
Gazetka Szkolna Katolickich Szkół im. św. Filipa Neri w Radomiu
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Drodzy sympatycy KLON-u!

Szczęśliwi młodzi!
redakcja

Mateusz Kunert

W piątek (25 maja) obchodziliśmy świę-
to patrona naszej szkoły, św. Filipa Neri. 
Obchody rozpoczęliśmy uroczystą mszą 
świętą, której przewodniczył ksiądz dy-
rektor Mirosław Prasek. Tuż po niej swój 
najnowszy spektakl „Bogowie sobotniej 
nocy” (w reżyserii sora Ługowskiego) dla 
całej społeczności szkolnej zagrał Teatr 
Scene. Po przedstawieniu wspólnie z na-
szymi kochanymi nauczycielami udaliśmy 
się do pobliskiej Leśniczówki, która stała 
się miejscem prawdziwych sportowych 
zmagań w ramach szkolnego Dnia Spor-
tu. Uczniowie brali udział w wielu konku-
rencjach, m.in. w żonglerce piłką, dartach, 
skakance. Nie zabrakło także ćwiczeń 
sprawnościowych, do których z pewnością 
należy zaliczyć popularne: sztangę i drążek. 
Miłośnicy sportów drużynowych również 
mogli znaleźć coś dla siebie, startując w 
biegu sztafetowym lub biorąc udział w tur-
nieju ultimate (frisbee). Obydwie te kon-
kurencje miały charakter klasowy. Warto 

podkreślić udział w różnych dyscyplinach 
naszych nauczycieli, którzy także próbo-
wali zmagać się z uczniami. Dzień Sportu 
zakończył się w Oratorium nagrodzeniem 
najlepszych zawodników, a także klasy 
2a, która najmocniej dopingowała swoich 
przedstawicieli. Piękna pogoda, jaka to-
warzyszyła nam przez cały czas trwania 
sportowych zmagań, z pewnością jest po-
twierdzeniem żywej obecności św. Filipa 
Neri pośród naszej społeczności :). Za czu-
wanie nad przebiegiem całego Dnia Spor-
tu dziękujemy naszym niezastąpionym 
wuefistom, a także pozostałym nauczy-
cielom. Słowa podziękowania kierujemy 
także do uczniów za pomoc techniczną w 
przygotowaniu konkurencji. Gratulujemy 
także wszystkim zwycięzcom uzyskanych 
wyników i otrzymanych nagród. Mile spę-
dzony czas w gronie szkolnej społeczności 
z pewnością będzie pięknym wspomnie-
niem tegorocznego dnia naszego patrona, 
św. Filipa :).

Klasyfikacja końcowa 
– Dzień Sportu

Konkurencje zespołowe

Turniej ultimate (frisbee):
3ag, 2ag, 3cg

Bieg sztafetowy (1 km):
3ag, 1a, 2ag

Konkursy indywidualne 

Bieg Katolika (chłopcy 
– 4 km):

Adam Zimnicki
Mikołaj Wosztyl
Filip Cieślak

Żonglerka:
Piotr Grygiel

Sztanga:
Antek Siewierski

Drążek:
Szymon Lis

Skakanka:
Jakub Kiepas

Dart:
s. Ewa Kukiełka fmm :)
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Minął kolejny rok ciężkiej i efektywnej pracy. Jej owocem są między innymi bardzo wysokie wy-
niki egzaminów gimnazjalnych. Miejmy nadzieję, że równie zadowalające będą cenzurki maturalne. 
Przed nami wymarzone wakacje. Życzymy Wam udanego wypoczynku, a na czas wolny od nauki 
proponujemy ciekawe artykuły, między innymi o tym, jak skutecznie wypocząć i jak wypoczywają 
nasi nauczyciele. Miłej lektury i do zobaczenia w nowym roku szkolnym!
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Święto wszystkich dzieci
Międzynarodowy Dzień Dziecka sięga swoimi począt-

kami do Światowej Konferencji na Rzecz Dobra Dzieci, 
która miała miejsce w Genewie w 1925 r. Jest to dzień 
ustanowiony w 1954 r. przez Zgromadzenie Ogólne Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszech-
nienia ideałów i celów praw dziecka, które zawarte były 
w Karcie Narodów Zjednoczonych. Powszechny Dzień 
Dzieci celebrowany jest 20 listopada każdego roku, kie-
dy to przypada rocznica ustanowienia Deklaracji Praw 
Dziecka. Jedynymi miejscami,gdzie ten dzień zaczęto ob-
chodzić wcześniej 
to Chiny i Japonia. 
Te tradycje sięgają 
nawet do(8 wieku).

W Polsce ten wy-
jątkowy i niezwykle 
radosny dzień ob-
chodzony jest nie-
zmiennie 1 czerwca 
od 1952 r. W tym 
dniu wszystkie 
dzieci są rozpiesz-
czane przez swoich 
rodziców i obdaro-
wywane drobnymi 
upominkami. Od 
1994r w polskim sej-
mie zasiadają dzieci 
i młodzież. Kraje ta-
kie jak np.; Słowacja, 
Czechy, Ukraina czy 
Rosja świętują tego 
samego dnia co my 
i w bardo podobny 
sposób.

Włochy jak 
i  Francja ten dzień 
obchodzą 6 stycznia. 
Jest to jednocześnie 
Dzień Rodziny. Na-
wiązuje do Święta Trzech Króli, którzy nieśli dary małemu 
Jezusowi. Rodzice w tym dniu pieką ciasto, które zawiera 
wróżby, a następnie częstują nim swoje dzieci. We Wło-
szech pociechom na głowy zakłada się również papierowe 
korony. Dziewczynka staje się królową, a chłopiec królem.

 Ciekawostką jest, że nasi zachodni sąsiedzi — Niemcy 
obchodzą ten dzień dwa razy w roku. Jest to spowodo-
wane dawnym podziałem tego kraju na Republikę Fede-
ralną Niemiec (RFN) i Niemiecką Republikę Demokra-
tyczną (NRD). Mimo,że państwo połączyło się do tej pory 
zachodnie Niemcy świętują 20 września, a wschodnie 
1 czerwca.

 W Japonii to święto wygląda zupełnie inaczej. Chłop-
cy mają swój dzień a jest to 5 maja, a dziewczynki 3 marca. 

Chłopcy wycinają kolorowe karpie, które następnie przy-
wieszają do drzwi lub w ogrodzie. Ta ryba ma symbolicz-
ne znaczenie ; oznacza siłę i determinacje. Czerwony karp 
oznacza mamę, czarny tatę, a niebieski syna.

W Australii celebruję się w czwartą środę października, 
w Argentynie w drugą niedzielę sierpnia, a na Węgrzech 
w ostatnią niedzielę maja.

 Natomiast w Turcji ten dzień przypada na 23 kwietnia. 
Tradycją jest, iż dzieci ubiera się w tradycyjne, regional-
ne stroje, w których tańczą, śpiewają i puszczają latawce. 

Drugim wydarze-
niem tego dnia jest 
Święto Niepodle-
głości i utworzenie 
niezależnej Repu-
bliki Tureckiej. Jej 
twórca celowo wy-
brał ten dzień, aby 
uświadomić dzie-
ciom,że one są przy-
szłością narodu.

W Paragwaju 
Dzień Dziecka przy-
pada na 16 sierpnia, 
lecz nie jest on tak 
radosnym dniem 
ponieważ jest to 
rocznica wojny pa-
ragwajskiej, w której 
zginęło kilkadziesiąt 
tysięcy dzieci.

A oto kilka prze-
słań Dnia Dziecka;

— „Szacunek dla 
dzieci” — główny 
motyw świętowania 
w Kanadzie, Japonii 
i Korei Południowej.

— „Prawa Dzie-
ci” — na czele tych 

haseł świętuje się w RPA i Indiach.
— „Dzieci jako nasza nadzieja” — to kolejne hasło, któ-

rym posługują się Amerykanie i Turkowie w tym dniu.
— „Więź rodzice-dzieci” — to główny powód celebro-

wania na Tajwanie i w Chile.
 Ten dzień kochają chyba wszystkie dzieci na świecie, 

ale nie zapominajmy o tym,iż ten dzień może trwać przez 
cały rok. Najważniejszym jest, aby spędzać czas z bliski-
mi i cieszyć się sobą, sprawiać komuś radość i wywoły-
wać uśmiech na twarzy na co dzień,a nie od święta. Każdy 
z nas ma coś z dziecka, nawet jeśli nim już nie jest, więc 
cieszmy się tym.

Amelia Indyka
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Dieta na wakacje
Lato zbliża się wielkimi krokami. Coraz wyższe temperatury i piękne słońce sprawiają, że nie mamy ochoty na tłuste 

i wysokokaloryczne potrawy. To właśnie teraz jest najlepszy czas, aby ciężkie, zimowe obiady zamienić na zdrową sa-
łatkę czy orzeźwiający koktajl. Oto kilka pomysłów na szybkie, smaczne i zdrowe potrawy, które dostarczą nam energii, 
a może pomogą nam również w poprawieniu naszej sylwetki.

1. Koktajl bananowo-truskawkowy ze szpinakiem
Sezon na truskawki trwa. jednym ze sposobów na ich wykorzystanie jest przygoto-

wanie pysznego koktajlu, który jest świetną opcją na drugie śniadanie. Niektórzy z was 
mogą być zaniepokojeni faktem, że w napoju znalazł się szpinak. Gwaratuję jednak, 
że nie jest on wyczuwalny.

Składniki:
— banan
— garść truskawek
— garść szpinaku
—pół szklanki mleka
Przygotowanie: blendujemy wszystkie składniki.

2. Sałatka ze szparagami i żurawiną
Moja kolejna propozycja również zawiera produkt sezonowy. Tym razem są to szparagi. Sałatka sprawdza się 

zarówno jako dodatek do obiadu, oraz jako samodzielne danie.
Składniki na sałatkę:

— kilka liści sałaty
— ok 5 łodyg szparagów
— garść suszonej żurawiny
— kilka rzodkiewek
— pomidor
— kilka łyżek kukurydzy z puszki
Składniki na sos:

— łyżka oliwy
— sól
— ocet balsamiczny
— suszona bazylia.

3. Ryż z kurczakiem, ogórkiem, pomidorem, serem feta i sosem 
jogurtowym

Ostatnia z propozycji to pomysł na szybki obiad, po którym nie 
ma się uczucia ciężkości na żołądku. Jak już wspomniałam, przygo-
towanie tego posiłku nie jest czasochłonne. Zajmuje ono zaledwie 
15 minut, czyli tyle, ile gotuje się ryż.

Składniki:
— torebka ryżu
— pierś z kurczaka
— przyprawy do mięsa
— pomidor
— kawałek ogórka
— ser feta
— jogurt
— majonez
— ketchup

Mam nadzieję, że moje przepisy was zaciekawią i wykonacie je sami w domu. Smacznego!!!

Wiktoria Goździejewska

Przygotowanie:
Szparagi kroimy i gotujemy 

10 minut w osolonej wodzie. 
Następnie do miski wrzucamy 
wszystkie składniki na sałatkę-
(łącznie z ugotowanymi szpara-
gami) i mieszamy. W osobnym 
naczyniu łączymy składniki na 
sos. Na koniec łączymy sałatkę 
z sosem i gotowe!

Przygotowanie:
Ryż gotujemy. W tym 

czasie na patelni sma-
żymy pokrojonego kur-
czaka z przyprawami. 
Warzywa i  ser kroimy 
w  drobną kostkę. Aby 
przygotować sos łączymy kilka łyżek jogurtu z łyżką majonezu i łyżką ket-
chupu. Gdy ryz się ugotuje przekładamy go na talerz. Następnie układamy 
na nim mięso, warzywa i ser. Całość polewamy sosem.
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Sposoby na stres
Przez większość semestru żyjemy spokojnie, odkładając wszystkie obowiązki na później, jednak kiedy zbliżają się 

egzaminy, musimy działać szybko i sprawnie. Mamy poczucie, że ogrom wiedzy, który mamy nabyć jest tak duży, że 
prawie niemożliwe będzie przygotowanie się na czas.

Niektórzy przed egzaminem boją się i panikują, a  w  głowie słyszą tylko głos mówiący: NIE ZDAM! NIE DAM 
RADY! lub TO DLA MNIE ZA TRUDNE! Inni czują się przytłoczeni do tego stopnia, że nie wiedzą, do czego się zabrać 
i od czego zacząć. 

Oto sposoby na opanowanie stresu (do sprawdzenia w przyszłym roku szkolnym):

1. OPTYMIZM
Pesymiści nawet najmniejszą porażkę traktują 

jak katastrofę i, wpadając w bezradność, długo nie 
potrafią dojść do siebie. Optymiści łatwo mobilizu-
ją się do większego wysiłku i szybciej się uczą!

2. SEN
Przyczyną stresu mogą być też nieprzespane noce, niejed-

nokrotnie zarwane z powodu nauki. Nieodpowiednia ilość snu 
może wywołać rozdrażnienie, niepokój i problemy z koncentracją, 
a taki stan obniża naszą efektywność. Dlatego pamiętajcie, aby 
spać co najmniej 8 godzin.

3. ZAPLANUJ POWTÓRKI
Aby dobrze i spokojnie zdać egzamin, zaplanuj powtórki ma-

teriału! Powtarzając materiał, staraj się korzystać z tak zwanych 
MNEMOTECHNIK, czyli sztuczek zapamiętywania np.: ucząc się 
budowy serca, wyobraź sobie jak po nim podróżujesz. Zdecydowa-
nie naukę ułatwiają także kolory, więc zakreślaj NAJWAŻNIEJSZE 
informacje.

5. RÓB TO, CO LUBISZ ROBIĆ NAJBARDZIEJ
Jeśli np. lubisz tańczyć, ułóż nową choreografię, bo logiczne 

jest to, że odpręża cię to, co cię pasjonuje :)

4. SŁUCHAJ SWOJEJ ULUBIONEJ MUZYKI 
Przez to oderwiesz się od rzeczywistości i skupisz na piosence, a twój or-

ganizm się rozluźni.
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6. WYSIŁEK FIZYCZNY
Np.: BIEGANIE — jak mówi powie-

dzenie „bieganie układa w głowie”. Masz 
wtedy dużo czasu na rozmowy z samym 
sobą i szczególny kontakt ze światem.

8. KOLOROWANKI DLA DOROSŁYCH 
Ten sposób nie każdemu się spodoba, ale tym, którzy mają artystyczną 

duszę, przypadnie do gustu. 
Mowa o kolorowankach z drobnymi elementami, które wymagają duże-

go skupienia. Można kupić książkę z wieloma obrazkami w sklepie papier-
niczym, ale także wiele interesujących wzorów można znaleźć w Internecie.

7. HERBATA USPOKAJAJĄCA
Np.: rumianek, mięta, melisa mają właściwości uspokajające, 

kojące nerwy oraz korzystnie wpływają na nasze zdrowie.

9. RELAKSUJĄCA KĄPIEL 
Do wanny dodaj olejki eteryczne. Najskuteczniejsze to: la-

wendowy, rumiankowy i pomarańczowy. Taka kąpiel niesa-
mowicie uspokaja i wycisza. 

10. ROZMOWA
Porozmawiaj z zaufaną osobą: przyjaciółką, przyja-

cielem, dziewczyną czy chłopakiem. Dzięki temu mo-
żesz część swoich spraw czy nerwów „przerzucić” na 
drugą osobę. Jeśli nie chcesz z nią porozmawiać o tym, 
co cię stresuje, to pomów np.: o najbliższym wyjściu na 
miasto, o tym, co ci się przydarzyło albo o wspólnym 
wspomnieniach. Na pewno się pośmiejecie i miło spę-
dzicie czas.

To już wszystkie rady, które dla Was przygotowałyśmy. Mamy 
nadzieję, że Wam się przydadzą. Życzymy także powodzenia na przyszłych sprawdzianach, egzaminach gimnazjalnych 
i maturalnych. 

Liwia Majewska, Amelia Puton
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O przyszłości z maturzystami
Naszym tegorocznym maturzystom zadaliśmy na pożegnanie kilka pytań dotyczących ich przyszłości. Oto one:
1. Czy wybrane przez Ciebie studia będą choć po części Twoim hobby?
2. Jak planujesz swoje najdłuższe wakacje po zdanych egzaminach?
3. Czy będziesz tęsknić za ludźmi, których tu poznałeś/łaś? 

Karolina Bińkowska:

1. Można tak powiedzieć, studia medyczne to moje marzenie od dziecka. Jestem prze-
konana, że leczenie ludzi daje ogromną satysfakcję, może to stanie się moim hobby samym 
w sobie. :)

2. Szczerze mówiąc planów mam sporo. Planuję uczyć się nowego języka, trochę popra-
cować, ale przede wszystkim odpocząć od nauki, której w ostatnim czasie było bardzo dużo. 
Chciałabym też zrobić w końcu prawo jazdy, do którego zbieram się dosyć opornie i zoba-
czyć kilka miejsc za granicą.

3. Mam nadzieję, że nie będę miała okazji. Wiele osób, które poznałam w Katoliku stało 
się dla mnie bliskimi przyjaciółmi, mamy bardzo dobry kontakt, więc nie wyobrażam sobie 
rozłąki z nimi. Tęsknić będę na pewno za nauczycielami, z którymi spotykałam się niemal codziennie przez ostatnie 
6 lat, ale planuję odwiedzać szkołę, także chyba nie będzie źle. :)

Przemek Sulima:

1. Zdecydowanie tak.
2. Planuję porozglądać się 

za jakąś pracą, żeby uzbierać 
pieniądze na późniejszy wy-
jazd wakacyjny. 

3. Jako że większość moich 
znajomych udaje się na studia 
do tego samego miasta, praw-
dopodobnie będziemy dalej 
utrzymywać kontakt. 

Sara Szuber 

1. Studia to bardzo ciekawy 
temat. Głównie dlatego, że nie 
zawsze to, na co chcemy iść 
i  jest naszą pasją, będzie na-
szym zawodem w przyszłości 
lub będziemy czerpać z niego 
korzyści materialne. Posta-
wione przez Ciebie pytanie 
najlepiej ukazuje tę dyshar-
monię. Stwierdzenie „przy-

najmniej po części” pokazuje nam, na jak wysokim 
poziomie stawiamy pieniądze, a nie rozwój osobisty. 
Jednakże najzabawniejszy jest fakt, iż nasi rodzice po-
wtarzają nam od dzieciństwa, iż by osiągnąć sukces w 
życiu musimy być najlepsi w tym co robimy, aby to osią-
gnąć [nasz przyszły zawód] powinien być naszą pasją. 
Mimo to z biegiem czasu dowiadujemy się, jak bardzo 
nasze zainteresowania mogą nie mieć odzwierciedle-
nia w rzeczywistości zawodowej i postanawiamy iść na 
kierunek, który pozwoli nam na dostatnie życie. Młodzi 
ludzie charakteryzują się ogromną nadzieją co do przy-
szłości - wierzą, że są w stanie przenieść góry, co pozwala 
im na wybranie kierunku, który nie będzie ich ograni-
czał. Według mnie to myślenie jest błędne. Powinniśmy 
skupiać się na tym co chcemy robić w życiu oraz wyko-
rzystywać jak najwięcej możliwości, które pozwolą nam 
spełnić nasze oczekiwania względem przyszłości. Moje 
przyszłe studia są studiami złożonymi, gdyż nie mogę 
oczekiwać, iż moje zainteresowania zaprowadzą mnie 
do celu, a jednocześnie muszę wziąć pod uwagę aspekt, 

w którym moje życie może obrócić się o 180°, zrozumieć, 
że sama buduję swój los i połączyć to z cała wiedzą, jaką 
uzyskałam. Z pewnością nie wybiorę kierunku, który nie 
będzie mnie interesował, jednakże będzie to kierunek, 
który zapewni mi rozwój osobisty, nauczy krytycznego 
myślenia oraz rozwiązywania problemów w kreatywny 
sposób, by w przyszłości jak najlepiej pomóc innym oraz 
czerpać radość z pracy, gdyż tylko praca, która nie jest 
obowiązkiem, jest w stanie doprowadzić kogokolwiek do 
celów, które ustanawiamy sobie za młodu.

2. Planując swoje wakacje będę z pewnością miała na 
uwadze, że plany nie zawsze się sprawdzają. Z pewnością 
wykorzystam ten czas na wszystkie te rzeczy, których nie 
mogłam robić w klasie maturalnej.

3. Czas pokaże.

Rozmawiały: Anna Pasternak, Liliana Anasiak
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Pasja w życiu belfra

Jakie pasje realizuje Pan poza pracą w szkole?
Bardzo lubię oglądać filmy, czytać książki, biegać oraz jeździć na 

rowerze.
Skąd wzięły się te zamiłowania? Od jak dawna Pan je realizuje?
Sport interesował mnie od zawsze. Jak prawie każdy chłopak gra-

łem w piłkę nożną. Poza tym sporo biegam i jeżdżę na rowerze. Jeśli 
chodzi o czytanie książek, to wszystko zaczęło się w liceum, a filmy 
towarzyszyły mi bezustannie.

Jakie gatunki książek Pan preferuje?
Nie czytuję książek historycznych, ponieważ rzadko która jest mnie 

w stanie silnie zainteresować. Nie przepadam za horrorami. Wszystkie 
inne gatunki książek zatwierdzam i popieram. Najczęściej w wolnej 
chwili studiuję różnego rodzaju listy, kroniki, powieści, eseje, dzienni-
ki pisarzy bądź ważnych ludzi.

Czy dzieli Pan swoje pasje z którymś z członków rodziny?
Tak, z żoną. Czasami razem biegamy czy jeździmy na rowerze, ale 

przy dużej ilości obowiązków domowych i szkolnych nie zawsze jest 
to możliwe.

Ile czasu poświęca Pan na ich realizację?
Podczas roku szkolnego i przygotowań maturzystów do matury 

mam niewiele czasu. W trakcie wakacji wolnych chwil jest więcej, więc mogę pozwolić sobie na ruch, czytanie książek 
i oglądanie filmów.

Staram się obejrzeć przynajmniej jeden film tygodniowo, a jeśli chodzi o czytanie to chcę, aby to było chociaż kilka 
chwil dziennie.

Dziękuję za udzielenie wywiadu.
Również dziękuję. 

Czy ma ksiądz jakieś pasje?
Moim głównym zainteresowaniem jest św. 

Filip Neri. Uwielbiam poznawać tę postać. Jest 
dla mnie niezwykle ciekawa. Prócz zamiłowa-
nia św. Filipem Neri bardzo lubię jeździć na 
rowerze.

Czy rower dla księdza jest forma przy-
jemności, czy raczej ksiądz jeździ dla zdro-
wia?

Na rowerze jeżdżę przede wszystkim dla 
zdrowia, ale jest to również forma odpoczynku 
i wysiłku fizycznego. Najczęściej jeżdżę w oko-
licy Puszczy Kozienickiej, gdzie mieszkają moi 
rodzice.

Jaką ciekawą trasę rowerowa mógłby 
ksiądz polecić?

Dla początkujących poleciłbym drogę kró-
lewską od Dąbrowy Królewskiej, piękna trasa. 
Podczas podróży można odpocząć przy figurce 
św. Franciszka. Miejsce to upodobali sobie ekolodzy. Po-
tem ścieżką przez Augustów dotrzemy do Źródeł Królew-
skich.

Jaką najdłuższa trasę wykonał ksiądz na rowerze? 
Najdłuższą trasą rowerową, jaką wykonałem, był po-

wrót na dwóch kółkach z Radomia do Zakopanego.
W jakie miejsca ksiądz najbardziej lubi jeździć na 

narty i dlaczego?

Co roku z grupą znajomych jeździmy w Dolomity. Jaz-
da na nartach jest dla mnie ogromną przyjemnością, ale 
również formą aktywnego wypoczynku.

Czy ksiądz próbował kiedyś jeździć na desce snow-
boardowej?

Na desce snowboardowej nigdy nie jeździłem i już ra-
czej nie spróbuję. Bardzo podziwiam osoby uprawiające tę 
dyscyplinę. Wymaga ona dużego wysportowania.

Dziękuje bardzo.
Również dziękuję.

Rozmawiali: Amelia Indyka, Piotr Domagała
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Dzień Sportu — fotorelacja
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„Katolik” na sportowo
W niedzielę 10 czerwca wraz z siostrą Ewą i p. Ma-

rianem Woźniakiem wybraliśmy się na turniej, który 
odbywał się w Okuniewie. Podróż trwała około półto-
rej godziny. Upłynęła nam dość szybko na rozmowach 
i słuchaniu muzyki. Po podróży zostaliśmy przywitani 
przez organizatora turnieju. Poczęstował nas kiełbasą z 
grilla we własnym domu. Pierwszy mecz rozgrywaliśmy 
o godzinie 10:25. Było niesamowicie gorąco. Trawa na 

Orliku paliła się nam pod nogami. Graliśmy przeciw-
ko gospodarzom.  Tworzyli więcej sytuacji, ale brako-
wało im wykończenia. W ostatnim ich minucie meczu 
doskonałą piłkę z bramki zagrał Piotr Domagała, a w 
sytuacji podbramkowej genialnie odnalazł się Janusz 
Starck i pokonał bramkarza gospodarzy. Trzy punkty 
trafiły do nas. Następny mecz już z silniejszym rywa-
lem. Klub z Mińska był wyraźnym faworytem do wy-
grania całego turnieju. Znowu przeciwnicy przeważali 
i gdyby nasi obrońcy i bramkarz nie zachowali zimnej 
głowy, dość szybko mogłaby nastąpić strata gola. Około 
9 minuty spotkania otrzymujemy rzut wolny w okolicy 
12 metra. Niestety nasz zawodnik uderza Panu Bogu 
w okno. Piotr Domagała zatrzymuje wybicie bramka-
rza gości. Zostaje ukarany kara dwóch minut. Grając 
w osłabieniu nasi zawodnicy nie dali rady zatrzymać 

napastnika, który po fantastycznej indywidualnej akcji 
pokonał stojącego w bramce Bartka Szpaka, który roz-
grywał bardzo dobre zawody. Końcowy wynik 1:0 dla 
Mińska. Ostatni mecz — wszystko albo nic. Remis lub 
wygrana dają nam awans do półfinału turnieju! Szybko 
strzelamy bramkę. Autorem trafienia jest Janusz Starck. 
Gospodarze po jakimś czasie wyrównują. Przy wyniku 
1:1 sporną decyzję podejmuje sędzia. Trener przeciw-
ników nie zgadzając się z decyzją arbitra każe swoim 
piłkarzom zejść z boiska. Mecz kończy się walkowerem 
dla naszego zespołu. Półfinał!!! Walczymy o medale. 
Gramy z zespołem z Halinowa. Mecz był równy. Cios 
za cios. W 10 minucie spotkania strzałem z 20 metrów 
pokonał Bartka Szpaka napastnik gości. Był to zdecy-
dowanie ich najsilniejszy punkt. nie. Przegraliśmy ten 
mecz 1:0. Szkoda. Mecz o trzecie miejsce. Graliśmy w 
nim bez bramkarza, którego musiał zastąpić nasz na-
pastnik, ponieważ groźnie wyglądającej kontuzji nad-
garstka doznał Bartek Szpak. Przegraliśmy ten mecz 
6:0. Jak? Nie mam pojęcia. Oficjalnie zajęliśmy 4 miej-
sce. Uważam, że zasłużyliśmy na więcej, ale biorąc pod 
uwagę, że jest to nasz pierwszy wspólny turniej to duży 
sukces. Teraz może być tylko lepiej!

Piotr Domagała

W piątek 15 czerwca odbył się kolejny już konkurs 
gimnastyczny dla najmłodszych klas. Wszyscy ucznio-
wie podzielili się na zespoły kilkuosobowe. Do występu 
przygotowywali się już miesiące wcześniej. Uczestnicy 
mieli do wykonania obowiązkowe figury tj.: mostek, wagę, 
przewrót w przód i tył, świecę oraz stanie na rękach. Wi-
dać było po siódmoklasistach wysiłek włożony w układy. 
Jury przyznało 1 miejsce zespołowi numer 9, a konkret-
niej dziewczynom — Natali, Mai, Marcelinie i Hani. Wiel-
kie gratulacje!

Martyna Turek
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Co w popkulturze
piszczy?

Film pt.: „Cudowny chłopak”. Został wyreżyserowany 
przez Stephena Chboskiego, a jego premiera odbyła się 19 
stycznia 2018 roku. To komedia, dramat, a jednocześnie 
film familijny.

Głównym bohaterem jest Auggie (Jackob Tremblay), 
który od urodzenia zmaga się z ogromnym problemem, 
który uprzykrza mu życie, a jest to zdeformowana twarz. 
Chłopiec pomimo swojego młodego wieku przeszedł już 
szereg operacji, ale i tak nie wygląda tak, jak by tego chciał. 
Jego marzeniem jest, aby w przyszłości zostać kosmonau-
tą. Przez większość czasu ukrywa swoją twarz, chodząc 
w hełmie kosmonauty, nie chce, aby ktoś się z niego śmiał. 
Po latach nauki w domu Auggie zostaje posłany do pu-
blicznej szkoły, gdzie musi zmierzyć się z realnym świa-
tem i dziećmi w jego wieku, które zazwyczaj mówią to co 
myślą, czasem nawet bez zastanowienia nie zważając na 
to czy kogoś tym nie urażą. Film nie skupia się tylko i wy-
łącznie na głównym bohaterze. Ukazani są również rodzi-
ce chłopca Isabela i Nate (Julia Roberts i Owen Wilson), 
którzy bardzo się kochają i wspierają siebie i chłopca. Sio-
stra chłopca (Izabela Vidovic) jest mniej zauważana przez 
rodziców, ale nie ma tego za złe bratu. Pociesza i zawsze 
niesie pomoc Auggiemu. Zmaga się również ze swoimi 
problemami związanymi ze szkołą, najbliższą przyjaciółką 
czy pierwszą miłością, ale nie koniecznie rozmawia na ten 
temat z rodzicami.

Chłopiec ciężko przeżywa pierwsze dni w szkole, spo-
tyka na swojej drodze dzieci z różnych domów. Niektóre 
wyśmiewają i szydzą, inne są obojętne, a jeszcze inne nio-
są mu pomocną dłoń i proponują przyjaźń. Jeszcze wiele 
przygód i sytuacji nastąpi w życiu chłopca, ale nie będę 
tego zdradzać, dowiecie się, gdy sami obejrzycie.

Film jest godny polecenia. Jego przesłanie jest bardzo 
jasne i zrozumiałe, a brzmi ono „Każdy człowiek zasługuje 
na szacunek i odrobinę dobroci od innych”. Każdy z nas 
może stać się lepszym człowiekiem, pomagając i podając 

rękę takiej osobie, która tego potrzebuje lub jest nękana 
przez innych. Nie bądźmy obojętni.

Amelia Indyka

Cykl powieści fantasy pt.: „Dziedzictwo” autorstwa 
Christophera Paoliniego opo-
wiada o dziejach młodzieńca, 
Eragona, który znajduje dziwny 
kamień w zakazanym miejscu. 
Kamień okazuje się jednym z 
trzech ostatnich smoczych jaj, 
a chłopak zostaje naznaczony 
przez smoka na swojego jeźdź-
ca. Eragon przemierza swój 
świat w poszukiwaniu odpo-
wiedzi na ważne pytania oraz z 
inicjatywą obalenia tyrańskiej 
władzy Galbatorixa.

Sam przekonaj się o za-
kończeniu tej historii, czyta-
jąc wszystkie książki cyklu.

O autorze: Christopher 
Paolini, w tej chwili już 
35-letni autor zaczął praco-
wać nad książką mając jedy-
nie 15 lat. Pierwszy tom zo-
stał wydany w 2002 r. przez 
wydawnictwo prowadzone przez rodziców autora. Na 
mężczyznę spłynęła zarówno fala pochwał jak i hejtu.

Christopher poprzestał pisania książek po wydaniu 
piątego tomu „Eragona”.

Tymon Witkowski

rys. Hanna Makowska

rys. Hanna Makowska
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25 czerwca
Światowy Dzień Smerfa

Smerf, który się zakrztusi, 
robi się żółty.

Małe smerfy przynosi bo-
cian.

21 czerwca
Dzień Żyrafy

Wydaje się, że to nie przypadek, iż ten dzień wypada 
w najdłuższy dzień w roku

23 czerwca — 2 września

WAKACJE!

3 września

Co było i będzie?
2018

„Czerwona Królowa” to znakomi-
ta książka napisana przez Victorie 
Aveyard. Jest pierwszą częścią serii. 
Opowiada o życiu niespełna osiemna-
stoletniej Mare Molly Barrow, która 
w swoje urodziny dostaje wezwanie 
do wojska. Powód jest prosty — nie 
ma pracy. Jest najniżej w  hierarchii 
społecznej. Pewnej nocy przychodzi 
do niej jej przyjaciel Kilorn z wiado-
mością, że jego mistrz umarł i nie ma 
pracy, przez co będzie musiał iść do 
wojska. Mare postanawia wykupić dla 
nich wolność, jednak to nie jest ła-
twe, gdyż musi zdobyć ogromną sumę 
pieniędzy. Razem ze swoją młodszą 

siostrą Gisą udaje się do najniebez-
pieczniejszego dla siebie miejsca, 
czyli miasta srebrnych, aby  ukraść 
jak najwięcej pieniędzy. Dziewczyna 
spacerując pośród wrogów dostrzega 
na telebimie wiadomości, w których 
ogłoszono, że  czerwoni zaatakowali 
srebrnych. W mieście wybucha panika 
i złość na czerwonych. Mare musi jak 
najszybciej uciekać... Moim zdaniem 
warto przeczytać tę książkę, ponieważ 
do końca trzyma w napięciu. Pokazuje 
do czego jest się zdolnym, aby urato-
wać tych, których się kocha.

Izabela Pasztaleniec

1 czerwca
Dzień Dziecka 

(szczegóły w art. na str. 2)

3 czerwca
Dzień Dobrej Oceny 

Niestety w tym roku wypadł w nie-
dzielę :(  

6 czerwca
Dzień Informatyka 

9 czerwca
Dzień Przyjaciela

Badania dowodzą, że osoby po-
siadające przyjaciół rzadziej się 
stresują, są odporniejsi i żyją 
dłużej.
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Co się udało?
Za nami kolejny rok nauki, pracy i podejmowania wielu 

inicjatyw odbywających się w naszej szkole. Czerwiec jest 
dobrym momentem na pochylenie się nad pracą i efekta-
mi działań samorządu od października 2017 do czerwca 
br. Kolejne pomysły będziemy realizować po długo wy-
czekiwanych wakacjach, dlatego już teraz zachęcamy do 
zapoznania się z naszym sprawozdaniem :).

Działalność Samorządu Uczniowskiego 
oraz 

aktywność uczniowska w roku szkolnym 2017/18

(okres od 18.10 do 11.06)

•	 18.10.2017	r.	—	ogłoszenie	wyników	plebiscytu	do	Samo-
rządu	Uczniowskiego.

•	 10.11.2017	r.	—	przygotowanie	symbolicznych	szkolnych	
obchodów	99.	 rocznicy	odzyskania	przez	Polskę	niepod-
ległości	 (także	przez	odczytanie	notatki	z	zarysem	histo-
rycznym)	przy	wsparciu	klas	—	muzyka	patriotyczna,	ba-
lony	i	ozdoby,	plakaty.

•	 10.11.	2017	 r.	—	otworzenie	 szkolnej	Ligi	Gamingowej	
(obejmującej	gry:	FIFA	18,	Heroes	3,	LoL).

•	 29.11.2017	r.	—	organizacja	dyskoteki	andrzejkowej	(przy	
wsparciu	klas).

•	 30.11.	 2017	 r.	 —	 przygotowanie	 symbolicznych	 szkol-
nych	 obchodów	 rocznicy	wybuchu	 powstania	 listopado-
wego	(przy	wsparciu	klas)	—	utwory	tematyczne,	plakaty,	
ozdoby,	notatka	historyczna.

•	 13.12.	 2017	 r.	—	 36.	 rocznica	wprowadzenia	 stanu	wo-
jennego	w	Polsce	—	notatka	historyczna,	plakat,	muzyka	
tematyczna

•	 22.12.	2017	r.	—	poczta	mikołajkowa	—	przekazanie	pre-
zentów	przygotowanych	przez	uczniów	do	adresatów	za	
pośrednictwem	samorządu.

•	 11.01.2018	r.	—	organizacja	akcji	sprzedaży	ciast	na	rzecz	
Krzysia	Czupryna	(przy	wsparciu	klas).

•	 09.02.2018	r.	—	zakup	nowych	bluz	i	koszulek	szkolnych.

•	 Jednym	 z	 naszych	 głównych	 celów	 było	 podtrzymanie	
szkolnej	tradycji	zakupienia	bluz	i	koszulek.	W	tym	celu	
odnowiliśmy	 współpracę	 z	 krakowską	 firmą	 RASCAL,	
która	 odświeżyła	 wzór	 na	 bluzach	 i	 poszerzyła	 gamę	
kolorów.	 Ponadto	 wprowadziliśmy	 nowe	 koszulki	 z	 wi-
zerunkiem	naszego	kościoła,	w	nowoczesnych	kolorach,	
w	wielu	rozmiarach.	Koszulki	i	bluzy	cieszyły	się	dużym	
powodzeniem	nie	 tylko	wśród	uczniów,	ale	 także	Grona	
Pedagogicznego	(42	zamówione	koszulki	oraz	61	bluz).

•	 13.02.2018	 r.	 —	 organizacja	 dyskoteki	 walentynkowej	
(przy	wsparciu	klas).

•	 14.02.2018	 r.	 —	 poczta	 walentynkowa	—	 dostarczanie	
kartek	walentynkowych	 przygotowanych	 przez	 uczniów	
do	konkretnych	adresatów.	

•	 01.03.2018	r.	—	przygotowanie	szkolnych	obchodów	Na-
rodowego	Dnia	Pamięci	Żołnierzy	Wyklętych.

•	 14.03.2018	r.	—	przeprowadzenie	sesji	zdjęciowej	do	fil-
mu	promującego	szkołę.

•	 19.03.2018	 r.	 —	 organizacja	 Dnia	 Europejskiego	 (przy	
wsparciu	klas).

•	 21.03.2018	r.	—	pomoc	w	organizacji	debaty	historycznej	
na	temat	upadku	I	Rzeczypospolitej.

•	 17.04.2018	r.	—	wręczenie	nagród	wraz	z	księdzem	Dy-
rektorem	za	konkurs	w	ramach	Dnia	Europejskiego.

•	 Marzec	—	kwiecień	2018	—	realizacja	filmu	promujące-
go	szkołę.

•	 Kwiecień	2018	r.—	realizacja	krótkiego	filmu	promujące-
go	naszą	szkołę	i	młodzież	na	potrzeby	PARADISO.	

•	 25.05.2018	r.	—	organizacja	Dnia	Sportu	z	okazji	Święta	
Patrona	Szkoły	(przy	wsparciu	uczniów).

•	 08.06.	 2018	 r.	 —	 organizacja	 dyskoteki	 i	 nocowania	
w	szkole	(także	przy	wsparciu	klas).

•	 Ponadto	jako	samorząd	uregulowaliśmy	kwestię	szkolne-
go	 radiowęzła	 i	 ustaliliśmy	 dyżury	 uczniów	 ws.	 odtwa-
rzania	rozmaitych	utworów	na	przerwach.	Uczniowie	wy-
wiązywali	się	ze	swoich	zobowiązań	i	wypełniali	dyżury	
w	całym	roku	szkolnym.

Mateusz Kunert
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Nie można upraszczać kaszanki z szynką

Wszyscy wychodzą, reszta zostaje

W Zambii jest monokultura 

obuwnicza. Wszyscy chodzą boso

Zabraniam ci tak wyglądać!

Edyty nie pytam, bo nawet 
chyba jest nieobecna

Żeby było szybciej to jedną ręką będę pisać a drugą mówić

Idziesz do tablicy i albo ty mnie wykoń-

czysz, albo ja cię wykończę

Wstań głośno i powiedz!

Nie będę wam piąty raz powtarzać! 

Mówiliśmy o tym już trzy razy!

O D  N A S Z Y C H  S O R Ó W

Jak to nie wiesz co dostałeś? Stopień dostałeś!


