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Jak wiadomo KLO jako je-
dyne w Radomiu może po-
szczycić się tablicami multi-
medialnymi i komputerami 
w każdej sali. Ale co z otwartą 
siecią wi-fi? Na razie nie mo-
żemy na nią liczyć. Wi-fi w 
KLO działa, jednak pozosta-
je kwestia udostępnienia go. 
Zdania nauczycieli są podzie-
lone na ten temat. Głównym 
problemem jest to, że ucznio-
wie będą mogli korzystać 
z Internetu podczas lekcji. 
Poza tym z Internetu można 
korzystać w bibliotece, jak i 
każdej sali lekcyjnej. 

Co nowego w „Katoliku”?
Sieć bezprzewodowa wi-fi, nowa sala gimnastyczna, stołówka i nowe  komputery w naszej 
szkole – o to spytaliśmy dyrektora KLO ks. Mirosława Praska.

Większość zastanawia się 
pewnie co będzie z starym 
systemem operacyjnym Wi-
dows XP, który niedawno 
stracił wsparcie technicz-
ne Microsoft, a występuje 
jeszcze w bibliotece, sali in-
formatycznej i niektórych 
salach. Otóż w sali infor-
matycznej mają zająć się 
tym  problemem nauczyciele 
informatyki, a w bibliotece 
i w innych salach po pro-
stu i tak będą wymieniane 
komputery. Wprowadzenie 
dziennika elektronicznego w 
naszej szkole zostało na razie 

wstrzymane, ponieważ firma 
nie spełniała wymagań posta-
wionych przez naszą szkołę.
Księdza dyrektora spytaliśmy 
też o gotowanie obiadów w 
naszej szkole. Jednak nie jest 
to możliwe, ponieważ szko-
ła nie jest przystosowana do 
prowadzenia kuchni.
Za to buduje się hala gimna-
styczna. Jej otwarcie przewi-
dziane jest na rok 2016, na 
25-lecie KLO. Większe re-
monty w naszej szkole nie są 
na razie planowane, poza od-
malowaniem sal i korytarza. 

Adam Ciszewski

Wzięło w nim udział  49 
uczniów z 12 szkół podsta-
wowych z Radomia i oko-
lic. Konkurs składał się z 
dwóch etapów, w pierwszym 
uczniowie rozwiązali 15 za-
dań interaktywnych, w dru-
gim zmierzyli się z zadania-
mi problemowymi. Wszyscy 

Interaktywne współzawodnictwo
Pod koniec marca  Katolickie Gimnazjum im. św. Filipa Neri w Radomiu przeprowadziło II Interaktywny Międzyszkolny 
Konkurs Matematyczny dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej.

uczestnicy otrzymali dyplo-
my i nagrody w postaci gier 
planszowych. Najlepszymi 
okazali się: Paweł Sławiński 
i Jakub Wardzyński (obaj z 
PSP nr 6 w Radomiu), Bar-
tosz Machnio z NSP w Owa-
dowie, Paweł Skorża zPSP nr 
33 w Radomiu. Fot. Rafał Celej
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Opiekunem Teatru Sce-
ne - do którego należą tylko 
uczniowie KLO - jest Woj-
ciech Ługowski, aktor ra-
domskiego teatru. Przez lata 
Teatr Scene zdobył wiele na-
gród na ogólnopolskich festi-
walach teatralnych, realizo-
wał takie przedstawienia jak 
„Szelmostwa Lisa Witalisa”, 
„Męczeństwo Piotra Ohey-
’a”. Wystawiano m.in. teksty 
Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego, Romana Brand-
staettera, Ireneusza Iredyń-
skiego, Sławomira Mrożka. 
Tym razem obejrzeliśmy „Bal, 
jakiego by Ionesco nie wymy-
ślił” – czasami zabawny, ale 
też trochę przerażający spek-
takl złożony z  wierszy naj-
większych polskich poetów: 
Zbigniewa Herberta, Stani-
sława Ignacego Witkiewicza, 
Mirona Białoszewskiego, 
Marii Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej, Wisławy Szymbor-
kiej, ks. Jana Twardowskiego, 
Tadeusza Różewicza oraz 
radomskiego poety Adriana 

Teatr Scene ma 10 lat!
W sobotę, 10 maja odbyła się już 21 premiera naszego szkolnego Teatru Scene. Przy okazji uczciliśmy dziesięciolecie dzia-
łań teatralnych, z których słynna jest nasza szkoła. 

Szarego.
21. premiera teatru zamieniła 
się w jubileuszową uroczy-
stość 10-lecia Teatru Scene. 
Okazja była tym lepsza, że 
w dolnym kościele przy ul. 
Grzybowskiej powstała pro-
fesjonalna scena (dotąd pre-
miery odbywały się po prostu 
w szkolnej sali).
- Nie mogło być, żeby filipini 
nie mieli swojego oratorium. 
I oto jest. Będzie ono otwarte 
na różne artystyczne inicja-
tywy. Będzie do prawdy pro-
wadzić przez piękno – po-
wiedział dyrektor szkoły ks. 
Mirosław Prasek.
Na premierę przyszedł tłum, 
również dawni aktorzy te-
atru (przez 10 lat w zagrało 
w sztukach 94 uczniów „Ka-
tolika”). Dziękowano arty-
stom Scene, w tym Agnieszce 
Kobierskiej i Wojciechowi 
Sałkowi, którzy od początku 
tworzą muzykę i scenografię 
spektakli.
- Jak mogliśmy się nie zgodzić 
na powstanie teatru? Prze-

cież szaleństwo mamy wpisa-
ne w charyzmat – wspominał 
ze śmiechem ks. Adam Maj, 
pierwszy dyrektor KLO.
W najnowszym spektaklu 
„Bal, jakiego by Ionesco nie 
wymyślił” występują: Karo-
lina Brzuszek, Natalia Celej, 
Piotr Głogowski, Wojciech 
Kowalczyk, Michał Pier-
ściński, Barłomiej Rumień-
czyk, Marcelina Simian, Ada 
Umińska, Kaja Witkowska. 

RED, fot. cozadzien.pl

LICZBY SCENE
21 premier
94 aktorów

11 miast
odwiedzonych z przedstawieniami

i wiele nagród:-)
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Zmieńmy repertuar
Nasze ostatnie wycieczki szkolne do kina nie są zbyt udane. Już prawie 
straciłem nadzieję, że można na nich liczyć na dobry film. 
Każdy chyba się zgodzi z moją oceną, jeżeli podam za przykład „Bitwy 
pod Wiedniem”. Efekty specjalne w tym filmie nie zasługiwały nawet 
na miano żałosnych, ale wiadomo, filmy patriotyczne zawsze są chęt-
nie oglądane w Polsce. Czy na pewno? Osobiście nie wybrałbym się na 
„Bitwę pod Wieniem”, nawet gdyby wciskali mi bilet do ręki.
Ciekawi mnie, jak zapamiętaliście film „Największy z cudów”? Ja na-
tomiast kojarzę go z fatalnym wykonaniem, które mówiąc krótko od-
rzucało. Owszem plusem w tym obrazie było przesłanie i fabuła, ale 
zdecydowanie jest on przeznaczony dla dużo młodszej widowni, nie 
dla gimnazjalistów i licealistów. Jeżeli mieliśmy już iść na film z moty-
wem chrześcijańskim, wolałbym poczekać i obejrzeć np. „Syna Bożego”.
Albo „Syberiada polska” . Nienajgorszy, choć powielający motywy z in-
nych filmów wojennych. Jednak mnie nie porwał, był po prostu nudny. 
Efekty specjalne i zdjęcia troszkę nadrobiły błędy scenariusza, ale po-
mimo to nie był to film wyjątkowy.
Na szczęście szkoła „wyratowała się” „Kamieniami na Szaniec”. Choć 
fabuła była mało związana z książką, historia opowiedziana przez 
reżysera była poruszająca. Dobre zdjęcia i świetna scenografia dały 
z siebie wszystko, tworząc  naprawdę dobrze ponury klimat wojennej 
Warszawy. 
Mam nadzieję, że w przyszłości uczniowie będą mieli większy wpływ 
na wybór oglądanych filmów w ramach lekcji.

Jakub Parteka

F E L I E T O N

W drugiej klasie uczęszcza-
my na zajęcia artystyczne, 
zatwierdzone przez minister 
edukacji. Czy dla uczniów w 
naszej szkole takie zajęcia są 
katorgą czy przyjemnością? 
Czy ktoś o dodatkowych 
dwóch godzinach w szkole 
myśli: „Ludzie, błagam was, 
po co oni mi dali jeszcze te 
zajęcia? Jakbym już i tak nie 
siedział/ła w tej szkole wy-
starczająco długo”?  A może: 
„Nareszcie coś fajnego”? 
W tym roku w gimnazjum 

Zajęcia artystyczne – katorga czy przyjemność?
Od paru lat w naszej szkole odbywają się tzw. zajęcia artystyczne. Jakie zdanie na ich temat mają uczniowie?

szkoła zaproponowała nam: 
teatr, media (reklama i dzien-
nikarstwo), plastykę oraz 
fotografię z elementami filo-
zofii. Zebraliśmy garść opinii 
na temat zajęć.

Teatr
Karolina Bińkowska: Zajęcia 
teatralne to bardzo interesu-
jąca i dobra metoda na wyra-
żenie siebie. Szczególnie mo-
tywujące są uwagi naszego 
nauczyciela. Jestem bardzo 
szczęśliwa, że mogę brać w 

nich udział, gdyż rozwijają 
mój światopogląd i są genial-
ną lekcją.
Asia Alberska: Pan Ługow-
ski próbuje otworzyć nas na 
świat, daje nam możliwość 
znalezienia swojego ja i po-
kazuje jak ważna jest ko-
munikacja międzyludzka. 
Ponadto świetnie organizuje 
nam czas i uczy zasad pracy 
w grupie” 

Fotografia  
z elementami filozofii
Ania i Weronika: Zajęcia po-
zwalają nam rozwijać umie-
jętności fotograficzne. Ro-
bimy zdjęcia, uczymy się, co 
to jest sztuka, perspektywa. 
Zajmujemy się też obróbką 
zdjęć. Dyskutujemy też na te-
mat sztuki. Jest ciekawie.
Gabrysia Pyrka: Na fotogra-
fii jest plastyka - rysujemy i 
piszemy, a ostatnio robiliśmy 
zdjęcia samym sobie. 

Dziennikarstwo
Paweł Mazur: Uczymy się do-
strzegać problemy i tematy w 
otaczającej nas rzeczywisto-
ści.

Norbert Pawełski: Dzięki tym 
zajęciom sprawniej piszę wy-
pracowania.
Adam Ciszewki: Jest śmiesz-
nie, często ciekawie, ale cza-
sami panuje tu za duży chaos.

Plastyka
Natalia: Na plastyce jest faj-
nie, tylko że w rzeczywisto-
ści mało uczymy się nowych 
rzeczy. Pani stara się nauczyć 
nas wrażliwości do świata i 
zauważania piękna oraz naj-
drobniejszych szczegółów. 
    
Podsumowując: wszystko 
chyba zależy od ludzi, któ-
rzy na takie zajęcia chodzą i 
co chcą z nich wynieść. Na-
uczyciele chcą nas nauczyć 
jak najwięcej, często na różne 
sposoby. Nie ma czegoś ta-
kiego jak złoty środek, więc 
każdy uczy tak jak umie i 
uczy się tak jak umie. Zaję-
cia artystyczne to po prostu 
zajęcia, które mają poszerzyć 
nasze horyzonty oraz zain-
teresować. Może oderwać na 
chwilę od komputera i Face-
booka? 

Sara Szuber

Tematyka tegorocznej edycji 
konkursu, którego organiza-
torem jest Katolickie Stowa-
rzyszenie „Civitas Christiana”, 
obejmowała 1 i 2 Księgę Kró-
lewską oraz Ewangelię św. Mar-
ka. 
Zwycięzcami zostali: Michali-

Biblijny konkurs
Aż 100 uczniów z 37 szkół ponadgimnazjalnych wzięło 
udział w diecezjalnym etapie XVIII Ogólnopolskiego Kon-
kursu Wiedzy Biblijnej. Gospodarzem zmagań 9 kwietnia 
było Katolickie Liceum Ogólnokształcące.

na Luśtyk (Zespół Szkół nr 2 w 
Kozienicach), Mateusz Trzaska 
(III LO w Radomiu) oraz Maria 
Kaszuba (IV LO w Radomiu).
Finał XVIII Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy Biblijnej od-
będzie się 2 i 3 czerwca w Nie-
pokalanowie.
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Katolickie Gimnazjum i Li-
ceum jest jedną z lepszych 
szkół w Radomiu. Bardzo 
zdziwiło mnie to, że nie 
wszyscy mieszkańcy naszego 
miasta wiedzą, że taka szko-
ła w ogóle istnieje! Niektórzy 
mówili, że owszem, słyszeli 
o niej, ale nie mają pojęcia 
gdzie się znajduje.

„Katolik” widziany z zewnątrz
Rozpoczął się okres rekrutacji do Katolickiego Gimnazjum i Liceum. Postanowiliśmy przy tej okazji spytać radomian, co 
sądzą o naszej szkole.

Na początek zapytałam zna-
jomych spoza szkoły. Usły-
szałam od nich, że to bardzo 
dobra szkoła, jednak jak dla 
nich poziom nauczania jest 
zbyt wysoki.
- Bardzo chciałabym uczęsz-
czać do tej szkoły, jednak 
boję się, że sobie nie poradzę 
– powiedziała nam Nina.

Odnalazłam panią Dagmarę, 
absolwentkę Katolickiego Li-
ceum Ogólnokształacącego. 
Powiedziała mi, że bardzo 
podobało jej się w szkole. Po-
znała wielu ciekawych ludzi 
i dowiedziała się mnóstwo 
interesujących rzeczy. Mówi-
ła, że trudno jej było odejść z 
„Katolika” i  naprawdę miło 
go wspomina.
Jednak nie wszystkie wypo-
wiedzi były pozytywne. Mag-
da była bardzo sceptycznie 
nastawiona do „Katolika”:
-Uważem, że to fajna szko-
ła, jednak nie chciałabym 
do niej chodzić, bo myślę, że 
uczęszczają tam osoby, które 
chciałyby wstąpić do zakonu 
lub zostać księżmi.
Starsza pani, mieszkanka 
osiedla Nad Potokiem bardzo 
skrytykowała naszą szko-
łę. Powiedziała, że nigdy nie 

posłałaby do niej swojego 
wnuczka, ponieważ ta szkoła 
sprowadza dzieci na złą dro-
gę. Gdy zapytałam, dlaczego 
tak sądzi, odpowiedziała:
-Nauczyciele zamiast uczyć o 
Bogu, poszerzać wiarę w Nie-
go, uczą kanonów i innych 
zbędnych rzeczy.
Nie chciała wyjaśnić, o co 
chodziło z tymi ,,kanonami’’, 
ale była bardzo zdenerwowa-
na tę odpowiedź wręcz wy-
krzyczała.
Jak widać zdania na temat 
naszej szkoły są podzielo-
ne. Niektórzy są do niej po-
zytywnie nastawieni, a inni 
wręcz przeciwnie. Niestety, 
z ww. wypowiedzi widać, że 
wiele osób kieruje się stereo-
typami i zamiast poznać na-
szego „Katolika”, powtarzają 
niesprawdzone rzeczy. 

Emilia Trybuł 

To nie było takie trudne... 
Jak co roku również gimnazjaliści musieli zmierzyć się z egzaminem. Spytaliśmy ich, co w teście klas trzecich sprawiło im 
najwięcej trudności i jakie mają plany na przyszłość. 

Aleksandra Ciepła: 
Egzamin był... normalny. 
Wiele pytań było oczywi-
stych, sporo też podchwy-
tliwych. Trzeba było być 
rozważnym. Język polski i 
matematyka nie sprawił mi 
kłopotu. Zadania były na po-
ziomie 2 klasy gimnazjum. 
Najtrudniejsze było słucha-
nie z języka niemieckiego, nie 
mam pewności czy udzieli-
łam dobrych odpowiedzi. Co 
dalej? Zastanawiam się nad 
dwiema szkołami: „Koperni-
kiem” i „Katolikiem”, ale wo-
lałabym zostać w KLO.

Anna Wesołowska: 
Egzamin zasadniczo nie spra-
wił mi trudności, była masa 
prostych pytań, na które dało 
by się odpowiedzieć nawet 
bez szerszej wiedzy lub przy-
gotowania. Co prawda nie-

które zadania były podchwy-
tliwe, ale i tak niezbyt trudne. 
Najdłużej musiałam się za-
stanowić nad ostatnim zada-
niem otwartym z matematy-
ki, dotyczącym objętość bryły. 
Co do liceum, to waham się 
pomiędzy klasą biochemicz-
ną w II LO i humanistyczną 
w naszym KLO. Trzecią opcją 
jest dla mnie Szkoła Plastycz-
na im. Józefa Brandta. Pewnie 
co najmniej trzy razy zmienię 
zdanie, zanim się ostatecznie 
zdecyduję.

Olgierd Gralec: 
Oprócz kilku trochę trudniej-
szych zadań najcięższą rzeczą 
na egzaminach było siedze-
nie na testach po 3 godziny. 
Ostatniego dnia nie ma się już 
ochoty pisać czegokolwiek. 
Egzamin był dość prosty. 
Np. część z języka polskiego 

nie wymagała zbyt wielkie-
go obeznania w lekturach i 
gramatyce. Przed testami nie 
byłem pewny co do poziomu 
trudności, ale po pierwszym 
dniu przestałem się denerwo-
wać. Nie mam jeszcze zielo-
nego pojęcia, do jakiej szkoły 
chcę iść. Mam kilka liceów w 
planach, ale na żadne się jesz-

cze nie zdecydowałem.
Przypomnijmy, że trzydnio-
wy egzamin gimnazjalny 
rozpoczął się w tym roku 23 
kwietnia. W Radomiu przy-
stąpiły do nich ponad 2 tysią-
ce uczniów. Przystąpienie do 
egzaminu jest jednym z wa-
runków ukończenia szkoły.

Norbert Pawełski
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Janina:  Jeśli chodzi o na-
sze gimnazjum, w wyborze 
pomogli mi raczej rodzice. 
A w liceum zostałam, ponie-
waż już znałam środowisko 
i nauczycieli i czułam się tu 
dobrze. Jestem zadowolona, 
że zostałam w tej szkole. Na-
uczyciele mają do ucznia lep-
sze podejście, niż w 
innych szkołach, 
są bardziej otwar-
ci na ich problemy 
i zawsze chętnie 
pomogą. Najmil-
sze to oczywiście 
zagraniczne wy-
cieczki organizo-
wane przez panią 
profesor Kozubek. 
Ostatnia wycieczka 
do Hiszpanii była 
wspaniała. Tych 
mniej radosnych 
wspomnień też tro-
chę by się uzbiera-
ło, ale teraz już nie 
pamiętam dokład-
nie. Na pewno były 
to stresy związane z 
klasówkami, egza-
minami itp. Jeszcze 
do niedawna nie 
wiedziałam wcale 
co będę robić po maturze. 
Dopiero kilka dni temu na-
brałam ochoty, by pracować 
w tym co lubię, czyli w ko-
smetykach. Znalazłam nawet 
taki kierunek na naszym ra-
domskim UTH.  
A na maturze obawiałam się 
tego, jakie będą tematy wy-
pracowań z podstawowego 
polskiego i tego, że na ust-
nym z niemieckiego komisja 
mnie czymś zaskoczy. 

Ania:  Wybrałam KLO, 
ponieważ według mnie jest 
jedną z najlepszych w Rado-
miu, a poza tym chodziłam 
tu do gimnazjum i wiedzia-
łam już jak to wszystko wy-
gląda, nie musiałam od nowa 
poznawać szkoły i ludzi.  
Jestem zadowolona ze swo-
jego wyboru. Nie przypo-
minam sobie żebym miała 

Maturzyści – jak będą 
wspominać naszą szkołę?
Kiedy oddawaliśmy naszą gazetę do druku, trwały właśnie egzaminy maturalne. Tych, którzy opuszczą w czerwcu mury 
KLO spytaliśmy nie tylko o egzamin, ale też o tym, jak będą wspominać „Katolika”.

jakieś niemiłe wspomnienia 
związane z ,,katolikiem”. Ra-
czej wszystko mi się podo-
bało. Choć wiadomo, że cza-
sem łatwo nie było. Ostatnia 
wycieczka była genialna, we 
wrześniu byliśmy między in-
nymi w Hiszpanii, ale też w 
innych pięknych miejscach 

jak np. w Nicei, która mnie 
zachwyciła. Wiem że Gdyby 
nie wycieczki ze szkoły, nie 
byłabym też w Paryżu i Pra-
dze.  
Z matur najbardziej oba-
wiałam się języka polskiego. 
Bałam się że będzie na wy-
pracowaniu lektura, którą 
słabo znam lub jej nie zrozu-
miałam. Ale na szczęście nie 
było tak źle. Mam nadzieję. 
Matematyka według mnie 
była dość trudna. Zarówno 
podstawa jak i rozszerzenie. 
Myślę, że nie będę zadowolo-
na ze swojego wyniku. 
Chciałabym studiować w 
Krakowie. Marzy mi się 
AGH. Myślę o inżynierii śro-
dowiska, ale to okaże się do-
piero po wynikach z matur. 

Kasia:  Poszłam do tej 
szkoły dlatego, że słyszałam 

wiele pozytywnych opinii 
na jej temat. Byłam po sła-
bym gimnazjum i miałam 
ambitne plany na przyszłość. 
Miałam wiele braków, chcia-
łam to nadrobić i uznałam 
że ta szkoła będzie dla mnie 
najlepszym rozwiązaniem. 
Najmilsze wspomnienia są 

związane z osobami jakie 
poznałam w tej szkole. Mam 
grupkę znajomych, z którymi 
nadal będę starała się utrzy-
mywać kontakty. Myślę że 
atmosfera panująca w szkole 
jest bardzo ważna. A atmos-
ferę tworzą ludzie i pomimo 
tego że pod koniec liceum 
tworzyło się wiele niepo-
trzebnych zgrzytów, to i tak 
właśnie ludzi będę wspomi-
nać najlepiej. No i na pewno 
żagle z sorami Mazurkiewi-
czami. Msze odprawiane na 
wodzie, dzikie konie, wie-
czorne ogniska i mroźne 
noce.  Mniej radosne wspo-
mnienia to w moim przypad-
ku częste nieporozumienia z 
nauczycielami.
Plany na przyszłość sprecy-
zowałam już bardzo daw-
no. Idąc do tego liceum nie 
umiałam NIC z chemii i bio-

logii. Wiedziałam jedynie, że 
będę lubiła się tego uczyć. No 
więc wybieram się do Lubli-
na, a jeśli chodzi o kierunek 
studiów to najprawdopodob-
niej weterynaria bądź anali-
tyka medyczna.
Jestem w tym momencie 
przed moimi najważniejszy-

mi maturami - cze-
ka mnie biologia i 
chemia na pozio-
mie rozszerzonym. 
Te dwa egzaminy 
decydują o moich 
dalszych planach. 
Postawiłam sobie 
wysoko poprzecz-
kę.
 
Justyna: Wy-
brałam KLO, bo to 
szkoła trzymają-
ca jakiś określony 
poziom, a teraz o 
takie coraz trud-
niej. Jestem zado-
wolona z wyboru 
i nawet gdybym 
mogła, nie zmieni-
łabym jej na żadną 
inną. Najmilsze 
wspomnienie to na 
pewno wycieczka 

do Paryża, albo dni skupie-
nia w Turnie, no i cudowni 
ludzie, których poznałam w 
„Katoliku”. Mniej radosnych 
nie mam, no chyba, że czasa-
mi małe problemy organiza-
cyjne
Na maturze z polskiego oba-
wiałam się pytań gramatycz-
nych no i tematów wypra-
cowania - były trudne, ale 
zawsze mogło być gorzej, 
więc jestem zadowolona. 
Na matematykę też nie ma 
co narzekać. Angielski pod-
stawowy był banalny, taki 
jakiego się spodziewałam, a 
nawet prostszy. Studia to był 
w moim przypadku bardzo 
łatwy wybór, lingwistyka w 
Warszawie albo w Poznaniu, 
mam nadzieję, że się dostanę 
i że nie będzie tak strasznie 
jak mówią.  

Aleksandra Pańczyszyn
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W uroczystości uczestniczyło 
około 800 tysięcy wiernych 
z całego świata. Przybyły 61 
delegacje z 54 krajów, w tym 
19 prezydentów, 24 premie-
rów i 23 ministrów, w tym 
prezydent RP Bronisław Ko-
morowski, premier Donald 
Tusk, marszałek Sejmu Ewa 
Kopacz i marszałek Senatu 
Bogdan Borusewicz. Po za-
kończeniu uroczystości piel-
grzymi mogli modlić się przy 
grobach obu świętych papie-
ży w Bazylice św. Piotra.
Kanonizacja Jana XXIII i 
Jana Pawła II to najważniej-
sze wydarzenie w Kościele w 
obecnej dekadzie i ostatnia 
tak wielka uroczystość zwią-
zana z papieżem Polakiem.

Jan XXIII, zanim został wy-
brany na papieża, nazywał się 
Angelo Giuseppe Roncalli. 
Urodził się 25 listopada 1881 
roku we Włoszech. Na urząd 
papieski został wybrany na 
trzydniowym konklawe, w 
wieku 77 lat. Sprawował go 
w okresie od 28 października 
1958 roku do 3 czerwca 1963 
roku. Jan XXIII podczas swo-
jego pontyfikatu zwiększył 
liczebność Kolegium. Jednak 

Dwaj papieże świętymi
27 kwietnia w Watykanie, na placu Świętego Piotra odbyła się uroczystość, jakiej w dziejach Kościoła jeszcze nie było. Na 
ołtarze zostali wyniesieni dwaj papieże: Jan XXIII i Jan Paweł II.

najważniejszą decyzją tego 
papieża było zwołanie II So-
boru Watykańskiego, którego 
zadaniem było otwarcie Ko-
ścioła na odłączonych i do-
stosowanie go do wymogów 
nowej epoki. Jedną z najważ-
niejszych decyzji soboru było 
Sacrosanctum concilium, 
czyli konstytucja o litur-
gii świętej. Jan XXIII został 
ogłoszony, razem z Piusem 
IX, błogsławionym 3 wrze-
śnia 2000 roku przez papieża 
Jana Pawła II.

Jan Paweł II to pierwszy Polak 
w dziejach wybrany na papie-
ża i pierwszy po 455 latach 
papież, który nie pochodził 
z Włoch. Karol Wojtyła uro-
dził się 18 maja 1920 roku w 
Wadowicach. Został wyświę-
cony na księdza 1 listopada 
1946 roku w Kaplicy w Pa-
łacu Arcybiskupów Krakow-
skich przez kardynała Adama 
Sapiehę. 4 lipca 1958 r. Karol 
Wojtyła został mianowany bi-
skupem tytularnym Ombrii, 
a także biskupem pomocni-
czym Krakowa. W 1962 r. zo-
stał krajowym duszpasterzem 
środowisk twórczych i inteli-
gencji. Na okres biskupstwa 

Karola Wojtyły przypadły 
także obrady II soboru waty-
kańskiego, w których aktyw-
nie uczestniczył.

13 stycznia 1964 r., półto-
ra roku po śmierci swego 
poprzednika, arcybiskupa 
Eugeniusza Baziaka, Karol 

Wojtyła został mianowany 
arcybiskupem metropolitą 
krakowskim. Ingres odbył 
się w katedrze wawelskiej 8 
marca 1964. W 1967 r. Karol 
Wojtyła został nominowany 
kardynałem. 28 czerwca 1967 
roku otrzymał w Kaplicy Syk-
styńskiej od papieża Pawła VI 
czerwony biret, a jego ko-

ściołem tytularnym stał się 
kościół św. Cezarego z Afryki.

16 października 1978 roku 
na zwołanym po śmierci Jana 
Pawła I drugim konklawe, w 
ósmym głosowaniu kardy-
nał Karol Wojtyła został wy-
brany na papieża i przybrał 
imię Jana Pawła II. Według 
szacunków, jego kandydaturę 
poparło 103 kardynałów na 
111 głosujących. Wynik wy-
boru ogłoszono o godzinie 
18.44. Podczas swojego pon-
tyfikatu Jan Paweł II odbył 
aż 104 pielgrzymki, w tym 8 
razy odwiedził Polskę. Zmarł 
2 kwietnia 2005 roku w Wa-
tykanie. Jego proces beaty-
fikacyjny był najkrótszym w 
historii Kościoła. Rozpoczął 
się miesiąc po pogrzebie, a 
zakończył się sześć lat po 
śmierci. 5 lipca 2013 r. wy-
dano dekret w sprawie cudu 
za wstawiennictwem bł. Jana 
Pawła II. Cudem tym, jak 
poinformował ks. Federico 
Lombardi, jest zatwierdzo-

ne przez lekarzy i teologów, 
niewytłumaczalne z punk-
tu widzenia medycznego, 
uzdrowienie Kostarykanki 
Floribeth Mory Diaz, cierpią-
cej na nieoperacyjnego tęt-
niaka mózgu. Otworzyło to 
drogę to kanonizacji papieża 
Polaka. 

Paweł Mazur
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Święty urodził się 21 lipca 
1515 roku we włoskiej Flo-
rencji jako syn Francisz-
ka i Lukrecji Mosciano. Na 
chrzcie  otrzymał imiona Fi-
lip Romulus. Gdy był mały, 
zmarła jego mama i starszy 
brat. Wychowywał go tata. 
Od dziecka był serdeczny dla 
innych i miał dobry humor. 
Jako żarliwy katolik często 
oddawał się długiej modlitwie 
i kontemplacji. W wieku 17 
lat opuścił Florencję wyru-
szając  w okolice Monte Cas-
sino do wuja, po którym miał 
odziedziczyć majątek i zostać 
kupcem. Jego pragnienia były 
jednak inne. Udaje się do 
Rzymu jako pielgrzym. U flo-
rentczyka, kierownika celnicy, 
otrzymuje pokój w zamian za 
naukę dwóch jego synów. Sam 
uczęszcza na studia filozoficz-
ne do Sapienzy i na teologię 
do augustianów. W 1544 roku 
w wigilię Zielonych Świąt, gdy 
modlił się w katakumbach 
św. Sebastiana, doświadczył 
podczas modlitwy ogromnej 
radości i stygmatu Ducha 
Świętego. Było to tak silne do-
świadczenie, że spowodowało 
powiększenie serca i złamanie 
dwóch żeber. Święcenia ka-
płańskie przyjął, mając 36 lat,  
w 1551 roku, za namową swo-
jego spowiednika. Posługę ka-
płańską rozpoczął w kościele 
św. Hieronima przez codzien-
ne sprawowanie Mszy świętej 
i spowiadanie. Od pewnego 
czasu marzył, aby wyjechać 
na misje do Indii, na szczęście 
dla jego podopiecznych został 
w  Wiecznym Mieście.
Filip Neri często stosował 
niekonwencjonalne metody 
nauczania, np. pewnej hra-
binie, która nie mogła sobie 
poradzić z grzechami języka, 

Filip Neri – patron radości
W poniedziałek, 26 maja będziemy przeżywać święto patrona naszej szkoły św. Filipa Neri. 

kazał za pokutę rozrzucić na 
wietrze worek pierza. Po ja-
kimś czasie dama przyszła 
znowu z tym samym wyzna-
niem. Święty zadał jej wte-
dy odwrotną pokutę: zebrać 
rozrzucone pióra. Uwielbiał 

rozśmieszać ludzi, których 
spotykał na ulicy, dziwacznie 
się zachowując ( np. golił po-
łowę twarzy). Bawił się także 
z dziećmi spotykanymi na 
ulicy, co w tamtych czasach 
było wydarzeniem bardzo 
rzadko spotykanym. Wkrót-
ce wokół jego osoby zaczęło 
się tworzyć środowisko ludzi 
chcących pogłębić swoje życie 
religijne. Filip Neri stworzył 

oratorium, w którym była 
muzyka, teatr, opowiadanie 
życiorysów świętych, czytanie 
Pisma Świętego, słuchanie hi-
storii kościoła. Zawsze tryskał 
humorem i chęcią do działa-
nia. Zaprzyjaźnił się także z 

wieloma późniejszymi świę-
tymi, m. in. Ignacym Loyolą, 
Karolem Boromeuszem czy 
Feliksem Cantalice. Zapo-
czątkował innowacyjną me-
todę nauczania prawd wiary 
ludzi świeckich,  pochodzą-
cych z marginesu społeczne-
go. Gdy zaproponowano mu 
urząd kardynalski odmówił, 
gdyż od kariery wolał pracę z 
trudną młodzieżą. Przyjmo-

wał jednakowo zarówno kar-
dynała jak i żebraka. Nie pa-
trzył na kogoś  przez pryzmat 
zamożności, lecz wszyscy dla 
niego byli równi, jako dzieci 
Boga. Jego życie było świa-
dectwem wiary i lekcją po-
godnego duszpasterstwa oraz 
dystansu do samego siebie. 
Założył Kongregację Orato-
rium w Rzymie, czyli zgroma-
dzenie księży, którzy tworzyli 
wspólnotę bez ślubów, dla 
posługi ludziom w oratorium. 
Stał się  doradcą papieży i 
wielu dostojników. Zmarł 26 
maja 1595 roku w noc święta 
Bożego Ciała. Został pocho-
wany w kościele Santa Maria 
in Vallicella -  Chiesa Nuova 
w Rzymie, który został zbu-
dowany z jego inicjatywy. 25 
maja 1615 roku wzniósł go 
w poczet błogosławionych 
papież Paweł V, zaś 12 marca 
1622 roku papież Grzegorz 
XV dokonał jego kanonizacji.
Święty Filip Neri otrzymał 
tytuł współpatrona Rzymu 
wraz ze św. Piotrem. Do dzi-
siaj jego innowacyjne dzieło 
kontynuują księża filipini. W 
Polsce posiadają 7 kongrega-
cji: w Gostyniu, Studziannie, 
Tarnowie, Bytowie, Radomiu, 
Tomaszowie Mazowieckim i 
Poznaniu.
Postawą św. Filipa Neri fa-
scynowali się święci papieże 
uśmiechu: Jan XXIII i Jan Pa-
weł II. Pamiętajmy, że mamy 
patrona, który zawsze nam 
pomoże, jeśli o to poprosi-
my. Przygotujmy się do tego 
wydarzenia i kierujmy się 
jedną z zasad świętego Fili-
pa: „Szczęśliwi młodzi, którzy 
mają czas, by czynić dobro. 
Dobro i radość są najlepszą 
drogą do świętości”.

Kacper Mazur

FILM O PATRONIE
W naszej szkole można wypożyczyć film DVD pt. Św. Filip Neri”, z serii „Ludzie Boga”. 
Młody ksiądz schodzi z kazalnicy i dociera do setek sierot, które żyją w ciemnych uliczkach 
Rzymu. Z radością, wiarą i determinacją wokół Filipa Neri zbiera się tłum dzieciaków, on 
śpiewa, gra i tańczy z nimi, daje im nadzieję. Tworzy pierwsze oratorium dla ich wspólnoty, 
gdzie każde dziecko ma prawo zrozumieć, jaka ścieżka w życiu jest dla niego przeznaczona...
Film opowiada piękną historię człowieka z niezależną duszą, który w Bogu widział źródło, cel 
i sens prawdziwego człowieczeństwa. 
W załączonej do płyty  książeczce dodatkowo tekst listu Ojca Świętego Jana Pawła II do człon-
ków Konfederacji Oratorium Świętego Filipa Neri.
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Krzyżyk na karcie obecności 
wywieszonej na szafce i po-
szukiwanie „uczniów”. Nie 
zawsze jest to proste, szcze-
gólnie, gdy robi się ciepło i 
ilość wolontariuszy jest więk-
sza niż liczba dzieci. Ale jest, 
siedzi nad książką i czyta za-
danie. Na pytanie czy pomóc 
odsuwa się nieco i pokazuje 
treść. Z pomocą wolontariu-
sza kończy ćwiczenia, jed-
nak nie zawsze jest to takie 
proste. Przeważnie dziecko 
ma problemy z uwagą, łatwo 
dekoncentruje się, szczegól-
nie pod wpływem kolegów 
ukazujących się co jakiś czas 
w drzwiach i proponujących 
wspólną zabawę. Czasem 
konieczne jest wyciągnięcie 
drobnego słodkie upominku, 
by zmobilizować zniechęco-
nego ucznia do pracy.

Niełatwa radość (zapiski wolontariusza)
Jaskrawoczerwone drzwi, ciemny hol, kręte schody i krzyki sporej grupy dzieci, wyraźnie słyszalne na półpiętrze. Świetli-
ca „Radość” udowadnia przez swoich podopiecznych, że życie naprawdę może być pełne uśmiechu.

Po odrobieniu zadań do-
mowych dzieci zajmują się 
najczęściej wspólną zabawą. 
Wiosną i latem odbywają 
się np. turnieje piłki nożnej 
na pobliskim boisku, zimą 
konkursy plastyczne. Około 
godz. 15.30 na podopiecz-
nych czeka podwieczorek 
przygotowywany na zmianę 
przez dziewczynki lub chłop-
ców z drobną pomocą sióstr.
Ogromną trudnością w pracy 
wolontariusza jest to, aby nie 
okazywać swoim uczniom li-
tości, bo ludzie z natury nie 
przyjmują jałmużny nada-
wanej z żalu nad czyimś lo-
sem. Należy raczej kierować 
się chęcią pomocy ludziom i 
traktować ich na równi z sa-
mym sobą - nie okazując sza-
cunku, nie możemy go także 
żądać od innych. A autory-

tet w pracy „nauczyciela” w 
świetlicy środowiskowej jest 
elementem niezwykle waż-
nym, bo jej podopieczni z za-
sady wolą postępować wedle 
swoich reguł.
Wolontariat to nie tylko „da-
wanie”, to również doskonały 

sprawdzian własnych umie-
jętności pedagogicznych, 
cierpliwości i pokory. Dla-
tego zachęcam do podjęcia 
trudnego wyzwania jakim 
jest praca tylko i jedynie za 
uśmiech. Za uśmiech dziecka.

Monika Nowakowska

Ile lat i książek liczy sobie 
nasza szkolna biblioteka?
- Biblioteka istnieje od 1994 
roku, więc właśnie obcho-
dzi 20 urodziny. Do wyboru 
mamy aż 13 tysięcy książek, 
wszystkie rodzaje. Rocznie 
książek jest dokupowanych 
około 30, może 40 pozycji. 
Ale pamiętajmy, że bibliote-
ka dysponuje też świetnym 
zbiorem filmów i czasopism. 

Biblioteka na ciebie czeka!
Z panią Renatą Konarską z naszej szkolnej biblioteki rozmawiał Paweł Zieliński.

No jest tu 11 komputerów z 
dostępem do sieci.

Praca w bibliotece jest trud-
na?
Pracuję tu od samego począt-
ku tj. 20 lat. Czy to trudna 
praca? Cóż, oprócz wiedzy 
trzeba również mieć niezłą 
krzepę do noszenia książek. 
Mimo to, bardzo mi się po-
doba ta praca, nie zamieniła 

by jej na żadną inną. Co do 
moich początków, po prostu 
zawsze tak było, że uwielbia-
łam czytać książki, stąd moje 
zamiłowanie i praca 

Co pani robi w wolnych 
chwilach? 
-W wolnych chwilach oczy-
wiście... czytam książki. Po-
dobają mi się przede wszyst-
kim dramaty i romanse. 

Czy uczniowie naszej szko-
ły pożyczają dziennie dużo 
książek? Co pani o tym my-
śli?Czy jest dobrze?
- Uczniowie naszej szkoły wy-
pożyczają przeciętnie około 
20-30ksiązek dziennie. We-
dług mnie to dobry wynik, 
zwłaszcza w czasach, w któ-
rych  ludzie młodzi nie sięgają 
za często do książek. Jest do-
brze, ale mogło być lepiej.
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Wszystko zaczęło się na to-
rze halowym,  gdzie zabrał 
mnie tata. Tak mi się spodo-
bało, że poszliśmy o krok 
dalej. W wakacje tata zapisał 
mnie do szkółki kartingowej, 
gdzie nauczyłem się podstaw 
jazdy gokartem i zasad pa-
nujących na torze, co zakoń-
czyło się egzaminem i uzy-
skaniem licencji kierowcy 
kartingowego, wydanej przez 
Polski Związek Motorowy. 
Mając licencję kierowcy, mo-
głem się już ścigać wyczyno-
wo.  Pierwsze moje zawody 
odbyły się na torze Radomiu, 
gdzie przeszedłem prawdzi-
wy chrzest bojowy. Pamię-
tam, że do południa było 
słonecznie, a później spadł 
deszcz. Mimo tak zmiennych 

Marzę o Formule 1
Moją pasją są wyścigi kartingowe. Mam nadzieję, że będzie to wstęp do czegoś większego...

warunków atmosferycznych 
udało mi się zakwalifikować 
do grupy A,  w której star-
towali najlepsi zawodnicy w 
Polsce. 
Aktualnie staruję w polskich 
rundach Rotax Max Challan-
ge oraz Europejskich Central 
Eastern European. Pierwszy 
mój sukces to II miejsce w VI 
rundzie Mistrzostw Polski w 
2012 roku w kategorii „Mini 
Max”. W 2013 r. przeszedłem 
do wyższej kategorii „Junior 
Max” i zająłem II miejsce 
w VIII rundzie Mistrzostw 
Polski oraz III miejsce w XII 
rundzie Mistrzostw Polski.                       
Obecny sezon 2014 zaczął się 
dla mnie bardzo obiecują-
co: w II rundzie Mistrzostw 
Polski zająłem II miejsce. 

Aby mieć dobrą formę, tre-
nuję praktycznie przez cały 
rok, od marca wyjeżdżam na 
zgrupowania i każdy wolny 
weekend spędzam na torze. 
Poza sezonem ważne jest 
utrzymanie sprawności fi-

zycznej, wiec trenuję w domu 
i na basenie. 
W przyszłości chciałbym zo-
stać zawodowym kierowcą, 
moje marzenie to oczywiście 
Formuła 1. 

Karol Jurmanowicz

Wszyscy nie mogli się do-
czekać wyjazdu, podczas 
którego w 12 dni zwiedzić 
mieliśmy aż 4 kraje: Niemcy, 
Belgię, Luksemburg  i przede 
wszystkim Francję. 
Pierwszego dnia wszyscy w 
Berlinie byli pod wrażeniem. 
Nikt nie spodziewał się ta-

Ach, ten Paryż, ach ten Berlin...
W sobotę, 26 maja o drugiej nad ranem część uczniów naszego gimnazjum i liceum wyjechała na wspaniałą wycieczkę.

kiego ekologiczne-
go i nowoczesnego 
miasta. Różowe rury, 
czyste parki, piękne 
graffiti na ścianach... 
Naleśniki, zieleń, 
muzea - to wszystko 
krzyczało „Berlin”!
Potem Belgia. W 
Brukseli wszyscy 
byli szczęśliwi ze 
spotkania z siostrą 
Beatą. Bardzo za 
nią tęskniliśmy! W 
Brukseli byliśmy też 
w wielkim europar-
lamencie. Trzeciego 
czwartego i piątego 
dnia zwiedzaliśmy 
Francję. Widzieliśmy 
plaże, zamki, muzea, 
obrazy Clauda Mo-
neta i wiele innych 

wspaniałości. Wszyscy byli-
śmy pod wrażeniem.
We Francji jedliśmy obiady 
w restauracjach „Flunch” – to 
było nam potrzebne, bo wy-
cieczka była bardzo energo-
chłonna... Piątego dnia byli-
śmy już w Paryżu. Nareszcie 

mogliśmy zostawić nasze 
walizki w tym samym hotelu 
przez 3 dni! To była ulga, bo 
autokar stał się naszym do-
mem...
W Paryżu widzieliśmy Wer-
sal, Luwr i oczywiście „Mona 
Lisę” - niestety trudno było 
zrobić zdjęcia ze względu na 
tłum ludzi. 
Ósmego dnia stało się to, na 
co wszyscy czekali – zoba-

czyliśmy wieżę Eiffla. Ni ety-
ko zobaczyliśmy, ale i weszli-
śmy na nią w nocy! I żadne 
z rzeczy, które usłyszeliśmy o 
Paryżu jako mieście świateł, 
nie były przesadzone!
Widok z wieży był przepięk-
ny!

A kiedy z niej zeszliśmy, wo-
kół grała muzyka, wszędzie 
były zakochane pary... At-
mosfera była cudowna. A w 
autokarze nasze ukochane 
nauczycielki włączyły nasze 
ulubione francuskie piosen-
ki, do których wszyscy tań-
czyli.
Kolejnego dnia wszyscy byli 
„padnięci”. I to był niestety 
koniec Paryża...
I jeszcze wyjazd do Luksem-
burga, gdzie wszyscy byli 
zdziwieni  - nikt takiego ci-
chego miasta nie widział.
Ostatniego dnia zwiedzali-
śmy Drezno, gdzie przewod-
nik opowiadał nam o historii 
i rzucał “przezabawne” żarty. 
Wszystkim bardzo podobała 
się  szczególnie pora obia-
dowa, podczas której gdzie 
spróbowaliśmy prawdziwego 
niemieckiego sznycla. Nie-
stety, to był ostatni dzień na-
szej wycieczki. Ale wszyscy 
byli bardzo szczęśliwi i pod 
wrażeniem. Pozostaną cu-
downe wspomnienia. 
 Karolina Bąk 
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Za pierwszy przykład weź-
my filmy wyreżyserowane 
przez Petera Jacksona. Cała 
trylogia „Władcy pierścieni”, 
a zwłaszcza „Drużyna pier-
ścienia”, czyli pierwsza część. 
Wyprodukowana ponad 14 
lat temu osiągnęła olbrzy-
mi sukces, który nieprędko 
się powtórzy. Przerzucenie 
na ekran powieści Tolkiena, 
który jest nazywany ojcem 
fantazy samo w sobie gwa-
rantowało olbrzymią oglą-
dalność. Twórcy popełniliby 
błąd, gdyby próbowali dodać 
wątki od siebie. 
Zrobili tak przy ekraniza-
cji „Hobbita”. Być może dla 
większego zysku podzielili tę 
krótką historię aż na 3 części, 
próbując zrobić nową trylo-
gię, za co od fanów Tolkiena 

Książki a adaptacje
Bardzo niewiele filmów, które powstały na podstawie książek można nazwać wiernymi adaptacjami. Często bardzo odbie-
gają one fabułą od wzorca. Czy to jest dobre? Zależy od przypadku.

zebrali dużo niepochlebnych 
komentarzy. Jeden dłuższy 
film sprawiłby się lepiej niż 
trzy, które z powodu roz-
ciągnięcia akcji na w sumie 
dziewięć godzin, muszą mę-
czyć. Peter Jackson chciał 
zrobić coś dobrego, ale wy-
szedł mu dziwny twór, któ-
rego nie można nazwać ani 
przebojem, ani ekranizacją 
dzieł J.R.R. Tolkiena.
Teraz coś polskiego -  
„Wiedźmin” Andrzeja Sap-
kowskiego. Ten tytuł, tłu-
maczony na wiele języków, 
z którego właściwie możemy 
być dumni, jako film został 
kompletnie zepsuty. Ta pol-
ska produkcja okazała się 
wielkim niewypałem. Micha-
ła Żebrowskiego osadzono 
w roli głównej, czyli tytuło-

wego wiedźmina. Nie zagrał 
on źle, ale całkowitym mi-
strzostwem nazwać tego nie 
można. Scenarzyści nie popi-
sali się swoim wyobrażeniem 
zdarzeń przedstawianych w 
książce. Najlepsze wątki były 
urywane w połowie, nie do-
prowadzane do końca, część 
postaci nie pojawiała się w 
ogóle, a te które już były, zo-
stały wypaczone. Materiał na 
dobry hit filmowy był, ale 
nie został odpowiednio wy-
korzystany.
Trzecią i ostatnią adapta-
cją, którą wspomnę to „Ka-
mienie na szaniec”. Lektura 
obowiązkowa dla polskich 
gimnazjów, przez co czytana 
niechętnie. Niedawno prze-
niesiono ją na duży ekran, 
dlatego wszystkie szkoły 

ruszyły zobaczyć, co twór-
cy przygotowali. No i moim 
zdaniem nie popisali się 
zbytnio, przynajmniej pod 
kątem zgodności z powieścią. 
Akcja zaczyna się w połowie 
opowieści z książki, a przez 
cały czas trwania jest moc-
no okrojona. Inna sprawa, że 
film może przedstawiać się 
zdecydowanie atrakcyjniej 
niż książka. Jest łatwiejszy w 
odbiorze  i przyjemniejszy. 
Ale niezgodny z oryginałem.
Podsumowując, zmiany w 
fabule książek wcale nie są 
takie złe, ale tez nie zawsze 
wychodzą na dobre. Czasami 
są nawet zalecane, ale trzeba 
uważać, żeby nie przesadzić. 
Wszystko zależy od przypad-
ku.

Michał Rejmer

„Hannibal” to jeden z nie-
wielu produkowanych dziś 
seriali, który - by przyciągnąć 
przed ekrany odbiorców - nie 
potrzebuje żadnych scen czy 
powiązań erotycznych. 
I za to duży plus. Bo tego jest 
już po prostu w telewizji za 
dużo. 
Gdy w niedzielny wieczór 
włączam sobie odcinek, nie 
obawiam się, że nagle zza 
jakiejś ściany wypadnie roz-

Inteligentnie i bez golizny
golaszona pani. Chyba, że 
będzie to... pani martwa. 
Najprawdopodobniej też bez 
głowy…
Inteligentne dialogi, świetnie 
nakreślone postacie - serial 
naprawdę polecam, gdyż po-
trafi człowieka wciągnąć bez 
reszty, a czasami po obejrze-
niu nie wiesz gdzie tak do-
kładnie się znajdujesz i co 
właśnie się stało...

Marta Równy
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Na festiwal składają się 
warsztaty filmowe, pokazy 
młodego kina oraz klasyki, 
wykłady profesjonalistów 
z branży filmowej a także 
liczne panele dyskusyjne czy 
koncerty.
Podczas otwartych wykładów 
dla publiczności zapraszani 
są przedstawiciele branży fil-
mowej i telewizyjnej, którzy 
przeprowadzą cykl wykła-
dów obejmujących poszcze-
gólne etapy realizacji utworu 
filmowego. Jest to wyjątkowa 
okazja, by uzyskać wiedzę 
dostępną tylko w szkołach 
filmowych. Można także oso-
biście uczestniczyć w dysku-
sjach z profesjonalistami.
Młodzież z całej Polski po-
zna, poprzez własne do-
świadczenia, proces powsta-
wania filmów od kuchni.

Rozpocznij lato z filmem!
Kameralne Lato to jedyny festiwal ogólnopolski filmowy w Radomiu. W tym roku siódma już edycja tego przedsięwzięcia 
odbędzie się w dniach 6-12 lipca. Więc jeśli podczas wakacji macie czas...

Nie zabraknie również części 
rozrywkowej w postaci kon-
certów, pokazów filmów z 
muzyką na żywo.
Jak zawsze ambasadorem 
festiwalu jest popularna ak-
torka Anna Mucha. W tym 
roku funkcję przewodniczą-
cego jury konkursu główne-
go obejmuje znany polski re-
żyser Janusz Zaorski, twórca 
filmów takich jak „Syberiada 
Polska”, „Piłkarski Poker” czy 
„Matka Królów”. Nagrodą 
jest przyznawany od 2013 
roku „Złoty Łucznik”.
Na festiwalu przedstawiana 
są filmy fabularne, doku-
mentalne i animowane. Jest 
to jedyna impreza tego typu 
w Polsce, która jest organizo-
wana w partnerstwie z poli-
cją.

Marta Równy

Świetne „Metro 2033” Dmitry’a Glukhovskyego
Metro 2033 według mnie jest jedną z najlepszych książek fantastycznych ostatnich lat. Trochę 
dziwi fakt, że autor miał problem z jej wydaniem. Po opublikowaniu tekstu na stronie inter-
netowej dopiero z pomocą czytelników wydał książkę, która zachwyciła rzesze czytelników z 
całego świata.
„Metro 2033” opisuje losy pozostałej przy życiu ludzkości, która przetrwała wojnę atomową, 
ukryta w tunelach moskiewskiego metra. Stara się ona zachować jak kulturę i walczyć ze stwo-
rzeniami nowego ekosystemu. Jednak, jak to ludzie, każda frakcja stara się o dominację w 
całym metrze.
Nie jest to zwykłe science - fiction, książka porusza wiele aspektów życia, a właściwie egzysten-
cji w postapokaliptycznym świecie. Dotyka problemów życia codziennego, wchodzi w sferę 
socjologii i po części psychologii ludzi, którzy walczą o szanse na jutro dla ludzkości. 

Jakub Parteka

K-Pop Extreme Survival
 
K-Pop Extreme Survival to drama emitowana w 2012 r. w Ko-
rei Południowej, Japonii, Chinach. Opowiada historię  Ji Seung 
Yeon (Go Eun Ah)  - dziewczyny, która chce zostać gwiazdą 
k-pop. Chcąc wesprzeć swojego przyjaciela - Kwon Ji Woo 
(Kwak Yong Hwan) w castingu do nowego boysbandu zosta-
je... uznana za chłopaka i przechodzi pod skrzydła wytwórni, 
której gwiazdą jest apodyktyczny, samolubny i wredny Kang 
Woo Hyun (Park Yoo Hwan). Drama jest z gatunku komedii 
romantycznej. Dzięki niej możemy poznać tajniki k-popu oraz 
jak żyją ludzie w Korei Południowej, ich zwyczaje i sposób za-
chowania. Jest o tyle ciekawa i inna od innych, że główna boha-
terka udaje chłopaka. Drama w Korei była bardzo popularna. 
Ogólnie rzecz ujmując, według mnie drama jest zachwycająca 
i warta obejrzenia!

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

To jest to, czyli dzwonek!
Wygładzę twój język!

Dziewczyny, przestańcie kwękać!
Zapłodnienie to nie dyskoteka!

Masz idealne warunki, żeby zostać trybunem ludowym! Dobrze by cię 
było widać!

Ja to mogę z wami o „Dziadach” pogadać!
Ja się jaram Kochanowskim!

Twój suchar był tak suchy, że aż otworzę drzwi!
Wasze sprawdziany to zmarnowany papier!
Myśliwy chciał wykorzystać Świteziankę!

Okiełznaj rzeczywistość!
Czy ja zawsze muszę robić za Cerbera?

Pamiętajcie, że wilkołaki nie zjadają byle kogo!
I na szczęście Wacław II umarł. Znaczy na szczęście dla nas…

Ale z was kalekusy!
Przepraszam was, jestem dzisiaj jakaś zamulona…

Czy myślenie jest ci obce?
Najlepszy sposób, żebyś przestał gadać to cię zapytać!

Rozrabiasz jak bury zając za miedzą!

Wykształcenie nie piwo, nie musi być pełne.
Zgłaszam kropkę!

Dresy to polski krój narodowy.
Co mnie kopiesz w ławkę?

Kocham cię, ale jesteś za duża, żeby zmieścić się w moim sercu!
Co ty gadasz kobieto? A przepraszam – feministko!

Ta sala jest mniejsza niż moja garderoba!
Na obozie harcerskim pożyczyliśmy od przeciwników szpadel i 

przekopaliśmy im cały obóz.
Pędzimy z tym materiałem jak na kangurze przez Australię!

I dla równowagi – kilka równie interesujących 
tekstów uczniów...


