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Wspomnienie...
Kim był dla nas Jan Paweł II? Za
kogo Go uważaliśmy i uważamy?
Był papieżem, który wiele dla
nas zrobił. Pokazał najprostszą drogę do
świętości... Zgłębianie Pisma Świętego,
uczestnictwo w Eucharystii, zwyczajny
uśmiech i dialog. Wydawałoby się, że
wymagania niby nieduże, a jednak...
Przypomnijmy sobie 2 kwietnia
2005 – dzień śmierci Jana Pawła II. Świat
się zatrzymał... Przepełnione kościoły wierni modlący się za Wybitnego Człowieka.
Ludzie zebrani pod oknem Jana Pawła II
w Watykanie na wspólnym czuwaniu.
Widać, jak wielu się do Niego przywiązało,
jak wiele łez popłynęło. Ileż to razy
pytaliśmy wtedy rozpaczliwie: „dlaczego?”.
Dlaczego musiał odejść?
Jak w tym roku obchodzono tę
ważną rocznicę w Radomiu? Wszystko
rozpoczęło się w katedrze, gdzie biskup
Zygmunt Zimowski celebrował Mszę Świętą.
Mówił: na naszych oczach dokonywała się
wielka rzecz, kolejny Cud nad Wisłą, że
kardynał Karol Wojtyła w 1978 roku został
wybrany papieżem. Dlatego przychodzimy
tu, aby podziękować Bogu za 27 lat
pięknego i wielkiego pontyfikatu. Następnie

ulicami miasta przeszedł kilkutysięczny
marsz, po czym odbyło się widowisko
muzyczne zatytułowane „Pop – oratorium
Bożego Miłosierdzia”. Na pożegnanie nie
mogło zabraknąć ulubionej pieśni Jana
Pawła II – „Barki”.
Dziś,
kiedy
brakuje
nam
prawdziwych autorytetów, warto sięgnąć do
naszych wspomnień, wzruszeń... warto
sięgnąć do encyklik naszego Wielkiego
Rodaka, do Jego poezji... Jeśli to uczynimy
jest szansa, że spotkamy się z naszym
prawdziwym wnętrzem.
Olga Cholewa,
Joanna Nadgrodkiewicz

*** (To Przyjaciel. Ciągle wracasz pamięcią)
To Przyjaciel. Ciągle wracasz pamięcią
do tego poranka zimą.
Tyle lat już wierzyłeś, wiedziałeś na pewno,
a jednak nie możesz wyjść z podziwu.
Pochylony nad lampą, w snopie światła wysoko związanym,
nie podnosząc swej twarzy, bo po co - i już nie wiesz, czy tam, tam daleko widziany,
czy tu w głębi zamkniętych oczu Jest tam. A tutaj nie ma nic prócz drżenia,
oprócz słów odszukanych z nicości ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia,
które będzie całą treścią wieczności.

Karol Wojtyła
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Subiektywnie o prezentacjach...
Tegoroczne
uroczystości
związane
z
upamiętnieniem
Jana Pawła II i Jego
śmierci
przybrały
niecodzienną formę.
Organizatorzy
zdecydowali się na
zaprezentowanie
miejsc, do których Ojciec Święty
odbywał pielgrzymki w trakcie swojego
niezapomnianego pontyfikatu. Oto krótka
relacja z tych wydarzeń – również
w
nietypowej
formie
–
oceny
poszczególnych prezentacji (skala oceny
od 1 do 10).
1ag – Skandynawia:
Minusem tej prezentacji była
niewielka ilość informacji na
temat pielgrzymek Jana Pawła II
oraz brak ilustracji. Brawa dla
Adriana – to jemu należą się 4
punkty.
1bg – Irlandia:
Bardzo udana prezentacja – znakomite
przygotowanie klasy i
mistrzowskie
wykorzystanie
rekwizytów.
Niewątpliwą atrakcję
prezentacji stanowił
zabawny Krasnal i
irlandzkie ciasteczka.
Klasa 1
bg zdecydowanie zasłużyła na 10.

Jako minus odnotowujemy brak rekwizytów
– zatem 7 punktów.
2cg – Francja:
Znakomicie
wypadło
wykorzystanie
mapy
samodzielnie
wykonanej
przez
klasę.
Do
tego
uczestniczkami prezentacji były dwie piękne
Francuzki. Zasłużone 9 z plusem!
3ag – Światowe Dni Młodzieży:
Klasa perfekcyjnie przygotowała się do
prezentacji – dużo ciekawych informacji
ilustrowanych pokazem slajdów. Szkoda, że
ich widoczność była słaba, ale w końcu nie
możemy za to winić prezentujących. Duże
9.
3bg – Włochy:
Ciekawe
przedstawienie
wiadomości plus niezwykle
interesujący pokaz slajdów
to duże plusy tej prezentacji.
Szkoda, że tak niewiele
rekwizytów. Klasie 3 bg
przyznajemy 9 punktów.
3cg – Hiszpania:
Uczeń tej klasy – Michał Grela swoją
porywającą
grą
na
gitarze
wprowadził
wszystkich
we
wspaniały
hiszpański
nastrój!
Dodatkowo: mnóstwo ciekawych
informacji, co daje w sumie 10!

2ag – Ziemia Święta:
W naszym przekonaniu prezentacja na
jedyne 6 z plusem. Słabą stroną
wystąpienia klasy było „przeładowanie”
teorią oraz minimalistyczne wykorzystanie
rekwizytów (pojawiła się tylko mapa).
2bg- Portugalia:
Prezentację
pomysłowo
rozłożono na kilka głosów.
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Kiedyś na Prima Aprilis wyniosłem z kolegą
tablicę z sali... – z Księdzem Piotrem
Woszczykiem rozmawia Jola Prus i Agnieszka
Wlazłowska.

Wywiad z Księdzem
Piotrem Woszczykiem
Wiemy, że uczęszczał Ksiądz do
naszego Liceum. Dlatego na
początku
naszego
wywiadu
chciałybyśmy
zapytać:
Jakim
uczniem był Ksiądz? Czy sprawiał
dużo kłopotów?
Myślę, że nie było ze mną aż tak
źle. Plasowałem się w jakiejś
czołówce. A czy sprawiałem dużo
kłopotów... Chyba niespecjalnie...
Chociaż ostatnio jedna z pań
profesorek zapytała mnie,
czy to prawda, że kiedyś na
Prima Aprilis wyniosłem z
kolegą tablicę z sali... Hm, jak
przez mgłę, ale pamiętam
taką sytuację.
Czy
jest
Ksiądz
zadowolony z klasy, której
jest wychowawcą?
To moja pierwsza klasa,
więc
jak
mógłbym
nie
być
zadowolony. Znając życie, to pewnie
nawet po latach będę o tych
dzieciakach myślał z sentymentem.
Wszyscy jesteśmy do czegoś
powołani. Czy mógłby Ksiądz
zdradzić nam tajemnicę swego
powołania?
Sprawa powołania u mnie to
długa i skomplikowana historia.
Faktem jest jednak, że to właśnie
tutaj te myśli uległy skrystalizowaniu.

To w tej szkole po raz pierwszy
usłyszałem o św. Filipie Neri na
pamiętnej katechezie prowadzonej
przez ks. Praska. Wędrowaliśmy
wtedy od obrazka do obrazka na
pierwszym
piętrze
szkoły
i słuchaliśmy życiorysu Filipa.
Pamiętam, jak ogromne wrażenie
zrobiła na mnie ta opowieść... Było
na tyle silne, że postanowiłem sobie
wtedy w duszy, że chciałbym być taki
jak on... że chciałbym być
księdzem... że chciałbym
być takim księdzem jak on...
A kiedy wstąpiłem do
Kongregacji i rozpocząłem
naukę w seminarium, to
wielu
moich
przyjaciół
przyjęło
moją
decyzję
słowami: wiedziałem, że tak
będzie...
Jak poradził sobie Ksiądz ze
zmianą stanowiska w naszej
szkole z ucznia na nauczyciela?
Czy bardzo zmieniły się relacje
Księdza z nauczycielami?
A świetnie sobie poradziłem.
Teraz to ja wprowadzam czynnik
stresogenny. Żartuję – wcale nie o to
mi chodzi. Mam nadzieję, że nie daję
się aż tak bardzo we znaki. A moi
dawni nauczyciele ciągle podchodzą
do mnie z ogromną sympatią i dużo
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pomagają, za co jestem im bardzo
wdzięczny.
W
ogóle
grono
pedagogiczne nasze szkoły, to
naprawdę świetna załoga, gdzie
panuje rodzinna atmosfera. I nikt nie
każe mi tego mówić na siłę – serio
serio... po prostu tak jest.
Jakiej muzyki Ksiądz słucha?
Różnej – od klasycznej, poprzez
muzykę filmową, a kończąc na hiphopie (bardziej polskim).
Czy
może
Ksiądz
nam
opowiedzieć o swojej pierwszej
miłości?
Ehehehe... Pierwsza miłość to
była jeszcze w podstawówce.
W szkole średniej też były sympatie,
ale najbardziej twórczym okresem
pod tym względem były jednak studia
(może tylko dla uściślenia dodam, że
nie chodzi o seminarium... ale
o studia na politechnice).
Jaki przedmiot sprawiał Księdzu
największą
przyjemność?
A z jakim miał ksiądz problem?
A włączamy w to katechezę?
W każdym razie na pewno chemia,
biologia,
może
trochę
słabiej
z matematyką i fizyką, ale potem
paradoksalnie poszedłem na studia,
gdzie wymagano ode mnie wybitnie
ścisłych zainteresowań.
Księdza
ulubiona
kreskówka
z dzieciństwa, to...
Bezsprzecznie
Smurfy,
no
a z polskich: Reksio, Bolek i Lolek...

Czy mógłby Ksiądz zdradzić nam
jedno ze swoich marzeń?
Wolałbym nie i wcale nie dlatego,
że jestem przesądny. Poza tym jest
ich tak wiele...
Czy były w życiu Księdza
momenty kiedy żałował Ksiądz
swojego wyboru?
Z pewnością nie. Poza tym
jestem młodym księdzem – Pan Bóg
daje mi jeszcze dużo „cukierków”,
żeby ta służba mi się spodobała
i żebym ją pokochał.
Czy w życiu Księdza miały miejsce
wydarzenia, do których wraca
Ksiądz po latach z sentymentem?
Oczywiście, jest ich mnóstwo.
Zwykle są związane z osobami, które
są mi szczególnie bliskie, ale też były
to zabawne historie... czy to jeszcze
z czasów liceum czy potem studiów.
Myślę, że takie powroty czasami
bywają potrzebne... to trochę taki
powrót w głąb siebie,
żeby odnaleźć to, co
uległo
zagubieniu
albo zapomnieniu.
Wywiad przeprowadziła
Jola Prus
i Agnieszka Wlazłowska
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MAM Pasję!!!
W naszej szkolnej gazetce „Klon” otwieramy nowy
cykl zatytułowany ”Mam Pasję”! Chcemy informować Cię, drogi
Czytelniku, o ciekawych zainteresowaniach Twoich szkolnych
kolegów, a tym samym propagować postawę rozwijania talentów,
które wszyscy przecież posiadamy. Zatem, jeżeli istnieje coś, co kochasz, niezwłocznie
zgłoś się do redakcji gazetki, ale uważaj, może znajdziemy Cię pierwsi!
Poniżej przedstawiamy pierwszą pasję...
Imię: Jolanta
Nazwisko: Prus
Wiek: 13 lat
Zaczniemy
od
pytania
podstawowego. Czy masz Jolu jakąś
pasję?
Uczę się języka japońskiego.
Co jest w Japonii takiego, czego nie
ma w Polsce?
Oj, długo by na ten temat mówić.
Kultura, kuchnia, technologia już dla
osób niezainteresowanych tematem,
różni się od osiągnięć europejskich
diametralnie.
Czy wiążesz swoją przyszłość
z językiem japońskim lub
z kulturą japońską?
Tak, z pewnością. Jak już na
wstępie powiedziałam, moją pasję
zamierzam
rozwijać
i w liceum, ale także na wymarzonym
kierunku studiów - na wydziale
japonistyki. Mam nadzieję, że uda mi się
moje
plany
rozwijać
i realizować.
Ile czasu poświęcasz na naukę
języka? Od jak dawna uczysz się
języka japońskiego?
Na zajęcia uczęszczam 2 razy
w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. Szkoły
języka japońskiego zaczęłam szukać
mniej więcej trzy lata temu. Wtedy
niestety takiej nie było, więc początkowo
swoją
pasję
musiałam
rozwijać
samodzielnie. Rok temu moja radość
była ogromna, bowiem w jednej ze szkół

językowych została utworzona grupa
z moim ukochanym językiem. Dziś uczy
się w niej siedem osób.
Gdybyś miała zachęcić uczniów
naszej szkoły do nauki tego języka,
co byś im powiedziała?
Uważam, że każdy może się uczyć
języka japońskiego. W Polsce przyjęło
się, ze uczymy się takich języków jak:
angielski, niemiecki, francuski. Niestety
japoński nie wzbudza aż takiej
ciekawości. Może warto zatem
spróbować czegoś nowego?
Wszystkich zachęcam!
Słyszałam, ze grałaś w filmie
"Jesień w Warszawie", który
był kręcony w Japonii,
czy od tego zaczęła się
Twoja przygoda z tym
językiem?
Tak, grałam w tym filmie jako statystka.
W Japonii nauczyłam się wtedy tylko
kilku podstawowych słów: dziękuję,
dzień dobry, do widzenia. Dopiero kilka
lat później zaczęłam pasjonować się
Japonią. Należy jednak przyznać, że
przygoda na planie tego filmu rozbudziła
we mnie ciekawość do tej kultury.
Dziękuję bardzo i życzę duuużych
sukcesów w nauce.
Nie ma za co. Wielkie dzięki.
Wywiad przeprowadziła
Marysia Giełżecka
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Szczęśliwi młodzi, macie czas, aby czynić
dobro!
Dnia 26 maja obchodzimy dzień
patrona szkoły. Dla nas - uczniów - jest
to szczególny czas. Powinniśmy
go poświęcić refleksjom nad
życiem św. Filipa Neri. To on
bowiem wskazał nam najprostszą
drogę do świętości - radość.
Pokazał, jak dzięki niej możemy
przybliżyć się do Boga.
Święty Filip Neri pochodził
z Florencji. Na świat przyszedł 21
lipca 1515 roku. Kiedy był
dzieckiem najbliżsi nazywali go
Dobrym
Filipkiem.
Najważniejszymi
wartościami
w jego życiu zawsze były Bóg, miłość
i czynienie dobra. W 1544 roku
w wigilię Zielonych Świąt, modląc się
w katakumbach świętego Sebastiana
w Rzymie, otrzymał stygmat Ducha
Świętego. Od tamtej pory całym swym

życiem głosił dobro i miłość Chrystusa.
Całą moc swojego zaangażowania
w szerzeniu miłości okazuje po
otrzymaniu święceń kapłańskich.
Wtedy to szczególnie poświęca
się Sakramentowi Spowiedzi, jego
drzwi i serce otwarte są dla
wszystkich.
Oddany
jest
szczególnie nauczaniu młodzieży,
pragnie „wszczepić” w nich życie
w
prawdzie
i
miłości,
zaangażowanie w służbę Bogu
oraz innym ludziom. Zmarł 26
maja 1595 roku. Mawiał:
Szczęśliwi młodzi, macie
czas, aby czynić dobro
- te słowa są dziś mottem naszej szkoły.
Zbiegając ze schodów koło biblioteki
zatrzymajmy się czasem na chwilę przed
tabliczką z tymi słowami i zastanówmy się
nad nimi. One mają naprawdę sens!
Magdalena Dąbrowska

PROGRAM UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA
PATRONA SZKOŁY
24 maja 2009 roku –
niedziela
14:00 – rozpoczęcie Festynu Rodzinnego
( w programie m.in.: wizyta w kawiarni, przedszkole dla
maluchów, karaoke, projekcja filmów o szkole i teatrze
Scene, wspomnienia szkolnych podróży, zawody
komputerowe, stoisko z książkami i koszulkami szkolnymi,
Wielki Turniej Szkolny).

16:45 – wręczenie nagród
w konkursach (nagroda organu

za

udział

prowadzącego,
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, nagroda Dyrektora
Szkół, nagroda Rady Rodziców).

17:00 – Drzwi Otwarte Szkoły –

(bieżące
informacje o szkole i rekrutacji, prezentacja nowych profili
– sala nr 7).

18:00 – Uroczysta Msza Świętą w 30. rocznicę
święceń
kapłańskich
założyciela
szkół,
Księdza Adama Maja.
19:00 – w darze od absolwentów wystąpi
z koncertem „Bryllowanie” gość specjalny

Marcin Styczeń wraz z autorem tekstów –
Ernestem Bryllem.

25 maja 2009 roku – poniedziałek
18:00 – Szkolny Teatr SCENE zaprezentuje
swoje najnowsze przedstawienie pt.: „Burza
w Teatrze GOGO” – sala nr 7.

26 maja 2009 roku – wtorek
9:00 – Teatr SCENE: „Burza w Teatrze
GOGO” – przedstawienie dla uczniów szkoły.
10:30 – Teatr SCENE: „Burza w Teatrze
GOGO” – przedstawienie dla zaproszonych gości
i młodzieży biorącej udział w wymianie polsko-angielskiej.

12:00 Msza Święta pod przewodnictwem ks.
bpa Wacława Depo. Sakrament Bierzmowania
młodzieży trzecich klas gimnazjum.
• Po Mszy św. pani Eva Alexandra Busse –
Koordynator ZfA wręczy dyplomy DSD (Deutches
Sprachdiplom) naszym uczniom.
• Pożegnamy
naszych
maturzystów
wręczeniem
świadectw i nagród.
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Teatr Scene ma już pięć lat!
Teatr Scene swoją działalność
rozpoczął w roku szkolnym 2003 / 2004.
Inicjatorem całego przedsięwzięcia był
Pan profesor Wojciech Ługowski, który na
zajęciach z retoryki testował umiejętności
swoich przyszłych aktorów i jednocześnie
zachęcał
uczniów
do
rozpoczęcia
przygody z teatrem szkolnym. Pierwszym
krokiem do jego powstania była praca nad
programem artystycznym „Pejzaż Golgoty”
zainspirowanym twórczością krakowskiej
malarki Janiny Blicharskiej – Linar.
Okazało się wówczas, że w naszej szkole
jest wielu miłośników sztuki aktorskiej,

którzy entuzjastycznie podeszli
do
pomysłu
stworzenia
w Liceum
Katolickim
teatru
uczniowskiego.
Od pierwszego przedstawienia pt.
„Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt
przedstawić Polaków portret własny”
minęło już trochę czasu, kilkakrotnie
zmienił się skład aktorski… ale po pięciu
latach swojej działalności Teatr Scene
może poszczycić się 10 premierami
i wieloma nagrodami na konkursach
i przeglądach teatrów szkolnych.

BURZA W TEATRZE GOGO
Kim jest Andrzej Maleszka?
Andrzej Maleszka od wielu lat
zajmuje się tworzeniem teatru dla dzieci:
pisze sztuki, reżyseruje je i uparcie walczy
ze stereotypem w myśl, którego "nie
powinno się w rozmowie
z
dzieckiem
poruszać
pewnych
tematów".
Ależ
owszem - trzeba, a jeśli
ważna rozmowa toczy się
w teatrze, warto uwierzyć, że
wyobraźnia dziecka bardzo
łatwo
pokonuje
barierę
niezwykłości, a każdy widz
bez trudu akceptuje magię.
Tworzy
przedstawienia
mądre i piękne.
Akcja przedstawienia
Ślub pary głównych
bohaterów rozpoczyna akcję.
Wyruszając w poszukiwaniu
domu spotykają Gogo. Wraz z pacynką
Pusi zamieszkuje on stary opuszczony
teatr. Jest wraz z nim jego pomocnik Fago.
I tak Gogo i Fago proponują młodym, aby
zamieszkali w teatrze. Tu odnajdują swoje
szczęście. Kolejne sceny przedstawienia
pokazują ich życie z punktu widzenia ich
córki, która opowiada o swoich kolejnych
urodzinach…
Szczęście jednak nie trwa długo.
Otwarcie tajemniczej szafy sprawia, że ich

wg Andrzeja Maleszki

los ulega całkowitej zmianie. Prawda,
miłość i dobro schodzą na dalszy plan.
Bohaterowie, którzy założyli królewskie
maski i stroje przeliczają te wartości na
pieniądze. Nawet ich własna córka nie
wydaje im się ani mądra, ani
piękna. Jej miejsce zajmuje
Lalka-intrygantka.
Córka próbuje walczyć
o szczęście w rodzinie. Wie,
że te maski zasłoniły im oczy
na dawną miłość. Sytuację
ratuje w końcu Gogo. Wraz
z dziewczyną
i
swoim
pomocnikiem Fago za pomocą
teatralnej sztuczki chowają
lalkę z powrotem do szafy
i zdejmują rodzicom maski.
O czym mówi Burza w
teatrze GoGo?
Spektakl ten pokazuje
jak ważnymi wartościami są rodzicielska
miłość i dobroć, które przezwyciężają
każde zło – a w tym przypadku dążenie za
pieniędzmi i wygodą.
Jest to też teatr w teatrze. Na
naszych oczach aktorzy pokazują jak
tworzy się przedstawienie, jak ważne są
dekoracje, jakimi efektami teatralnymi
można stworzyć wspaniałą i magiczną
atmosferę.
Jakub Sałek
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Gimnazjum za nami! Co
dalej?
życzymy
rewelacyjnych
wyników!
Redakcja Klonu postanowiła zbadać
(i jak poniżej widać uczyniła to), o jakich
liceach marzą nasi koledzy. Wyniki tej
sondy, musimy to przyznać, zaskoczyły nas
ogromnie. Czy Ciebie też zaskoczą?

Egzaminy Gimnazjalne, zamykające
trzyletnią naukę, za nami. Jakie wyniki
przyniesie czerwiec? Pytanie zbyt trudne, by
nad nim się zastanawiać. Jedno jest pewne,
wszystkim
naszym
drogim
kolegom
i koleżankom z trzecich klas gimnazjalnych

Wykaz liceów, do których wybierają się
tegoroczni absolwenci Katolickiego Gimnazjum
(48 ankietowanych)
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Profile wybierane przez tegorocznych
absolwentów (48 ankietowanych)
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Materiał zebrała
i opracowała Magda
Dąbrowska
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Liceum za nami! Co dalej?
Jak
wypadł
egzamin z języków obcych, historii, wos-ui
innych przedmiotów? Większość naszych
abiturientów
nie
kryła
zadowolenia
i uśmiechu. Czy podobnie będzie przy
ogłoszeniu wyników? Na pewno TAK!
Trzymamy za Was kciuki i nieprzerwanie w
Was wierzymy.
Redakcja Klonu nie lubi rozprawiać
o
egzaminach,
dlatego
postanowiła
ponownie wybiec w przyszłość...ha ... dzięki
temu wiemy, o czym marzą nasi maturzyści.
Miłej lektury.

Wielu z licealistów przed egzaminem
maturalnym z języka polskiego oczekiwało
na spełnienie przepowiedni, że oto w tym
roku trzeba będzie analizować tekst
Żeromskiego lub Mickiewicza. Pierwsza
przepowiednia wydobyta z Internetu nie
sprawdziła się. Druga zaś okazała się
trafna. Czy charakterystyka Telimeny
i cudnej Zosi napisana przez naszych
kolegów z trzecich klas LO wpisze się
w klucz interpretacyjny? Pytanie brzmiące
bardzo podobnie zadaliśmy na stronie
poprzedniej. Odpowiedzi nie znamy.

Materiał opracował Karol Frąk
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* Medycyna, ekonomia, marketing, politologia, AWF, socjologia, architektura, geodezja, iberystyka, administracja,
pedagogia, akademia muzyczna, protetyka, fizjoterapia, stomatologia, astronomia, europeistyka, biotechnologia.
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KINO HISTORYCZNEGO
NIEPOKOJU
W ostatnim czasie mamy istny
wysyp filmów pokazujących najnowszą
historię
Polski.
Zaledwie
„Katyń”
A. Wajdy zszedł z afiszy, to Teatr
Telewizji na Scenie Faktu przypomniał w
kolejnych spektaklach (które w sumie są
rodzajem dzieła filmowego) postaci
Witolda Pileckiego („Śmierć Rotmistrza
Pileckiego”),
Jana
Rodowicza
(„Pseudonim
Anoda”),
Danuty
Siedzikówny („Inka 1945”).
Zaraz potem przyszła pora
na
kinowe
produkcje:
„Popiełuszko. Wolność jest w
nas” i „Generał Nil”. Gdzieś w
tle słychać o Sikorskim i
„Generale”, który choć nie
jest grany w Radomiu, to w
formie
4
-odcinkowego
serialu będzie do obejrzenia
w telewizji.
Nowa moda?
A może konieczność?
Po projekcji „Generała
Nila” uczniowie klasy Ib
pokusili się o zrobienie
ankiety, w której zadali
pytania dotyczące wiedzy o historii
najnowszej.
W
kilkuosobowych
zespołach samodzielnie przygotowali
zagadnienia,
wybrali
grupy
respondentów, zaopatrzeni w dyktafony
i notatniki ruszyli na ulice Radomia, by
rozwiązać postawiony problem: czy
komunistom udało się wymazać ze
świadomości
Polaków
pamięć
o generale Nilu?
kiedykolwiek
Czy
słyszałeś
o Auguście Emilu Fieldorfie? Czy wiesz,
czym się zajmował w czasie wojny? Czy

wiesz,
za
co
został
skazany? Czy wiesz, jaką śmiercią
zginął? Co wiesz o księdzu Jerzym
Popiełuszce? Dla nas, uczniów szkół
katolickich, humanistów uczących się
historii prawdziwej, prawdopodobnie
żadne z tych pytań nie jest bardzo
skomplikowane. Zwłaszcza po ostatnich
dwóch szkolnych wizytach w kinie. A jak
odpowiadał statystyczny Jan Kowalski?
Niezależnie od
wieku, jedynie 36%
ankietowanych
wiedziało cokolwiek na
temat postaci generała
Fieldorfa. Z tych 36%
aż 81% poznało go
dopiero dzięki filmowi
i spotom reklamowym!
W całej grupie 50
ankietowanych 82% nie
wiedziało
nic
o działalności Nila, 73%
nic nie wiedziało o jego
śmierci, a aż 89%
o
wyroku,
który
bezpodstawnie
i w sposób hańbiący otrzymał.
Kardynałem
stulecia
(???)
15%
badanych określiło księdza Popiełuszkę,
a 20% pytanych AK określiło grupą
kolaborantów lub komunistów.
Przerażające, prawda? Skąd taka
nieznajomość faktów? Czyżby władza
komunistyczna dopięła swego? A może
to po prostu lekceważenie historii
sprawiło, że wielcy Polacy ostatniego
półwiecza odeszli w zapomnienie jak
Mieszko I i Dobrawa?
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W takiej sytuacji nie możemy
mówić,
że
produkcje
Rafała
Wieczyńskiego i Ryszarda Bugajskiego
są
szkolne,
nudne,
sztampowe,
oczywiste.
Że
postaci,
którym
poświęcono filmy, to papierowe sylwetki,
postawione w czarno-białych sytuacjach
wyboru. Że na naszych oczach
tworzy
się
właśnie
wielką
hagiografię współczesnej historii,
na kształt średniowiecznej „Złotej
legendy”. Historia nie jest jedynie
kolejnym
przedmiotem
w tygodniowym rozkładzie zajęć!
Jest, a przynajmniej powinna być,
przestrogą, lekcją, po której pracą
domową jest kształtowanie lepszej,
mądrzejszej przyszłości. Nie znając
własnej historii skazujemy się na jej
powtórzenie. Jeśli tak podejdziemy do
sprawy okaże się, że mało istotną,
czasem wręcz marginalną rzeczą staje
się
drobiazgowe
odtworzenie
szczegółów związanych z kolorytem
konkretnej epoki. Nieistotne będą
ewentualne niedociągnięcia techniczne
filmowców.
Nawet
szablonowe
pokazanie bohaterów tła nie powinno
nikogo dziwić. Istotą bowiem stanie się

W POSZUKIWANIU
ŚWIĘTEGO
Czy
zwróciliście
uwagę na lewą ścianę
w bibliotece szkolnej?
Dotychczas
pusta
i nudna, od jakiegoś
czasu stała się miejscem prezentacji
plansz uczniowskich. Ostatnio obejrzeć
tam

JEDNOSTKA, nie aktor, ale realna
POSTAĆ
HISTORYCZNA,
która
w danych jej warunkach pokazała, czym
jest
prawdziwe
bohaterstwo
i mówienie PRAWDY. Niezależnie, czy
jest to głoszenie z ambony hasła
wolności człowieka, czy kategoryczna
odmowa współpracy z wrogiem.
A że życiorysy tych ludzi kończą
się podobnie? Cóż, nie oni mieli
na to wpływ…
Jesienią na ekrany kin
wejdzie obraz o Irenie Sendlerowej,
która w czasie Holokaustu uratowała od
śmierci tysiące dzieci żydowskich.
Zupełnie o niej zapomniano, co może
dziwić, bo przecież kierowany przez nią
zespół uratował od zagłady dwa razy
więcej Żydów niż znany na całym
świecie Oskar Schindler. Wiecie o tym?
Nie??? No właśnie… Nie możemy się
wstydzić naszej historii. Musimy jedynie
ją dobrze poznać. Jeśli my jej nie
poznamy, nikt na świecie tego nie zrobi.
I nikt nie zaprotestuje przeciw polskim
obozom koncentracyjnym i niemieckiej
zbrodni w Katyniu. Zapraszamy zatem
do kina!
Redakcja

można dokumentację projektu
klasy 3 ag związanego z filmem
„Popiełuszko. Wolność jest w nas”.
W kilkuosobowych zespołach przez
tydzień młodzież poznawała życiorys
księdza Jerzego, czytała jego homilie,
szukała informacji w Internecie, na
stronach IPN i Muzeum Księdza Jerzego
Popiełuszki,
by
odpowiedzieć
na
pytanie: czy jego ideały są dziś
aktualne?
Zainspirowani filmem uczniowie
zafascynowali
się
postacią
współczesnego męczennika. Efektem
pracy
były
dwie
prezentacje
multimedialne, niestety do obejrzenia
tylko na pokazach zamkniętych na
12

lekcjach. Powstał też plik ulotek
podobnych do tych, które kolportowano
w stanie wojennym – autorki postarały
się dobrać czcionkę, technikę wydruku
„jak z powielacza”, problemem było
jedynie
zdobycie
odpowiedniego
papieru. Na każdej karteczce pojawił się
cytat z homilii wygłoszonej podczas
mszy za Ojczyznę wraz z krótkim
komentarzem.
Przeprowadzono
hipotetyczny wywiad z bohaterem filmu,
w którym redaktor Radia Wolna Europa
prosił rozmówcę o wyjaśnienie kwestii
wolności i poszanowania prawdy w PRLu. Ciekawą formą okazał się również
plakat, w którym za pomocą symboli,
umownych znaków, autorzy próbowali
przedstawić sens ideałów kapelana
Solidarności. Jest więc droga opatrzona
w kierunkowskazy – wartości, schody do
świętości, których każdy stopień to
ideały księdza Popiełuszki, różnorodne

przetworzenia
graficzne
symboli
narodowych, korony cierniowej, muru.
To właśnie te prace można zobaczyć na
ścianie biblioteki.
Dzięki
takiemu
twórczemu
poszukiwaniu uczniowie mieli możliwość
nie tylko lepiej poznać postać księdza
Popiełuszki, ale też porozmawiać
z rodzicami i nauczycielami o historii
najnowszej, tej sprzed ćwierćwiecza,
która na ich oczach stała się Historią.
Najwięcej uczymy się przez działanie –
widać gołym okiem, że nauczyliśmy się
sporo.
Redakcja

ORIENT EKSPRESS, czyli co się
dzieje w szkole...
Znikające automaty!
Na początku nowego roku społeczność Katolickiego Liceum i Gimnazjum
przeżyła konsternację. Z głównego holu szkolnego, w tajemniczych okoliczność,
zniknął automat z napojami. Co się z nim stało? Kto go wyniósł? I kiedy to wydarzenie
miało miejsce? Sprawę tę bada redakcja Klonu. Jeśli ktoś zna odpowiedź na nurtujące
nas pytanie, niech „Klon” powiadomi. Nagroda w postaci kilku puszek coli czeka. ☺
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Zbawienny dziedziniec
Po wielu miesiącach nierównej walki przyszła wiosna, a wraz
z nią otworzono nasz szkolny dziedziniec. Ileż to radości wyrażają
nasi koledzy na samą myśl o dziedzińcu. Niektórzy, by jak
najszybciej znaleźć się na upragnionym powietrzu, rezygnują
z niedługiej drogi... otwierają okno i ... Redakcja zachowań
powyższych nie pochwala! Nie pochwala!
Smutna dwunastka
Sala numer dwanaście potrzebuje pomocy farmakologicznej! A to na
skutek naszych nieszczęsnych zachowań. Od otwarcia nowej sali
informatycznej Dyrekcja naszej szkoły zmuszona była wymienić
kilkanaście myszek komputerowych, na klawiaturach widnieje radosna
twórczość uczniów, rolety nieumiejętnie używane z rozpaczy odmawiają
posłuszeństwa. Ludzie opanujcie się! Zacznijcie szanować naszą salę! Czy to aż
takie trudne?!
Koniec edukacji humanistycznej?
Dyrekcja naszej szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym
zadecydowała o zmianie profilu naszej szkoły. Od następnego roku oprócz
uczenia potencjalnych humanistów, edukowane będę i umysły ścisłe. Istna
rewolucja!!! Klasa humanistyczna konkurować zatem będzie z klasą
matematyczną i biologiczno - chemiczną! I rzecz jasna, także na odwrót. Jak
oceniają tę zmianę nasi nauczyciele? Postaramy się sprawdzić i w następnym numerze
przedstawimy ich opinie.
Koszulka polo...
Wraz ze świętem Patrona naszej szkoły każdy uczeń, każdy
absolwent i każdy pracownik Katolika otrzyma reprezentacyjną
koszulkę z logo naszej szkoły. Decyzja jak najbardziej trafna.
Maturalne zawody
Egzaminy maturalne odbywają się w naszej szkole na
szczęście bez zakłóceń. Dla zbudowania nastroju piszących
zdecydowano wyłączyć dzwonek ogłaszający oczekiwaną przez
nas przerwę. Szkoda, że niektórzy nauczyciele o tym fakcie
zapominają. Lekcje od 4 maja niekiedy trwają nie 45 minut, a 55
minut. Cóż...wybaczamy... ☺
Europejskie eskapady
Niedawno trzecie klasy powróciły z Barcelony. Niedługo powrócą
pierwszoklasiści z Budapesztu, a zaraz po nich zwiedzający Paryż. Widać
jedni w majowe przedpołudnia piszą test egzaminacyjny, a drudzy
odpoczywają... Eh...jawna niesprawiedliwość. ☺
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Młodzież jakiej nie znacie!!!
Agnieszka Kępka, Michał Grela, Jakub Przybyłek, Jakub Sałek,
Małgorzata Woźniak to uczniowie naszej szkoły, których artykuły
znajdziecie w publikacji noszącej tytuł Młodzież jakiej nie znacie.
W swoich pracach udowadniają oni, iż warto od siebie wymagać...
Gratulujemy debiutu publicystycznego.
Ocalić od zapomnienia
17 kwietnia 2009 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość promująca
książkę Pani profesor Elżbiety Orzechowskiej Godów. Dzieje radomskiej
dzielnicy. Autorka w sposób niezwykle interesujący opowiadała o historii
Godowa, dzielnicy która stała się małą Ojczyzną dla przybyszów zza
Buga, centralnej Polski, także dla Niemców. Książkę szczególnie
polecamy tym, którzy interesują się historią naszego miasta!
Poczta pantoflowa
Poczta pantoflowa donosi o niezapomnianych wrażeniach z podróży do
Budapesztu. Uczniowie klas pierwszych gimnazjum czas wycieczki
podzielili na zwiedzanie pięknych zabytków stolicy Węgier i aktywnym
wypoczynku w basenach z wodą termalną, nocnym rejsie przez Dunaj.
Szerzej o odbywających się ostatnio wycieczkach napiszemy w wydaniu
czerwcowym Klonu!
Wymiany zagraniczne
Czerwiec w naszej szkole jest czasem budowania kontaktów
zagranicznych. Na początku zbliżającego się tygodnia odwiedzą nas
koledzy i koleżanki z Anglii. Mamy nadzieję, że słowniki polsko –
angielskie są już przygotowane do intensywnego wertowania!
Wychowanie ku wartościom
W czwarty tomie „Wychowania ku wartościom” odnajdziemy publikację naszego
Kochanego Księdza Superiora Adama Maja. Zachęcamy wszystkich do lektury!

15

Humor (z zeszytów szkolnych)
Jan Kochanowski pisał fraszki, bo mu córka umarła.
Przez cały czas trwania utworu Kordian jest bardzo młodym człowiekiem.
Kolumb myślał, że odkrył Indie, a to były Stany Zjednoczone.
Niewolnicy rzymscy byli używani do najcięższych prac, niektórzy jako
nauczyciele.
Matejko przedstawia Kopernika siedzącego na obrazie.
Prostokąt różni się od kwadratu tym, że raz jest wyższy, a raz szerszy.
Całka całki to jak córka córki, czyli wnuczka.
Wilki zaliczamy do zwierząt zębatych.
Michał Anioł malował sobie po ścianach Kaplicy Sykstyńskiej.
"Marsz Turecki" Mozarta wcale nie był marszem tureckim, on się tylko tak nazywał.

Skład redakcyjny: Magdalena Dąbrowska, Joanna Nadgrodkiewicz,
Jakub Frejtag, Marysia Giełżecka, Jola Prus, Agnieszka Wlazłowska,
Marcin Wilczyński, Oskar Janiszewski, Karol Frąk, Olga Cholewa.
Redakcja dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania
majowego numeru gazetki!
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