
uzyskało piątą lokatę w regio-
nie. 

Duża część wyróżnio-
nych w badaniach placówek 
to szkoły katolickie. Źródłem 
sukcesu są: dobra atmosfera, 
współpraca nauczycieli i ro-
dziców oraz dbałość o cało-
ściowy rozwój uczniów.

Z niecierpliwością cze-
kamy na kolejne zestawienie. 
Wierzymy, że Złota Tarcza 
jest w zasięgu.

Tomasz Fundowicz

Gazetka Szkolna Katolickich Szkół im. św. Filipa Neri w Radomiu
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Drodzy sympatycy KLON-u!
Przed Wami kolejny numer KLON-u, a w nim wiele ciekawych ar-

tykułów, które powstały z okazji Walentynek. Jest rozmowa z psycho-
logiem, wywiady z parami z Katolika, komiks i wiele innych atrakcji. 
Życzymy Wam miłej lektury, a na zbliżające się święta wielkanocne 
składamy najlepsze życzenia. redakcja

Miesięcznik „Perspekty-
wy” co roku przygotowuje 
zestawienie najlepszych szkół 
w Polsce. Przy badaniach bie-
rze się pod uwagę sukcesy 
w  olimpiadach przedmioto-
wych, wyniki matur z przed-
miotów obowiązkowych 
i  dodatkowych. Zestawienie 
to pokazuje nie tylko, któ-
ra szkoła jest najlepsza, ale 
i zmiany w stosunku do lat 
poprzednich – niektóre szko-
ły spadają w rankingu, inne 
osiągają wyniki lepsze niż 
w poprzednich latach.

W najnowszym rankin-
gu najlepsze okazało się 13 
LO ze Szczecina. Natomiast 
nasza szkoła — KLO im. św. 
Filipa Neri w Radomiu osią-
gnęła wyniki, które pozwoliły 
na zdobycie Srebrnej Tarczy, 
znaku jakości szkoły przyzna-

wanego przez pismo „Per-
spektywy”. „Katolik” uzyskał 
tym razem drugie miejsce 
w  Radomiu, a w rankingu 

„podskoczył” o  126 miejsc. 
Do Złotej Tarczy zabrakło na-
prawdę niewiele (1,77 punk-
tu). Nasza szkoła zajmuje 115 
miejsce w Polsce (dla porów-
nania: „Chałubiński” – 147 
miejsce, „Czachowski” – 185). 
Trzeba dodać, że Srebrna 
Tarcza przysługuje szkołom 
ponadgimnazjalnym zajmu-
jącym w  zestawieniu miej-
sca 101 do 300. W rankingu 
sklasyfikowanych zostało 500 
szkół z całej Polski.

W województwie mazo-
wieckim nasze liceum jest 
34 (wliczając do zestawienia 
najlepsze, renomowane szko-
ły warszawskie), a przy po-
minięciu szkół warszawskich 

Katolik — szkoła skazana na sukces

Jakiś czas temu w VII LO 
im. K.K.Baczyńskiego odby-
ły się zawody szachowe, na 
których obecna była między 
innymi nasza szkoła. Uda-
ło nam się odnieść tam duży 
sukces — zajęliśmy wysokie 
miejsca. Reprezentowali nas 
uczniowie klasy drugiej gim-
nazjum oraz siódmej szkoły 
podstawowej. W Otwartych 
Drużynowych Mistrzostwach 
Radomia Szkół Gimnazjalnych 

w Szachach 2018 im. Tadeusza 
Zielińskiego ps. „Igła” druży-
nowo wywalczyliśmy I  miej-
sce, natomiast w Szachowych 
Drużynowych Mistrzostwach 
Szkół Podstawowych im. Sa-
nitariuszki Danuty Siedzików-
ny ps. „Inka” udało nam się 
zająć II miejsce. Szachiści na 
zawodach posługiwali się sys-
temem szwajcarskim, a czas, 
który przypadał na zawodni-
ka podczas jednej partii, to 30 

minut. Wielu osobom udało 
się zdobyć kategorię lub awan-
sować na wyższą. Każdy do-
stał także dyplom z miejscem 
w  klasyfikacji indywidualnej. 
Na turnieju panowała miła 
i  kulturalna atmosfera. Obec-
na z nami była pani Marlena 
Fryśkowska. Bardzo cieszymy 
się z tego osiągnięcia i liczymy 
na dalsze sukcesy w zawodach 
szachowych.

Michał Sobolewski

Mamy kolejne sukcesy 
sportowe Gimnazjum! Zo-
stały one osiągnięte na XXIV 
Ogólnopolskich Zawodach 
w Pływaniu Szkół STO w Cie-
chanowie w dniach 23 — 
25.03.2018 r.

Nasza gimnazjalna szta-
feta w składzie: Filip Cieślak, 
Jakub Konwa, Aleksander Plu-
ta, Zbigniew Duda, zajęła 2. 
miejsce i zdobyła srebrny me-
dal w konkurencji 4×50 m st. 
zmienny (z czasem: 2:18.36).

Niestety, w sztafecie 
4×50  m st. dowolny zostali-
śmy zdyskwalifikowani z po-
wodu falstartu, a byłby to nasz 
drugi srebrny medal sztafeto-
wy (z czasem: 1:58.79).

Ponadto, Jakub indywidu-
lanie zajął 2. miejsce i zdobył 
srebrny medal w konkurencji 
50 m st. klasyczny (z czasem: 
32.66). Zgodnie z regulami-
nem zawodów każdy pływak 
mógł tylko startować w 3 kon-
kurencjach — 2 indywidualnie 
i 1 w sztafecie lub 2 w sztafe-
tach i 1 indywidualnie.

Cezary Konwa

Nasz szkolny kole-
ga, tegoroczny maturzysta,  
Michał Rejmer, zakwalifiko-
wał się do finału XXX Olim-
piady Filozoficznej. Z trud-
nymi tekstami zmagać się 
będzie ponownie 14 kwietnia. 
Trzymamy kciuki.

red.

Uczennica II kl. gimna-
zjum — Izabela Pasztale-
niec zakwalifikowała się do 
finału konkursu czytelnicze-
go pt. „Czytanie jest podró-
żą”. Serdecznie gratulujemy! 
23 kwietnia zmagać się bę-
dzie   dziewięciorgiem pozo-
stałych zwycięzców w MDK-

-u w Radomiu.
red.
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Pozostając w klimacie 
Dnia Świętego Walentego 
warto zastanowić się nad 
afektami także w innym wy-
miarze. Zapraszam zatem na 
rozmowę o genezie emocji, 
ich ewentualnych zaburze-
niach, a także o sposobach 
odczuwania przez osoby, 
które, parafrazując profesora 
Antoniego Kępińskiego: „wi-
dzą i  czują więcej”. Z panią 
Barbarą Nowakowską, psy-
chologiem klinicznym, roz-
mawia córka — Monika No-
wakowska.

Monika Nowakowska: Za-
cznijmy od definicji. Czym za-
tem według psychologów jest 
miłość i pokrewne jej stany?

Barbara Nowakowska: 
Chyba wszyscy wiemy czym 
jest miłość, dopóki nie musi-
my jej definiować i to jeszcze 
w kategoriach klinicznych. 
Bez wątpienia mówimy tu 
o wzniosłym uczuciu, ale zer-
knijmy co na to Słownik Psy-
chologii: „...psychologowie 
postąpiliby najmądrzej, gdyby 
zrzekli się odpowiedzialności 
za analizę tego terminu i po-
zostawili to zadanie poetom. 
Najbardziej ogólne sposoby 
użycia tego terminu:

intensywne uczucie sym-
patii i przywiązania do okre-
ślonej rzeczy lub osoby;

trwałe uczucie żywione 
do jakiejś osoby, połączone 
z pragnieniem przebywania 
z nią i troska o jej szczęście 
i zadowolenie”.

Rzeczywiście, Pawlikow-
ska-Jasnorzewska zgrabniej 
ujęłaby temat.

MN: Nie od dziś wiadomo, 
że miłość, tak samo jak inne 
uczucia, ma swój neurolo-
giczny początek. Jak to zatem 
się dzieje, iż dana emocja po-
wstaje?

BN: Istnieje na ten temat 
wiele teorii. Można powie-
dzieć, że prace nad tym za-
gadnieniem trwają do dziś. 
Współczesny pogląd zakłada, 
że poszczególne okolice mó-
zgu pełnią różne funkcje ze 
względu na układy, których są 
częściami. Oznacza to, że po-

Anatomia emocji
cesy kierowania emocjami, 
nieświadomość emocji czy 
synchronizowanie w czasie 
emocji i działania. Jak widać, 
mózg to pracowity i precyzyj-
ny narząd.

MN: Wynika z tego, że to 
raczej umysł dominuje nad 
emocjami niż odwrotnie.

BN: Chyba tu nie chodzi 
o tego typu kierunek poszu-
kiwań, bo czym byłby umysł 
bez uczuć? Emocje są stanami 
umysłu, a badania prowadzo-
ne z uwzględnieniem integra-

cji poznania i uczuć pozwo-
liłyby lepiej zrozumieć mózg 
emocjonalny. Aczkolwiek 
już od czasów starożytnych 
Greków ludzie uważali za ko-
nieczne oddzielenie rozsądku 
od namiętności. Również we 
współczesnym systemie praw-
nym odnajdujemy to rozróż-
nienie – przestępstwa popeł-
nione pod wpływem emocji, 
tzw. „w afekcie” traktowane są 
znacznie łagodniej, niż czyny 
planowane na zimno. 

MN: W jaki sposób cho-
roba psychiczna modyfikuje 
uczuciowość człowieka?

BN: Zaburzenia psychicz-
ne, podobnie jak myślenie bez 
zaburzeń, odzwierciedlają 
pracę mózgu, zaś granica mię-

wstanie danej emocji będzie 
właściwością zintegrowanych 
układów, a nie jakiejś odizo-
lowanej konkretnej okolicy 
mózgu. Układy te obejmują 
informacje docierające z  ota-
czającego nas środowiska 
i przesyłają je do kory mó-
zgowej. Po drodze dane te są 
dodatkowo przetwarzane we 
wzgórzu i podwzgórzu.

MN: Czym uwarunkowa-
ny jest proces powstawania 
konkretnej emocji? Od czego 
zależy, iż w jednym, stosunko-

wo niewielkim narządzie, po-
dejmowane są decyzje o czę-
sto przeciwstawnych do siebie 
reakcjach jak: radość – smutek, 
zadowolenie – gniew?

BN: Wspomniane wcze-
śniej układy, choć zaryso-
wane przeze mnie bardzo 
schematycznie, funkcjonują 
w sposób wielce wyspecja-
lizowany, bo mają też sporo 
do zrobienia. Pod hasłem 

„emocje” rozpościera się cały 
wachlarz ich zadań i kompe-
tencji m. in. w  zakresie róż-
nicowania emocji i ich znaku 
(a rodzajów emocji jest do-
prawdy mnóstwo), oceny ich 
nasilenia, głębokości, trwało-
ści. Innym zagadnieniem jest 
pamięć emocjonalna, pro-

dzy zdrowiem psychicznym 
a chorobą może być czasem 
bardzo cienka i niewyraźna. 
Kiedy jednak uczucia stają się 
zbyt silne i nieadekwatne do 
okoliczności, przechodzimy 
niepostrzeżenie od emocji 
normalnych do patologicz-
nych: pragnienie przeradza 
się w chciwość, irytacja ustę-
puje miejsca złości i nienawi-
ści, przyjemność staje się uza-
leżnieniem, przyjaźń zmienia 
się w zawiść, a miłość w ob-
sesję. W zdrowiu psychicz-
nym emocje nie przysparzają 
kłopotów, przeciwnie, są waż-
nymi motywatorami zarówno 
aktualnych działań, jak i tych 
ukierunkowanych na cele 
oddalone w czasie. 

MN: Czy zawsze odbywa 
się to z niekorzyścią dla inteli-
gencji emocjonalnej chorego?

BN: Każda choroba w ja-
kimś sensie jest szkodą dla 
człowieka i nie jest obojętna 
na jego sferę emocjonalną, 
również w przypadku zabu-
rzeń psychicznych. Byłoby 
jednak błędem, gdybyśmy 
chorym psychicznie umniej-
szali w jakimkolwiek wymia-
rze, także uczuciowym. Z po-
zycji osoby zdrowej możemy 
mieć trudności z  odczyta-
niem i zinterpretowaniem 
stanu uczuciowego człowie-
ka chorego na depresję lub 
schizofrenię – dlaczego jest 
taki smutny, czego się aż tak 
boi, co jest przyczyną jego 
nagłego śmiechu? Reakcje 

psychiczne chorych mogą być 
dla nas niezrozumiałe i bu-
dzić nasz niepokój, ponieważ 
naruszają normalny sposób 
interakcji z otoczeniem. 

MN: Posługujemy się 
zatem jakimiś schematami 
w  kontaktach uczuciowych 
z otoczeniem?

BN: W pewnym stopniu 
są to schematy nabyte w trak-
cie rozwoju społecznego, ale 
powyższy sposób myślenia 
wskazuje, jak bardzo jesteśmy 
przyzwyczajeni do przyczy-
nowości naszego życia uczu-
ciowego, która w rzeczywi-
stości nie jest taka pewna.

MN: Dziękuję za rozmowę!

Monika Nowakowska
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Miłość — słowo tak po-
wszechnie dziś używane, a jed-
nak wciąż zagadkowe. Czy da 
się jednoznacznie zdefiniować 
miłość? Jest to niebywale trud-
ne, wręcz niemożliwe, ponie-
waż dla każdego znaczy ona 
co innego. Jej temat od zarania 
dziejów jest podejmowany na 
kartach utworów literackich. 
Także sama historia zna wie-
le przykładów zakochanych, 
z  których każdy ukazuje inne 
oblicze miłości. Intrygi, zła-
mane serca, zakazane uczucie 

— to tylko namiastka miłosne-
go bogactwa literatury i dzie-
jów świata.

Najbardziej klasycznym 
przykładem zakochanej pary 
są Romeo i Julia, bohaterowie 
szekspirowskiego dramatu. 
Przeszkodą w ich miłości był 
spór ich rodów, które były 
dla siebie niemal śmiertelny-
mi wrogami. Mimo to tych 
dwoje kochanków zdecydo-
wało się zaryzykować i wal-
czyć o uczucie. Połączyła ich 
miłość „od pierwszego wej-
rzenia”. Trwała ona zaledwie 
kilka dni, jednak była pełna 
namiętności i bezgranicznego 
oddania. Niestety, nieprzy-
chylne okoliczności doprowa-
dziły kochanków do śmierci. 
Shakespeare pokazuje jednak, 
że prawdziwa miłość jest od 
niej silniejsza.

Historia Romea i Julii to 
ukazanie miłości tragicznej, 
ale jednocześnie odwzajem-
nionej. Inna sytuacja dotyka 
tytułowego bohatera powie-
ści Goethego „Cierpienia 
młodego Wertera”. Doświad-
cza on nieszczęśliwej miłości 
do młodej dziewczyny, Lot-
ty. Wciąż przeżywa miłosne 
rozterki. Jego ukochana była 
bliską mu osobą, jednak ni-
gdy nie odwzajemniała jego 
uczuć. W końcu zaręczyła się 
z innym mężczyzną, lecz mi-
łość Wertera nie gasła, wręcz 
przeciwnie — wzmacniała 
się z każdym spotkaniem 
Lotty. Swoje żale mężczyzna 
wylewa w listach do wier-
nego przyjaciela. Również 

Kroniki wypadków miłosnych

u Goethego nieposkromione 
uczucie kończy się śmiercią 
zakochanego.

Te dwa przykłady lite-
rackie nie napawają optymi-
zmem. Zupełnie inny finał 
ma miłosna historia zawar-
ta w  powieści Sienkiewi-
cza „Quo vadis?“. Poznajemy 
w  niej Marka Winicjusza, 
rzymskiego patrycjusza i żoł-
nierza, który zakochuje się 
w pięknej chrześcijance, Ligii. 
Na drodze do szczęścia sta-
je im jednak prześladowanie 
chrześcijan, wszczęte przez 
Nerona. Winicjusz, począt-
kowo nieprzychylnie nasta-
wiony do nowej religii, stop-
niowo zaczyna zgłębiać naukę 
o  Chrystusie i w konsekwen-
cji nawraca się. Z bezwzględ-
nego, gardzącego prawdziwą 
miłością żołnierza przemienił 
się w mężnego i opiekuńcze-
go męża. Mimo wielu prze-
ciwności miłość Marka i Ligii 
przetrwała i zmieniła życie 
samego zakochanego.

Pozytywny obraz mi-
łości przedstawia również 
Antoine de Saint-Exupéry 
w ponadczasowym dziele 

„Mały Książę“. Skupia się on 
na relacji łączącej przyja-
ciół, której nieodzownym 
elementem powinna być 
miłość. Pięknie wyrażają to 
słowa, wypowiedziane przez 
Księcia: „Dobrze widzi się 
tylko sercem. Najważniejsze 
jest niewidoczne dla oczu”. 
Uświadamia w ten sposób, 
że miłość jest esencją relacji 
z innymi ludźmi i powinni-
śmy patrzeć na innych przez 
jej pryzmat. 

Przykłady pięknej miłości 
znajdziemy również w  histo-
rii. Można przytoczyć cho-
ciażby Marka Antoniusza 
i Kleopatrę, którzy uczucie 
przedłożyli nad interesy po-
lityczne. Na naszym polskim 
podwórku jest to chociażby 
król Jan III Sobieski, znany 
m.in. z pięknych listów, któ-
re pisał do swojej ukochanej 

żony Marysieńki. Negatyw-
ny obraz „zabawy“ w miłość 
przedstawia postawa Stani-
sława Augusta Poniatowskie-
go, ostatniego króla Polski, 
który jeszcze przed wyborem 
na władcę wdał się w romans 
z carycą Katarzyną, co póź-
niej przyczyniło się do rozbio-
rów Polski.

Miłość i jej różne oblicza 
była i na pewno będzie jed-
nym z najbardziej interesują-
cych zagadnień i tematów dla 
twórców literatury. Czy któ-
rykolwiek da radę w pełni ją 
zdefiniować? Będzie to raczej 
trudne. Najprostsze wytłuma-
czenie wbrew pozorom daje 
nam Miś o bardzo małym 
rozumku – znany wszystkim 
Kubuś Puchatek. Mówi do 
swojego przyjaciela: „Czasa-
mi kogoś lubi się zbyt mocno 
Prosiaczku. I to się nazywa 
Miłość”. Może to jest właśnie 
istota miłości?

Katarzyna Bis
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Na pewno każdy z was 
zna św. Walentego i dobrze 
wie, że jest patronem zako-
chanych. Nie tylko on jed-
nak czuwa nad osobami bę-
dącymi w związku. Poniżej 
przeczytacie historie najpo-
pularniejszych świętych od 
miłości.

Św. Walenty
Jest zdecydowanie naj-

bardziej znanym świętym od 
miłości, choć nie każdy zna 
jego losy. Żył w Rzymie w III 
wieku. Z wykształcenia był le-
karzem, z powołania duchow-
nym. Św. Walenty, mimo 
zakazu cesarza, który nie po-
zwolił zawierać małżeństwa 
młodym mężczyznom (uwa-
żał, że najlepszymi żołnie-

rzami są ci niemający rodzin), 
błogosławił śluby młodych 
legionistów. Święty został 
za to wtrącony do więzienia, 
gdzie zakochał się w niewido-
mej córce swojego strażnika. 
Legenda mówi, że dzięki jego 
miłości odzyskała wzrok. Gdy 
cesarz się o tym dowiedział, 
kazał zabić Walentego. Dzień 
przed egzekucją napisał list 
do swojej ukochanej, który 
podpisał: „Od Twojego Wa-
lentego”. Egzekucję wykonano 
14 lutego 269r. 

Św. Agnieszka Rzymianka
Urodziła się w Rzymie oko-

ło 291 roku. Jej rodzice byli 
chrześcijanami i wychowali ją 
zgodnie z zasadami tej wiary. 
Św. Agnieszka od dzieciństwa 
kochała Boga i zapragnęła do 
końca życia pozostać w dzie-

Święci od miłości

wictwie. Nie dbała o to, co ma-
terialne, więc pomimo swego 
bogactwa żyła skromnie. Miała 
wielu zalotników, ale żadnego 
nie chciała poślubić, mówiąc, 
że jest już zaręczona z Innym. 
Zginęła za wiarę śmiercią mę-
czeńską. Jest patronką zaręczo-
nych i młodych par.

Św. Andrzej Apostoł 
Raczej nie jest kojarzony 

z zakochanymi, a jego życie 
było skupione wokół Boga, 
lecz teraz jest ważnym świę-
tym w sprawach miłosnych. 
Pochodził z żydowskiej ro-
dziny rybackiej. Początkowo 
był uczniem Jana Chrzciciela. 
Pod jego wpływem, razem 
ze swoim bratem — św. Pio-
trem, poszedł za Jezusem. 
Po zesłaniu Ducha Świętego 

jako pierwszy głosił Ewange-
lię w Bizancjum. Uważa się, 
że był pierwszym biskupem 
konstantynopolitańskim. Za 
swe nauki został skazany 
na śmierć męczeńską. Jest 
patronem małżeństw, orę-
downikiem zakochanych 

i  wspomaga w sprawach ma-
trymonialnych.

Św. Antoni z Padwy
Pochodził z bogatej, sza-

nowanej rodziny. Na chrzcie 
otrzymał imię Ferdynand. Jako 
młody mężczyzna wstąpił do 
zakonu św. Augustyna, lecz 
później zapragnął zostać fran-
ciszkaninem, ponieważ był 
pod wrażeniem ich prostego, 
ubogiego, ale także pogodne-
go stylu życia. W zakonie fran-

ciszkańskim przyjął imię An-
toni, gdzie udzielał się w pracy 
duszpasterskiej i kaznodziej-
skiej. Posiadał szczególny dar 
głoszenia kazań. Dzięki temu 
gromadziły się przy nim wiel-
kie tłumy, a jego przemowy 
stały się sławne. Podróżował 
po świecie głosząc Ewangelię 
i  pomagając ubogim. Zwano 
go „młotem heretyków”. Był 
jednym z najbardziej cenio-
nych kaznodziejów. Pod ko-
niec życia osiadł w klasztorze 
Świętej Marii w Padwie, gdzie 
zmarł w wieku 36 lat. Jest pa-
tronem m.in. małżeństw i na-
rzeczonych.

Św. Dorota
Żyła prawdopodobnie pod 

koniec III wieku. Była córką 
rzymskiego senatora i wy-
chowano ją bardzo dobrze. 
W czasach prześladowań 
chrześcijan została skazana 
na śmierć. Za jej przyczyną 
nawrócił się św. Teofil, który 
został stracony razem z nią. 
Mimo tego, że nie była mężat-

ką, jest patronką m.in. mło-
dych małżeństw.

Św. Joachim
Według tradycji pochodził 

z zamożnej rodziny. Wraz ze 
swoją małżonką Anną miesz-
kał w Nazarecie. Bardzo pra-
gnęli mieć dzieci, więc błagali 
Boga o łaskę. Pewnego razu 
zjawił się anioł, który oznaj-
mił, że ich prośby zostały 
wysłuchane i jego małżonka 
wyda na świat dziecię, które 
będzie radością świata. Ra-
zem wychowali córkę Marię, 
która później stała się Matką 
Jezusa. Św. Joachim jest pa-

tronem m.in. małżonków.
Teraz już dobrze wiecie, 

że nie tylko św. Walenty może 
Wam pomóc w sprawach ser-
cowych. Jeśli będziecie mieć 
problemy miłosne, proście 
o pomoc także innych świętych. 

Zuzanna Swend
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Do oglądania we dwoje

Antoni Kowalczyk

Poniżej prezentujemy wam TOP 5 filmów, które powinniście obejrzeć w Walentynki, 
choć nadają się do obejrzenia z sympatią również bez szczególnej okazji. Zostały przed-
stawione z perspektywy dziewczyny i chłopaka. Uważamy, że są godne polecenia. Jeśli 
ich nie oglądaliście, to serdecznie polecamy.

rys. Hanna MakowskaZanim się pojawi-
łeś — film opowiada 
o dziewczynie z małego 
miasteczka zakocha-
nej w sparaliżowanym 
mężczyźnie, którym się 
opiekuje.

Uwierz w ducha — dramat, 
który opowiada o życiu mał-
żeństwa. Sam został zastrze-
lony na ulicy i powraca do 
swojej ukochanej jako duch, 
by ostrzec ją przed zagroże-
niem.

Seria filmów składa-
jących się z 3 części, 
których bohaterką jest 
Bridget Jones. To ekra-
nizacja powieści Helen 
Fielding o 32-letniej 
kobiecie, prowadzącej 
dziennik zmieniający 
jej życie.

Zostań, jeśli kochasz — 
film opowiadający o utalen-
towanej muzycznie nasto-
latce. Mia Hall w wyniku 
wypadku zostaje zawieszona 
między życiem, a śmiercią 
i musi zdecydować, po której 
stronie chce zostać.

Pa-
miętnik 

— film 
przedsta-
wiający 
historię 
o starym 
mężczyź-
nie czyta-

jącym chorej na Alzheimera 
kobiecie pamiętnik opisujący 
historię miłości dziewczyny 
z zamożnego domu i ubogie-
go pracownika tartaku.

Amelia Puton

Valerian i miasto 1000-a planet — film 
z gatunku space opera. Opowiada hi-
storię miłosną dwojga młodych, tajnych, 
kosmicznych agentów specjalnych oraz 
tego, co mogłoby się wydarzyć w odległej 
przyszłości (dokładnie za ponad 400 lat). 
Nad efektami specjalnymi dominują w 
tym filmie uczucia nastolatków. Fabuła 
rozpoczyna się od wysłania astronautów 

na stację kosmiczna. Tam przyłączają się do przedstawicieli 
obcych ras, więc ten scenariusz może się ziścić. Wiecie, 
że wkrótce planowana jest podróż na Marsa? O ile istnieją 
istoty obcych ras, możemy być zaskoczeni rozwojem wy-
padków. Miłośników tego gatunku zachęcam do sięgnięcia 
po ten film.

Titanic — klasyczny melodramat. To 
film oparty na prawdziwych wyda-
rzeniach. Młoda para wyrusza w rejs 
najsłynniejszym parowcem X X w. Nie-
szczęśliwie statek uderza w górę lodową, 
a wtedy... Wszyscy wiemy, co było dalej. 
Reżyser pokazuje nam tragiczne losy 
bohaterów. Niesamowita muzyka, pięk-
ne zdjęcia i ogromny parowiec. Wszyst-

ko to możecie podziwiać, gdy zdecydujecie się obejrzeć 
Titanica.

Gwiezdne Wojny 3: Zemsta Sithów — 
film z gatunku science-fiction również 
z wątkiem miłosnym. Właśnie to uczucie 

„odziało” Anakina Skaywalkera w cyber-
netyczny pancerz Dartha Vadera.

Rio — animowana komedia romantyczna 
dla całej rodziny o papużkach nierozłącz-
kach. Gatunek papug ar błękitnoskrzy-
dłych zagrożony jest wyginięciem. Na 
szczęście przetrwała samica i samiec tych 
papug. Muszą zmierzyć się one z przeciw-
nościami losu i nielegalnymi handlarza-
mi. A przy okazji, czy wiecie, że handel 
egzotycznymi zwierzętami jest drugim po 

handlu bronią najbardziej dochodowym przestępstwem 
na świecie? Na szczęście dla naszych bohaterów, gatunek 
przetrwa. Przyczyni się do tego miłość...

Shrek — animowana komedia będą-
ca zarazem parodią znanej na całym 
świecie baśni o pięknej i bestii. Shrekowi 
pomagają postacie z innych znanych ba-
jek. Jeśli lubicie lekkie tematy i mnóstwo 
śmiechu, koniecznie obejrzyjcie ten 
film. Szczególnie, jeśli macie młodsze 
rodzeństwo.
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Nina Chodyń (1 liceum) 
i  Łukasz Pawelec (klasa ma-
turalna) 

W jakich okoliczno-
ściach spotkaliście się po raz 
pierwszy? 

N: Poznaliśmy się w maju, 
mimo że tzw. „research” ro-
biliśmy już od kwietnia. Oby-
dwoje robiliśmy zakupy w tym 
samym osiedlowym sklepie 
(jak się później okazało miesz-
kamy 300 m od siebie).

Ł: Rozśmieszyło mnie to, 
że niespełna 160 centyme-
trowa dziewczynka trzymała 
«pod pachą» parę paczek na-
chosów i sok Kubuś.

N: Komiczne było raczej 
to, że Łukasz trzymał co naj-
mniej kilo kurczaka i pęk wa-
rzyw. Można sobie wyobrazić 

Wywiady z parami z Katolika

Kasia Waniek (3 gimnazjum) i Krzysztof Swend (klasa ma-
turalna)

Jak się poznaliście?
KW: Poznaliśmy się w szkole. Moja siostra go znała, bo cho-

dziła z nim razem na zajęcia taneczne. Zaczepiłam go w szkole 
pytając, czy zna moją siostrę. Oczywiście znałam odpowiedź, 
ale zagadać było warto. Później były pewne zaczepki. Wszystko 
zaczęło się pod koniec roku szkolnego 2016/2017. Wtedy zaczę-
liśmy się spotykać na rowerach, bo mieszkamy niedaleko siebie. 
Widywaliśmy się praktycznie codziennie.

KS: Poznaliśmy się w szkole. Ona podeszła do mnie i zapyta-
ła się, czy znam jakąś osobę. Powiedziałem, że tak. Okazało się, 
że chodzę z jej siostrą cioteczną na zajęcia taneczne. Tak się za-
częła nasza znajomość. Późnej utrzymywaliśmy kontakt przez 
Internet, czasami pogadaliśmy w szkole. Tak było do wakacji 
2017 roku. Wtedy dowiedziałem się, że mieszkamy blisko siebie 
i zaczęliśmy wychodzić razem na rowery. I tak przez całe wa-
kacje. Jak już wróciliśmy do szkoły, oboje wiedzieliśmy, że coś 
z tego może być. Czekałem na odpowiedni moment, żeby zro-
bić ten duży krok.

Ile jesteście już razem?
KW: 109 dni, 3,5 miesiąca, 0 lat (wypowiedz z 11 lutego).
KS: 0 lat 3 miesiące i 13 dni (wypowiedź z 8 lutego 2018 r).
Jak lubicie spędzać wolny czas?
KW: Hmm... przyjeżdża do mnie, rozmawiamy, wygłupiamy 

się, bawi się z moim rodzeństwem, gra na gitarze, a ja śpiewam. 

Szalony z niego chłopak. Lu-
bimy chodzić do kina, ale też 
często tańczymy.

KS: Najczęściej odwiedza-
my się w domu u siebie nawza-
jem. Razem się wygłupiamy, 
robimy różne śmieszne rze-
czy, ja przynoszę gitarę, gram 
i śpiewamy razem. Lubimy też 
chodzić do kina, chociaż nie 
robimy tego za często.

Kiedy jest wasza roczni-
ca?

KW i KS: 26 października.
Co przyciągnęło twoją uwagę w partnerce/partnerze?
KW: To, jak odnosi się do ludzi, jego charakter. Jest bardzo 

dobrym człowiekiem, chce pomagać każdemu i dopina wszyst-
ko na ostatni guzik. Ma piękne niebieskie oczy, w których się 
zakochałam, przystojniak, bardzo skromny. No i przy nim czuję, 
że mogę być sobą.

KS: Najbardziej podobają mi się jej przepiękne niebieskie 
oczy i anielski głos. Jest również wspaniałym człowiekiem i cu-
downą, piękną dziewczyną.

Zuzanna Zie-
lińska (2 gimna-
zjum) i Dawid Tar-
ka (3 gimnazjum) 

W jakich oko-
licznościach spo-
tkaliście się po 
raz pierwszy? 

Z: Spotkaliśmy 
się przez przypa-
dek w szkole, pod koniec roku szkolnego. Schodzi-
łam po schodach, a na dole stał Dawid i powiedział: 

„cześć”. Na początku myślałam, że to nie do mnie 
mówi, a później po prostu zaczęliśmy rozmawiać, 
pisać, spotykać się i jesteśmy razem. 

D: Przypadkiem w szkole, pod koniec roku 
szkolnego. 

Ile jesteście już razem? 
Z: 7 miesięcy, czyli 226 dni
D: Długo.....(ponad 7 miesięcy) 
Jak lubicie razem spędzać czas?
Z: Oglądając filmy. Dawid przyjeżdża do mnie 

albo ja do niego, spotykamy się na mieście, chodzi-
my do kina, w zimę na łyżwy.

D: Ogólnie lubimy ze sobą spędzać czas. Naj-
więcej czasu spędzamy na oglądaniu filmów, rozma-
wianiu na różne tematy, śmianiu się ze wszystkiego. 
Często chodzimy na spacery, jemy pizze itp.

Kiedy macie rocznicę? 
D: 25 czerwca, w urodziny Zuzi.
Co zauroczyło cię w twojej drugiej połówce?
Z: Na pewno uśmiech, oczy, poczucie humoru, to, 

że jest dla mnie troskliwy, że się o mnie martwi. Ogólnie 
jest bardzo kochany, robi mi wspaniałe niespodzianki. 

D: Na pewno uśmiech oraz jasne oczka. Cała 
mnie zauroczyła.

zatem nasze uśmiechy, jak stanęliśmy 
w kolejce.

Ł: Chyba każde z nas już dużo o so-
bie wiedziało, więc z uśmiechem po-
wiedzieliśmy sobie „cześć”. 

N: Po wyjściu ze sklepu Łukasz szedł 
nieśmiało za mną, ale po chwili dorównał 
kroku i spytał, po co mi tyle przekąsek. 
Odpowiedziałam spłoszona (teraz także 
wiem, że z miną mordercy): „bo je lubię” 
i prawie biegiem pognałam do domu.

Jak długo jesteście już razem? 
N: Ponad półtora roku. 
Jak lubicie razem spędzać czas?
N: Ciężko zdecydować, bo wszystko 

w jego obecności jest świetne, ale myślę, 
że gotowanie, a później wspólne oglą-
danie.

Ł: Nie mogę się nie zgodzić. Aczkol-
wiek gra w karty, kiedy mogę cię ograć, 
też jest zabawna. 

Kiedy macie rocznicę? 
N i Ł: 07.06.2016
Co zauroczyło cię w twojej drugiej 

połówce?
N: Najpierw oczywiście - wygląd 

zewnętrzny. Te brązowe mini loczki 
chodziły mi po głowie cały czas! Ale 
wydaje mi się, że to jego poczucie hu-
moru sprawiło, że wpadłam jak śliwka 
w kompot.

Ł: Co mnie zauroczyło? Jestem face-
tem, więc najpierw wygląd, a przy bliż-
szym poznaniu byłem oszołomiony, jaką 
wspaniałą osobą jest Nina — miła, uczyn-
na, dobra i zawsze skora do pomocy.

Wywiady przeprowadziły: uczennice drugich klas gimnazjum
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Spersonalizowany kubek z miłym na-
pisem np.: KOCHAM CIĘ lub JESTEŚ 
DLA MNIE WSZYSTKIM codzien-
nie rano przy śniadaniu umili dzień 
twojej połówce.

Naszą drugą propozycją są róże długowieczne. Ta-
kie kwiaty dzięki procesowi stabilizacji utrzymują 
świeżość przez co najmniej 730 dni. Cena waha się 
od 39-58 zł.

Jeśli wasza druga połówka 
interesuje się dekoracją 
wnętrz, proponujemy wam 
kupić „cotton ball light”, 
które będą pięknie oświetlać 
pokój waszej miłości. Koszt 
to około 70 zł.

Macie dużo zdjęć 
ze swoim chłopa-

kiem/dziewczyną? 
Jeśli tak, to spraw-
cie im fotoksiążkę. 

Koszt zależy od 
ilości zdjęć.

Świetnym pomysłem 
na prezent będzie 
poduszka z waszym 
wspólnym zdjęciem. 
W internecie jest 
mnóstwo przeróżnych 
stron, na których mo-
żecie zamówić online 
spersonalizowaną 

poduszkę. Koszt to zaledwie 20 zł.

Walentynki to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających 
wyznania miłosne. Na zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona 
zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowania się drobnymi upominkami. Jednak wybór prezentu dla drugiej 
połówki to nie taka prosta sprawa, dlatego przychodzimy do was z pomysłami na podarunek dla niej i dla niego.

Prezenty dla zakochanych

Pamiętajcie jednak, że nie tylko Walentynki są dniem do 
wyznawania sobie miłości. Kochajmy się na co dzień, a nie od 
święta.

Kolejnym pomysłem, lecz zdecydowanie 
dla niej, jest bransoletka składająca się 
z  rzemyka i zawieszki, na której możesz 
wygrawerować miłosne wyznanie lub swo-
je imię. Koszt jest bardzo zróżnicowany.

Jeśli chcesz dać 
drugiej połówce prezent własnoręcz-
nie wykonany, to dobrym pomysłem 
jest zrobienie słoika pt.: „100 powo-
dów dlaczego Cię kocham”. Ozdób 
słoiczek wstążkami, a do środka włóż 
karteczki z powodami.

Teksty na podryw Plotki, ploteczki
Ostatnio mogliście zauwa-

żyć pewną interesującą zmia-
nę – pani Bułkowa zawiesi-
ła swoją działalność. Wieść 
gminna niesie, że pojechała 
do sanatorium na kurację. Ale 
nasi uważni redaktorzy śled-
czy donieśli nam, że – w myśl 
tezy, że rynek nie znosi pust-
ki – powstał nowy biznes.. 
Pani Danusia sprzedaje „małe 
bułki kanapkowe” i choć mo-
głoby się wydawać, że  jest 
to całkiem niewinny interes, 
to  niektórzy zauważyli ano-
nim z pogróżkami u pani Buł-
kowej, a u pani Danusi gazetę 
z wyciętymi literami. Wnioski 
wyciągnijcie sami. 

Ksiądz dyrektor ostatnio 
chodził cały w skowronkach. 
W  rozmowie z maturzystami 
podał swój powód: miał prze-
bywać na wyciszających reko-
lekcjach. Już od początku ktoś 
jednak wyczuł pewne nieścisło-
ści. Mianowicie, kiedy nikt nie 
patrzy, ksiądz, przechadzając 
się po szkole, okazjonalnie wy-
konuje kilka podskoków i piru-
etów, wirując w swojej sutannie 
niczym Bella w „Pięknej i Be-
stii”. Zapytany o to, potwierdził, 
że  zanim wstąpił do semina-
rium, jego pasją był balet. Być 
może zatem w powrocie do sta-
rych zajęć należy dopatrywać 
się przyczyny dobrego humoru.

• Czy tu jest tak gorąco, czy to 
po prostu Ty?

• Gdybyś była kanapką w McDo-
nald’s, nazywałabyś się 
McBeauty.

• Jeżdżę golfem II, a jak mi kum-
pel pożyczy to III.

• Odrzucenie może spowodować 
stres dla obu zaangażowa-
nych stron, a stres może pro-
wadzić do powikłań zdro-
wotnych, jak bóle głowy, 
wrzody, guzy nowotworowe, 
a nawet śmierć! Więc dla 
twojego i mojego zdrowia, 
zgódź się na randkę.

• Jesteś tak oszałamiająca, że po 
prostu zapomniałem, jakim 

tekstem chciałem Cię pode-
rwać.

• Masz patent ratownika? Bo 
tonę w twoim spojrzeniu.

• Zrobię Ci zdjęcie, żeby Mi-
kołaj wiedział, co chcę pod 
choinkę.

• Wierzysz w miłość od pierw-
szego wejrzenia? Bo jeśli 
nie, to przejdę jeszcze raz!

• Masz może mapę? Bo zgubi-
łem się w twoich oczach.

• Zbierasz opakowania po jo-
gurtach? Nie? Ja też nie. 
Widzisz, ile mamy ze sobą 
wspólnego?

Amelia Puton, Liwia Majewska

red. red.
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Moi przyjaciele z żagli 
zorganizowali spotkanie po 
latach. Z racji tego, że chcia-
łam się z nimi zobaczyć, 
postanowiłam, że przyjadę. 
Kupiłam bilet na samolot 
i przyleciałam do kraju. Gdy 
weszłam do domu, zobaczy-
łam wnętrze w  tym samym 
stanie, co  siedem lat temu. 
Moi znajomi byli na starsi, 
ale czy na pewno dojrzal-
si. Gdy weszłam do salonu, 
gdzie przesiadywała więk-

szość z zaproszonych, mu-
zyka ucichła, a razem z nią 
rozmowy. Poczułam zapach 
drewna, ten sam, co przed 
laty. Zabawne, że właśnie 
o tym myślałam wtedy. 

— To Marta — usłyszałam 
szept mojego byłego chłopaka 

– Marka.
— Opowiadaj — moja 

przyjaciółka z czasów szkol-
nych wstała z kanapy i patrzy-
ła mi prosto w oczy. Wiedzia-
łam, jak świetnie wyglądałam 
w porównaniu do nich.

— Chcecie posłuchać? 
W  sumie to chyba nie mam 
nic ciekawego do powiedze-
nia — stwierdziłam patrząc 
na nich wszystkich po kolei, 
jak siedzieli. Większość z nich 
rozpoznałam.

Po latach
— No co ty, Marto? Jeste-

śmy ciekawi — powiedział 
Marek. Przypomniałam so-
bie, jak ze mną zerwał chwilę 
przed moim wyjazdem.

Ktoś przyniósł krzesło. 
Twarz znajoma, ale kto to był, 
nie miałam pojęcia. Podzię-
kowałam. Czułam na sobie 
spojrzenia wszystkich bez 
wyjątku.

— Po studiach wyjechałam 
do Norwegii, ale to pewnie 
wiecie. Znalazłam sobie do-

datkową pracę w kawiarni. 
Właściciele bardzo sympa-
tyczni, okolica również. Pew-
nego razu przyszedł do nas 
przystojny mężczyzna. Od 
razu wpadł mi w oko. Opar-
łam się o ladę i przestałam sły-
szeć grające radio, wiatr pisz-
czący przez nieszczelne okna 
czy rozmawiających ludzi. 
Wszystko przestało istnieć. 
Ktoś powiedział moje imię. 
To była moja koleżanka, któ-
ra, jak ja, pracowała jako kel-
nerka. Spytała, czy ma pójść 
do niego przyjąć zamówienie, 
czy może ja chcę. Skłamałam, 
że mi obojętne, lecz ona od-
parła, że moje rumieńce mó-
wią co innego. Chwyciłam 
metalowy uchwyt na serwetki. 
Zobaczyłam zakrzywione od-

bicie swojej twarzy, a na niej 
żadnych rumieńców.

— Ale nie zmyślaj szczegó-
łów, tylko mów, co było z tym 
gościem — odezwał się stary 
znajomy.

Zaśmiałam się.
— Pamiętam, jakby to było 

wczoraj. Przysięgam, że nie 
zmyślam. Gdy do niego pode-
szłam, coś zaiskrzyło, jestem 
pewna. Pamiętam pierwsze 
jego zdanie. Brzmiało ono: 

„Ma pani piękny uśmiech”. 

No i przychodził potem pra-
wie każdego dnia. Pewnego 
razu zaczęliśmy rozmawiać 
o czymś prozaicznym. Popro-
sił, bym na chwilę przysiadła 
się do jego stolika. Z okazji 
Walentynek zaprosił mnie 
do restauracji. Po dwóch 
latach wzięliśmy ślub i za-
mieszkaliśmy we Francji. Nie 
wspomniałam o tym, ale mój 
wybranek był Francuzem. Po-
znałam jego rodzinę. O dziwo 
mnie polubili. Opowiadać  
dalej?

— Tak — parę osób z przo-
du aż krzyknęło. Byli ciekawi. 
Nie chciałam o tym mówić. 
Nie wiedziałam, że będzie to 
aż takie stresujące.

— Zaszłam w planowaną 
ciążę, ale dziecko nie prze-

żyło. Mój mąż bardzo mnie 
wspierał, ale ten dom i całe 
otoczenie bardzo źle na 
mnie wpływały. Partner po-
stanowił, że przeprowadzi-
my się do Belgii. Ze mną było 
coraz gorzej. Według niego, 
najlepszymrozwiązaniem 
był rozwód. Wróciłam do 
Norwegii. Pracowałam może 
parę miesięcy i myślałam 
o  powrocie do Polski. Bar-
dzo dużo razy. Strata dziec-
ka, rozwód i inne przeróżne 
rzeczy, które mnie spotkały, 
nie zabolały mnie tak bardzo 
jak serce, które mi złamałeś 

— powiedziałam chłodno 
w stronę Marka. Zobaczyłam 
przerażenie w jego oczach. 
Jeszcze chwila i zacząłby się 
trząść ze strachu.

— Ej, Marek, wypad z im-
prezy! — krzyknął ktoś dla 
żartu. Gdy byłam nastolatką, 
nie potrafiłam hamować pła-
czu. Teraz, gdy pomyślałam 
o tym, jak źle wyglądałabym 
w rozmazanym makijażu, od 
razu mi przeszło.

— Pamiętasz, jak mówiłeś, 
że będziesz ze mną na zawsze 
i że będziesz mnie wspierał? 
Pamiętasz? — spokojnie spo-
kojnie. Wcale nie przeszka-
dzali mi ci ludzie wokół. On 
wstał i wyszedł. W zupełnej 
ciszy i spokoju.

— Ej, Marto, co teraz?
— Włączcie muzykę — po-

wiedziałam do kolegi, z  któ-
rym graliśmy na gitarach 
podczas rejsów. Uśmiech mu 
się nie zmienił. — Kto dzwoni 
po jedzenie? Co zamawiamy?

— Co się z tobą stało? 
Przed chwilą byłaś taka roz-
trzęsiona? — pytała przyja-
ciółka ze szkolnych lat.

— Zamknęłam właśnie etap 
w moim życiu i muszę iść dalej. 
Jestem pewna, że potrafię. 

Zaczęliśmy śpiewać piękną 
piosenkę o przyjaźni naszego 
ulubionego zespołu. Słuchali-
śmy go, gdy spotykaliśmy się 
na wyjazdach. Poczuliśmy się 
jak za starych, dobrych lat. 
Wszyscy byli bardzo szczęśli-
wi, a ja najbardziej.

Edired.
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„Ponad wszystko” to wspaniały film 
wyreżyserowany przez Stelle Maghie 
na podstawie książki o tym samym ty-
tule. Została ona napisana przez Nicol 
Yoon. Film opowiada o siedemnastolet-
niej Maddy (Amandla Stenberg), która 
cierpi na bardzo rzadką chorobę SCID, 
czyli duży niedobór odporności. Dziew-
czyna żyje odizolowana od innych ludzi 
w swoim wyjątkowo sterylnym, ogrom-

nym domu. Wstęp do niego ma tak naprawdę tylko jej mama 
i pielęgniarka. Jedyne, co może robić dla siebie, to używać 
Internetu i  tworzyć makiety. Pewnego dnia jednak do są-
siedniego domu wprowadza się Olly (Nick Robinson) wraz 
ze swoją rodziną. Maddy nawiązuje z nim kontakt poprzez 
esemesy, co skutkuje tym, że między nimi zaczyna rodzić się 
uczucie. Chłopak chce ją poznać bliżej i się spotkać. Choć 
wie, że jest chora i może to być dla niej niebezpieczne, po-
stanawia zaryzykować. 

Film przedstawia wzruszającą i piękną historię przepeł-
nioną miłością. Maddy i Olly wiedzą, że nie mogą być razem 
przez chorobę dziewczyny, jednak uważają, że silne uczucie 
jest w stanie odmienić los.

Izabela Pasztaleniec

rys. Hanna Makowska

Co w popkulturze
piszczy?

H. Coben — amerykański pisarz de-
biutujący w 1995 r., jako jedyny współ-
czesny autor otrzymał trzy najbardziej 
prestiżowe nagrody literackie przyzna-
wane w kategorii powieści kryminalnej 
w tym — Edgar Poe Award.

Książka jego autorstwa pt. „Błękitna 
krew” opowiada o wydarzeniach z życia 
Myrona Bolitara — agenta sportowego 
związanego w przeszłości z tajnymi służ-

bami. Podczas mistrzostw USA syn obecnego lidera, Jacka 
Coldrena, zostaje porwany. Myron widząc okazję do pozyska-
nia nowych klientów decyduje się na odnalezienie syna golfi-
stów. Podczas śledztwa nie pomoże mu Win, jego najlepszy 
przyjaciel, wirtuoz w sztuce walki i kamuflażu. Z  niewiado-
mych przyczyn odmawia Myronowi, który dodatkowo musi 
uporządkować swoje sprawy sercowe. Kto miał interes w roz-
proszeniu golfisty podczas tak ważnego wydarzenia? A może 
to jednak syn sam sfingował porwanie?

Pełna twistów i z niespodziewanym zakończeniem po-
wieść czyni z jej autora, Cobena, jednego z najlepszych pisa-
rzy kryminałów. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, kto zorganizo-
wał porwanie Chada, koniecznie przeczytaj „Błękitną krew”.

Tymon Witkowski

UWAGA!!!
Ten tekst jest moją subiektywną oceną obu dzieł. Jeżeli 

uważasz inaczej, proszę, nie bierz tego, co napisałam, do siebie.
Podobieństwa:

główne bohaterki: 
– posiadają pojazd nazwany imieniem,
– uczęszczają do liceum,
– spotykają ponownie 
przyjaciela z dzieciństwa,

– tęsknią za ojcem,
– ich imiona zaczynają się 
na literę A,

– zakochują się w chłopa-
kach, którzy noszą oku-
lary,

– nie są pewne swojego 
istnienia.

Czas wydania książek 
dzieli 2 lata. Najpierw 
ukazała się pozycja „Wy-
myśliłam Cię”, na którą 
zwróciłam uwagę głów-
nie przez to, iż na jej 
okładce widnieje dopisek: 

„Nowa ulubiona książka Johna Greena”, co na początku wyda-
ło mi się najlepszą reklamą. Po przeczytaniu streszczenia na 
ostatniej stronie w pełni przekonałam się do niej.

Najbardziej zainteresował mnie wątek choroby psychicz-
nej, na którą cierpiała główna bohaterka.

Nie czytałam w tym czasie jeszcze nigdy takiej książki, 
więc wszystko, co się w niej pojawiło, było dla mnie oryginal-

ne i wciągające. Książka jest zabawna, ale również skłania do 
refleksji.

Narratorka opisywała swój dzień, otoczenie, tak plastycznie, 
że wszystko mogłam sobie wyobrazić. Mogłam dobrze wczuć 
się w panujący w powieści klimat. Jeżeli chodzi o nowość Johna 
Greena — „Żółwie aż do końca” byłam szczerze powiedziaw-
szy rozczarowana, gdyż będąc szczerą fanką jego twórczości, 

nie otrzymałam w 100% 
tego, czego oczekiwałam.

W swoich poprzed-
nich książkach nakreślił 
schemat „idealnej miło-
ści”.

W „Żółwiach” tego nie 
było. Dialogi z chłopa-
kiem bohaterki były dość 
nużące, mało emocjonu-
jące.

To dawało uczucie 
niedosytu, gdyż właśnie 
zabawne, pełne miłości 
rozmowy stanowią jeden 
z fenomenów książek te-
goż autora. Aby nie być 

jednak zbyt surową w swojej ocenie, muszę szczerze pochwa-
lić tę pozycję za uniwersalne i głębokie przesłanie, które moż-
na traktować jako życiowe credo.

 Dzisiejszy pojedynek wygrywa Francesca Zappia i jej „Wy-
myśliłam Cię”, ponieważ bohaterka walczy z przeciwnościami 
do końca i chce żyć naprawdę, a nie tylko w swoim umyśle.

SOSNA

vs.
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Do tańca...
Ostatnio w naszej 

szkole odbyła się dysko-
teka dla uczniów z okazji 
Walentynek, czyli świę-
ta zakochanych. Impreza 
ta miała miejsce 13 lu-
tego w  godzinach 17-21. 
Wszystko odbywało się na 
głównym korytarzu, gdzie 

uczniowie cały czas bawili się 
i tańczyli. Cała sala była bar-
dzo ładnie oświetlona i przy-
strojona w liczne balony oraz 
serca. Na dyskotece w jednej 
z sal szkolnych odbywało się 
również karaoke. Ucznio-
wie śpiewali tam swoje ulu-
bione piosenki. Obecny był 

z  nami także DJ (nasz Mate-
usz Kunert), który zachęcał 
wszystkich do wspólnego 
tańca, dobierając najlepsze 
utwory muzyczne. Najwię-
cej uczniów bawiło się około 
godziny 19, a do końca zostali 
tylko najbardziej wytrwali.

Michał Sobolewski

6 stycznia odbyła się studniówka naszych tegorocznych 
maturzystów. Przygotowania do tego wyjątkowego dnia trwa-
ły zapewne od początku roku szkolnego. Ten wyjątkowy wie-
czór rozpoczął się o godzinie 19.00 Mszą św. w kościele Matki 
Bożej Królowej Świata w Radomiu. Jak co roku uczniowie za-
tańczyli poloneza na początku balu oraz o północy. Za pierw-
szym razem maturzyści wystąpili w jednakowych strojach. Za 
drugim razem pokazali się już we własnych, również robią-
cych wrażenie kreacjach. Polonez wypadł bardzo efektow-
nie. Wyćwiczony został pod okiem nauczycielki wychowania 
fizycznego, pani Małgorzaty Starck. Podczas studniówki nie 
mogło obejść się bez kabaretu, który odtworzono za pomo-
cą projektora. Ogromnym powodzeniem cieszyła się również 
budka fotograficzna, dzięki której uczniowie mogli upamięt-
nić tę wspaniałą noc, spędzoną w towarzystwie bliskich sobie 
przyjaciół i znajomych. Na parkiecie mogliśmy zobaczyć nie 

tylko maturzystów, ale również nauczycieli, którzy zapewne 
świetnie bawili się w rytmie muzyki.

Chyba nikogo nie zdziwi, że zabawa trwała do białego rana, 
cały czas panowała kameralna, można powiedzieć rodzinna 
atmosfera.

Amelia Indyka
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W ostatnich dniach w naszej szkole odbyły się rekolekcje 
pod nazwą „Duchowe Wojny — zwycięstwo w Duchu Świętym”. 
Trwały one od 20 do 22 lutego w godzinach 9-12. Podczas re-
kolekcji był z nami ks. Daniel Glibowski oraz Diakonia Ewan-
gelizacji Ruchu Światło-Życie. Mieliśmy okazję usłyszeć wiele 
ciekawych świadectw młodzieży i interesujących konferencji 
skierowanych bezpośrednio do nas. W tych dniach odbyła się 
także spowiedź dla uczniów i nauczycieli, a punktem kończą-
cym rekolekcje była wspólna Msza święta. 

Był to czas, gdy mogliśmy wiele się nauczyć i doznać nowych 
doświadczeń. Pod względem organizacji wszystko przebiegało 
pomyślnie i było dopięte na ostatni guzik. 

Michał Sobolewski

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego to dzień ustano-
wiony przez papieża Jana Pawła ll w 1997 roku, przypadający 
corocznie 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, stwarzają-
cy okazję do głębszej refleksji Kościoła powszechnego nad da-
rem życia poświęconego Bogu.

Z tej okazji do naszej szkoły zostały zaproszone wszystkie 
zakony funkcjonujące w Radomiu i okolicach. Zarówno męskie, 
jak i żeńskie. 

W związku z tym lekcje w szkole zakończyły się wcześniej, 
a  świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą Mszą świętą z ks. bi-
skupem, na której miało miejsce odnowienie ślubów przez oso-
by konsekrowane. Po Mszy wszyscy goście zostali zaproszeni na 
poczęstunek do naszej szkoły. 

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego w Polsce to okazja 
do wsparcia klasztorów kontemplacyjnych. Na ich rzecz przed 
świątyniami w tym właśnie dniu odbywa się specjalna zbiórka 
do puszek.

Tomasz Fundowicz

...i do różańca

29 marca – 3 kwietnia
przerwa świąteczna

21 kwietnia
Dzień sobowtóra

W niektórych wierzeniach ludowych sobowtóry nie 
rzucają cienia i nie mają odbicia lustrzanego. Ich 
zadaniem jest udzielanie porad i wskazówek osobie, 
której cieniem są. Czasami jednak ich rady mogą okazać się 
złośliwe i sprowadzić człowieka na złą drogę. Jeżeli ktoś raz 
zobaczył swojego własnego sobowtóra już zawsze będzie przez 
niego nawiedzany.

9 kwietnia
Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetów 

12 kwietnia
Dzień Czekolady 

Nasiona kakaowca właściwego początkowo były wy-
korzystywane przez Majów do produkcji napoju dla 

najbogatszych o nazwie Xococalit – gorzka woda. Napój ten 
był również wykorzystywany podczas modłów i odpraw ry-
tualnych.

18-20 kwietnia
Egzamin gimnazjalny

6 kwietnia
Dzień otwartych drzwi dla kandydatów

Zaproście znajomych!

4 kwietnia

Co niesie przyszłość?
2018
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Za nami niemal 7 mie-
sięcy nauki, więc nietrudno 
policzyć, że do upragnionych 
wakacji zostały już niespełna 
3 miesiące (oczywiście wyłą-
czając maturzystów...)! Warto 
więc spojrzeć na zrealizowane 

w tym czasie zadania Samo-
rządu, a także na kolejne pla-
ny i założenia, które będziemy 
stopniowo wcielać w  życie 
w niedalekiej przyszłości.

Już na samym począt-
ku naszej kadencji posta-
nowiliśmy uregulować 
funkcjonowanie szkolnego 
radiowęzła poprzez wprowa-
dzenie cotygodniowych dy-
żurów uczniów zajmujących 
się obsługą muzyki w szkole 
podczas przerw. Z pomocą 
Oli Pańczyszyn (znanej nam 

Co się udało, a co jeszcze 
przed nami?

„matki radiowęzła”), udało się 
utrzymać porządek i skru-
pulatność w dyżurach, które 
zgodnie z założeniem nie są 
zaniedbywane. W naszym 
programie wyborczym zo-
bowiązaliśmy się do uczcze-

nia w szkole świąt państwo-
wych i słowa dotrzymaliśmy. 
Przy wsparciu klas mogliśmy 
symbolicznie upamiętnić 99. 
rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości (muzy-
ka patriotyczna, odczytanie 
notatki wspominającej rok 
1918, balony i wstążki biało-
-czerwone). Również w listo-
padzie otworzyliśmy szkolną 
Ligę Gamingową, którą szcze-
gółowo przygotowywaliśmy 
od października. Opracowa-
liśmy zasady gry w popular-

nego LOL-a, Heroes 
3 i oczywiście FIFĘ 
18. Zebraliśmy listy 
chętnych i 10 listopa-
da wystartowaliśmy 
z jednym z naszych 
głównych celów na 
ten rok. Począwszy 
od listopada człon-
kowie Ligi rozgrywają 
mecze w FIFĘ w piąt-
kowe popołudnia (po 
lekcjach) pod opieką 
sora Kuny (któremu 
serdecznie dziękuje-
my za cierpliwość!!!). 
Chcemy, by Liga Ga-
mingowa Katolika 
stała się szkolną tra-

dycją, dlatego liczymy na to, 
że w przyszłym roku liczba 
chętnych graczy wzrośnie. 
Mamy za sobą także dwie 
dyskoteki (andrzejkową 
i  walentynkową), z których 
zyski ze sprzedaży biletów 
wpłynęły do budżetu samo-
rządu (wobec braku DJ-a 
z  zewnątrz mogliśmy zaosz-
czędzić ok. 200 zł za jedną 
dyskotekę). Zwieńczeniem je-
denastego miesiąca 2017 roku 
było wspomnienie w  szkole 
wybuchu powstania listopa-
dowego. Uczczenie tego wy-
darzenia było możliwe dzięki 
wsparciu klas, które wykonały 
okolicznościowe plakaty. Po-
nadto, 13 grudnia uczciliśmy 
36. rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego (odczytanie 
notatki, nagranie przemo-

wy Jaruzelskiego, muzyka). 
Z okazji 6 grudnia i świąt 
stworzyliśmy pocztę miko-
łajkową. Uczniowie za po-
średnictwem Samorządu 
mogli przekazać prezenty, 
które następnie doręczali-
śmy adresatom. W styczniu 
razem z klasami przepro-
wadziliśmy akcję sprzedaży 
ciast na rzecz Krzysia Czu-
pryna. Środki zebrane pod-
czas akcji w całości przeka-
zaliśmy rodzicom chorego 
chłopca. Z racji 14 lutego 
nie mogło zabraknąć pocz-
ty walentynkowej, która już 
tradycyjnie cieszy się du-
żym powodzeniem wśród 

uczniów. Naszym niedawno 
zrealizowanym punktem był 
zakup bluz i koszulek, które 
wykonała dla nas krakow-
ska firma RASCAL (otrzy-
maliśmy zamówienia na 61 
bluz i 50 koszulek). Mamy 
świadomość, że przed nami 
jeszcze kilka miesięcy dzia-
łań na rzecz szkoły, na rzecz 
wszystkich uczniów. W pla-
nach widnieje organizacja 
Dnia Sportu z  udziałem pił-
karzy Radomiaka, II edycja 

Biegu Katolika, finał szkol-
nych rozgrywek w LOL-a 
i FIFĘ (który chcielibyśmy 
zorganizować w Oratorium). 
Jednocześnie kończymy pra-
cę nad filmem promującym 
Katolika, z którym chcemy 
wyjść poza mury szkoły, do 
większego grona odbiorców. 
Wierzymy, że  z  pomocą 
uczniów, a także naszych na-
uczycieli, uda nam się prze-
konać tych, którzy niedługo 
staną przed wyborem szkoły, 
by dołączyli właśnie do na-
szej społeczności. Bo prze-
cież nie taki Katolik straszny, 
jak go malują, prawda?

Mateusz Kunert
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Takiego stężenia głupoty w jednym miejscu to jeszcze nie widziałam.

Bo mnie siódme klasy obsiadły jak kruki wisielca.

Od jutra czapuję na nowy semestr, 

żeby nie było niejasności.

Jedni umią, inni umieją…

Oszczędzę ci chyba wrażeń 

związanych z przejściem 
do następnej klasy.

Jest miło, ale nie za bardzo.

...im dalej od tablicy, tym dalej od wiedzy...

O Napoleonie będzie na następnej lekcji, żeby wam 
styków nie przepaliło.

Monolog jest wtedy, kiedy ja 

przychodzę na język polski.

O D  N A S Z Y C H  S O R Ó W

Jak zapomniałeś sobie przypomnieć...


