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Gdy nie było SMS-
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Była zabawa,  
czas na naukę...
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STOP śmieciowemu 
jedzeniu

str. 8

Seriale - używka 
naszych czasów?
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„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

Po kolei. W listopadzie ze-
szłego roku nasi gimna-
zjaliści Oskar Skowroński 
(opiekun: Iwona Tataryn-Ja-
gielska) oraz Mateusz Czyż 
(opiekun: Małgorzata An-
toniak) zakwalifikowali się 
do etapu wojewódzkiego 
kuratoryjnego konkursu 
przedmiotowego z języka 
angielskiego.
A 10 stycznia 2014 roku 
sukces naszych gimnazja-
listów w Kuratoryjnym 
Konkursie Polonistycznym 
organizowanym przez 
Mazowieckie Kuratorium 
Oświaty. Na 17 uczniów z 
całego Radomia aż sześciu 
właśnie z naszej szkoły za-
kwalifikowało się do ostat-
niego, wojewódzkiego etapu. 
Finał odbył się 15 lutego w 
Warszawie. Laureatami zo-
stali: Magdalena Głogowska, 
Magdalena Melke (opieka: s. 
Barbara Pańkowska) i Dorota 

„Katolik” z laurami
Od początku roku szkolnego w „Katoliku” zebrało się sporo sukcesów w konkursach  
i olimpiadach. Więc dzisiaj się pochwalimy.

Pajączek (opieka: Krzysztof 
Szwarc). Natomiast miano fi-
nalistów zdobyli: Aleksandra 
Falkiewicz (opieka: s. Barba-
ra Pańkowska), Tomasz Ma-

zur i Barbara Spólna (opieka: 
Krzysztof Szwarc).
11 stycznia naszym uczniom 
poszło nieźle podczas finału 
konkursu z języka angielskie-
go dla uczniów klas trzecich 
gimnazjum „Think in En-

glish”. Aleksandra Gil zajęła 
II miejsce, a Oskar Skow-
roński otrzymał wyróżnie-
nie. W finale tego konkursu 
naszą szkołę reprezentowało 

dziesięciu trzecioklasistów: 
Mateusz Czyż, Aleksandra 
Falkiewicz, Aleksandra Gil, 
Magdalena Melke, Alek-
sandra Nowak (opiekun: 
Małgorzata Antoniak), 
Aleksandra Pawlak, Oskar 
Skowroński (opiekun: Iwo-
na Tataryn-Jagielska), Julia 
Bułakowska, Anna Koto-
wicz oraz Jakub Wieczorek 
(opiekun: Małgorzata Piąt-
kowska).
I wreszcie 1 lutego  Mateusz 
Czyż (opiekun: Małgorzata 

Antoniak) uzyskał tytuł fi-
nalisty w kuratoryjnym kon-
kursie przedmiotowym z ję-
zyka angielskiego. 
Oby tak dalej! Gratulujemy 
uczniom i ich nauczycielom!

Redakcja
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W spektaklu wystąpili: 
Karolina Bińkowska, Karolina Brzuszek, Na-
talia Celej, Krzysztof Chomicz, Piotr Głogow-
ski, Tomasz Gołębiowski, Jakub Kisiel, Piotr 
Kosiec, Wojciech Kowalczyk, Mateusz Kunert, 
Nina Kwiatkowska, Zuzanna Ługowska, Michał 
Pierściński, Paweł Prusiński, Wioletta Pysiak, 
Klaudia Różańska, Marcelina Simian, Krzysz-
tof Swend, Kaja Witkowska. 
Reżyserią zajął się jak zwykle prowadzący te-
atr sor Wojciech Ługowski, opracowaniem 
muzycznym Agnieszka Kobierska, scenografią 
Wojciech Sałek, kostiumami siostra Magdalena 
Zawadzka. 
Teatr Scene szykuje już kolejną premierę na 
wiosnę. Ma być bardzo poetycko...

RED

Nasze „Jasełka” zobaczyły tysiące!
W grudniu 2013 roku odbyła się kolejna, już 20 premiera naszego szkolnego Teatru Scene. „Jasełka” mogły też oglądać 
tysiące osób, które 6 stycznia przyszły na radomski Orszak Trzech Króli.
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Koszmar kartkówek
W ostatnim czasie coraz częściej napływają do nas skargi, że 
nauczyciele nie dają uczniom chwili wytchnienia. Tu już nie 
chodzi o to, że często cztery kartkówki dziennie to norma. 
Bardzo często nasi pedagodzy oficjalnie zapowiadają kart-
kówki, jednak później okazuje się, że tak naprawdę trzeba 
pisać sprawdzian – zakres materiału jest o wiele większy 
niż ostatnie trzy lekcje. Przykładem może być jedna z klas 
drugich gimnazjum, która w jednym tygodniu miała aż 11 
kartkówek! To byłoby jeszcze znośne, gdyby nie fakt, że kilka 
z nich okazało się być całogodzinnymi sprawdzianami!
Zgodnie z regulaminem naszej szkoły w dniu może być tylko 
jeden sprawdzian. Niestety nauczyciele przestali zwracać na 
to uwagę i wymagają od uczniów poświęcenia coraz więcej 
czasu na naukę. Niektórzy zarywają noce, żeby się czegokol-
wiek nauczyć. A przecież trzeba mieć jeszcze czas na inne za-
jęcia, jak spotkania ze znajomymi, granie na komputerze itd.
Więc apelujemy do pedagogów, aby mieli nad nami trochę 
litości i ograniczyli się z ilością sprawdzianów, gdyż musi-
my mieć też siły na wytrwanie w szkole i poza nią. Każdy 
z uczniów ma poza szkołą swoje prywatne życie, na które 
chciałby mieć czas!

REDAKCJA

F E L I E T O N

Bardzo muzykalni
Jakiś czas temu dało się słyszeć nieprzyjemne dla ucha piski 
dochodzące się z dyrektorskiego gabinetu. Okazało się, że to 
ks. Mirosław i ks. Piotr ćwiczą swój śpiew. Jednak sądząc po 
minie wychodzącej pani Kobierskiej, obaj księża mieli więcej 
zapału niż muzykalności. 
Naszemu dziennikarzowi udało się uzyskać komentarz: 
„Czyniłam już cuda, ale tutaj żadna moc nie pomoże. Może 
powinniśmy zacząć od łatwiejszych piosenek niż „Baśka miała 
fajny biust”.

Trening czyni mistrza
Film z tegorocznej studniówki szybko obiegł całą szkołę. Za-
dziwiliśmy się, że nauczyciele tak chętnie ruszyli do zabawy i 
tańca. Jednak z poufnego, wiarygodnego źródła dowiedzieli-
śmy się, że to wszystko było starannie wyreżyserowane! Nasi 
pedagodzy uważali, że ich umiejętności taneczne są na zbyt 
małym poziomie, aby dorównać młodzieży, dlatego hurtowo 
zapisywali się na zajęcia tańca! Ksiądz Woszczyk komentuje: 
„Czasami bardzo bolały mnie stopy, gdy moje partnerki po 
nich deptały, ale było warto!” Cieszymy się z sukcesu i życzy-
my wytrwałości w dalszej nauce!

Michał Rejmer

Plotki, ploteczki...

Miesięcznik „Kró-
lowa Świata” reda-
gują nauczyciele 
„Katolika”. Są tu 
recenzje, tematy 
kulturalne, histo-
ryczne i społeczne 
(np. o historii Wa-
lentynek, znacze-
niu świąt, harcer-
stwie katolickim, 
rodzinie Tochter-
manów), a także 
związane z życiem 
parafii – np. w 
ostatnim numerze 
o świetlicy środo-
wiskowej „Radość” 
czy inwestycjach 
w kościele. W każ-
dym numerze są 
„Trzy pytania do...”, 
felietony, cieka-
we wywiady, np. w 
ostatnim numerze 
o karnawale. 
Do „Paradiso!” pi-
sze właściwie ta 
sama grupa osób 
(ks. Mirosław Pra-
sek, Rafał Celej, Maja Janczy-
kowska-Kuna, Marcin Kuna, 
Wojciech Sałek, Krzysztof 
Szwarc,  Mirosław Wąsik, 

Trzy redakcje
Naszej gazecie nagle wyrosła silna konkurencja! Oratorium wydaje teraz, oprócz „Klonu”, 
również pisma „Królowa Świata” i „Paradiso!”.

Magdalena Wojtkiewicz, Ur-
szula Wolszczak-Paluch, ks. 
Piotr Woszczyk, Emila Za-
jączkowska, s. Magdalena 
Zawadzka), tematy też są po-

dobne, ale pismo 
jest trochę inne. 
Wychodzi tylko w 
Internecie, nie jest 
drukowane, ale 
jest za to bardziej 
kolorowe. Cza-
sami piszą tu też 
uczniowie. Nam 
bardzo podoba 
się strona po-
święcona wypo-
wiedziom małych 
dzieci. Możemy 
się tu np. dowie-
dzieć, że „mał-
żeństwo to koniec 
laby” (Wojtuś, lat 
5), „randka jest 
nudna, to zaba-
wa dziweczyńska” 
(Michał, lat 5), 
„ulubione danie 
wigilijne to mar-
gherita” (Piotruś, 
lat 6).
Wszystkie nume-
ry pism od po-
czątku istnienia – 
„Królowej Świata”, 

„Paradiso!” i „Klonu” – moż-
na obejrzeć na stronie www 
naszej szkoły. 

RED

Pamiętali
o Wyklętych
1 marca jest od niedawna 
Narodowym Dniem Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych. W 
naszej szkole grupa uczniów 
postanowiła uczcić pamięć 
poległych żołnierzy.

Zorganizowali wystawę, 
którą mogliśmy oglądać 3 
marca. Na długiej przerwie 
wyświetlono również film, a 
opowiadał on o losach tych, 
którzy walczyli o wolność 
naszej ojczyzny. Przez ten 
dzień przez radiowęzeł słu-
chaliśmy odpowiadających 
nastrojowi piosenek. Do-
dajmy, że 1 i 3 marca trwa-
ły miejskie uroczystości. W 
Radomiu stoi pomnik żoł-
nierzy Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość” przy ul. Be-
liny - Prażmowskiego.
Narodowy Dzień Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych to 
święto ustanowione w 2011 
roku. Jest poświęcone żoł-
nierzom, którzy po II woj-
nie światowej nie złożyli 
broni i sprzeciwiali się ko-
munistycznemu reżimowi. 
Szacuje się, że w latach 1945 
- 1956 w szeregach tzw. dru-
giej konspiracji walczyło od 
120 do 180 tysięcy osób.

 MR, RED
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Każda kultura na Ziemi 
ma swoje „dni miłości”. W 
Europie są to Walentynki. 
Walentynki mają skompli-
kowaną historię, wywodzą 
się jeszcze ze starożytnego 
Rzymu. Od XVI we Francji w 
dniu św. Walentego wręcza-
no kobietom kwiaty. Zwy-
czaj stopniowo wkraczał do 
kolejnych państw, aż w koń-
cu lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku zawitały 
do Polski. Walentynki (dla 
tych co nie wiedzą) są 14 lu-
tego. Św. Walenty to patron 

chorych na epilepsje, więc 
trochę nie pasuje do funkcji 
patrona zakochanych. Jedni 
doszukują się sensu w tym, 
że dokładnie tego dnia na 
Wyspach Brytyjskich wiele 
gatunków ptaków dobiera 
się w pary,  inni uważają, że 
stan uczuciowy niektórych 
zakochanych przypomina 
chorobę umysłową.

Ciekawie obchodziło się 
dzień zakochanych w Gre-
cji. Było to wielkie święto na 
cześć bogini miłości i płod-
ności, którą była Afrodyta. 

Afrodyzje, bo tak się nazy-
wało to święto, przypadały 
na czwartego kwietnia. Tego 
dnia organizowano mnóstwo 
hucznych przyjęć. Co cieka-
we, parę dni poprzedzających 
to święto kawalerowie, którzy 
chcieli wyjść za mąż, spędza-
li na zapraszaniu przyszłych 
żon. Możliwe było, że na ta-
kie przyjęcie do bogatego 

chłopaka przychodziło nawet 
20 „wybranek”, z których on 
wybierał jedną.

W Indiach świętuje się od-
rodzenie hinduskiego boga 
miłości Kamadewy. Hindusi 
to święto obchodzą w sposób 
dosyć nietypowy, bo przez... 
posypywanie innych koloro-
wym proszkiem i taniec. Ale 
żeby nie było, że ten proszek 
nie ma znaczenia: jeżeli po-
sypiemy kogoś kolorem czer-
wonym, oznaczać to będzie, 
że jesteśmy w tej osobie za-
kochani.  

Ciekawie (ty)dzień zako-
chanych jest obchodzony w 
Malezji. Są co do tego dwie 
tradycje. Jedna o nazwie 
„więźniowie miłości”, polega 
na tym, że dwoje zakocha-
nych jest ze sobą skutych na 
tydzień przed właściwym 
świętem. Na parę, która wy-
trzyma siedem, dni czekają 
spore nagrody. Druga tra-
dycja związana z tym dniem 
jest równie ciekawa. Wszyst-
kie panny pisały na cytru-
sach swoje dane kontaktowe 
i wyrzucały owoce do rzek, 

jezior lub mórz. Wtedy przy-
chodziła pora na kawalerów, 
którzy zaczynali poszuki-
wania tych owoców. Kawa-
ler, który uzbierał najwięcej 
owoców, dostawał nagrody 
nawet pieniężne.

Szkocja ma również cie-
kawą zabawę związaną z 
dniem zakochanych. Mia-
nowicie, każdy który chce 

znaleźć swoją drugą połów-
kę pisze na kawałku papie-
ru swoje imię i nazwisko, 
później wrzuca je do od-
powiedniego kapelusza. Je-
den kapelusz jest z danymi 
mężczyzn, drugi z danymi 
kobiet. Po hucznej uroczy-
stości około północy zaczy-
na się losowanie - każdy z 
uczestników loterii wyjmu-
je jedną karteczkę i poszu-
kuję drugiej połówki. Inną 
ciekawą formą świętowa-
nia organizowaną tylko w 
niewielu miastach, jest tak 
zwana „druga połówka na 
ulicy”. Pierwsza osoba płci 
przeciwnej, którą spotkamy 
na ulicy, w mniej więcej na-
szym wieku, zostaje naszą 
Walentynką. Z tą Walentyn-
ką (nieważne czy się podo-
ba, czy nie) trzeba spędzić 
cały dzień aż do wieczora.

Reasumując każda kultu-
ra ma swoje sposoby świę-
towania tego dnia miłości, 
czasami ten „dzień” jest po 
prostu dłuższy, inaczej się 
go świętuje, ale wciąż jest. 

Jakub Parteka

Z miłością dookoła świata
Za nami Walentynki, przed nami noc Kupały – nie ma rady, czas wreszcie napisać coś o miłości. Temu szlachetnemu uczu-
ciu poświęcamy w niniejszym numerze kilka stron. Zacznijmy od krótkiej podróży po świecie...
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- No dobra, to pytajcie...

Jak to się stało, że zaintere-
sował się pan informatyką? 
Bo przecież kiedy był pan 
w naszym wieku, to nikt o 
takim przedmiocie nie sły-
szał…

- Powiem więcej, nawet kie-
dy byłem na studiach, to 
dopiero był taki przedmiot, 
który się nazywał ETO, czy 
elektroniczne techniki ob-
liczeniowe, ale informatyki 
jako takiej nie było. Po stu-
diach zostałem na uczelni, 
moim zadaniem było przy-
gotowywanie zadań dla stu-
dentów i w międzyczasie 
pojawił się nowy przedmiot. 
Była to grafika komputero-
wa. No i zostałem do tego 
oddelegowany… Zupełnie 
przypadkowo, bo z wy-
kształcenia jestem mecha-
nikiem.

Jak pan ocenia podejście 
uczniów do przedmiotu?

- Wydaje mi się, ze młodzi 
ludzie są teraz bardziej nie-
cierpliwi. Chcą mieć wszyst-
ko podane i poukładane w 
głowie, ale jeżeli chodzi o 
samodzielne wyszukiwanie 
informacji, to nie jest to na 
najwyższym poziomie…

Czy moglibyśmy teraz 
przejść do pytań związanym 
z głównym tematem rozmo-
wy…

- |Czyli z miłością, tak?

Tak! Czy chciałby się pan 
podzielić z nami jakąś ro-
mantyczna historią?

- (śmiech) Problem gene-
ralnie polega na tym, że ja 
chodziłem do szkoły mę-
skiej! W związku z czym te 
kontakty były troszeczkę 
utrudnione. Spotykaliśmy 
się na takich… kiedyś to się 
nazywało prywatki. Jedna 
była bardzo romantyczna. 
Była to druga klasa szkoły 
średniej. Jak zwykle miło-
ści najczęściej nawiązuje się 

gdzieś na jakichś wyciecz-
kach, wyjazdach, prawda? 
No i jeździłem na obozy z 
Zakładem Energetyki Okrę-
gu Wschodniego nad mo-
rze. I tam poznałem bardzo 
fajną dziewczynę. Miała na 
imię Monika. Była uczen-
nicą Liceum Plastycznego 
w Nałęczowie, a mieszkała 
chyba… w Stalowej Woli. 
Kiedy były wakacje, to na-
wet się odwiedzaliśmy. To 
znaczy, wybrałem się tam 
do niej na motorze, z kwia-
tami. Ale kiedy się wakacje 
skończyły to powiem szcze-
rze – jeszcze to trwało może 
dwa miesiące. A potem nie 
wiem, natłok nauki, natłok 
jakiś dodatkowych zajęć 
spowodował, że te relacje 
miedzy nami się rozluźniły. 
Nie było SMS-ów, nie było 
telefonów komórkowych, 
jedyna korespondencja jaka 
istniała, to zwykłym, tra-
dycyjnym listem pisanym, 
w związku z tym wysłanie 
listu, czekanie powiedzmy 
około tygodnia, dwóch na 
odpowiedź... No i niestety 
to się skończyło. A szkoda.

- Ile miał pan lat, jak pan 
poszedł na taką pierwszą 
prywatkę?

- I się zakochał jeszcze w 
dodatku, co? To była chyba 
gdzieś druga klasa szkoły 
średniej.

A czy zauważył pan jakieś 
różnice w podejściu do ro-
mantyzmu u młodzieży? 
Powiedzmy, między cza-
sem, gdy pan był w naszym 
wieku, a teraz.

- Ja to inaczej mogę odbie-
rać. Myślę, że podejście było 
podobne, natomiast kwestia 
wieku… Teraz mam inne 
spojrzenie na to.

- Co chciałby poradzić pan 
uczniom, którzy są zbyt 
nieśmiali, by wyznać uczu-
cie swojej sympatii?

- Chciałbym opowiedzieć 
pewne zdarzenie, trochę 

ku przestrodze… Żeby pa-
miętać, że wkoło nas jest 
mnóstwo pięknych i warto-
ściowych osób, na które nie 
zwracamy uwagi, do których 
nie podchodzimy. Często 
chodziliśmy na tzw. wypady. 
Grupa była naprawdę fajna, 
składała się  towarzystwa 
mieszanego. Wyjeżdżaliśmy 
praktycznie co weekend, na 
dwa, czasem trzy dni w Góry 
Świętokrzyskie. Teraz zasta-
nawiam się jak moi rodzice 
to znosili, bo często były to 
wyjazdy bardzo spontanicz-
ne, a warunki były takie ja-
kie były, a w związku z tym 
i kłopoty bytowe. Mama na 
szczęście była taka dobra, 
że mieliśmy konserwy. Te-
raz jeśli chodzi o młodzież 
i poruszanie się, to jest już 
trudniej, prawda? Wtedy 
było chyba mimo wszystko 
bezpieczniej. A wracając do 
tematu - mieliśmy bardzo 
fajne koleżanki. Były przez 
nas noszone na rękach, do-
słownie. No bo wiadomo, w 
górach, jak jakaś była zmę-
czona, to się ją brało na ręce, 
bagaże brał ktoś inny. Ale 
ciągle nie dostrzegaliśmy w 
tych dziewczynach, że... to 
są dziewczyny. Dla nas to 
byli kumple, żeby wspólnie  
gdzieś tam iść, pozwiedzać, 
przeżyć jakąś przygodę. 
Były wykorzystywane cza-
sem do takich niecnych ce-
lów jak, głównie kiedy się 
nie chciało iść, to się łapało 
tzw. okazję. Jak taki chłopak 
stał przy drodze, to nieko-
niecznie kierowcy się za-
trzymywali. Ale dziewczyna 
to zdecydowanie tak. Mia-
łem taką koleżankę Anię, 
która była chyba rekordzist-
ką, bo raz udało jej się za-
trzymać… pociąg. 

O matko!

- Taki zwykły towarowy, no 
nie był to osobowy. W lesie 
akurat wolniej jechał. I rze-
czywiście, wziął nas, jecha-
liśmy na wagonach i loko-
motywą. Nie było nam to po 
drodze, jechał w kompletnie 
inną stronę, ale skoro już się 

zatrzymał, to nie mogliśmy 
sobie tego odmówić. Ale 
wracając do tematu – dziew-
czyny były rewelacyjne, cu-
downie spędzało się z nimi 
czas. Jak trzeba było krowę 
wydoić to też potrafiły, żeby 
na śniadanie było trochę 
mleka. Różnie to bywało. 
Aż przyszedł czas, że no… 
wiadomo, wiek ma swoje 
prawa, chłopcy z innej gru-
py, z klasy zaczęli się nimi 
interesować i potworzyły się 
pary. I do nas wtedy dotarło 
jaki mieliśmy skarb i tego 
nie ..  Ale było już za póź-
no. Więc nie ma się co wsty-
dzić. Jeżeli ktoś podchodzi z 
sercem do drugiej osoby, to 
nie powinien się obawiać, że 
będzie śmieszny. Jeżeli taka 
osoba zbędzie go śmiechem, 
to znaczy, że nie jest warta 
tego, co jej oferujemy i to 
my jesteśmy wygrani.

- Ma pan jeszcze jakieś 
inne wspomnienia z raj-
dów?

- Na przykład kiedyś poje-
chaliśmy na motorach nad 
morze. Rozbiliśmy się na 
takiej polanie. Cóż, cieka-
wie zrobiło się rano, gdy 
obudziliśmy się i usłysze-
liśmy: „Lotnik z prawej! 
Kryj się!” Okazało się, że 
rozbiliśmy się na poligonie 
wojskowym. (śmiech) Albo 
jeszcze inna historia… Na-
sza grupa była założycielem 
tzw. rajdu spódnicowego. 

Gdy nie było SMS-ów...
O łapaniu pociągu metodą na stopa, obozowisku na poligonie wojskowym i… miłości, czyli wywiad z sorem Tomaszem 
Barańskim. Rozmawiają Monika Nowakowska i Marta Równy.

Dokończenie na str. 6
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Wyglądało to komicznie, bo 
każdy uczestnik rajdu mu-
siał być ubrany w spódni-
cę. Najlepiej wyglądał nasz 
opiekun, Kazio Szymański. 
Żona uszyła mu taką dłu-
gą, kwiecistą spódnicę, co 
bardzo dobrze pasowało do 
jego długiej, bujnej brody. 
Problemy zaczęły się, gdy 
dojechaliśmy na stację w 
Skarżysku i chłopcy chcie-
li skorzystać z toalety. My 
z dłuższymi włosami i w 

spódnicach, skierowaliśmy 
się w stronę męskiej, a tu 
babcia klozetowa krzyczy 
za nami: „Dziewczynki, to 
nie damska!”. Ale to jesz-
cze nie wszystko. Potem za-
trzymał nas milicjant za… 
zakłócanie porządku! Gdy 
zażądał rozmowy z wycho-
wawcą, odwrócił się Kazio 
w swojej spódnicy i z brodą 
i z rozbrajającą szczerością 
zapytał: „O co chodzi?”. Mi-
licjant zdębiał. Od tamtego 

czasu rozpoczęła się nasza 
przyjaźń z owym funkcjo-
nariuszem.

Utknęło coś panu coś jesz-
cze w pamięci?

- Tak, sposób w jaki się ze 
sobą porozumiewaliśmy. 
Nikt właściwie nie znał na-
zwisk swoich kolegów, imion 
często też nie. Mówiliśmy do 
siebie ksywkami. Trudności 
pojawiały się, gdy przycho-

dziło się do kogoś do domu 
i drzwi otwierała mama. I nie 
wiadomo było jak zapytać, 
czy jest jej syn, no bo prze-
cież nie: „Gdzie jest Gała?”
A nieśmiałym chciałbym 
powiedzieć, że nie ma się 
czego wstydzić! Miłość to 
jest coś pięknego! Zakocha-
nie - cudowny okres życia i 
nie ma czego się bać! Jeżeli 
ktoś jest naprawdę zabloko-
wany, to polecam zapisać się 
do kółka teatralnego!

Dłużnik i cukierniczka

Kredyty i wszelkiego rodza-
ju pożyczki w większości 
przypadków nie kojarzą się 
dobrze. Ten stereotyp łamią 
rodzice jednej z naszych ko-
leżanek, którzy poznali się w 
sytuacji… „zaciągania dłu-
gu” w jednej z radomskich 
cukierni. Przyszła żona była 
nieugięta i „dłużnik” odszedł 
z kwitkiem i… bez wyma-
rzonego ciastka. Ale my my-
ślimy, że to wszystko było 
zaplanowane, bo jeszcze tego 
samego dnia podarował kon-
sekwentnej cukierniczce bilet 
do opery. 

Nieśmiały kolega

Wielka miłość do jednej ze 
szkolnych koleżanek przypa-
da w losie wielu chłopcom. 
Sytuacja staje się problemem, 
gdy delikwent nie ma odwa-
gi powiedzieć o tym swemu 
obiektowi westchnień. Nie-
śmiałym kolegą był niegdyś 
tata mojej koleżanki, jednak i 
na to znalazł sposób, prosząc 
swojego przyjaciela o zdoby-
cie numeru do dziewczyny. I 
raczej była to dobra decyzja, 
bo już od wielu lat są zgod-
nym małżeństwem. To wspa-
niała wiadomość dla dzisiej-
szych nastolatek – może i do 
nas wzdycha jakiś nieśmiały 
kolega…

Szkoła uczuć

Sprawdzanie egzaminów doj-
rzałości pomimo wzniosłej 

Miłość niejedno ma imię...
Choć czasem ciężko nam w to uwierzyć, ale nasi rodzice też byli kiedyś młodzi i… szaleńczo zakochani. Dyskretnie pod-
pytaliśmy uczniów „Katolika” o wspomnienia, którymi podzielili się z nimi ich rodzice odnośnie swojego pierwszego 
spotkania.

nazwy z pewnością nie należy 
do ulubionych zadań egzami-
natorów. Jednak, jak to zwy-
kle bywa, los zaskakuje nas w 
najmniej spodziewanych mo-
mentach. Znamy kogoś, kto 

poznał miłość swojego życia 
podczas... podliczania punk-
tów i korekty wypracowań. 
To budujące, że nawet pod-
czas wykonywania nieprzy-
jemnych obowiązków, może 

nas spotkać coś miłego…

Skalpelem do serca

Każda operacja chirurgiczna 
wiąże się z ryzykiem, dlate-

go nic dziwnego, że napawa 
strachem. Jednak historia 
kolejnej pary pokazuje, że w 
każdej, nawet najgorszej sy-
tuacji można doświadczyć 
szczęścia. Młoda dziewczyna 

przekraczała próg szpitala 
przerażona chorobą i per-
spektywą nieodległej opera-
cji. Wychodziła już z niego 
trzymając za rękę młodego 
lekarza (nota bene asystują-
cego przy zabiegu). Gdy moja 
koleżanka usłyszała o wspa-
niałych efektach operacji tar-
czycy, zapowiedziała, że zrobi 
wszystko, byleby dostać się 
na nią poza kolejką…
Powyższe historie pokazują, 
że miłość jest wszechobecna i 
najważniejsze to umieć ją do-
strzec. Czego i Wam właśnie 
życzę!

Monika Nowakowska

Subiektywny wybór 

piosenek o miłości

Lifehouse – “You and me one”

Republic – “Apologize”

Ron Pope – “A drop in the ocean”

The Fray – “Never say never”

Elton John – “Your song”

Oasis – “Wonderwall”

Celine Dion – “My heart will go on”

Aerrosmith – “I don’t want to miss 

a thing”

James Blunt – “You’re beautiful”

Savage Garden – “Truly madly 

deeply”

Ed Sheeran – “Give me love”

The Police – “Every breath you 

take”

Jason Mraz – “I won’t give up”

Coldplay – “Fix you”

The Beatles – “Yesterday”

Aleksandra Pańczyszyn
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W marcu na całym świe-
cie obchodzony jest Dzień 
Ziemi. W Polsce zazwyczaj 
22 marca - po raz pierwszy 
w Warszawie w roku 1990. 
Dzień Ziemi to właściwie 
nazwa dla szeregu imprez 
corocznie prowadzonych 
wiosną, których celem jest 
promowanie postaw ekolo-
gicznych w społeczeństwie. 
Organizatorzy Dnia Ziemi 
chcą uświadomić politykom 
i obywatelom, jak kruchy jest 
ekosystem planety ludzi. Na 
początku XXI wieku Dzień 

Mamy piękną Ziemię, chrońmy ją
Każdy z nas może przyczynić się choć trochę do ochrony środowiska i własnego gatunku. Jeśli nie będziemy szanować 
planety, na której żyjemy, marny nasz los...

Ziemi stał się okazją do or-
ganizowania akcji mających 
uświadomić młodzieży oraz 
całemu społeczeństwu, że na-
leży dbać o środowisko natu-
ralne. 
Pamiętajmy, że np. ważna jest 
segregacja śmieci - dla nas 
samych i młodszych poko-
leń. Gdyby nie odpowiednie 
składowanie odpadów do 
specjalnych pojemników, na 
każdym kroku potykaliby-
śmy się o nie. Bardzo ważny 
jest również recykling, po-
nieważ z zebranych odpa-

dów możemy otrzymać nowe 
produkty. W celu zachęcenia 
społeczeństwa do ochrony 
środowiska możemy prowa-
dzić akcje informacyjne, w 
których mówilibyśmy, jak 
postępować z odpadami i w 
odpowiedni sposób utrzymy-
wać porządek. 
Zanieczyszczeń przyrody jest 
bardzo wiele. Zaliczamy do 
nich między innymi: zanie-
czyszczenie wody, gleby, po-
wietrza. 
Aby walczyć z zakażoną 
wodą, należy budować wię-
cej oczyszczalni ścieków oraz 
racjonalnie gospodarować 
wodą. Tu również możemy 
mieć swój udział – np. w od-
powiednim momencie za-
kręcając kran. Wiele czystej, 
pitnej wody marnujemy tyl-
ko dlatego, że jesteśmy nie-
uważni.
Zanieczyszczenie powietrza 
polega na dostaniu się do at-
mosfery szkodliwych gazów 
(dwutlenek węgla, dwutlenek 
siarki, tlenek węgla, pyły wę-
glowe, pyły zawieszone oraz 
tlenek azotu). Trzeba również 
podkreślić fakt, iż wpływają 

one źle na organizm ludzki. 
W celu zwalczenia tej klęski 
można np. zamienić jazdę 
samochodem na jazdę na 
rowerze. Ludzie próbują też 
zmienić system ogrzewania 
domów (zamiast węgla wpro-
wadzić ogrzewanie gazem, 
bądź olejem napędowym), 
zamiast energii z elektrowni 
wykorzystywać w większym 
stopniu energię ze źródeł od-
nawialnych (farmy wiatrowe, 
elektrownie wodne, kolekto-
ry słoneczne). 
Zanieczyszczenie gleby pole-
ga na zmianie jej cech, unie-
możliwiając jej normalne 
użytkowanie. Aby zmniej-
szyć, bądź zlikwidować owe 
zanieczyszczenie należy od-
nawiać tereny zdewastowane, 
przeciwdziałać erozji oraz 
właściwie rozmieszczać użyt-
ki rolne i leśne. A my... my 
możemy np. brać w często or-
ganizowanych akcjach sprzą-
tania świata. Podsumowując, 
należy stwierdzić, że ekologia 
jest i powinna być ważnym 
elementem życia każdego 
człowieka.

Norbert Pawełski

Była zabawa, czas na naukę...
Tradycyjnie w pierwszy weekend stycznia na studniówce bawili się uczniowie i nauczyciele Katolickiego Liceum Ogólno-
kształcące im. Św. Filipa Neri. Tym razem w Leśnym Dworze. Zabawa, zabawa i po zabawie... Licealistom życzymy dziś 
sukcesów podczas zbliżającej się matury!



Podstawą chipsów są ziem-
niaki, które same w sobie są 
najzdrowszym składnikiem 
tego przysmaku. Jednak aby 
wyprodukować chipsy, muszą 
one przejść  proces obróbki, w 
czasie którego zachodzi wiele 

chemicznych procesów. Pod-
czas smażenia wytwarza się 
substancja o nazwie akryla-
mid, która według naukow-
ców jest      niebezpieczna 
dla układu nerwowego, a 
także może być czynnikiem 

rakotwórczym. Uważa się 
również, że regularne spo-
żywanie produktów o du-
żej zawartości akrylamidu 
może powodować pogłębie-
nie miażdżycy.  Im mniej-
sza jest masa ciała człowie-
ka, tym bardziej akrymalid 
może mu zaszkodzić, dlate-
go dla dzieci i nastolatków 
zjedzenie paczki chipsów 
jest bardziej niebezpieczne 
niż dla dorosłej osoby. 
Kolejnym składnikiem, 
który sprawia, że jedzenie 
chipsów jest niezdrowe, są 
tłuszcze, które stanowią od 
30 do 40 procent zawartości 
jednej paczki. Według ba-
dań podnoszą one poziom 
cholesterolu, co może do-
prowadzić do chorób serca, 
cukrzycy i osłabienia syste-
mu odpornościowego. 
Warto także wspomnieć o 

soli. Jedna paczka chipsów 
stanowi połowę dzienne-
go zapotrzebowania na sól, 
która powoduje wzrost ci-
śnienia tętniczego i może 
być przyczyną raka żołąd-
ka. Chipsy są także jednym 
z powodów nadwagi. Mała 
90- gramowa paczka to oko-
ło 500 kcal. Oznacza to, że 
zjadając dwie paczki tygo-
dniowo, w ciągu roku moż-
na przytyć 7 kilogramów.
Oczywiście zjedzenie od 
czasu do czasu paczki chip-
sów nie zagraża zdrowiu. 
Jednak jedzone w nadmia-
rze mogą powodować wie-
le chorób, a w najlepszym 
wypadku kilka nowych ki-
logramów na wadze. Zatem 
od zjedzenia paczki chip-
sów lepiej wybrać zdrowe 
przekąski.

Paweł Mazur
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Rząd naszego kraju przyjął projekt zakazu sprzedaży tzw. 
śmieciowego jedzenia w szkołach. 
Chodzi m.in. o chipsy, wafelki, colę, czyli produkty zawiera-
jące wzmacniacze smaku, sztuczne barwniki, dużą ilość soli. 
Jeśli projekt przejdzie, to uczniowie od przedszkola po gim-
nazjum nie dostaną już takich produktów w szkolnych skle-
pikach i stołówkach. W naszym szkolnym sklepiku można 
kupić zdrowe kanapki. Ale wielu uczniów sięga i tak po słody-
cze, chipsy, napoje energetyczne. Czy zjemy sobie sprawę z ich 
szkodliwości? Dziś trochę o niezdrowym jedzeniu.

STOP śmieciowemu jedzeniu

Chipsy a zdrowie
Chipsy to popularna przekąska w postaci cienkich, osuszonych plastrów ziemniaka. Wydawać by się mogło że wytworzone 
z wartościowego warzywa, są zdrowe. Jednak rzeczywistość jest zupełnie inna.

Niezdrowe byle co
Junk food czyli śmieciowe 
jedzenie – tak z angielska 
nazywa się żywność tanią i 
łatwą w produkcji, ale ubogą 
pod względem dietetycznym, 
zawierającą tzw. puste kalo-
rie. Żywność typu junk food 
zawiera zazwyczaj dużo soli 
kuchennej, tłuszczu i cukru, a 
także dodatków sztucznych i 
barwników, takich jak gluta-
minian sodu lub tartrazyna, 
natomiast niewielkie ilości 
białka, błonnika, soli mine-
ralnych i witamin.
Typowa żywność typu junk 
food to różnego rodzaju 
chrupki kukurydziane, po-
pcorn, chipsy, frytki itp. Do 
tej grupy zaliczane są też na-

poje typu cola (Coca-Cola, 
Pepsi) o znacznej zawartości 
cukru, ale minimalnej lub 
zerowej zawartości innych 
niezbędnych dla organizmu 
ludzkiego składników.
Takie jedzenie zwiększa ry-
zyko występowania cukrzycy, 
podniesionego poziomu cho-
lesterolu, wyższego ciśnienia 
i nowotworów. Mało tego, ba-
dania naukowców sugerują, 
że spożywanie śmieciowego 
jedzenia zmienia aktywność 
mózgu w sposób podobny 
do uzależniających narkoty-
ków takich jak kokaina lub 
heroina. 
Nie dość, że niezdrowe, to 
jeszcze uzależnia... 
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„Energetyki” często są mylone 
z napojami izotonicznymi, lecz 
zupełnie inaczej wpływają na 
organizm. Napoje energetycz-
ne są przeznaczone dla osób, 
których zapotrzebowanie na 
energię jest o wiele większe niż 
przeciętne, np. dla sportowców. 
Działanie „energetyków” pole-
ga na zwiększeniu koncentracji, 
wydolności organizmu, przy-
spieszeniu metabolizmu. Pro-
blem w tym, że fatalnie działają 
na wątrobę, serce i mózg.
Najczęściej składnikami takiego 
napoju są: kofeina, tauryna, gu-
arana, witamina B, różne zioła 
oraz.... dużo cukru. Skład jest 
uzupełniony przez wodę, dwu-
tlenek węgla, regulatory kwa-
sowości. Choć same składniki 
w małej ilości nie są szkodliwe 
dla zdrowia, to ze względu na 
wysoką ich zawartość w napo-
jach mogą być niebezpieczne 
– szczególnie gdy są spożywa-
ne przez dzieci albo kobiety w 
ciąży – tak jest np. w przypadku 
kofeiny. Zbyt duża dawka wita-
miny B może również wystawić 
organizm na niebezpieczeń-
stwo. Dawki przekraczające 
kilkudziesięciokrotnie dzienne 
spożycie tego składnika zanim 
zostaną wydalone z moczem, 
szkodzą. Co ciekawe, nie prze-
prowadzono badań, które w 
wyraźny sposób wskazywałyby 
na to, że witamina B faktycznie 
dodaje energii.
Najgłośniejszym chyba „energe-
tykiem” na świecie jest Red Bull. 
Marka czerwonego byka adre-
sowana jest głównie do dwóch 
grup konsumentów – młodzie-
ży i sportowców. Tymczasem 
np. Francja i Dania zabroniły 
jego rozprowadzaniu, ze wzglę-
du na to, że to niezdrowy koktajl 
witamin zmieszanych z glucu-
ronolactonem, niebezpiecznym 
produktem chemicznym, który 
został stworzony przez Depar-
tament Obrony Stanów Zjed-
noczonych w latach sześćdzie-
siątych, aby stymulować morale 
wojska w Wietnamie. Związek 
ten działał jako narkotyk ha-
lucynogenny, zwalczający stres 
wojenny. Jednak jego efekty w 
organizmie okazały się tak nisz-
czycielskie, że został wycofany 

Napoje energetyczne bezpieczne?
Ten słodki, musujący napój ma coraz większą rzeszę zwolenników. Przecież nic tak nie pobudza, jak trunek ze schłodzonej 
puszki. Jednak czy jest bezpieczny? Czy  naprawdę może dodać skrzydeł?

wobec wysokich wskaźników 
migreny, guzów mózgowych i 
chorób wątroby, które wystę-
powały u spożywających go 

żołnierzy. Mimo to, na puszce 
Red Bulla można znaleźć wśród 
składników glucuronolacton, 
skatalogowany medycznie jako 

stymulant. Na puszce Red Bulla 
nie figurują informacje na temat 
konsekwencji jego spożycia. 

Jakub Drabik 
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Filmy anty-miłosne...
Są filmy, które tylko potęgują tęsknotę za wielką miłością. A ja proponuję 5 filmów, po których obejrzeniu nie będziecie 
już tak zdołowani, że jesteście sami…

1. „Jak się pozbyć celulitu”
Jedyna polska produkcja w tym zbiorze. Ma kilka „epickich” 
tekstów…
2. „Do diabła z miłością”
Gra tu Ewan McGregor (coś dla nas, dziewczyny) oraz Renee 
Zellweger (więc i panowie mają na co popatrzeć). Polecam 
też po zerwaniu…
3. „Dziecko Rosemary”
Przepraszam, ale powstrzymać się nie mogłam... Ten film 
przypomina mi, jak bardzo może nam zaszkodzić pokładanie 
w „drugiej połówce” całej miłości i zaufania. Oj, poważnie…
4. „Anna Karenina”
Nic dodać nic ująć. Po tym filmie (nieważne która wersja, 
choć ta z Keirą jest nawet dobra - ja się na przykład porycza-
łam w kinie…) od miłości trzymamy się z daleka!
5. „Wielki Gatsby”
Podobne jak poprzednia pozycja, ale strony odwrócone. Tym 
razem ofiarą jest biedny Leoś (jeżeli oczywiście oglądamy 
wersję z 2013 roku). Mogłabym wprawdzie wymienić jeszcze 
kilka, ale i tak nie zdążycie ich obejrzeć. Jeżeli jesteście bar-
dzo zdesperowani, to polecam tylko trzy ostatnie filmy, bo 
dwa pierwsze dobrze się kończą…

Marta Równy

Full House 2 to drama (coś 
na wzór seriali, tylko bez se-
zonów) emitowana w 2012r 
w Korei Południowej, Japo-
nii, Chinach itp. Opowiada 
historię, instruktorki aikido 
Jang Man Ok (Hwang Jung 
Eum), która zostaje stylistką 
grupy Take One. Na ten po-
pularny duet składa się pra-
coholik i perfekcjonista Lee 
Tae Ik (No Min Woo) oraz  
z natury łagodny, wolny 

Romantyzm Dalekiego Wschodu
duch Won Kang Hwi (Park 
Ki Woong). Drama jest z 
gatunku komedii roman-
tycznej. Dzięki niej możemy 
poznać tajniki K-popu (to 
gatunek muzyki, znany w 
Europie głównie przez te-
ledysk Gangam Style-Psy) 
czy jak żyją ludzie w Korei 
Południowej, ich zwyczaje i 
sposób zachowania. Drama 
w Korei była bardzo popu-
larna. Full Hause 2 to seguel 

pierwszej części Full House. 
Obie części łączy motyw 
wspólnego domu, jednakże 
cała obsada aktorska oraz 
historia to dwie zupełnie 
różne bajki. Epizodów w tej 
dramie mamy 16 i myślę, że 
jest to idealna ilość. Nie za 
długa i nie za krótka. Ogól-
nie rzecz ujmując, według 
mnie drama jest zachwyca-
jąca i warta obejrzenia! 

 Sara Szuber 

Arctic Monkeys – warto znać
Arctic Monkeys - zespół „nieco” się różni od 
One Direction. Ich utwory możemy zaliczyć 
do muzyki indierockowej. Pomimo, że zespół 
powstał w 2002 roku i swoją pierwszą płytę 
wydał w 2006, sukces w Polsce odniósł dopie-
ro po premierze płyty AM, która miała miejsce 
9 września 2013 roku. Na wyspach albumy ze-
społu z przedmieść Sheffield za każdym razem 
odnosiły sukces i zajmowały pierwsze miejsce. 
W Polsce natomiast dopiero drugi krążek za-
jął nędzne, czterdzieste ósme miejsce. Można 
stwierdzić, że polski rynek jest trochę niedo-
informowany jeśli chodzi o muzykę. Do nas 
wszystko dociera z dużym opóźnieniem. No 
cóż, może kiedyś uda nam się i będziemy na 
czasie. Choć szczerze w to wątpię.

Aleksandra Pańczyszyn



-KULTURA-  KLON Marzec 2014 

11

Na początku możemy włą-
czyć dowolną scenę z osła-
wionej już „Gry o tron”. Co 
zobaczymy? Korupcję, zgrab-
nie przemyślane morderstwa 
polityczne, morderstwa jako 
takie w ogóle, seks, zdrady, 
kłamstwa. W dwóch słowach 
- złe wzorce. A serial jest 
przecież najchętniej ogląda-
nym i najczęściej ściąganym 
w historii. Czyżby pomimo 
tego po przed chwilą zostało 
powiedziane, miał jeszcze ja-
kieś plusy? 
Dalej „Pamiętniki Wampi-
rów”. Historia o ślicznej i 
niewinnej dziewczynie Ele-
nie i dwóch aż nazbyt przy-
stojnych braciach Stefanie i 
Damonie. Stefek i Damianek 
to półtorawieczne wampiry, 
które pozabijały się nawza-
jem, skłócone przez sobowtór 
Elenki. Elenka w pierwszym 
sezonie przeżywa swoją wiel-
ką pierwszą miłość z wraż-
liwym Stefanem, ale cóż… 
Damon nie gorszy. Kto teraz 
nie kocha złych chłopców w 
skórzanych kurtkach i z cza-
rującym uśmiechem, którzy 
nie przejmują się niczym i 
nikim? 
Co tam jeszcze? „Superna-
tural” czyli „Nie z tego świa-
ta”. Jak wolicie, ale dla mnie 
polska nazwa nie ma tego 
„czegoś”. Też dwaj bracia, tyle 
że tym razem nie walczą o 
dziewczynę, a on uwolnienie 
świata spod jarzma przeróż-
nych duchów, potworów i de-
monów.
„Dr House” czyli cyniczny i 
pokrzywdzony przez życie, 
aczkolwiek genialny lekarz. 
Temu serialowi nic nie moż-
na zarzucić i chyba nie tylko 

ja tak uważam, bo grono jego 
fanów wciąż rośnie, pomimo 
faktu, że telweizyjna emisja 
została już zakończona.
„Pretty little liars” - „Słodkie 
kłamstewka”. Znowu skopali 
sprawę z tytułem. Pięć dziew-
czyn… hmm cztery dziew-
czyny, bo piąta nie żyje. I w 
sumie o to chodzi.
„Dawno, dawno temu” to 
przyjemny, lekki serialik. 
Ciekawie jest zobaczyć, kim 
byłaby Królewna Śnieżka czy 
Zła Królowa w dzisiejszych 
czasach.
I na koniec dodajmy do tego 
tą polską kichę (paszteto-
wą?) w stylu „M jak Miłość”, 
„Klanu” czy „Barw szczęścia”. 
Żenada. Oczywiście jest kilka 
porządnych polskich produk-
cji - na przedzie z „Rodzinką.
pl” i „Czasem honoru”.
Seriale stały się używką na-
szych czasów. Gdy przycho-
dzimy do domu, po ciężkim 
dniu w szkole, po kilku kla-
sówkach, trudno znaleźć lep-
szy sposób na oderwanie się 
od nudnej rzeczywistości, niż 
wejście w kolorowy świat My-
stic Falls („Pamiętniki Wam-
pirów”) czy mroźnej krainy 
Westeros („Gra o Tron”). Bo-
haterowie są tworzeni tak, by 
całkowicie podbić nasze ser-
ca - nawet ironiczny Gregory 
House w jakiś sposób spra-
wia, że przywiązujemy się do 
niego, o dzielnej księżniczce 
Daenerys Targaryen nie mó-
wiąc. Historie rzadko kiedy 
powiewają nudą i są cudow-
ną odskocznią od naszych 
problemów. Trudno się od 
nich oderwać, ale w sumie to 
nikt chyba nie próbuje. Bo czy 
każdemu nie należy się czter-

dziestopięciominutowa chwila 
przyjemności z ulubionym se-
rialem? Jest nawet taki dowcip: 
„-Jak myślisz, kto w tym roku 
wygra wybory? Platforma czy 

PiS? - Szczerze powiedziaw-
szy, bardziej obchodzi mnie, 
kto zdobędzie Żelazny Tron  
w Westeros”.

Marta Równy

Seriale - używka naszych czasów?

,,3096 dni’’ to film nakrę-
cony na podstawie szokują-
cej historii Nataschy Kam-
pusch. Opowiada o losach 
niespełna dziesięcioletniej 
dziewczynki, porwanej w 
drodze do szkoły. 
Została uprowadzona w 
1998 roku w Austrii przez  
niejakiego Wolfganga Pri-
kopila. Przetrzymywana 
przez 8 lat w ciasnej piwnicy 

8 lat strachu
pod garażem w domu swego 
oprawcy, straciła nadzieję, 
że kiedykolwiek zobaczy 
swoich bliskich. Pewnego 
dnia udaje jej się uciec ze 
swego więzienia. 
Wolfgang, chcąc uniknąć 
konsekwencji, popełnia sa-
mobójstwo. Ten mocny film 
jest naprawdę warty obej-
rzenia.

                     Emilia Trybuł
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No to robimy nast
ępne zadancjum!

Skubańcy policjanci zapolowali 
na mnie! Normalnie zaczaili się  
w krzokach i mnie złapali!

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

Muszę zapłacić dentystce, 
że mi odcięła pół mordy!

A teraz zobaczę, 

czy jesteście inteligentni…

To nie jest zwykła szczoteczka,
 to cud techniki!

Jedziesz misiu!

No i G
ucio!

Gdyby na tronie był jakiś safanduła, a nie Chrobry…

Liczba 20 jest wredna!
Jesteś Chrobrym! Po co ci św. Wojciech?

I dzięki Julii Romeo przestał być fircykiem, 
a zaczął być odpowiedzialnym młodym mężczyzną!

Nie rozpraszaj tablicy! Nachalny złodziej chciał 
mi się dobrać do koszyka!

Czy ja wam pozwoliłam się ruszać?!

Chłopie, zmień dilera!

-  Mam koncepcję…

- Chyba antykoncepcję!
- Moja babcia skończyła wczoraj 80 lat!- A ty zaraz skończysz za drzwiami!


