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Intro...
Wreszcie!!! JeĈli macie podobne odczucia do
moich, trzymajñc ten numer KLONu, zapewne tak samo jak i ja mówicie powyĔsze säowo. Niejednokrotnie byäem zaczepiany przez
ludzi na korytarzach naszego ukochanego
przybytku edukacyjnego i pytany o termin
wydania gazetki. Jeszcze w zeszäym roku naleĔaäem do tych, którzy nie potrafili zrozumieè co to za problem wydaè 12sto stronicowñ gazetö raz na 2 miesiñce... Tymczasem
jak siö okazaäo problem jest i to nie maäy. A
wszystko to wyglñda mniej wiöcej tak... Na
poczñtku zawsze jest pomysä. To znaczy nie
zawsze jest, tylko zawsze powinien byè. Z
tym wbrew pozorom nie jest äatwo: mózgi
uczniów KLO sñ juĔ wystarczajñco przemöczone i nieraz trudno zmusiè je do wykonywania dalszej pracy. CiöĔko siö poza tym zachöciè do pracy, gdy alternatywñ jest bäogie
lenistwo przed telewizorem i pochäanianie
kolejnych porcji nie problematycznej kultury
masowej. Jednak, gdy siäñ odessö siö od ekranu i zmuszö juĔ swojñ gäowö do pracy, po
wielu ciöĔkich godzinach na kartce papieru
przed moimi oczyma widnieje kilka okupionych hektolitrami potu pomysäów. Teraz redaktor naczelny (czyli ja:) przystöpuje do
kolejnego etapu dziaäaþ jakim jest zwoäanie
zebrania redakcyjnego. Po wydrukowaniu
plakatów informujñcych o powyĔszym, po
okreĈleniu terminu i miejsca spotkania
przychodzi nerwowe oczekiwanie na tñ
chwilö prawdy, wypeänione tylko jednym
pytaniem: czy tym razem ktoĈ przyjdzie, czy
teĔ znowu bödö przemawiaè do dzieciaka
pytajñcego mnie, którödy na Wawel?
Nierzadko po upäywie wyznaczonego
terminu przeĔywam chwile zwñtpinienia co
do säusznoĈci swej pracy... No ale handra
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przechodzi i znów trzeba wziñè siö do
roboty. Po wyznaczenie kolejnego terminu (i
kolejnego... i kolejnego... i kolejnego...)
zebranie w koþcu udaje siö przeprowadziè.
Wtedy teĔ przychodzi nastöpna chwila
zaäamania newowego, gdy pomysäy
powstaäe w mökach spotykajñ siö z
bezlitosnñ krytykñ otoczenia. Ale na
szczöĈcie po niedäugim czasie udaje siö
przekonaè czöĈè osób do choè niektórych
propozycji. Wtedy redaktor(ciñgle ja)
wyznacza termin na napisanie artykuäów i
odlicza dni do tego, gdy otrzyma upragnione
materiaäy. Gdy jednak nadchodzi godzina
zero okazuje siö, Ĕe termin wydania numeru
musi siö przenieĈè w przyszäoĈè, gdyĔ
bezlitosne grono pedagogiczne pozarzucaäo
czäonków redakcji wiadrami wypeänionymi
klasówkami. Nauczyciel jednak teĔ czäowiek
i po pewnym czasie ma doĈè ciñgäych
przeraĔonych i nienawistnych spojrzeþ
utkwionych w niego, gdy wymawia säowo ,,
sprawdzian”. Tak wiöc, by odzyskaè
równowagö psychicznñ, na pewien czas
zaprzestaje go uĔywaè. Wtedy teĔ redakcja
ma odrobinö czasu, którñ moĔe wreszcie
spoĔytkowaè na napisanie mojego
wymarzonego artykuäu. No dobra: trzymam
juĔ w rökach wszystkie materiaäy i
uĈmiecham siö od ucha do ucha. To jednak
nie oznacza koþca roboty. Teraz przychodzi
czas na wojnö. Wojnö, w której przewaga siä
leĔy zdecyowanie nie po mojej stronie. Na
szczöĈcie mam teĔ pewnego sprzymierzeþca.
Wojna ta dotyczy proszenia nauczycieli o
zwolnienie mnie z lekcji i wysäanie do sali
informatycznej, bym mógä w zaciszu tego
pomieszcznia poskäadaè numer do kupy.
Sprzymierzeþcem jest oczywiĈcie sorka
Skuza, która pomaga mi przekonywaè
pedagogów, Ĕe jeĈli mnie nie puszczñ, to
wyrzuty sumienia nie dadzñ im spaè przez
najbliĔsze 2 tygodnie. Niekiedy jednak moja
elokwencja i persfazja Pani Doktor nie
wystarczajñ i muszö pozostaè w sali i tylko
wyobraĔaè sobie ukazanie siö numeru na
czas. Gdy jednak juĔ zostanö zwolniny nie
oznacza to natychmiastowego sukcesu.
Wszak KLON jest skäadany na programie ze
stajni Microsoftu. Niejedna zaĈ osoba wie,
Ĕe programy, którym patronuje Bill Gates,
majñ pewien zäoĈliwy zwyczaj usiäowania
byè mñdrzejszymi od czäowieka. Tak samo

jest i w tym przypadku. Po däuĔszej dyskusji
udaje mi siö jednak przekonaè Publishera, Ĕe
poczñtek artykuäu na stronie 3 a jego
zakoþczenie na 10 moĔe naströczaè pewne
trudnoĈci w czytaniu. W koþcu udaje mi siö
poskäadaè wszystko i oddaè do durku.
Pomijñc
drobne
problemy
z
nieakceptowaniem przez drukarki
niektórych polskich czcionek oraz z
wciñganiem papieru, wszystko idzie jak z
päatka. I przychodzi ten upragniony
moment: w swoich däoniach trzymam
jeszcze cieplutki, bäyszczñcy nowoĈciñ
numer KLONu!!! Czujö siö wtedy w peäni
usatysfakcjonowany. W takiej chwili
zapominam ile nerwów i siä to wszystko
kosztuje, przepeäniony miäoĈciñ wybaczam
wszystkim ludziom i myĈlö, Ĕe byäo warto.
Chwile takiego szczöĈcia nie trwajñ jednak
däugo... Krótka przerwa i za kilka dni trzeba
maszynö od nowa puĈciè w ruch by kolejny
numer powstaä na czas. W tym miejscu chcö
podziökowaè Pani Profesor Jolancie Skuzie
za pomoc, Panu Rafaäowi Celejowi za
cierpliwoĈè w wysäuchiwaniu moich
zäoĔeczeþ pod adresem Microsoftu oraz za
udostöpnianie sprzötu, caäej Redakcji za to,
Ĕe tworzñ coĈ co mogö wydrukowaè, by nie
sprzedawaè Wam czystych kartek oraz
wszelkim osobom pomagajñcym mi w tym
pracochäonnym procesie twórczym, którzy
mimo mojego dziwnego zachowania nie
zadzwonili jeszcze po sympatycznych
panów oferujñcych biaäe ciuszki z
rökawiami wiñzanymi na plecach. Chcö teĔ
przeprosiè Was za wszelkie bäödy
ortograficzne, interpunkcyjne itd., za
pomyäki, za braki polskich liter(jak np. w
Ĕyczeniach z okazji BoĔego Narodzenia i w
rozwiñzaniach rebusów) oraz wszelkie inne
nieprawidäowoĈci. Na koniec nie pozostaje
mi nic innego jak jeszcze prosiè o
wyrozumiaäoĈè(takĔe Pana, Panie
Profesorze, który z luboĈciñ wynajduje w
KLONie wszelkie bäödy i zakreĈla je
flamastrem).
Celebro
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Co w KLO piszczy (oprócz drzwi), czyli krótki serwis informacyjny.
1. Znów ruszyäy obligacje szkolne, tym razem na 2 semestr. Obecnie sñ one wydrukowane na Ĕóätym papierze, cena zaĈ nie
zmieniäa siö i nadal wynosi 3zä. Nabyè je
moĔna u skarbnika SU, Karola Jamki z klasy IIB (sala nr 12). W chwili skäadania numeru sñ jeszcze dostöpne w sprzedaĔy. W
1 semestrze wydrukowano 270 obligacji, z
czego sprzedana zostaäa ponad poäowa. W
tym póäroczu przygotowano 200 sztuk.
2. Samorzñd, by powiökszyè swe fundusze,
postanowiä sprzedaè makulaturö. Na pierwszy ogieþ poszäy przedawnione dzienniki
ustaw z archiwum szkolnego. Za 100 kilo
papieru (5 wielkich worów-wierzcie: byäy
ciöĔkie...) otrzymano caäe... 10 zä. Z niepotwierdzonych informacji nieoficjalnie wiadomo, jakoby w najbliĔszym czasie planowano sprzedaè w skupie dzienniki
uczniowskie. Redakcja obawia siö jednak,
Ĕe to tylko marzycielskie plotki.
3. TakĔe w celu zwiökszenia budĔetu SU, w
najbliĔszym czasie moĔe ruszyè zapowiadana juĔ w programach wyborczych, akcja
rozlepiania reklam w szkole. DowiedzieliĈmy siö, Ĕe oferta naszej szkoäy juĔ zostaäa
zäoĔona w biurze reklamowym. MoĔna siö
spodziewaè, Ĕe juĔ niedäugo miäe panie bödñ nas przekonywaä w toaletach, Ĕe papier
firmy XYZ jest najbardziej miökki.
4. Zostanie powtórzona akcja zbiórki pieniödzy na ĔywnoĈè dla biednych, tym razem z
okazji ćwiñt Wielkiej Nocy. Nasza szkoäa
juĔ po raz kolejny wspóäpracuje z Karanem. Zbiórka bödzie miaäa miejsce w M1.
ChcielibyĈmy gorñco podziökowaè wolontariuszom za ich serca otwarte na käopoty
drugich ludzi.
5. W naszej szkole pojawi siö skrzynka kontaktowa. Wrzucaè do niej bödzie moĔna
spisane propozycje dla samorzñdu oraz
KLONu. Ma ona säuĔyè takĔe jako poczta
wewnñtrz szkolna, do wymiany korespondencji miödzy uczniami. SAMORZðD
ANI KLON NIE BIORð ODPOWIEDZIALNOćCI ZA TREćç PRZESYãANYCH LISTÓW!!! Dodatkowo przypominamy, Ĕe z redakcjñ nadal moĔna siö kont a k to w a è z a p o m o c ñ internetu
(katolik_klon@o2.pl). Przy tworzeniu

skrzynki SU skorzystaä z uwag poprzedniego zespoäu redakcyjnego KLONu i wielkoĈè otworu ma uniemoĔliwiè dobroczyþcom dokarmianie samorzñdu oraz aktualnej
redakcji.
6. Nieoficjalnie wiadomo redakcji, jakoby
przedstawiciele naszej szkoäy mieli wystñpiè w Paradzie Celtów organizowanej
przez Parlament MäodzieĔowy.
7. W zeszäym roku byä Dzieþ Epok, w tym
bödziemy Ĉwiötowaè Dzieþ muzyki. Poszczególne gatunki zostaäy juĔ przyporzñdkowane poprzez losowanie klasom naszej
szkoäy. SU wybraä nastöpujñce rodzaje muzyki: rock, pop, hip- hop, metal, techno, reagge, klasyczna, lata 70 i 80, jazz, blues,
country. Przewodniczñcy klas stworzñ komisjö, która to bödzie oceniaè klasy w takich kategoriach: wystrój pomieszczenia,
przebranie uczniów oraz prezentacja na forum szkoäy.
8. Niedäugo takĔe powinna ruszyè kolejna
edycja konkursu na wystrój sal. Wszelkich
informacji udziela niezmiennie ãucja Bñk
z klasy IIc (sala nr 13).
9. Dwójka uczniów naszej szkoäy( Agnieszka
Rogólska, Marcin Fogiel) wziöäa udziaä w
polsko–niemieckim spotkaniu w Obersdorfie pt. ,,Witamy sñsiadów z Unii Europejskiej”. Spotkanie to trwaäo od 19 do 28
marca br. Warto dodaè, Ĕe na 6osobowej
liĈcie rezerwowej, figurowaäy aĔ 4 osoby z
KLO (kolejno: Ania Sarnowicz, ãucja
Bñk, ãukasz Söpioä oraz Kasia Chudzik).
Relacja z projektu w nastöpnym numerze.
10. MAMY DJ-a!!! Odbyäo siö zebranie komisji, która miaäa za zadanie wybranie go.
Byäo aĔ... 2 kandydatów: Grzesiek Sulis i
Piotrek Kwiecieþ. Zwyciözcñ zostaä starszy
z nich, Grzesiek. Wygraä on zdecydowanñ
wiökszoĈciñ gäosów. Gratulujemy!!!
11. Nasza szkoäa braäa udziaä w targach szkóä
w Kozienicach. Wiöcej w nastöpnym numerze.
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Wywiad z Karolem Jamkñ – skarbnikiem SU
PoniĔej zamieszczamy wywiad z czäon- waè?
Karol: Moje obietnice dotyczyäy przede
kiem naszego samorzñdu.
KLON: Do naszej szkoäy przyszedäeĈ niedawno, a juĔ znajñ ciö wszyscy jej uczniowie. JesteĈ skarbnikiem SU. Jak to siö staäo? Czy to twój wrodzony talent zjednywania sobie ludzi???
Karol: PomyĈlaäem sobie, Ĕe byäoby to duĔym osiñgniöciem, Ĕeby w ciñgu 2 miesiöcy
po przyjĈciu do tej szkoäy zostaè czäonkiem
samorzñdu. Byäem wytypowany przez klasö
i wychowawczyniö bez mojej wiedzy, nie
sprzeciwiaäem siö, a Ĕe sztab wyborczy miaäem dosyè dynamiczny to skoþczyäo siö to
jak siö skoþczyäo....
KLON: Plakaty towarzyszñce twojej
kampanii przedstawiaäy Karola-karatekö.
Czemu to miaäo säuĔyè? MoĔe to zwykäy
brak skromnoĈci....?
Karol: Pomysä na moje plakaty byä bardzo
prosty, aby w ten sposób przemówiè do bardzo licznego grona gimnazjalistów. Nie
wiem, czy to rzeczywiĈcie zadziaäaäo, ale
pomysä byä chyba trafiony.
KLON: Twoja popularnoĈè w KLO caäy
czas roĈnie. Czy w poprzedniej szkole i w
gimnazjum równieĔ byäeĈ w centrum zainteresowania?
Karol: (Ĉmiech) No pytanie, po którym trudno mi ukryè jakieĈ zakäopotanie.... Wiesz co,
nie wiem... w szkole siö jakoĈ odnalazäem, z
VI LO odchodziäem z ciöĔkim sercem, bo
tam teĔ mi siö bardzo podobaäo. Wcale nie
uwaĔam Ĕeby tutaj byäo gorzej, ludzie sñ fajni...
KLON: Jak ukäada ci siö wspóäpraca z innymi czäonkami SU?
Karol: Bardzo cieszö siö, Ĕe Marta i
Agnieszka P. zajöäy miejsca de facto przede
mnñ, poniewaĔ sñ bardzo energicznymi i dobrze wywiñzujñcymi siö ze swoich obowiñzków. Nawet sñdzö, Ĕe robiñ to lepiej niĔ ja
bym to robiä na ich miejscu.
KLON: Czy bödñc skarbnikiem SU zrezygnujesz ze swoich obietnic przedwyborczych, czy bödziesz staraä siö je realizo-

wszystkim mojej wizji jako przewodniczñcego. Przewodniczñcym nie zostaäem, zajñäem 3 miejsce, które oznaczaäo zostanie

Karol jaki jest kaĔdy widzi...

skarbnikiem i wywiñzuje siö z obowiñzków
skarbnika, którego zadaniem jest zbieranie
pieniödzy.
KLON: Mimo twojej popularnoĈci sñ w
szkole ludzie, którzy uwaĔajñ ciö za zwykäego, nudnego i w dodatku zakochanego
w sobie. Jaki naprawdö jest Karol Jamka?
Karol: Jest taka prawda w Ĕyciu, Ĕe jeĔeli
jest siö zwiñzanym, nawet na szczeblu szkolnym, z dziaäaniem politycznym, nigdy nie
bödzie siö miaäo samych przyjacióä. Bödzie
siö miaäo równieĔ wrogów. Nie zawsze to,
co robimy spotyka siö z pozytywnym odzewem. Kwestia jest taka, Ĕeby tych przyjacióä
byäo wiöcej. A jeĈli ktoĈ ma coĈ do mnie,
jest to absolutnie jego sprawa. A dopóki nie
mówi mi tego w twarz jest po prostu tchórzem. To tyle...
KLON: Dziöki za wywiad....
Wywiad przeprowadziäa
Joanna Hernik
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Underground
Pierwszy semestr juĔ dawno odszedä
w niepamiöè, drugi trwa juĔ äadny kawaäek
czasu. Do tej pory nasz szkolny samorzñd
maiä juĔ wiele okazji by siö zaprezentowaè.
Patrzñc na jego dziaäalnoĈè mam mieszane
uczucia. Mam tu na myĈli przede wszystkim
nieoficjalne zaäatwianie niektórych spraw
dotyczñcych przecieĔ bezpoĈrednio szkoäy.
Pierwsza z nich dotyczy obligacji szkolnych.
Zwykäy uczeþ na poczñtku nie miaä moĔliwoĈci dowiedzieè siö oficjalnñ drogñ o pojawieniu siö nowej edycji. Takie informacje
dostöpne byäy tylko poprzez pocztö pantoflowñ, ta zaĈ, jak wiadomo, ma ograniczony
zasiög. Oficjalne ogäoszenia pojawiäy siö dopiero 11 marca, obligacje dostöpne byäy juĔ
kilka dni wczeĈnie. A przecieĔ wydrukowanie od razu 25 ogäoszeþ informujñcych i rozlepienie ich w szkole nie byäoby wielkim
problemem. Nawet jeĈli trzeba by zostaè 30
minut po lekcjach nikt nie powinien mieè
pretensji- wszak säuĔba spoäecznoĈci szkolnej do czegoĈ zobowiñzuje. Tymczasem
dezinformacja w tej materii godzi w sam samorzñd: mniej informacji= mniej sprzedanych obligacji= mniej zarobionych pieniödzy. Nie wierzö, Ĕe naszego samorzñdu nie
staè byäo na dojĈcie do takich wniosków. Co
wiöc wpäynöäo na taki a nie inny obrót sprawy? Nie wiadomo... Caäe szczöĈcie, Ĕe ogäoszenia koniec koþców ukazaäy siö.
Druga sprawa jest z caäñ pewnoĈciñ jeszcze
bardziej kontrowersyjna. Dotyczy ona radiowözäa szkolnego, a konkretniej obsadzenia
stanowiska gäównego DJ-a. ēaden konkurs
nie zostaä oficjalnie ogäoszony, ani przeprowadzony. Tymczasem KLON doszedä do informacji, Ĕe DJ zostaä juĔ wybrany. Przez
kogo? W jaki sposób? Podobno konkurs zostaä przeprowadzony, podobno byäo 11 kandydatów. Podobno, bo oficjalnie nic nie wia-

domo. A moĔe stanowisko DJ zostaäo obsadzone na skutek kumoterstwa? SU zaprzecza
takim informacjom, ale... Nasza redakcja na
zebraniu samorzñdu zgäosiäa wniosek o ponowne przeprowadzanie konkursu, tym razem jawnie i oficjalnie. Na tym samym zebraniu wybrano komisjö, która miaäa zajñc
siö wyborem. Dodajmy, Ĕe do niej zostaä
takĔe wybrany przedstawiciel KLONu, by
tym razem byè dobrze o wszystkim poinformowanym i trzymaè rökö na pulsie. Komisja
miaäa siö zebraè na poczñtku marca, a prawo
do jej zwoäania miaäa przewodniczñca SU
Marta Jaworska. 9 marca spoäecznoĈè szkolna miaäa poznaè oficjalne wyniki. Zebranie
to odbyäo siö 16 marca, czyli z lekkim opóĒnieniem. Dobrze, Ĕe w ogóle siö odbyäo i
tym razem nie mam juĔ Ĕadnych wñtpliwoĈci co do uczciwoĈci wyboru.
Z caäñ pewnoĈciñ takie zaäatwianie
spraw budzi niesmak oraz wñtpliwoĈci co do
czystoĈci metod. Wszak kiedy nic nie wiadomo, wyobraĒnia dziaäa i do gäowy przychodzñ róĔne pomysäy dotyczñce dziaäaþ
SU. Dlatego teĔ upraszamy samorzñd, aby
zawsze wszystkie sprawy byäy zaäatwiane w
100% jawnie (i punktualnie)- wtedy wszystko bödzie jasne i z caäñ pewnoĈciñ nie bödzie nam groziäa Ĕadna afera- KLOwy odpowiednik „Rywin gate”. A przecieĔ wszyscy
chcielibyĈmy, by nasza edukacja przerywana
byäa tylko i wyäñcznie akademiami, wycieczkami i wczeĈniejszymi zwolnieniami
nas do domów, nie zaĈ dochodzeniami, przesäuchaniami i ogäaszaniem represji.
Celebro

SpowiedĒ maturzysty
Jestem zbiorem najróĔniejszych zdarzeþ, przygód, sytuacji i uwarunkowaþ genetycznych, maäñ drobinñ, zbudowanñ z jeszcze mniejszych odprysków osobowoĈci i
charakterów innych ludzi. W tej przedziwnej
mieszance, podobnie jak w caäym wszech-

Ĉwiecie, ogromnñ rolö odgrywa przypadek,
sprowadzajñcy siö na co dzieþ do banalnego
pytania: „co by byäo gdyby?” Gdybym urodziä siö w innym miejscu i czasie, gdybym
jako dziecko uczyä siö wytrwale matmy,
gdybym spotkaä w moim Ĕyciu innych ludzi,
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gdybym wybraä innñ szkoäö... Nie znam, i zapewne nigdy nie poznam odpowiedzi na te
szalenie interesujñce i nurtujñce mnie pytania.
Trudno jest mówiè o tym co byäo, bo kaĔdy
czäowiek Ĕyje zawsze przede wszystkim przyszäoĈciñ, jawiñcñ siö, w zaleĔnoĈci od Ĉwiatopoglñdu, jako raj lub piekäo. Rzadko wracamy
do tego co za nami, zapamiötujñc zazwyczaj
tylko dobre rzeczy. Bardzo lubiö zakäadaè róĔowe okulary przeszäoĈci i przyglñdaè siö minionym wydarzeniom. Rzut oka na pierwsze
przeĔycia zwiñzane ze szkoäñ: obóz zapoznawczy w Szklarskiej Poröbie, nowi ludzie i ja –
lekko zagubiony poĈród rzeszy nieznanych mi
twarzy. Pierwszy dzieþ w szkole, pierwsza miäoĈè, pierwsze znajomoĈci, pierwsza klasówka,
strach i radoĈè – to wszystko juĔ minöäo, ulegäo niszczñcemu dziaäaniu czasu. Pozostaäa jedynie kolorowa masa wspomnieþ Ĕyjñca
gdzieĈ w mojej ĈwiadomoĈci i ujawniajñca siö
wówczas, gdy jestem w lekko nostalgicznym
nastroju. Nie sñ to jakieĈ arcyciekawe konkrety, porywajñce historie i przeĈmieszne anegdoty – pozostaä raczej sam nastrój, przepeäniony
sentymentalnñ myĈlñ powtarzanñ czösto przez
babcie, nauczycieli i kumpli z podstawówki: „
ach, jak to zleciaäo...”. No wäaĈnie, zleciaäo i
juĔ nie wróci. MyĈlö teraz o maturze, studiach,
egzaminach i tysiñcu sprawach waĔniejszych
niĔ rozgrzebywanie wspomnieþ i zmaganie siö
z wciñĔ nieodgadnionñ zagadkñ czasu. A jednak nie mogö oprzeè siö wraĔeniu, Ĕe wszyst-

ko to, co wydarzyäo siö w tej szkole byäo bardzo waĔne. Patrzö na siebie, zaglñdam w gäñb
mojej duszy i mojego umysäu by odnaleĒè niezliczonñ iloĈè okruchów, z których jestem zbudowany. Jak wiele z nich przylgnöäo do mnie
przez ostatnie 4 lata? Sukcesy i poraĔki, smutki i radoĈci oraz wspaniali ludzie których tu
spotkaäem – to wszystko jest historiñ mojego
Ĕycia, jest mnñ samym. W tym miejscu wypadaäoby podziökowaè postaciom minionego i
obecnego czasu, ale jak wyraziè to w odniesieniu do tych wszystkich osób które istniaäy
bñdĒ istniejñ w moim Ĕyciu? Jak nie popaĈè w
banaä tandetnego teatralnego zakoþczenia, w
którym wszyscy bijñ brawo, wycierajñ ostentacyjnie plastikowe äzy i znudzeni ceremoniñ odchodzñ do swoich domów? Jak przekonaè
Was, drodzy przyjaciele, Ĕe moja wdziöcznoĈè
jest szczera i wypäywa z szacunku jakim darzö
wszystkich ludzi których tu spotkaäem? JesteĈcie bardzo waĔni, i wszyscy jesteĈcie czöĈciñ
mnie. Dziöki Wam za to, Ĕe pomimo wielu
smutnych sytuacji jakie wydarzyäy siö w czasie kiedy tu byäem, mogö na koþcu powiedzieè, Ĕe byäo warto. ēyczö Wam, aby wszystkie wasze przeĔycia miaäy wäaĈnie taki, pozytywny finaä. Oby speäniäy siö nasze marzenia i
obyĈmy nigdy nie zapomnieli tych wszystkich
Ĕyczliwych nam ludzi, z którymi dane nam byäo siö tu spotkaè.
(m.)

Studenckie Ĕycie wg Agaty
Jak oswoiè „potwora”
Tak siĊ zastanawiam, o czym Wam tu
pisaü. Zastanawiam siĊ juĪ od tygodnia i nic!
Co wieczór powtarza siĊ ta sama scena: siadam
na moim (nieco skrzypiącym) áóĪku, na kolana
káadĊ czystą kartkĊ papieru, w dáoĔ chwytam
prawie juĪ wypisany dáugopis, skupiam maksymalnie wszystkie swoje myĞli...i kapitulujĊ
po godzinie. Kartka oczywiĞcie w dalszym ciągu pozostaje nie zapisana, poziom mojej frustracji roĞnie z dnia na dzieĔ w zastraszającym
tempie, a termin oddania artykuáu zamiast odwlekaü siĊ nieubáaganie zbliĪa siĊ do koĔca.
Zaczynam coraz czĊĞciej z niepokojem spoglądaü na kalendarz... zupeánie jak kilka tygodni
temu, kiedy to niczym sekundant odliczaáam
godziny dzielące mnie od pierwszego w sesji

spotkania oko w oko z egzaminatorem.
Rzecz, o której bĊdĊ dalej pisaü nie jest
ani miáa, ani nie sprawia nikomu przyjemnoĞci
(aczkolwiek istnieją pewne wyjątki). MoĪe jedynie sprawiü, Īe student na dwa- trzy tygodnie zamieni siĊ w maáego, zlĊknionego czáowieczka, którego gáówną wykonywaną czynnoĞcią jest kombinowanie. Byü moĪe to niezbyt áadne okreĞlenie, ale chyba najlepiej oddające charakter rozwaĪaĔ pierwszaka przed
PIERWSZĄ w Īyciu SESJĄ. Teoretycznie,
kaĪdy rozsądny uczeĔ przed waĪnym egzaminem zacząáby siĊ intensywnie przygotowywaü.
Student natomiast robi dosáownie wszystko,
byleby tylko odwlec przeraĪające widmo nauki.
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Na samym początku wychodzi on z zaáoĪenia, Īe naleĪy siĊ koniecznie dowiedzieü czegoĞ o egzaminatorze i o samym
egzaminie oczywiĞcie. Informacja takowa
powinna ukáad nerwowy studenta uspokoiü, podtrzymaü go na duchu i utwierdziü w przekonaniu, Īe na pewno pomyĞlnie wszystko zda. Wybiera siĊ wiĊc
po poradĊ do starszych kolegów. A ci, zamiast pocieszenia osypują go mroĪącymi
krew w Īyáach opowieĞciami o „
egzaminatorach- potworach” i ich metodach przeprowadzania „tortur”. Student
uzbrojony w taką wiedze zaczyna siĊ baü.
Jego organizm produkuje zwiĊkszone iloĞci adrenaliny, umysá pracuje coraz szybciej...jest to dobry moment, Īeby zacząü
siĊ przygotowywaü do nauki. Najpierw
jednak naleĪy obraü metodĊ, dziĊki której
moĪna przyswoiü materiaá z caáego semestru. Nie jest to sprawa áatwa, ale czasami
to od niej zaleĪy pomyĞlne zdanie egzaminu. A kiedy znajdzie juĪ odpowiednią
dla siebie metodĊ moĪe byü z siebie bardzo dumny- przez tydzieĔ wykonaá tyle
pracy ile zazwyczaj zrobiáby w jeden
dzieĔ.... Ale najwaĪniejsze, Īe przebrnąá
przez ten etap i teraz juĪ moĪe spokojnie
zabraü siĊ do nauki. A czasu pozostaáo
niewiele. TydzieĔ to zazwyczaj duĪo, ale
w tracie sesji mija on w zastraszającym
tempie. Jednego dnia student zaczyna siĊ uczyü i odpáywa w niezmierzoną otcháaĔ nauki...by na dwa dni
przed egzaminem z przeraĪeniem stwierdziü, Īe juĪ
nie zdąĪy siĊ nauczyü
wszystkiego! I jeĞli nawet
przetrwa te dwa dni to bilans strat przewyĪsza ewentualne plusy posiadanej wiedzy. MoĪe siĊ wiĊc lepiej nie uczyü? To
akurat byáoby niezbyt rozsądne rozwiązanie- chyba, Īe ktoĞ bardzo lubi zdawaü
egzaminy komisyjne w póĨniejszym terminie. KaĪdy wiĊc podejmuje ten trud i
stawia wyzwanie nauce.
DzieĔ egzaminu. Po caáonocnej
nauce student ma powaĪne problemy

z przedstawieniem siĊ, nie wspominając
juĪ o przywoáaniu z pamiĊci tego,, czego
siĊ uczyá od tygodnia. JednakĪe nie ma
wyjĞcia. Na egzamin pójĞü musi. Z silnym bólem gáowy, ogólną dezorientacją
wkracza na terytorium wroga. Nie jest
jednak caákowicie bezbronny. Wie jak
powinien siĊ zachowaü. WczeĞniej bowiem, przeczytaá juĪ kilka podrĊczników
bądĨ artykuáów, w których to znawcy radzili co zrobiü by skutecznie zdaü. Podstawa to elegancki, schludny ubiór
(czytaj: czysty i wyprasowany), biaáa
bluzka nie zaszkodzi a pomóc moĪe, nawet bardzo. Istotne jest takĪe tzw. pierwsze wraĪenie i pozytywne nastawienie.
WiĊc student siĊ uĞmiecha... a uĞmiech
jest tym wiĊkszy im mniejszy jest poziom
jego wiedzy. KaĪdy ma nadziejĊ, Īe roztopi zamarzniĊte serce profesora Nie
zawsze siĊ to udaje ale próbowaü warto.
MoĪe przy odrobinie szczĊĞcia EGZAMINATOR- POTWÓR zamieni siĊ
w áagodnego baranka? Tylko co zrobiü,
gdy w trakcie tego „przesáuchania” profesor nagle zacznie opowiadaü dowcip?
ĝmiaü siĊ czy zachowaü kamienną minĊ?
Zastanawiaü siĊ po co on to mówi, czy
skoncentrowaü siĊ na swojej wypowiedzi? O tym podrĊczniki niestety nie
wspominają.
Po szczĊĞliwie zdanej sesji rodzi siĊ w studencie postanowienie, ze od tej pory bĊdzie staraá siĊ uczyü systematycznie. Postanowienie to pozostaje jednak
tylko postanowieniem... A przed
kolejną sesją zapewne przypomni
siĊ studentowi dobra rada profesora Z.: „Wyróbcie sobie nawyk- póá dnia
siedzenia tylnią czĊĞcią osobowoĞci w bibliotece”. CzyĪby to byá cudowny Ğrodek
na uczelniane problemy? Szkoda tylko,
Īe tak proste porady zazwyczaj najtrudniej wprowadziü w Īycie.
Studentka Agata
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Sonda na temat:
„Niesamowity zapach mydäa i röczniczków w szkolnych toaletach’’

Od paru miesiöcy uczniów KLO, möczy maäo pachnñce mydäo i nieprzyjemny zapach
röczniczków w toalecie! O przyczynö tego
zjawiska zapytaliĈmy naszñ ukochanñ Paniñ
BoĔenkö, która nie udzieliäa nam dokäadnej
odpowiedzi. Obiecaäa jednak, Ĕe z biegiem
czasu rozpatrzy ten problem (mamy nadziejö, Ĕe jak najszybciej). Jej wypowiedz niczego do sprawy nie wniosäa, dlatego zdecydowaliĈmy siö przeprowadziè ankietö. A oto jej
wyniki:
· 24% uczniów zdeklarowaäo, Ĕe zapach mydäa jest nawet przyjemny.
· 37% uczniów stwierdziäo, Ĕe owe zapachy draĔniñ narzñd wöchu.
· 29% ankietowanym ten problem jest
obojötny.
· 7% uczniów zdradziäo, Ĕe po wyjĈciu
z toalety nie myje rñk (to jest nie higieniczne)
· 3% ankietowanych powiedziaäo, Ĕe
nie korzysta z toalet szkolnych.
Jak widaè, duĔej czöĈci naszej szkoäy ten
problem w ogóle nie przeszkadza!
I w tym momencie koäo siö zamyka! Bo któĔ
pójdzie do wyĔszych wäadz naszej szkoäy z

proĈbñ o „piökniej pachnñce mydäo”?
(Chyba tylko jakiĈ naprawdö zdesperowany
czäowiek).
P.S Ankieta powstaäa tylko i wyäñcznie na
bazie wypowiedzi osób, które wziöäy udziaä
w ankiecie! Serdecznie im za to dziökujemy:)
Sondö przeprowadziä Paweä Wiech
Po skorzystaniu z toalety UMYJ RõCE!!!

Hmmm... rebusy!!!
Odpowiedzi znajdziecie na ostatniej stronie
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Radomskie Säowiki
ćroda godzina 7:55 KLO. Na korytarzu szkolnym kilku uczniów möczy siö próbujñc ustawiè oätarz, ktoĈ inny zbiega ze
schodów o maäo nie wypuszczajñc z rñk
Ĉwiec, za nim inna osoba schodzi trzymajñc
Pismo ćwiöte. Niestety wäaĈnie skoþczyäy
siö zapaäki i nie ma czym zapaliè Ĉwiec, ale
na szczöĈcie ktoĈ przezorny ma przy sobie
zapalniczkö. Uczniowie powoli zaczynajñ
wynosiè z sal krzesäa, a na schodach ustawia
siö nasz szkolny chór.
Ustawiwszy siö juĔ (ok. godz. 8:00)
chór rozpoczyna krótkñ próbö. Zdenerwowani ksiöĔa patrzñ na zegarki dajñc tym samym
wszystkim do zrozumienia, Ĕe sñ juĔ gotowi.
W koþcu zdesperowani próbujñ wyjĈè, na co
chór zaczyna dawaè ksiöĔom znaki, które
poäñczone z krótkim, acz treĈciwym ,,
jeszcze nie” przynoszñ nad podziw dobre rezultaty. KsiöĔa wciskajñ siö z powrotem do
pokoju. Zdarzajñ siö sytuacje, gdy ksiöĔa bödñc na skraju wytrzymaäoĈci uciekajñ siö do
podstöpu. Nie czekajñc na koniec próby korzystajñ z momentu, gdy chór jest w stanie
tak gäöbokiego oddania siö Panu przez
Ĉpiew, Ĕe nie zwraca uwagi na nic i nikogo.
Wtedy po cichutku kapäani zajmujñ swoje
miejsce przy oätarzu rozpoczynajñ Mszö Ĉw.
(godz. 8:10). I choè taki atak z zaskoczenia
budziè moĔe pewne kontrowersje, to i tak
jest to chyba najlepsze rozwiñzanie. Bywa i
tak, Ĕe to chór przejmuje inicjatywö i stajñc
na schodach o godzinie 7:57 rezygnuje z jakiejkolwiek próby od razu zaczynajñc pieĈniñ na wejĈcie. I nim spóĒnieni i zawstydzenia ksiöĔa zdñĔñ siö zorientowaè, Ĕe ,,to
juĔ” to chór zdñĔy juĔ zaĈpiewaè caäñ pieĈþ,
a nawet z tryumfem odĈpiewaè jñ po raz
wtóry.
W ogóle redakcja podejrzewa, Ĕe z
tym chórem dziejñ siö jakieĈ podejrzane
(Ĕeby nie powiedzieè dziwne) rzeczy. Przykäadowo Ĉpiewa w tym chórze 15 osóbek, a
säychaè z tych 15 tylko 5. Pytanie, na które
odpowiedĒ do dziĈ pozostaje zagadkñ,
brzmi- co siö dzieje z gäosami tych 10 osób,
gdy chór Ĉpiewa? Na dodatek redakcja ma
powaĔne wñtpliwoĈci, czy mikrofon chóru
przypadkiem nie naleĔy do tych fenomenów
naukowych dziaäajñcych na zasadzie filtra

zatrzymujñcego w sobie wszystkie dĒwiöki
przekraczajñce granicö säyszalnoĈci. Chodzñ
teĔ säuchy, Ĕe mikrofon ten kopie prñdem.
Na korzyĈè tej teorii przemawia fakt, Ĕe ilekroè pada propozycja by chór zbliĔyä siö do
mikrofonu, to 15 osób robi desperacki krok
do tyäu i gäos zamiera im w gardäach. Niestety nasza szkoäa dysponuje ograniczonñ liczbñ mikrofonów nie mogliĈmy oddaè rzeczonego sprzötu do kontroli. Z przykroĈciñ musieliĈmy odmówiè pewnemu Archiwum,
którego przedstawiciele wylegitymowali siö
jako X i X. Sprawy nie uznano jednak za zamkniötñ. Innñ, jak dotñd równieĔ nierozwiñzanñ tajemnicñ szkolnego chóru jest nastöpujñcy fakt. OtóĔ na próby przed jakñĈ Mszñ
Ĉw. przychodzi ok. 50 osób z czego poäowa
nie robi nic poza zabieraniem powietrza tej
drugiej. Na takiej próbie moĔna teĔ posäuchaè szkolnych plotek, poobgadywaè pana
X lub paniñ Y, podyskutowaè o modzie,
zjeĈè kanapkö, odrobiè pracö domowñ. Jednym säowem na takiej próbie moĔna zrobiè
wszystko! Tylko poĈpiewaè nie moĔna, a jak
juĔ to cienkim gäosem i cicho, by przypadkiem nie przeszkodziè ludziom zajötym rozmowami na duĔo ciekawsze tematy. A kiedy
po 10 próbach nadchodzi ten wielki dzieþ,
do którego wszyscy siö przygotowywali, to
przychodzi na niego tylko jakieĈ 20 osób.
Reszta przepadäa! Znikäa! Wessaäy ich czarne dziury i wszelki säuch o nich zaginñä.
Przynajmniej do nastöpnego ranka. Ech, co
tu duĔo mówiè, ciöĔki jest Ĕywot szkolnego
chóru...
Pozdrawiam wszystkich ,,
wessanych” i innych, którzy mimo dobrego
gäosu nie wstñpili jeszcze w dzielne szeregi
szkolnego chóru. Ja to siö wbrew pozorom
wcale nie chcö czepiaè. Stójcie gdzie stoicie
i pozwalajcie siö nieĈè nurtowi. Bez koniecznoĈci podejmowania Ĕadnych decyzji.
Bo w Ĕyciu tak to juĔ jest: podjöcie jednej
decyzji w automatyczny sposób powoduje,
Ĕe na horyzoncie pojawiajñ siö kolejne...
Lub w waszym przypadku ich brak...
ēbik
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Powiedzonka nauczycieli
Przypominamy, Ĕe zasäyszane przez Was teksty moĔecie zgäaszaè albo bezpoĈrednio do redakcji, albo wysyäaè na nasz adres maliowy(katolik_klon@o2.pl).
Geografia:
Uczeþ:
,,W krajach zacofanych...”
Sorka:
,,Nie mówi siö zacofanych!”
Uczeþ:
,,No wiöc w krajach rozwiniötych inaczej...”
Sorka:
,,Mówi siö zacofanych!”
ãacina:
,,To ten sprawdzian bödzie 30 lutego...”
Religia:
,,Ja nie wiem, czy was wszystkich dopuszczñ do kursu przedmaäĔeþskiego. Strach, Ĕe wy
bödziecie mieè Ĕony!!!”
Wychowawcza:
Sorka:
,,P. czekam na twoje usprawiedliwienie z zeszäego tygodnia!”
Uczeþ:
,,Ale jakie sorko???”
Biologia:
1.Sorka:
,,No wiöc wracajñc do tego o czym mówiäam wam tydzieþ temu... (Przerywa) Marcin, a co
ty tam widzisz za oknem?”
Uczeþ:
,,A nic, ksiñdz Rysio podlewa arbuza...”
2.Sorka:
,,M. Czy moĔesz w koþcu przestaè gadaè?!?!”
Uczeþ:
,,Ja wiem sorko, ja tak zawsze, ale ma sorka racjö, teraz to przegiñäem, co za duĔo to niezdrowo. Wiem, ja siö poprawiö, ja zawsze idö ku lepszemu...”
Sorka:
,,ZAMKNIJ SIõ!!! Nie przytulano ciö w dzieciþstwie, czy co?”
Fizyka:
Sorka:
,,No wiöc rozwiñĔemy teraz zadanie z basenem. (Rysuje basen na tablicy.) A to jest D. Na
dnie basenu...
Uczeþ:
,,A nie utopi siö?”
Sorka:
,,(Po chwili zastanowienia.) To dorysujcie mu w zeszycie rurkö...”

KLON str. 11

Matematyka:
1. Uczeþ:
,,Sorko, no bo ja nie rozumiem tego zadania...”
Sorka:
,,No to chodĒ do tablicy. Ale najpierw powiedz mi wierszyk o èwiartkach!”
Uczeþ:
,,No wäaĈnie tego nie rozumiem...”
Sorka:
,,To paäa!”
2. Sorka:
,,E.! Czemu nie masz zeszytu?”
Uczeþ E.:
,,Bo poĔyczyäem D. I on mi zgubiä!!!”
Uczeþ D.:
,,Nieprawda!!! Nie zgubiäem, tylko mi wpadä do windy...”
Polski:
1. Sor: (sprawdzajñc listö)
,,P.! Nie byäo ciö wczoraj na polskim- jak to wytäumaczysz?”
Uczeþ:
,,Bo ja czekaäem Ĕeby sorce S. daè...”
Sor: (Przerywa)
,,A ile sorka S. bierze?”
Gäos z sali:
,,Trochö mniej niĔ sor...”
2. Sor: (przy odpowiedzi)
,,P. powiedz jak siö skoþczyä ,,Kordian”?”
Uczeþ:
,,...”
Sor:
,,Egzekucjñ?”
Uczeþ:
,,Tak, tak wäaĈnie i...”
Sor:
,,Ale w ostatniej chwili car przysyäa uäaskawienie, w którym pisze, Ĕe daruje Kordianowi
Ĕycie, jeĈli on zje choinkö”
Klasa:
,,?????????”
Sor:
,,Kordian staje na Ĉrodku i zaczyna Ĕreè tñ choinkö...”
Chwila ciszy...
Gäos z klasy:
,,Sorze, bo on jeszcze w to uwierzy...”
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ãapu capu, czyli listy do redakcji
Na Wasze listy, sugestie, pomysäy
etc. czekamy pod naszym adresem
internetowym (katolik_klon@o2.
pl) lub po prostu poprzez skrzynkö
pocztowñ (jeĈli zawiĈnie).
Witam Was szlachetna i droga Redakcjo!!!
Ja mam pewne spostrzeĔenie dotyczñce jednej sprawy szkolnej. Piszö tu o rodzaju naszych szkolnych röczników oraz mydäa!
Mianowicie röczniki te wykonane sñ z
szorstkiego papieru, ja zaĈ mam bardzo delikatnñ skórö na mych däoniach i one po prostu strasznie mi je wysuszajñ i poprzez ich
uĔywanie sñ one strasznie zniszczone. Ostatnio nawet zaczñäem przynosiè swój wäasny
domowy röcznik, ale doszedäem do wniosku,
Ĕe to nie ma sensu, bo plecak mam juĔ wystarczajñco wypchany przez przyrzñd do masaĔu stóp (to poprzez oddziaäywanie podäóg). Natomiast apropo mydäa czy daäo by
siö zamiast tego obecnego wäoĔyè do tego
pojemnika jakñĈ wersjö z kremem nawilĔajñco- pielögnujñcym?
Delikatny Stefan

Drogi Delikatny Stefanie!!!
Bardzo nas przejñä Twój list, niejeden redaktor ukradkiem wycieraä kröcñcñ siö w oku
äezkö, zaĈ damska czöĈè redakcji nie kryäa
siö ze swym gäöbokim wzruszeniem i swym
lamentem uniemoĔliwiaäy mi pracö przez
dobre póä godziny. Sprawa, nie ukrywamy,
bardzo nas zainteresowaäa i postanowiliĈmy
zainteresowaè siö niñ. Jej owocem jest zaprezentowana w niniejszym numerze sonda.
Jak widzisz sprawa nie ma wielkiego odzewu spoäecznoĈci szkolnej a my obawiamy
siö, Ĕe mamy zwiñzane röce. Zawsze jednak
pozostaje Ci sprawdzona metoda: blokada.
MyĈlö, Ĕe gdy przed kaĔdñ toaletñ poäoĔysz
bronö owiniötñ w biaäo- czerwonñ flagö problem Twój moĔe staè siö bliĔszy dla wiökszej czöĈci uczniów KLO. My zaĈ z caäego
serca Ĕyczymy udanego i owocnego protestu, który mamy nadziejö, odbödzie siö bez
interwencji organów Ĉcigania. Z pozdrowieniami
Redakcja
W listach zachowano pisowniö oryginalnñ!!!

Odpowiedzi do rebusów:
1. Koleje losu
2. Kosiarka
3. Alpejskiego mleka smak
4. Morfina
5. Truskawki w bitej Ĉmietanie na kortach Wimbledonu
6. Zbieraè ozon w wiadro
7. Nie umiem rysowaè
8. Qý
8. Zegarek

WSZYSTKIM
DOMYćLNYM
GRATULUJEMY!!!

Redakcjö tworzñ: Asia Hernik, Justyna Jaskólska, Agnieszka Rogólska, Tajemnicza Absolwentka, Marcin
Góra, Piotrek Mñczkowski, Paweä Wiech, Przemek Skrzyþski i Marcin Fogiel. Wspóäpraca: Marcin ēaräok, Mikoäaj Szmit, czyli Klub Sebastian

Specjalne podziökowania dla pani profesor Jolanty Skuzy i pana Rafaäa Celeja za pomoc
przy tworzeniu KLONu!!!

Wszystkich chötnych zapraszamy do wspóäpracy!!!
Dodatkowe podziökowania dla Ani S.. za wsparcie psychiczne, nie tylko przy tworzeniu gazetki...

