwa krany 
zamontowane w jednym zle-
wie – z jednego płynie zim-
na woda, z drugiego gorąca. 
Mimo wszystko dobrze było 
wreszcie móc spać w łóżku, 
a nie na niewygodnym sie-

dzeniu w autokarze.
Trzeciego dnia zwiedzali-
śmy Windsor. Ten najstar-
szy zamieszkany zamek w 
Europie to siedziba angiel-
skiej królowej. Na szczęście 
akurat wtedy nie było jej 
w domu, bo musielibyśmy 
zrezygnować ze zwiedzania 
wielu pomieszczeń. Dołą-
czył do nas przewodnik, 
wiedzący dużo Londynie. 
Opowiedział nam o Eaton 
College, jednej z najważ-
niejszych angielskich uczel-
ni, widocznej z windsor-
skiego wzgórza. W końcu 
weszliśmy do wnętrza. Nie-
stety nie można było tam 
robić zdjęć. Najpierw zoba-
czyliśmy domek dla lalek 
królowej Marii – kamienicę 
w skali 1:12, z prawdziwymi 
maleńkimi książkami i bu-
telkami wina w środku. 

Barokowy przepych
Oglądaliśmy też gale-
rię zdjęć, rzeźb i  ob-
razów Elżbiety II. Na-
stępnie przeszliśmy do 
State Apartaments, czyli 
pomieszczeń urządzonych 
tak, jak mogły wyglądać, 
gdy mieszkali tam dawni 
królowie i  królowe Anglii. 
Generalnie były wypeł-
nione barokowym prze-
pychem i kapały złotem. 
Najbardziej spodobała mi 
się sala bankietowa, z wy-
pełniającymi ściany i  su-
fit  rzeźbami przedstawia-
jącymi jedzenie. Niestety 
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nie mieliśmy wiele czasu, 
by się temu wszystkiemu 
przyjrzeć i  szybko prze-
szliśmy do Kaplicy Świę-
tego Jerzego, prywatnej 
królewskiej kaplicy, gdzie 
w zamian za przywilej 
życia na koszt monarchii 
modlą się codziennie Ka-
walerzy Orderu Podwiąz-
ki. Mogliśmy tam oglądać 
wiele królewskich gro-
bowców, w tym Alberta 

księcia Castings, który 
jest podejrzewany o bycie 
słynnym Kubą Rozpru-
waczem.  Po zwiedzeniu 
Windsoru pojechaliśmy 
do Londynu. Najpierw zo-
baczyliśmy ogromną Ka-
tedrę Św. Pawła z impo-
nująco wielkim bębnem. 
W podziemiach tego ko-
ścioła pochowano wielu 
słynnych ludzi. 

Dużo bram
Następnie udaliśmy się 
do Tower of  London, naj-
słynniejszego brytyjskiego 
wiezienia rangi francuskiej 
Bastylii. W przeszłości 
znajdowały się tam także 
zoo i królewska siedziba, 
do dziś jest to skarbiec, 
w którym przechowuje 
się klejnoty koronne. Po-
tem zobaczyliśmy Bramę 

Zdrajców, White Tower, 
dawną królewską siedzibę, 
Green Tower, gdzie miesz-
kała Anna Boylen przed 
ścięciem, Raven Tower (z 
nią związana jest legen-
da, jakoby dopóki żyją w 
Tower kruki, wieża ta się 
nie zawali – dlatego pta-
kom podcina się lotki ) i 
Blond Tower, gdzie praw-
dopodobnie ścięto dwóch 

angielskich królewiczów. 
Przewodnik sugestywnie 
opowiedział nam o daw-
niejszych torturach i egze-
kucjach żon Henryka VIII.

Miejsca dla szlachty
Czwartego dnia udaliśmy 
się na początku do Katedry 

Westminsterskiej. 
Jest to naprawdę 
piękny kościół, z 
licznymi rzeźbami i 
obrazami. W Anglii 
większość świątyń 
należy do Kościoła 
anglikańskiego, wiec 
widać wyraźnie po-
wiązanie tej religii 
z monarchią. W ko-
ściołach, które zwie-
dzaliśmy, były nawet 
specjalne miejsca 
dla przedstawicieli 
angielskiej szlach-
ty. Później prze-
spacerowaliśmy się 
ulicami Londynu. 
Przeszliśmy przez 
China Town, Picca-
dilly Circus (słynny 
plac handlowy, nie-
stety nie było zbyt 
wielu ciekawych 
miejsc, głównie pu-
łapki na turystów) i 
Tower Square, by wejść na 
chwilę do muzeum, w któ-
rym znajdują się obrazy ta-
kiej rangi, jak „Ścięcie lady 
Jane Grey” czy „Słoneczniki” 
van Gogha, których niestety 
akurat nie mogliśmy zoba-
czyć. Na koniec odwiedzili-

śmy Muzeum Figur Wosko-
wych Madame Tussauds. 

Teatr Globe
Piątego dnia pojechaliśmy do 
Stratfordu nad rzeką Avon, 
miejsca narodzin Szekspi-
ra. To niezwykle urokliwe 
miasteczko jako atrakcję 
turystyczną oferuje głów-
nie Muzeum Szekspira. Miłą 
niespodzianką było spotka-
nie tam mówiącej po polsku 
radomianki. Następnie wyru-
szyliśmy do Oxfordu, bodaj-
że najsłynniejszego uniwer-
syteckiego miasta Wielkiej 
Brytanii. Po obejrzeniu mia-
steczka z góry, mieliśmy tro-
chę czasu wolnego. 
Szóstego dnia spakowani 
pożegnaliśmy się z angiel-
skimi rodzinami. Przed 
wyjazdem z Londynu zwie-
dziliśmy jeszcze British 
Museum (bardzo ciekawe 
greckie, egipskie, etruskie 
i azjatyckie eksponaty) i 
Teatr Szekspirowski Globe 
(niestety nie było czasu na  
obejrzenie przedstawie-
nia). Potem wyjechaliśmy 
z brytyjskiej stolicy do 
Dover, a stamtąd przepły-
nęliśmy promem do Calais. 

Bez przeszkód powrócili-
śmy do Polski już o trze-
ciej po południu ostatnie-
go, siódmego dnia. Dzięki 
temu mieliśmy dużo cza-
su na  odpoczynek przed 
szkolnymi zajęciami na-
stępnego dnia.

Barbara Spólna
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Dla tych, którzy nigdy nie 
słyszeli o m&a: manga to 
japońskie komiksy, anime 
to japońskie kreskówki. 
Anime są często robione 
na postawie mang i od-

wrotnie. Tylko nigdy nie 
używajcie takiej definicji 
przy otaku (fan mangi i 
anime) – dla niego ory-
ginalne nazwy to rzecz 
święta. 
Kiedy rozpoczęłam swoją 
przygodę z m&a? Otóż 
mniej więcej rok temu 
moja koleżanka., któ-
rej kolega pożyczył serię 
mang „Death Note”, zara-
ziła mnie swoją pasją. Od 
tego czasu obejrzałam 
jeszcze bardzo niewie-
le anime (tylko jedno w 
całości – ma 34 odcinki, 
no co!?) i przeczytałam 
dopiero kilka mang. Nie 
można mnie chyba na-
zwać otaku (tzn. nie ob-
noszę się z moim hobby 
i nie należę do interne-
towej grupy fanów), ale 
lubię m&a i trochę o nich 
wiem.
Nie każdemu musi po-
dobać się kreska (tzn. styl 
rysowania) m&a, ale my-
ślę, że ze względu na ich 

Manga i anime - niekoniecznie kicz
Z czym kojarzy ci się manga i anime? Z kiczowatymi obrazkami, na których postacie mają duże, dziwne oczy?  
Z Pokemonami? Dużo ludzi właśnie tak postrzega mangę i anime. Postaram się zburzyć ten stereotyp.

różnorodność i liczeb-
ność gatunków, każdy 
znajdzie w nich coś dla 
siebie. Jest wiele rodza-
jów mang i anime: od ro-
mansów i młodzieżówek, 

przez fantasy, sci – fi i 
horrory, po kryminały. 
Ciekawym przejawem 
bycia otaku jest robie-
nie cospleyów, to znaczy 
przebieranie się za swo-
ich ulubionych bohate-
rów m&a. Wymaga to 
ogromnych nakładów 
finansowych na strój, ma-
kijaż i niezbędne dodatki, 
ale jeśli ktoś się uprze…
Wyjątkowa formą anime 
są vocaloidy, czyli pio-
senki przedstawiające 
jednoodcinkowe historie. 
Wg mnie bardzo dużym 
minusem jest to, że  wo-
kal zastępuje tu głos wy-
generowany komputero-
wo i złej jakości podkłady 
muzyczne. Wybawieniem 
są covery w różnych ję-
zykach. Niedawno moja 
przyjaciółka poleciła mi 
pewien fajny zespól ja-
poński: Sound Horizon, 
wykonujący rock, art 
rock, operę rockową, neo-
klasycyzm metal progre-

sywny, folk rock i metal 
symfoniczny  Teksty pio-
senek bazują na mitach i 
legendach, opowiadające 
o wojnie, ludzkich obse-
sjach, grzechach. Bardzo 
ciekawe są również ich 
koncerty, ze ślicznymi 
kostiumami i charaktery-
zacją, w dobrym klimacie 
i nie najgorszą grą aktor-
ską (można je obejrzeć w 
Internecie). Niestety ich 
płyty (każda z nich za-
hacza o inna tematykę) 
trzeba sprowadzać z Ja-
ponii, co jest dość drogie.
Fani mangi i anme spo-
tykają się głównie w 
Internecie, ale także na 
conventach, swego ro-
dzaju festiwalach, na 
których można kupić 
wiele mang, anime itp., 
które nie są normalnie 
dostępne  Polsce.

Moje ulubione m&a to:
„Kuroshitsuji” (ang. 
„Black Butler” – „Czar-
ny Lokaj”) – manga i ani-
me fantasy z elementami 
kryminalnymi, horroru i 
grozy. Głównym bohate-
rem jest Ciel Phantomhi-

ve, młody dziedzic rodu 
Phantomhive’ów, siero-
ta, który chce pomścić 
śmierć swoich rodziców. 
Nie braknie tu zarówno 
zabawnych momentów, 
jaki  refleksji nad ludzką 
egzystencją.
- „Death Note”- man-
ga i anime kryminalne. 
Głównym bohaterem 
jest Light, przystojny, 
zdolny i ambitny na-
stolatek, pewnego dnia 
znajduję pewien czarny 
notes. Okazuje się, że 
gdy wpisuje do niego 
czyjeś imię i nazwisko, 
ta osoba umiera. Li-
ght zaczyna oczyszczać 
świat z przestępców...
- „Alicja  w Krainie Serc” – 
nowa wersja „Alicji w Kra-
inie czarów”. Pewna dziew-
czyna zauważa w ogrodzie 
białego królika i… ów kró-

lik ją porywa. Alicja trafia 
do fantastycznej krainy i 
dołącza do gry. By wrócić 
do rzeczywistości, musi 
poznać wszystkich miesz-
kańców tej krainy. Jednak 
czy będzie chciała wrócić?

Barbara Spólna
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Nie chcę w tym tekście pi-
sać, że manga jest okrop-
na i nie wolno jej oglądać. 
Moim zdaniem czytanie i 
oglądanie  niektórych ga-
tunków mangi może być 
po prostu dobrą rozrywką, 
inną niż ciągłe siedzenie 
przed komputerem. Jednak 
trzeba powiedzieć, że nie-
które jej gatunki przedsta-
wiają głęboko niemoralne 
treści oraz że może ona źle 
wpływać na postrzeganie 
przez nas świata, powodując 
nawet nerwice i depresje.
Szczególnie niebezpiecz-
ne są takie gatunki mangi, 
które przedstawiają treści 
erotyczne, pornograficzne 
i homoseksualne. Są one 
poważnym wykroczeniem 
przeciwko 6 przykaza-
niu. Katechizm Kościoła 
Katolickiego mówi: „por-
nografia znieważa czy-
stość, narusza poważnie 
godność (…), jest cięż-
ką winą”. Podobny zapis 
widnieje także w rubryce 
poświęconej homosek-
sualizmowi. Oczywiście, 

Manga - dlaczego może być niebezpieczna?
Manga to pojęcie bardzo szerokie. Znajdują się tu filmy wartościowe i ciekawe. Ale są także mierne i...niebezpieczne. 
W jaki sposób? Na co powinniśmy i uważać i czego się wystrzegać?

istnieją pewne kryteria, 
które zakazują czytania ta-
kiej mangi niepełnoletnim. 
Jednak dzisiaj, kiedy każdy 
może korzystać z Interne-

tu, ograniczenia przestają 
być większym problemem. 
Dlatego powinniśmy być 
ostrożni.
Kolejny problem, to przed-
stawianie w mandze świata 
zupełnie nierzeczywistego. 

Całkiem niedawno czyta-
łem świadectwo pewnej 
osoby, która opowiadała 
o swojej koleżance,  Była 
ona zaniepokojona zacho-

waniem przyjaciółki, która 
nagle stała się małomów-
na, unikała kontaktu z in-
nymi. Okazało się, że była 
ona w głębokiej depresji, 
spowodowanej właśnie 
czytaniem mangi. Idealny, 

piękny świat przedstawio-
ny w komiksie w niczym 
nie przypominał rzeczy-
wistego, w którym żyje się 
znacznie trudniej. Skutko-
wało to przypływem nad-
miernych ilości stresu, co 
doprowadziło do choroby.
To są tylko niektóre zagro-
żenia, jakie mogą nieść ze 
sobą tego typu komiksy 
i filmy. Jak jednak wspo-
mniałem, nie wszystkie są 
złe i niedobre. Wiele osób 
czyta mangę po prostu dla 
przyjemności. Przykłado-
wo gatunek Sentai opowia-
dający o grupce przyjaciół, 
którzy walczą ze złem, 
może być bardzo ciekawy.
Jak więc rozstrzygnąć, 
który komiks może zawie-
rać treści niebezpieczne, a 
który nie? Moim zdaniem, 
zanim coś przeczytamy po-
patrzmy na tytuł i obrazki 
z kilku pierwszych stron. 
Jeżeli czujemy, że coś może 
być nie tak, lepiej nie czy-
tać. Potrzebny jest po pro-
stu zdrowy rozsądek.

Tomasz Mazur

Japońskie kreskówki mogą 
być wstrętne i szkodliwe, 
ale można wśród nich zna-
leźć też prawdziwe per-
ły. Trzeba tu powiedzieć 
przede wszystkim o twór-

czości Hayao Miyazakiego, 
który zrealizował co naj-
mniej trzy wybitne pełno-
metrażowe filmy w dziedzi-
nie animacji: „Księżniczka 
Manonoke”, uhonorowane 

Ambitne animacje
Oscarem „Spirited Away” i 
„Ruchomy zamek Hauru”. 
Są to filmy bardzo wysma-
kowane plastycznie, za-
chwycające swoją formą, 
a jednocześnie z mądrym 

przesłaniem.
„Księżniczka Manono-
ke” opowiada o konflikcie 
między strażnikami lasu, a 
ludźmi niszczącymi przy-
rodę ze względu na cele 

ekonomiczne. „Spirited 
Away” to historia małej 
dziewczynki, która musi 
stawić czoła wielu prze-
ciwnościom losu, pokonać 

swoje słabości i strach. 
„Ruchomy zamek Hauru” 
to ciepła i niezwykle opty-
mistyczna opowieść o mi-
łości i przyjaźni.
Wspomnieć też trzeba o 

serii filmów anime Ma-
moru Oshii „Ghost in the 
shell”. To opowieści scien-
ce fiction z niezwykłym 
klimatem, których główny-

mi bohaterami są cyborgi, 
walczące z przestępczo-
ścią. Film stawia pytania 
o to, co decyduje kto jest 
człowiekiem. Uczucia? 
Myśl? Dusza? 
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Oto garść powiedzeń, zwrotów  i sytuacyjnych powiedzonek naszych kochanych 
pedagogów z „Katolika”. Przez wakacje będziemy do tego tęsknić...

Dzień b
ez 

pompek 

to dzie
ń 

stracon
y!

Moje kochane robaczki...
Hej, jestem penicylium!

Ja wchodzę do ciszy...

Obrazku, wróć!

Nie będziemy robić z was gejów

Dziubeczki!

Psia kulka!

Zaczynamy polowanie... 
(przed odpytywaniem)

To co tu zostaje? Ślad!

To jest zeszyt uczennicy, dziewczynki, 

która ma być matką? Tylko się odwróciłam, 
a on dopisał!

Bezkarnie i bez żadnych konsekwencji opuszczamy nawiasy

Och, come on! Żabeczk
o!Pracuj z szafką!

No jak tam, misiaczki?

Co tam robisz z tą puszką?

I jeszcze kilka dialogów:

- Gdzie się chowa takie 
złośliwe dzieci?
- W szafie, pani profesor!

- Czyj to zeszyt?

- Mój

- I co, po zapachu mam poznać?

- Schowaj tę komórkę
- Ale to jest kalkulator
- No dobra: schowaj wszystko, 
co ma guziczki


