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Mamy nową przewodniczącą
Aleksandra Nowak została nową przewodniczącą 
Samorządu Uczniowskiego. Pokonała dwóch konkurentów.  

Samorząd szkolny to 
ważna instytucja w ży-
ciu szkoły. Jest odpo-
wiedzialny m.in. za re-
prezentowanie spraw 
uczniowskich, przed-
stawianie dyrektorowi 
i radzie pedagogicznej 
wniosków i opinii w  za-
kresie praw uczniów. Do 
jego zadań także należy 
opracowanie planu za-

mierzeń na rok swojej 
działalności, reprezento-
wanie szkoły w poczcie 
sztandarowym i dbanie o 
jej honor i dobre imię, or-
ganizowanie akcji chary-
tatywnych oraz angażo-
wanie uczniów do pracy 
na rzecz szkoły i środo-
wiska. Nasz wybór jest 
bardzo ważny, ponieważ 
może czasami całkowicie 

zmienić życie szkoły.
Debatę wyborczą w Ka-
tolickim Gimnazjum i Li-
ceum im. św. Filipa Neri 
poprzedziła kampania, 
trwająca około tygodnia, 
do której zgłosiło się 
trzech kandydatów. Swo-
je   postulaty wywieszano 
na plakatach, umieszcza-
no na ulotkach, zachęca-
jących do głosowania. 
7 października w dolnym 
kościele zebrała się cała 
uczniowska społeczność. 
Prowadząca przedstawi-
ła trzech pretendentów: 
Aleksandrę Nowak z 
2BLO, Agnieszkę Swend  
i Piotra Kośćca z 1ALO. 
Następnie zaprezentowa-
no programy wyborcze.

c.d. na stronie 3

„Klon” Cię potrzebuje!
Wszystkich uczniów liceum 
i gimnazjum, a także nauczy-
cieli zapraszamy do współ-
pracy z naszą gazetą. 
Możecie tu pisać nie tyl-
ko o sprawach szkoły, ale 
też o swoich zainteresowa-
niach i pasjach. Być może 
chcecie zaprezentować na 
naszych łamach swoje ry-
sunki, zdjęcia, opowiadania 
lub wiersze? Może zrobicie z 

kolegami stronę języka ob-
cego? Jesteśmy otwarci na  
propozycje!
Zachęcamy też do wejścia 
na stronę internetową naszej 
szkoły - pod zakładką „Klon” 
obejrzeć można (i to w kolo-
rze) wszystkie dotychczasowe 
wydania gazety. Widać tu jak 
bardzo „Klon” zmieniał się przez 
lata istnienia i jak wiele tematów 
można w nim poruszać. 

W sprawie gazety najlepiej kontaktować się z sorem Sebastianem Równym. 
Nasz adres, na który można pisać: grupa_klon@o2.pl

REDAKCJA
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Co jeszcze czeka nas w tym roku szkolnym? Oto plan:

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia
Studniówka – 4 stycznia
Ferie zimowe – 17 lutego – 2 marca
Matura z religii – 11 marca
Rekolekcje wielkopostne – 12 – 14 marca 
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę – 14 kwietnia
Wiosenna przerwa świąteczna – 17 – 22 kwietnia
Egzamin gimnazjalny – 23- 25 kwietnia
Zakończenie nauki klas maturalnych – 25 kwietnia
Egzamin maturalny – 5 - 20 maja
Święto patrona szkoły (bierzmowanie uczniów klas III 
gimnazjum, wręczenie świadectw uczniom II klas li-
ceum) – 26 maja
Maraton Rodzinny do Studzianny – 20 – 21 czerwca
Koniec roku szkolnego - 26 czerwca 
Dni wolne 2 i 3 stycznia; 23 – 25 kwietnia; 2,5,6,7 maja; 
20 czerwca

Nasz szkolny teatr zapre-
zentował „Jeden dzień 
z życia gimnazjalisty 
Januszka” na podsta-
wie utworu Sebastiana 
Równego, w reżyserii. 
Wojciecha Ługowskiego 
– obaj nauczają w naszej 
szkole!
Teatr Scene działa od 
2004 roku przy KLO im. 
Św. Filipa Neri w Rado-
miu. Teatr ma w swoim 
dorobku 18 premier oraz 
wiele nagród indywidu-

Scene na przeglądzie
10 października w Resursie Obywatelskiej w Ra-
domiu odbył się - w ramach Tygodnia Kultury 
Chrześcijańskiej -  przegląd teatrów amatorskich. 
Zaprezentowało się 5 radomskich grup. Jako 
pierwszy Teatr Scene z Katolickiego Liceum Ogól-
nokształcącego.

alnych i zespołowych. 
„Dzień z życia Januszka 
gimnazjalisty” to farsa, 
która opowiada o mło-
dzieńczych rozterkach 
gimnazjalisty Januszka, 
który na szkolnej dysko-
tece ma po raz pierwszy 
„zgłuszyć laskę”, choć 
dokładnie nie wie co to 
znaczy...
Teatr Scene już przygo-
towuje kolejną premierę 
– w grudniu jasełka!

RED

Rozkład jazdy 
do końca roku

To już tradycja – jak co roku uczniowie klas pierw-
szych naszej szkoły wyjechali na obozy rekolekcyj-
no-integracyjne w Bańskiej Wyżnej. Gimnazjaliści 
brali udział w „zielonej szkole” w dniach 9-14 wrze-
śnia, licealiści - 16-21 września.

Zielona tradycja
Spróbuj swoich sił
Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Karola Wojtyły we 
współpracy z Teatrem Powszechnym w Radomiu organi-
zuje międzygimnazjalny konkurs teatralny „Sentymen-
talne podróże do przeszłości”.

Może w nim wziąć udział każdy gimnazjalista. Jego zada-
niem będzie prezentacja autorskiej inscenizacji na wyżej 
wymienny temat, inspirowanej historycznymi lub fikcyjny-
mi wydarzeniami, których akcja osadzona jest w czasach 
minionych. Czas prezentacji nie może przekraczać 30 mi-
nut. Jury będzie oceniało oryginalny scenariusz, interpreta-
cję tekstu, zgodność z tematem. 

Zgłoszenia należy nadsyłać do 21 grudnia na adres: PG nr 
22 im. Karola Wojtyły, ul. Rapackiego 24, 26-600 Radom. Do 
27 lutego 2014 r. trzeba będzie wysłać do teatru scenariusz 
prezentacji i określić wymagania techniczne. Sam finał i 
prezentacje odbędą się w marcu.
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Prace są dziełem artystów 
grupy Droga Ikony. Wer-
nisaż był częścią Tygodnia 
Kultury Chrześcijańskiej. 
W czasie spotkania dyrek-
tor Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
św. Filipa Neri ks. Miro-
sław Prasek wskazał na 
duchowy wymiar ikony, 
na jej odniesienie do sa-
crum i do najświętszego 
oblicza, którym jest ob-
licze Boga. Przedstawi-
cielka środowiska Droga 
Ikony Aleksandra Pabich 

Wystawa „Droga ikony”
Aż 60 ikon znalazło się 7 października na wystawie prezentowanej w Kościele Matki Bożej Królowej 
Świata w Radomiu. 

mówiła o kanonach obo-
wiązujących w ikonopisa-
niu oraz o swoistej ascezie 
tworzenia, wynikającej z 
reguł plastycznych i te-
matycznych. Natomiast 
Mirosław Dziedzicki, dy-
rektor Technikum Drzew-
nego w Garbatce Letnisko 
opisał letnie zajęcia warsz-
tatowe w Garbatce Letni-
sko, które obejmują m.in. 
kursy ikonopisania. Ko-
lekcja ikon była prezento-
wana do końca listopada. 

Sara Szuber

dokończenie ze str. 1
Piotr Kosiec w swoim 
programie zaplanował: 
koncerty radomskich 
zespołów muzycznych, 
zorganizowanie dnia mu-
zycznego oraz dnia spor-
tu, zorganizowanie po-
kazu technik harcerskich 
i rajdów rowerowych, 
stworzenie zespołu mu-
zycznego oraz grup zain-
teresowań. 
Aleksandra Nowak za-
proponowała: założenie 
playlisty  radiowęzła na 
Facebooku, zorganizo-
wanie licytacji bombek, 
założenie świetlicy, ad-
opcję pieska, organizację 
maratonu filmowego w 
szkole. Zaproponowała 
zniżki w lokalach ga-
stronomicznych i szko-
le jazdy „Egzaminator”, 
wydzielenie lokalu dla 
samorządu, organizację 
wycieczek do Sejmu i 
Senatu, koncerty w fil-
harmonii, akcję „Wędru-
jąca książka” oraz zor-

ganizowanie dnia hobby, 
czy stworzenie gabloty 
informacyjnej. 
Agnieszka Swend zapro-
ponowała: kiermasz ksią-
żek, stworzenie oficjalnej 
grupy lub profilu szkoły na 

Facebooku, organizowanie 
akcji charytatywnych, uru-
chomienie  szkolnego ra-
diowęzła, zorganizowanie 
kiermaszu książek. Obie-
cała zniżki w kawiarniach i 
barach oraz organizowanie 
wydarzeń kulturalnych, cha-
rytatywnych i promowanie 
naszej szkoły w pobliskich 
szkołach podstawowych w 
Radomiu. 

Największe poparcie zy-
skała  Aleksandra Nowak, 
która zaproponowała wy-
mianę automatu na na-
poje, na nowszy model. 
Dzięki temu postulatowi 
zjednała sobie większość 

społeczności uczniow-
skiej. Później był czas na 
pytania  od publiczności. 
Spotkanie zakończyło się 
podziękowaniem za od-
wagę i pożegnaniem przez 
księdza dyrektora Roberta 
Praska.
 Następny dzień to czas 
ciszy wyborczej. Czas 
rozmyślań i podjęcia 
przez każdego z nas decy-

zji, która może wywrzeć 
wielki wpływ na życie 
szkoły 9 października wy-
bory, zaś 10 października  
ogłoszenie wyników. Po 
przeliczeniu głosów przez 
komisję w składzie: Ewa 
Podgajna, Aleksandra No-
wak, Tomasz Gołębiow-
ski, Jakub Gutkowski i Mi-
chał Chmiel, oznajmiono 
iż, spośród 330 uczniów 
Katolickiego Gimnazjum i 
Liceum zagłosowało 249, 
co daje 75,5 -procentowy 
wynik frekwencji. 100% 
frekwencji osiągnęła klasa 
2BLO. 
10 kart wyborczych 
uznano za nieważne.
Na przewodniczącą zo-
stała wybrana Aleksan-
dra Nowak, zastępcą 
przewodniczącej został 
Piotr Kosiec, a skarbni-
kiem Agnieszka Swend.
Gratulujemy nowemu 
samorządowi i niecierpli-
wie czekamy na spełnie-
nie wyborczych obietnic.

Kacper Mazur 
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W Wielkiej Brytanii  obo-
wiązek szkolny obejmuje 
dzieci w wieku od lat 5 
do 16. Szkoły publicz-
ne są bezpłatne, chyba 
że rodzice zadecydują 
inaczej i zechcą posłać 
swoje dziecko do jednej 
ze szkół prywatnych. Ro-
dzice odgrywają bardzo 
ważną rolę w Wielkiej 
Brytanii, ponieważ to oni 
mają obowiązek upewnić 
się, czy ich dziecko po-
biera skuteczną edukację, 
odpowiednią dla swoje-
go wieku, możliwości i 
uzdolnień, jak również 
ewentualnych szczegól-
nych potrzeb edukacyj-
nych.
Obowiązkowe przedmio-
ty nauczania w Zjedno-
czonym Królestwie to: 
matematyka, język an-

Cudze chwalicie, swego nie znacie, 
czyli o polskiej i angielskiej szkole
Dziś jestem uczennicą „Katolika”, ale wcześniej kilka lat spędziłam w angielskiej szkole. Warto po-
równać te dwa systemy edukacji. Wielka Brytania, kraj bogaty i uznawany na całym świecie...  
A ich system edukacji? To kompletnie inna historia. Z własnych doświadczeń wiem, że powinniśmy 
być dumni z poziomu nauczania w polskich szkołach. 

gielski, nauka (fizyka i 
chemia), historia, geogra-
fia, technologia, muzyka, 
sztuka, wychowanie fi-
zyczne oraz w szkołach 
średnich: język obcy. 
Wszystkie szkoły w Wiel-
kiej Brytanii zapewniają 
swoim wychowankom 
lekcje religii oraz lekcje 
wychowania seksual-
nego, które nie są obo-
wiązkowe i jeżeli rodzice 

zdecydują, że ich dziecko 
nie będzie uczęszczało 
na takie lekcje, mogą je z 
nich zabrać.
Większość z nas wie o 
tym ze polska edukacja 
jest jedną z lepszych w 
Europie. Wymaga jednak 
dużo pracy i wysiłku, co 
trudno jest zrozumieć 
uczniom. Anglia to inna 
historia, tam dzieciaki 
mają bardzo dużo wolne-

go czasu, a poziom wie-
dzy jest dużo niszy niż 
w Polsce. Dzieci rzadko 
kiedy mają sprawdzia-
ny wiedzy i zadawane 
prace domowe. Wszy-
scy uczniowie zdają do 
następnej klasy, a więc 
często kończą szkołę 
podstawową bez umiejęt-
ności pisania i czytania. 
Poziom wiedzy moich 
angielskich rówieśników 
jest dużo niższy niż ten w 
Polsce .
 Większość Anglików, 
skoro nie musi, po pro-
stu się nie uczy.  Źle 
wykształceni podejmują 
się pracy, stając się nie-
wykwalifikowaną kadrą. 
Dlatego wielu pracodaw-
ców szuka i zatrudnia 
polskich inżynierów. 

Karolina Bąk

Szkoły są czynne 190 dni w roku. Rok szkolny podzielony jest na 3 części. Nauka rozpoczyna 

się w drugiej połowie sierpnia i trwa do końca czerwca (czasami nawet początku lipca). Pierw-

szy trymestr trwa do połowy października. Wtedy to przypadają pierwsze ferie, trwające 10 dni. 

Drugi trymestr trwa od końca października do połowy lutego, ale w połowie przypada prawie 

dwutygodniowa przerwa świąteczna. Po lutowych feriach dzieci wracają do szkoły.

Trzeci trymestr trwa do końca roku szkolnego. W trakcie trzeciego trymestru przypada kolejna 

przerwa świąteczna, tym razem wielkanocna, trwająca około dwóch tygodni.

Zajęcia trwają przeważnie od godz. 8.50 – 9 do 15, w piątki natomiast do godz. 12.30. Dzieci w szkole podstawowej mają 

25-godzinny tygodniowo, w średniej 27,5.

Maksymalna liczba dzieci w klasach 1-2 szkoły podstawowej to 25, natomiast w klasach wyższych - 33. W szkole śred-

niej maksymalna liczba dzieci w klasie niższej to 30, w klasie wyższej 25.

W szkole podstawowej nie ma podziału na 45 - minutowe lekcje, jak w szkole średniej. W szkole średniej pierwsze dwa 

lata to nauczanie ogólne, następne dwa to nauczanie zawodowe.

Szkoły mają prawo do indywidualnego doboru przedmiotów i metodologii nauczania oraz podręczników.

Organizacja szkół w Wielkiej Brytanii
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- Było niesamowicie. 
Bardzo się cieszę, że 
wzięłam udział w tej wy-
mianie. Moja partnerka, 
tak samo jak i inni, byli 
mili i przyjaźni. Nie spo-
sób było ich nie polubić! 
Zwłaszcza interesujące 
były zabawy i gry inte-
gracyjne, które zorga-
nizowała nam szkoła - 
mówi Ola Pańczyszyn z 
klasy 2cg.
Kiedy Węgrzy gości-
li w naszej szkole, nasi 
uczniowie bardzo chętnie 
z nimi rozmawiali. To za-
interesowanie znacznie 
rozbawiło Węgrów. To 
rozbawienie zaowoco-
wało nauką słówek. We 
własnym zakresie nasi 
„wymiennicy” nauczy-
li się takich słów jak: 
„ścierka” czy „ubranie”. 
Podobno śmiechu było 
co nie miara. 
Całą grupą uczestnicy 
wyruszyli też na wy-

Polak - Węgier – dwa bratanki
Na przełomie września i października byli u nas rówieśnicy z Węgier. Wymiana odbywała się już po raz 
kolejny, więc wszystko poszło gładko.

cieczkę po warszawskich 
Łazienkach, a także od-
wiedzili „Niewidzialną 
Wystawę” – której… nie 
widać. Jest ona w całko-
witej ciemności, nie moż-
na wnosić żadnych od-
blaskowych rzeczy. Robi 

to niesamowite wrażenie, 
daje pojęcie, jak mogą 
żyć ludzie niewidomi. 
Pod koniec wymiany, gdy 
już przyszło się żegnać, 
nie było wiele śmiechu - 
przez tydzień zostały za-
wiązane przyjaźnie, które 

teraz odległość miała za-
kończyć. Jednak gdzieś 
była ta myśl, że prze-
cież w czerwcu znów 
się zobaczymy – tym 
razem to Polacy pojadą 
na Węgry. 

Michał Rejmer

11 listopada jest ważnym 
świętem dla narodu pol-
skiego, ponieważ w tym 
dniu Polska odzyskała 
niepodległość po 123 
latach rozbiorów. Owe 
święto obchodzimy na 
cześć ludzi, którzy dążyli 
do tego, abyśmy dziś mo-
gli żyć w wolnym i nie-
podległym kraju. 12 li-
stopada cała społeczność 
szkolna wraz z gronem 
pedagogicznym zebrała 
się w dolnym kościele, 

Uczciliśmy niepodległość
aby wspólnie świętować. 
Były to pieśni patriotycz-
ne, które odśpiewywali-
śmy według chronologii 
ich powstania. Zachę-
cał do tego ksiądz Piotr 
Woszczyk przebrany za 
ułana. Na zakończenie 
ceremonii dyrektor ksiądz 
Mirosław Prasek podzię-
kował nam za trud włożo-
ny w przygotowanie pieśni 
jak i również powiedział, 
abyśmy pamiętali o tym 
jednym z najważniejszych 

wydarzeń dla Polski. - Nie 
zaprzepaśćmy szans, które 
zostawili nam nasi potom-
kowie i dążmy do tego, 

aby Polska już nigdy nie 
utraciła niepodległości – 
stwierdził.

Norbert Pawełski
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Opowiedzmy o naj-
ciekawszym, według 
mnie, dniu z obozu, 
czyli wielkiej grze.
Dzień zaczął się jak 
zwykle, kąpielą w rze-
ce Wieprz, potem zwy-
czajne śniadanie skła-
dające się z półtora bo-
chenka chleba i dwóch 
słoików dżemu na pięć 
osób. I tak wybłagali-
śmy ówczesnego dru-
żynowego o dodatkową 
porcję. Po śniadaniu 
zaczęła się pierwsza 
część wielkiej gry: tur-
niej rycerski, który z 
dużą przewagą wygrał 

Jeden dzień z obozu harcerskiego
W ubiegłe wakacje w okolicach Darłowa odbył się obóz harcerski Federacji Skautingu Europejskiego, 
w którym wzięły udział cztery drużyny męskie i dwie żeńskie z Radomia. Wśród uczestników było też 
sześcioro uczniów naszej szkoły. 

zastęp Niedźwiedź (w 
zabawie brały udział 
jeszcze zastęp Orzeł 
i Jaguar). Następnym 
etapem walki o zwy-
cięstwo wielkiej gry 
było tzw. podbijanie 
terenów. Zastępowy 
wywiesił mapkę, na 
której były zaznaczone 
tereny (okolice obozu 
z zaznaczonymi grani-
cami) z ich znaczeniem 
punktowym. Ja osobi-
ście podbiłem i prawie 
utrzymałem „Ziemię 
Łęcką”. Odbił ją ode 
mnie zastęp Niedź-
wiedź, który wygrał 

ten etap wielkiej gry. 
Potem nastąpił etap po-
szukiwawczy. Naszym 
zadaniem było pozy-
skanie jak największej 
ilości „pieniędzy” wy-
konując różnego rodza-
ju misje. Ten etap zwy-
ciężyły dwa zastępy: 
Orzeł i Niedźwiedź. Po 
podliczeniu punktów 
zwyciężył Niedźwiedź, 
z niewielkim zapasem 
punktów oddzielają-
cym go od Orła.

Przyszedł czas na 
obiad. Do zjedzenia do-
staliśmy (na pięć osób) 
trzy paczki makaronu 
spaghetti, sos i kawa-
łek piersi z kurczaka. 
Z tych składników po-
wstało danie, którego 
by się nie powstydziła 
sama Magda Gessler. 
Od razu po obiedzie 
była msza, którą pro-
wadził ksiądz Piotr 
Woszczyk. Po mszy 
mieliśmy godzinkę, a 
około godz. 21 rozpo-
częło się świerczysko. 

Jest to wielkie ognisko, 
na którym są odgrywane 
scenki i śpiewane pio-
senki o różnej tematyce. 
Niestety poziom ekspre-
sji na obozie był tak ni-
ski, że nikt nie dostał za 
to nagrody. Świerczy-
sko skończyło się około 
godziny 23:30.
Większość chłopaków 
w tym czasie poszła 
spać - oprócz dwóch, 
którzy stali na pierw-
szej warcie i tych, któ-

rzy idą na podchody. Ja 
byłem wśród tych dru-
gich.
O północy ekipa, która 
miała iść na podcho-
dy, wyruszyła do obo-
zu Siódmej Drużyny 
Radomskiej z Idalina. 
Normalnie w okoli-
ce obozu „siódmej” 
dotarlibyśmy około 
godziny 3, ale trafiła 
nam się okazja, część 
trasy pokonaliśmy sa-
mochodem. Byliśmy 
tam o 2. Zanim zaczę-
liśmy „atak” chwila 
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zadumy, aby zmysły 
się wyostrzyły i przy-
zwyczaiły do ciemno-
ści. Chwila wyciszenia 
i zaczynamy podchody. 
Staramy się w ciemno-
ściach znaleźć ścieżkę, 
którą wchodziliśmy do 
ich obozu, ale nie uda-
ło nam się. Musieliśmy 
się przedzierać przez 
chaszcze. Zależało nam 
na ścieżce, ponieważ 
ścieżka jest udeptana i 
twarda, a chodzenie po 
suchych liściach i poła-
manych gałęziach, nie-
stety robi dużo hałasu.
Po około 30 minutach 
weszliśmy do ich obozu. 
Gdy doszliśmy do miej-
sca, w którym stały ich 
maszty, spostrzegliśmy 
że nikt nie stoi na war-
cie! Żal taką sytuację 
zmarnować. Szpadlem 
przekopaliśmy ich plac 
apelowy. Wykopaliśmy 
wielkie VDR (V – piąta, 
D – drużyna, R - radom-
ska ). Jedna litera miała 
około 1 m wysokości. O 
godzinie 3 zaczęliśmy 
powrót, w swoim obo-
zie byliśmy około 5 nad 
ranem. A o 7 pobudka...
Obóz harcerski to 
głębokie przeżycie. 
Można się na nim do-
wiedzieć, że tania cze-
kolada może dobrze 
zastąpić parę utraco-
nych godzin snu, albo 
że woda w lodowatej 
rzece pobudza lepiej, 
niż wiele energetyków. 
Nie zamieniłbym chwil 
w radosnej atmosferze 
obozu na jakiekolwiek 
wakacje zagraniczne.

Jakub Parteka,  
5 Drużyna Radomska, 

zastęp Orzeł

Oaza, czyli Ruch Świa-
tło-Życie, to jeden z ru-
chów odnowy Kościoła. 
Jego założycielem jest ks. 
Franciszek Blachnicki. 
Ruch ten gromadzi mło-
dzież, dzieci, dorosłych, 
jak i również kapłanów, 
zakonników, całe rodzi-
ny. Oaza ma formować 
dojrzałych i świadomych 
chrześcijan. Znakiem Ru-
chu Światło – Życie jest 
starochrześcijański sym-
bol fos-dzoe (gr. światło, 
życie splecione literą 
omega, tworzące krzyż).

Co właściwie na takiej 
oazie się robi? 

Każdy dzień jest inaczej 
planowany, w inny, cie-
kawy sposób. Zwykle 
zaczyna się od modlitw 
porannych, po modli-
twach jest śniadanie. 
Następnie są spotkania 
w grupach - i tu się za-
trzymam. Spotkania w 
grupach rozpoczynają 
się od zapalenia świe-
cy, jako znaku Ducha 
Świętego oraz pomo-
dlenia się do niego. Na-
stępnie ksiądz lub ani-
mator (opiekun grupy) 
daje nam Pismo Święte. 
Otwieramy je i czytamy 

Jeden dzień na oazie
Chciałbym przybliżyć ruch oazowy, wokół którego narosło sporo 
nieporozumień. Jak to wygląda od środka?

wybrany fragment. Po-
tem każdy, kto chce się 
wypowiedzieć, mówi co 
sądzi o tym fragmencie 
i odwołuje go do swoje-
go życia. Czy postępuje 
tak jak pisze Pismo, czy 
robi inaczej. Spotkanie 
kończy się po zanalizo-
waniu 2-3 fragmentów 
z Pisma lub Katechizmu 
Kościoła Katolickiego 
(KKK).
Po spotkaniu w grupach 
następuje czas na śpiew 
całą oazą lub szkołę li-
turgiczną, w której ani-
mator mówi o różnych 
częściach mszy świętej, 
np. jak się zachować 
w danej sytuacji, jak w 
pełni uczestniczyć w 
mszy. Po szkole lub po 
śpiewie następuje ewan-
geliczna rewizja życia, 
w której wszyscy przed 
mszą zbierają się z swo-
im Pismem Świętym i 
analizują dane fragmen-
ty, tak aby zostały one 
na zawsze w naszych 
sercach. W tej części 
dnia również postana-
wiamy, co zmienimy w 
naszym życiu. 
Następną częścią dnia 
jest msza święta, w któ-
rej czytania, śpiew i mo-
dlitwę wiernych, czyta-
ją bądź śpiewają uczest-
nicy. Po mszy mamy 
obiad, który najczęściej 
jest poprzedzany prze-
mówieniem księdza. 
Minęła połowa dnia, jest 
czas wolny. Około 2 go-
dzin na własny użytek, 
za pozwoleniem anima-

tora. Najczęściej chłop-
cy idą grać w piłkę. Po 
wolnym czasie jest spo-
tkanie w grupach albo 
tzw. wyprawa otwartych 
oczu - cała grupa idzie 
się przejść, a podczas 
spaceru animator czy-
ta Pismo, najczęściej 
przypowieści. Uczest-
nicy mówią o Bogu w 
przyrodzie. Po wypra-
wie otwartych oczu jest 
czas na śpiew, po śpie-
wie kolacja. Po kolacji 
trochę czasu wolnego. 
A potem, według mnie, 
najlepsza część oazy - 
wieczór pogodny. Cała 
oaza bawi się i śpiewa 
razem, tańcząc na dwo-
rze. Po wieczorze po-
godnym jest czas wolny 
na wykąpanie się oraz 
rozmowę w grupie na 
luźne tematy. Po wyką-
paniu się są modlitwy 
wieczorne, gdzie wszy-
scy się modlą w kaplicy. 
Potem wszyscy w ciszy 
udają się do łóżek.
Po przeczytaniu tekstu, 
ktoś mógłby spytać: I 
co w tym niby fajne-
go? Myślę, że bycie 
we wspólnocie, bycie 
razem, nie tylko cię in-
tegruje ale i umacnia 
w wierze. Wiara jest 
podstawą, szczególnie 
chrześcijanina. Poprzez 
oazę, umacniamy się w 
Duchu, w wierze. Mogę 
przyznać że poprzez 
oazę naprawdę się na-
wróciłem. Poznałem 
Boga na nowo. 

Paweł Zieliński
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Wyobraźmy sobie, że 
mamy podjąć jakąś bar-
dzo ważną decyzję. Co 
robimy? Z ankiety prze-
prowadzonej wśród 
uczniów w naszej klasie 
wynika, że 40 procent z 
nas szuka wówczas opi-
nii rodziców. Co z po-
zostałymi? Reszta samo-
dzielnie wybiera rozwią-
zanie, nie konsultując się 
z rodzicami.
Innym aspektem wciąż 
pozostaje stosunek rodzi-
ców do swoich dzieci. Aż 
95 proc. ankietowanych 
uznało swoich rodzicie-
li za nadopiekuńczych! 
Bardzo często ludzie, 
którzy czuli się zanie-
dbywani w dzieciństwie, 
swoją potrzebę bliskości 
przelewają na dzieci, by 
dać im to, czego sami 
pragnęli w ich wieku. 
W ten oto sposób mamy 
młodych ludzi, których 
życie jest rozplanowa-
ne w każdej minucie i 
to przeważnie nie przez 
nich samych.
Żyjemy dziś w świecie, 
który szybko się rozwi-
ja. Za nowinkami nadąża 

Wpływ rodziców na wybory życiowe ich dzieci
Nikomu z nas ten temat nie jest obcy. Wiele decyzji jakie podejmujemy, wiele naszych planów jest 
uzależnionych od zdania naszych rodziców. Ale jest także grupa postępująca w zupełnie różny sposób – 
buntuje się i za wszelką cenę demonstruje swoją samodzielność. Dziś o wpływie rodziców na nasze życie.

przeważnie młodzież, zo-
stawiając swoich rodzi-
ców daleko w tyle. Tego 
zdania jest aż 60 proc. 
ankietowanych. Wiem, 
chociażby sama po swo-
ich rodzicach, że nie się 
zawsze się rozumiemy, 
gdy np. tłumaczę im jak 
zrobić prezentację mul-
timedialną. Ale w skład 
nowości wchodzą prze-
cież także trendy w mo-
dzie, za którymi mamy 
często nadążają. Czasami 
nawet we własne pomy-
sły ubierają swoje córki 
lub po prostu bez proble-
mu akceptują ich odzie-
żowe wybory. A dzieci, 
które czują na każdym 
kroku podziw rodziców i 
nie mają ustalonych gra-
nic (m.in. w zakupach) 
mogą nabrać mylnego 
wrażenia, że są już doro-
słe i niezależne. A prze-
cież tak nie jest…
Jak wygląda stosunek 
młodzieży do ich przy-
szłości? Aż 70 proc. 
uczniów z naszej klasy 
uważa, że jest gotowa 
do tego, by samodziel-
nie pokierować swoją 

przyszłością. Potwierdza 
to moją tezę z jednego z 
wcześniejszych paragra-
fów, który mówił o wpły-
wie opinii rodziców na 
podejmowane decyzje.
Na zakończenie nasuwa 
się pytanie: Kim jest dla 
mnie moja mama, mój 
tata? Teraz nie zdajemy 
sobie z tego sprawy, bun-
tujemy się, demonstruje-
my naszą samodzielność, 
a przecież to właśnie oni 
są naszymi duchowy-
mi przewodnikami! Od 
czasów wczesnego dzie-
ciństwa wpajali nam co 
dobre, a co złe, dawali 
kontrolowaną wolność. 
Ich wpływ na nasz świa-
topogląd jest więc bardzo 
duży! 
Jak już wspomniałam, 
często buntujemy się 
przeciwko tym wyma-

Ankietę przeprowadziliśmy w kl. II cg.  
Wy sami spróbujecie odpowiedzieć na te pytania: 
1. Uważam, że niektórzy rodzice są nadmiernie opiekuńczy.

TAK  NIE 

2. Uważam, że należy zawsze uzyskać opinię rodziców, 

gdy decyduję się na coś ważnego. 

TAK  NIE 

3. Jestem przekonany/a, że sam/a mogę pokierować  

swoją przyszłością. 

TAK  NIE 

4. Moi rodzice szybko akceptują wszystkie nowości. 

TAK  NIE 

5. Moi rodzice zgadzali się na szkołę, którą wybrałem/am. 

TAK  NIE 

6. Moi rodzice akceptują moich znajomych. 

TAK   NIE

ganiom. To normalna 
kolej rzeczy, bo w koń-
cu pytania i wątpliwości 
są kluczem do mądro-
ści. Na pewno kiedyś ją 
posiądziemy i wówczas 
zauważymy różnicę mię-
dzy nadopiekuńczością a 
troską, zrozumiemy, że to 
dzieciństwo pełne naka-
zów i zakazów nie było 
czasem straconym.
Kim będziemy w przy-
szłości? Jeszcze nie wie-
my do końca. Mamy ma-
rzenia i dążymy do tego, 
by je spełniać. Może nie 
zawsze będziemy się 
zgadzać z naszymi rodzi-
cami, nie obejdzie się bez 
wielu kłótni, sporów. Ale 
w godzinie próby zawsze 
możemy na siebie liczyć. 
W końcu jesteśmy dla 
siebie najważniejsi.

Monika Nowakowska
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Dyskusje na ten temat 
trwają od lat. Jedni 
twierdzą, że przemoc 
widziana na ekranie, 
zwłaszcza gdy my je-
steśmy jej sprawcami, 
przekłada się na agre-
sję w naszym zacho-
waniu. Według nich, 
osoba grająca w brutal-

Gry wywołują przemoc?
Co do tego nikt nie miał wątpliwości - premiera „GTA V” to największe wydarzenie tego roku w branży 
gier komputerowych. Jednak przez pryzmat tego wydarzenia warto zastanowić się czy to, co widzimy 
na ekranie monitora, ma wpływ na nasze postawy i zachowania.

ne gry ma zmniejszoną 
wrażliwość na bodźce 
wywołujące poczucie 
empatii, czy choćby 
chęć niesienia pomocy 
innym. Uważają oni, 
że przez to, taka osoba 
stosuje przemoc w ży-
ciu codziennym.  Inni 
twierdzą, że nie udało 

się jeszcze przeprowa-
dzić badań, wskazują-
cych na faktyczną za-
leżność między agresją 
w grach, a przemocą 
w realnym życiu. War-
to tutaj wspomnieć, że 
Sąd Najwyższy USA 
w 2011 roku, opiniu-
jąc propozycję ustawy 
mającej zakazać sprze-
daży nieletnim gier 
zawierających sceny 
przemocy, uznał, że 
nie ma dowiedzionego 
powiązania między ta-
kimi produkcjami a za-
chowaniem młodzieży.
Na temat przemocy w 
grach i oddziaływaniu 
ich w życiu codzien-
nym powstało wiele 
publikacji. Istnieją na 

przykład takie, które 
pokazują, że to nie bru-
talność gier prowadzi 
do rosnącego poziomu 
przemocy, a pojawiają-
ce się w grach elemen-
ty rywalizacji. Ozna-
cza to, że negatywne 
reakcje mogą wywo-
ływać zarówno gry ta-
kie jak „Call of Duty”, 
jak i chociażby „Mario 
Kart”. Czy da się wy-
snuć z tych rozważań 
jakiś wniosek? Nie, ale 
można zadać sobie następ-
ne pytanie: czy rzeczywi-
ście agresja w grach jest 
groźniejsza niż przemoc 
w filmach, książkach, ko-
miksach lub na naszym 
podwórku i w szkole?  

Paweł Mazur

Ale strzał!

„Fifa 2014” to kolejna odsłona serii gier o piłce nożnej 
od EA. Gra, najprościej mówiąc, polega na podawaniu 
piłki i strzelaniu bramek. Moim zdaniem, najlepsze w 
„Fifie 2014” są strzały. Za to, co EA Sports zrobiło w tej 
dziedzinie, należy się futbolowy Oskar. Przy podaniach 
i dośrodkowaniach nie ma aż takiej radości z tego, że 
piłka stała się cięższa. Jednak kiedy odpalimy torpedę 
sprzed pola karnego, to zechcemy wysyłać listy z 
podziękowaniami do twórców. Z tego powodu polecam 
zakup gry - jest najlepszym symulatorem piłki nożnej na 
komputery i konsole.

Paweł Zieliński

Rozczarowująco...
Gra „Beyond: Dwie 
dusze”  miała być 
ambitną próbą 
udowodnienia, że 
gry mogą być czymś 
więcej niż tylko 
prostą rozrywką 
dla prostych ludzi. 

Twórcy jednak nie podołali. Rozczarowujący 
scenariusz, kiepskie sekwencje skradankowe i 
banalna rozgrywka sprawiają, że Beyond to wielkie 
rozczarowanie. I nie zmienia tego nawet dobra oprawa 
audiowizualna, czyli przede wszystkim genialny 
soundtrack w wykonaniu Lorne’a Balfe’a i Hansa 
Zimmera.  Mocną stroną gry jest też polski dubbing. 
W rolach głównych bohaterów nieźle wypadli Robert 
Więckiewicz i Małgorzata Socha. Podsumowując 
Beyond: Dwie dusze to gra, przy której można się 
dobrze bawić, jeśli tylko nie postawi jej się zbyt 
wygórowanych oczekiwań

Paweł Mazur
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C O  C Z Y TA Ć ?

W hołdzie zmarłej niedawno Joannie 
Chmielewskiej - królowej polskiego krymi-
nału - zachęcamy do przeczytania jednej 
z jej ostatnich książek „Rzeź bezkręgow-
ców”. Prezentuje ona różny styl od tego, 
z którym pisarka może być utożsamiana 
przez większość czytelników. Zmiana w jej 
twórczości została skrytykowana przez fa-
nów. Ale czy słusznie? Główna bohaterka, 
utożsamiana z autorką, po powrocie z po-

dróży zostaje wciągnięta w wir zdarzeń. Joanna jest posądzo-
na o zabójstwo reżysera, którego publicznie krytykowała za 
nieudane adaptacje książek współczesnych pisarzy. Sprawa 
staje się coraz bardziej skomplikowana, gdy padają kolejne 
ofiary tajemniczego „obrońcy literatury”… W tle charakte-
rystyczny dla Chmielewskiej dowcip, przemyślenia na temat 
współczesnej kultury i tajemnice rodzinne...

Monika Nowakowska 

Joanna Chmielewska inaczej

Opowieść śmierci
„Złodziejka książek” Markusa Zusa-
ka - piękna i wzruszająca historia o 
młodej Niemce Liesel, której przyszło 
żyć w czasach II Wojny Światowej. 
Temat ponury, ale historia wciągnie 
czytelnika bez reszty i zostawi go pró-
bującego bezskutecznie wytrzeć łzy 

wzruszenia drugą paczką chusteczek. Główną zaletą tej książ-
ki jest fakt, że narratorem jest sama śmierć, która bezustannie 
zasypuje nas swoimi przemyśleniami typu: „Drobna uwaga. Na 
pewno umrzecie”, czy „Zabił się, bo kochał życie”. Albo „Czu-
ję się prześladowany przez ludzi”. To jedna z najlepszych 
książek jakie kiedykolwiek czytałam i szczerze zachęcam 
was do zapoznania się z tą historią.

Marta Równy

Japonia i punk
Co powstanie, gdy połączymy 
orientalny klimat kraju kwitną-
cej wiśni i cyberpunkowy świat? 
Jay Kristoff zaryzykował i łącząc ja-
pońskie mity, cyberpunk i steam-
punk, stworzył coś całkowicie nowe-
go i świeżego. Akcja książki „Tancerze 
Burzy” przenosi nas na Wyspy Shima 
do czasów panowania tyrańskiego 
szoguna Yoritomo-no-miya. Tam po-
znajemy młodą łowczynię z klanu 

Kitsune – Yukiko. Dziewczyna nie ma łatwego życia. Matka 
umarła, gdy była mała, ojciec jest pijakiem. Mimo wszystko 
nie poddaje się i żyje w świecie, który zmierza do nieuchron-
nej ekologicznej i społecznej katastrofy... O pierwszym tomie 
„Wojny Lotosowej” mogę powiedzieć jedno: jest boska! I 
zdecydowanie polecam ją każdemu do przeczytania.

Sara Szuber

One Direction to boysband. 
Pięciu chłopców śpiewa pio-
senki o miłości. Nic nowego, 
jeżeli się dobrze zastanowić. 
Jedynie sposób, w jaki zespół 
został założony, jest dość nie-
codzienny. Chłopców zjed-
noczył program „X-Factor”. 
Na przesłuchania przyszli 
osobno, jednak Nicole Sche-
rzinger, po uzgodnieniu z in-
nymi jurorami, postanowiła 
połączyć chłopców w jedną 
spójną całość. I tak powsta-
ło One Direction. O dziwo, 
programu nie wygrali i mu-
sieli się zadowolić jedynie 
trzecim miejscem. Potem 
poszło już z górki. Podpisali 
kontrakt i już w 2011 r. wy-
dali pierwszy singiel „What 
Makes You Beautiful” (jeże-
li go nie znasz, to nie wiem 
w jakiej jaskini żyłeś przez 
ostatnie dwa lata), który oka-
zał najszybciej sprzedającą 
piosenką roku. Ich wydany 
trzy miesiące później album 
też zrobił furorę. Fanki 1D 
to „Directioners”. Zachowa-
nia niektórych dziewczyn 
mogą uchodzić za... dziw-
ne. Przerażające to lepsze 
słowo. Włamanie do pokoi 
muzyków, czy grożenie oso-
bom, które w jakiś sposób 
naraziły się zespołowi, są 
tu na porządku dziennym. 
Powstał nawet o nich film 
dokumentalny pt. „Crazy 
abouy One Direction”. Jedna 

One Direction 
i przerażające fanatyczki
Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne, Louis 
Tomlinson i Niall Horan. Na dźwięk tych imion 
milionom nastolatek miękną kolana i rozpoczyna 
się długa tyrada „ochów” i „achów”. 

z wypowiedzi szczególnie za-
padła mi w pamięć: „Jestem 
częścią fandomu, który gdy-
by tylko chciał, to mógłby 
zabić”- jak wyraziła się jedna 
z fanek.. Więc i chyba niko-
go nie dziwi, że czternaście 
dziewcząt popełniło samo-
bójstwo po jego obejrzeniu. 
Oczywiście nie wszyscy po-
padają w taki fanatyzm. 
Większość to całkowicie 
normalne nastolatki, które 
po prostu lubią chłopców 
i ich muzykę. Moje przyja-
ciółki należą do „Directio-
ners” i nie wyobrażam so-
bie by mogły kiedykolwiek 
grozić komuś śmiercią na 
twitterze. Są jednak bardzo 
niezadowolone z faktu, że 
nowa trasa koncertowa po-
mija Polskę. Uważają, że to 
niesprawiedliwe, ponieważ 
według nich, zespół ma tu-
taj najwierniejszych fanów.  
Strona zespołu na Facebooku 
ma już ponad 20 mln użyt-
kowników. Film o chłopakach 
„This is us” w jeden week-
end zarobił 17 mln dolarów. 
Naprawdę łatwo jest ich po-
lubić. Są czarujący i zabawni, 
a przy tym bardzo przystojni. 
Ciekawe jest tylko ile osób 
będzie o nich pamiętało za 
dwadzieścia lat. Może nikt. 
Ale może przejdą do historii 
niczym The Beatles. 

Marta Równy



Dobry do końca
Według mnie film „Sierpniowe niebo. 
63 dni chwały” spodoba się wszystkim 
nastolatkom. Film ten pokazuje, jak się 
żyło podczas II Wojny Światowej. Jest 
tu dużo fragmentów, które pokazują, jak 
ludzie walczyli oraz porównanie zdjęć z 
czasów wojny i czasów gdy Polska jest 
już odbudowana. Bardzo ciekawie została 
zrobiona ścieżka dźwiękowa. Nigdy nie 
zostałem w kinie do samego końca (to 
znaczy do zakończenia napisów), a na 
tym filmie z chęcią oglądałem wszystkie 
stare zdjęcia przy napisach końcowych, 
wsłuchując się w melodie czasów wojny. 
Ten film wywarł na mnie ogromne 
wrażenie. 

Karol Jurmanowicz
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Śledztwo przeciwieństw 
Film ,,Gorący towar” jest to najlepszy film  komediowo 
– kryminalny jaki w życiu widziałem.  Agentka FBI 
Sarah Ashburn (Sandra Bullock) i policjantka Shannon 
Mullins (Melissa McCarthy) - dwie kobiety o zupełnie 
odmiennych charakterach - dostają misję. Mają złapać 
przemytnika narkotyków, o którym praktycznie agencja 
nic nie wie. Początki ich współpracy nie zapowiadają 
się najlepiej, jednak po dłuższym czasie udaje im 
się znaleźć wspólny język. To przyjemna komedia 
zawierająca wiele śmiesznych scen i precyzyjną fabułę. 
Po prostu film warty obejrzenia.

Adam Ciszewski

Nie przynudza
„Wałęsa. Człowiek z nadziei” to 
dobry film. Mówi o podstawowych 
wartościach, takich jak lojalność, miłość 
i przyjaźń. Ale przede wszystkim to film 
o wolności. Główni bohaterowie dążą 
do wolności, pragną jej i trzymają się tej 
idei niemal desperacko. Obsada dobrze 
wywiązał się ze swoich ról. Pomimo 
tego, że Monica Bellucci ostatecznie 
nie wystąpiła (bo nie było nas na 
nią stać) to naprawdę dobrze się to 
wszystko ogląda. Prawdziwe brawa 

należą się za wybór ścieżki dźwiękowej. Dialogi są dobrze napisane, nie ma przydługich, nudnych scen, 
na których można by usnąć. Naprawdę polecam.

Marta Równy

Filmowe rekomendacje
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Dzisiaj mamy na zastępstwie matematykę
i dlatego obejrzymy film historyczny.

I kto to powiedział, czyli...  garść powiedzeń, 
zwrotów i sytuacyjnych powiedzonek naszych 
kochanych pedagogów z „Katolika”.

Każdy atom dąży do szczęścia!

A jak będę niegrzeczna i postawię przed trójką minusa…

Nie dorosłeś do definicji! 
Kup sobie łopatki i grabki 
na promocji! Oszczędzisz!

Trzeba mieć prawdziwych przyjaciół, 

a nie takich wredusów…

Najpierw nasmarowałam się kremem i tłuszczem, 
żeby mi było ciepło, a potem poszłam pływać.

Zapoznajcie się z waszym nowym 

przyjacielem – układem okresowym! Teraz dla was wszystko jest 
takie magiczne: 
i przedmiot, i tablica...

No! Czego wymagamy od krzesełka?

Pamiętam… jak kiedyś chodziłam po górach. 

Spotkałam Wietnamczyka. Powiedział: Znam panią!  

A ja sobie myślę: Ja przecież nie znam żadnego Wietnamczyka!

Jak to nie nauczyliście się pracy domowej na pamięć? 

Co z waszym instynktem samozachowawczym?

Kobito! Nie pogrążaj się!

- Miłość, namiętność, pasja!
- Ale się kolega wczuł w romantyzm!

Nie, nie, nie… Ja nie mam 

kompetencji, nie mogę wam 

tego wytłumaczyć. 

Podaj mi definicję kota!
Co nam grozi jak będziemy wąchać klej? Śmierć!!!

A teraz posłuchajcie mnie tak jakoś mądrze!
Jestem matematykiem, 
ale nie jestem liczbowcem!


