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Dawno, dawno temu, w czasach, kiedy dzielni rycerze ratowali księżniczki 
i zabijali smoki, kapłani z Oratorium św. Filipa Neri założyli szkołę. Od tamtych 
czasów do dziś przewinęły się przez nią rzesze zmyślnych wychowanków, 
których oblicza zawisły na ścianach wewnątrz tej kuźni talentów. Przybytek 
filipiński od dawna walczy z objawami głupoty, ciasnoty umysłowej, ubóstwa 
ducha, niefrasobliwości itp. Mury szkolne obrośnięte są winoroślą z owocami 
uczniowskiej wiedzy oraz drzewami zrodzonymi z ciężkiej pracy ogrodników 
(czytaj nauczycieli). Te rośliny żyją i rozwijają się dzięki ich wspaniałemu 
gronu. Korzenie kształtują się dzięki tym, którzy nawożą je pierwiastkiem 
historycznym i etycznym. O pień moralny dbają wychowawcy i katecheci. 
Gałęzie są formowane przez ręce humanistów, a całość wieńczy korona dziedzin 
ścisłych królowych nauk.

rys. Agata Pajączek

Skrybowie
Wojciech Skuza
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Na początku byli...
Ksiądz profesor Adam Maj – za-
łożyciel naszej szkoły.
Kiedy zaczęłam tu pracować, byłam 
jeszcze bardzo młodą dziewczyną 
i  od niego uczyłam się, jak być do-
brym nauczycielem. Uświadomił mi 
jedną bardzo ważną rzecz – moja 
praca nie polega przede wszystkim 
na tym, żebym nauczyła, bo to nie 
jest jej głównym celem. Priorytetem 
jest uczeń, który ponadto nie jest 
przedmiotem mojej pracy, tylko jej 

podmiotem. Kiedy żaliłam mu się, że ktoś nie chce się uczyć, 
mówił „to nie pani jest ważna, tylko uczeń jest ważny”.

Małgorzata Chmielewska

Sorka Alicja Nawrotek to kobieta 
niezwykła. Jak odnaleźć właściwe 
słowa, by stworzyć jej portret na 
białej kartce? 

Drobna, cicha, skromna, nie-
rzucająca się w oczy przez wiele 
lat jako zastępca księdza dyrekto-
ra Adama Maja pomagała tworzyć 
i rozwijać nasze katolickie liceum. 
Służyła mądrą radą, ogromną wie-
dzą i nieocenionym doświadczeniem. 
Zawsze pierwsza w szkole opuszcza-
ła ją długo po ostatnim dzwonku.

Każdego ranka witała nas w pokoju nauczycielskim 
uśmiechem i dobrym słowem.

Nigdy na nikogo i w żadnej sytuacji nie podniosła głosu. 
Zawsze mówiła cicho i bardzo spokojnie. Tak też prowadziła 
lekcje. W studniówkowych kabaretach, czy rubryce KLON-u 
poświęconej powiedzonkom nauczycieli często pojawiało się jej 
słynne pytanie „Czy ja nie za głośno mówię, kruszyny?”, które 
zadawała na lekcjach matematyki.

Jolanta Skuza

Pani Ewa Podgajna od trzynastu  lat 
pełni funkcję zastępcy dyrektora.

W moich wspomnieniach i teraz 
jest bardzo ważną postacią. Kiedy 
byłam uczennicą katolickiego li-
ceum, uczyła mnie języka niemiec-
kiego i to ona zaszczepiła we mnie 
zainteresowanie tym przedmiotem. 
Do tej pory wspominam lekcje z nią, 
jej cierpliwość i podmiotowe podej-
ście do uczniów. Jest wyjątkowym 
nauczycielem. To szkolne doświad-
czenie w dużej mierze wpłynęło na 

wybór mojej drogi zawodowej. Dziś jesteśmy koleżankami po 
fachu, choć z wielkiego szacunku do sorki nadal zwracam się 
do niej oficjalnie. Jest dla mnie autorytetem w sprawach dy-
daktycznych i wychowawczych. Mogę jej zawrócić głowę każ-
dym problemem. Pani Ewa zawsze jest otwarta i chętna do po-
mocy. To bardzo ważne, nie tylko dla mnie, że mamy w szkole 
kogoś, kto doświadczeniem i mądrością wspiera nas w rozwoju.

Karolina Rogulska

Ksiądz Mirosław Prasek – daw-
niej prefekt, dziś dyrektor  
szkoły.

Był po prostu straszny! Tam 
gdzie się pojawiał, milkły rozmowy, 
a co słabsi mdleli z wrażenia...

Nie wiem, czego nasłuchali-
ście się o ks. Mirosławie Prasku, 
ale jeśli to coś z początku tego tek-
stu, to włóżcie to między bajki.

Ks. Praska poznałem dokład-
niej, kiedy stałem się uczniem ka-
tolickiego liceum. Ale jeszcze zanim do niego trafiłem, za-
pamiętałem go z rekolekcji dla młodzieży naszej parafii, jak 
opowiadał o św. Filipie i uczył nas kantyczki, którą miał on 
śpiewać na ulicach XVI – wiecznego Rzymu.

Potem bliżej poznaliśmy się w „Katoliku”. Siedziałem 
w pierwszej ławce zaraz przed biurkiem, więc byłem stosun-
kowo łatwym celem. Ksiądz pełnił wtedy funkcję prefekta. 
To prawda, że się go baliśmy. Ścigał nas za niezmienione 
buty, za niezgaszone światło w sali po zajęciach. Ale miał 
w sobie coś (przynajmniej dla mnie), że potrafił zarazić opo-
wiadaniem z pasją. A taką pasją było i jest dla niego życie 
św. Filipa. Ten Święty stał się haczykiem, na który zostałem 
przez niego złapany już w pierwszej klasie (kiedy opowiadał 
o życiu Filipa przechodząc od obrazka do obrazka na gór-
nym korytarzu), a to zostało zauważone przez ks. Praska. 
Każdy wytrawny wędkarz jak tylko widzi, że spławik drga 
i ryba połknęła przynętę, to robi wszystko i dołoży wszel-
kich starań, by ją ostatecznie złowić. Tak było ze mną. Lubię 
dawać w tym miejscu porównanie do życia św. Filipa. Miał 
on spowiednika, Persiano Rosę, który zauważył u swojego 
penitenta powołanie i wręcz nakazał mu, by został kapła-
nem. Dla mnie takim Persiano był właśnie ks. Prasek, który 
jakimś cudem odczytał we mnie znaki powołania i zachę-
cał, by spróbować swoich sił w seminarium, ale jako kleryk 
z Kongregacji Oratorium. Długa to była droga, ale się udało.

Przez te kilkanaście lat poznaliśmy się dobrze i myślę, 
że  możemy na sobie polegać. Trzeba umiejętnie przedrzeć 
się przez te zasieki słów, chwilami wybuchowość, by znaleźć 
serce dobre i bardzo wrażliwe. Jest bardzo dobrym obserwa-
torem i muszę przyznać, że zna się na ludziach. Przekona-
łem się już o tym wiele razy. Obserwuję go tyle lat... i widzę, 
jak bardzo zależy mu na dobru Kongregacji czy szkoły. Do 
wielu rzeczy podchodzi z pasją i entuzjazmem, chcąc, by in-
nym również to się udzielało. To już nie jest ten sam groź-
ny prefekt (choć i tamten miał w sobie coś pociągającego), 
ale dyrektor, który stał się ojcem i który jako pierwszy staje 
w obronie uczniów, choć uczniowie tego nie widzą. A dlacze-
go się boją? Może dlatego, że go do końca nie znają. A może 
dlatego, że boją się kogoś, kto jest stanowczy, konsekwentny.

Może warto włożyć choć trochę wysiłku, by poznać 
prawdziwe oblicze ks. Praska.

Co do mnie... Za ducha niezłomnego, za prawdziwie 
Boże kapłaństwo w duchu św. FIlipa, za charyzmę, za odna-
lezienie mnie chaosie tego świata i ukierunkowanie, chciał-
bym napisać jedno słowo... po prostu... DZIĘKUJĘ!

ks. Piotr Woszczyk COr
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Jego inicjatorami byli 
pierwsi uczniowie. To oni wy-
myślili tytuł naszej szkolnej 
gazetki i  jej znak graficzny – liść 
klonu. W  1992 roku ukazał się 
pierwszy numer.

Z pewną nutką sentymentu...
ks. Piotr Woszczyk COr

Pamiętam jak dziś... Tak 
zazwyczaj zaczynały się tek-
sty wspomnień różnych osób 
albo wstępy do bajek dla dzieci. 
Ale muszę przyznać, że żad-
ne z określeń nie pasuje tutaj 
bardziej niż to. Pamiętam jak 
dziś... chociaż minęło już 18 
lat, odkąd ukończyłem „Kato-
lika”. Taki szmat czasu, a  po-
toczna nazwa wciąż pozostaje 
aktualna. Obecnie poszerzona, 
bo tworzą ją dwie szkoły.

I pomyśleć, że wszystko 
zaczęło się pół wieku temu. 

Brzmi bardzo poważnie, cho-
ciaż w  porównaniu z innymi 
jesteśmy wciąż młodziutką 
szkołą. Dlaczego „Katolik”? 
Może dlatego, że blisko domu... 
A może dlatego, że profil mi 
odpowiadał... (a wtedy, gdy 
zaczynałem, był tylko jeden 

– humanistyczny). Czy raczej 
była to kwestia wcześniejszych 
egzaminów wstępnych, bo już 
w  kwietniu, by sprawdzić się 
przed czerwcowymi... (tak, tak, 
kiedyś były egzaminy wstępne 
do szkoły). Chociaż ten ostatni 
argument nie był przeze mnie 
brany pod uwagę, bo ja po pro-
stu czułem, że będę w tej szkole. 
W każdym razie nie ma to już 
dzisiaj większego znaczenia, 
a z pozycji księdza, którym je-
stem, upatruję w tym działanie 
Bożej Opatrzności, że się wła-
śnie tutaj znalazłem. I Bogu za 
to niech będą dzięki!

Kiedy przynosiłem swoje 
dokumenty do szkoły, by się do 
niej zapisać, pamiętam jak dziś, 
że przywitał mnie unoszący się 
w  powietrzu zapach pasty do 
podłogi. Dokładnie taki sam 

zapach towarzyszył mi w domu, 
kiedy pastowało się podłogi na 
święta. To było dobre skojarze-
nie, bo pomyślałem sobie wtedy 

– tutaj jest zawsze czysto. Poza 
tym te szafki na ubrania rodem 
z amerykańskich seriali dla mło-
dzieży... marzenie każdego na-
stolatka. Oczyma wyobraźni już 
widziałem te plakaty przyklejo-
ne od środka na drzwiczkach.

Poza tym pamiętam 
uśmiech pani Marii – starszej 
sekretarki, która przyjmowa-
ła moje papiery. I serdeczny 
uścisk dłoni ks. Maja (ówcze-
snego dyrektora) pamiętam. 
Nigdy bym się nie spodziewał, 
że po tylu latach w głowie zo-
staną mi takie rzeczy.

A potem obóz integracyj-
ny w Ochotnicy Dolnej. To był 
dobry czas. Tam nauczyliśmy 
się szacunku do pracy, bo trze-
ba było i posprzątać, i obrać 
warzywa na obiad. A poza tym 
to właśnie tam zdobywaliśmy 
pierwsze szlify duchowości 
pod czujnym i jeszcze wtedy 
srogim okiem prefekta szkoły – 
ks. Praska.

Każdy z tych dwóch księży 
bez wątpienia miał wielki wpływ 
na moje dalsze życie, a zwłasz-
cza późniejsze powołanie. 

A potem wreszcie nauka. 
Dosyć prędko przekonaliśmy 
się, że  łatwo nie będzie. We 
wszystkie tajniki szkoły wpro-
wadzała nas nasza kochana 
wychowawczyni, pani Chmie-
lewska, która tak kiedyś, jak 
i  dzisiaj, posiada niespożyte 
pokłady energii.

Pamiętam jeszcze stare ta-
blice, po których pisało się kredą, 
a potem ścierało się całą wiedzę 
mokrą gąbką. Ile rąk się podno-
siło na hasło nauczyciela, by ją 
trochę zmoczyć. To była jedyna 
okazja, żeby wyrwać się z sali 
lekcyjnej choć na chwilę. I cho-
ciaż tyle wokoło się już zmieniło 
(mamy nowoczesne sale z  rzut-
nikami, tablicami multime-
dialnymi, wygodnymi ławkami 
i krzesłami), to na szczęście jest 
też wiele rzeczy, które pozostały 
te same. Jak to dobrze, że wciąż 
zajęcia rozpoczynają się i  koń-
czą modlitwą. Jak to dobrze, 
że wciąż są środowe Msze świę-
te, na których nigdy nie brakuje 
osób i które pokazują, jak wiara 
kształtuje każdego, zwłaszcza 
młodego człowieka. Wbrew po-
zorom to nie takie trudne. Wy-

Piętnastoletni Piotr Woszczyk i jego klasowe koleżanki

Pierwsi uczniowie
Do pierwszej klasy były egzaminy wstępne. Po testach za-

sililiśmy samymi prymusami trzy oddziały o profilu humani-
stycznym nowo powstałego liceum. Byłem wychowawcą jednego 
z nich, ale też prefektem całej szkoły. Miałem zatem ogląd na 
72 piętnastolatków. Z perspektywy lat mogę z przekonaniem 
stwierdzić, że  młodzież zawsze była oryginalna, zaskakująca 
i  niepowtarzalna, jest jednak odbiciem pokolenia, w którym 
żyje. Wychowankowie naszej szkoły, którzy odeszli, dopisali 
się do jej historii. Jednym ze szczególnych uczniów był chłopiec, 
który dojeżdżając spoza Radomia notorycznie się spóźniał 
(śmiech). Był za to bardzo zaangażowany w wymianę polsko-

-niemiecką oraz zajęcia artystyczne takie jak teatr czy gra na 
gitarze. Po skończonych studiach wstąpił do seminarium i za 
rok zostanie księdzem. 

ks. Mirosław Prasek COr

i powstał KLON
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Naukę w Katolickim Li-
ceum Ogólnokształcącym im. św. 
Filipa Neri rozpoczęłam w  1998 
roku, ale samą szkołę pozna-
łam znacznie wcześniej, bo były 
w niej organizowane kursy języka 
angielskiego. W tamtym okresie 
była to jedyna szkoła w Radomiu 
o profilu typowo humanistycz-
nym i oferowała zwiększoną licz-
bę godzin języków obcych, więc 
wybór był dla mnie oczywisty. 

Pierwszym wspomnie-
niem był organizowany przez 
KLO kurs przygotowawczy do 
egzaminu wstępnego (tak, wte-
dy były egzaminy wstępne do li-
ceum, a każda szkoła miała swój 
własny), podczas którego oma-
wialiśmy niezbędne do egzami-
nu zagadnienia z zakresu języka 
polskiego i matematyki. Kurs 
ten odbywał się w obecnej sali 
nr 7, która wtedy była świetlicą. 
No i była to doskonała okazja 
do nawiązania nowych zna-
jomości. Tak jak teraz, przed 
rozpoczęciem roku szkolnego 
w sierpniu odbywał się obóz 
integracyjny w górach. Akurat 
dla mojego rocznika zaplano-
wane były Pieniny, a konkretnie 
Szczawnica. Jednak nie dotar-
liśmy tam autokarami, tylko ... 
nocnym pociągiem. W Szczaw-
nicy codziennie mieliśmy wie-
czorne spotkania z animato-
rami, którymi byli uczniowie 
starszych klas. Podczas obozu 
odwiedziła nas sorka Skuza ra-
zem z uczestnikami górskiego 
obozu wędrownego, który sama 
zorganizowała dla uczniów. 

Po obozie rozpoczął się 
4-letni proces edukacyjny, któ-
rego oficjalnym początkiem były 

„okociny”. Ten niepraktykowa-
ny już zwyczaj polegał na tym, 

że  starsi uczniowie mogli malo-
wać twarze pierwszoklasistów, 
którzy następnie brali udział 
w  zorganizowanych śmiesznych 
grach i zabawach, by zostać przy-
jętymi do społeczności szkolnej. 

Poza typowymi dla każdej 
szkoły zajęciami mieliśmy sporo 
ciekawych przedmiotów huma-
nistycznych, takich jak teatro-
logia, filmoznawstwo, historia 
sztuki, łacina, greka i filozofia, 
której uczył ksiądz Adam Maj – 
ówczesny dyrektor KLO. 

Wejście do szkoły mieściło 
się naprzeciwko sali nr 7, a tego 
obecnego nie było. Szkoła była 
znacznie mniejsza niż teraz, bo 
np. w ogóle nie było skrzydła, w 
którym teraz mieszczą się sale 

2 i 3. Trochę inaczej wyglądały 
też schody przy sali nr 1, bo nie 
było zwanej „dziuplą” sali nr 17, 
a klatka schodowa była na tyle 
duża, że mogła pomieścić (cho-
ciażby w celu zrobienia zdjęcia 
grupowego) całą klasę. Obok 
sali nr 17, w miejscu obecnego 
schowka znajdowała się mała 
strzelnica, na której strzelali-
śmy z wiatrówki podczas zajęć 

z przysposobienia obronnego. 
Obecna dziewiętnastka była 
bardzo nowoczesną salą infor-
matyczną, w której uczyliśmy się 
obsługi programów takich jak 
Word i Excel, a profesor Karcz 
dodatkowo zachęcał nas do pra-
cy powiedzeniem: „Głowa to nie 
śmietnik, więc nie należy sobie 
jej zaśmiecać niepotrzebnymi 
informacjami”. Poza tym środo-
we Msze odbywały się na dol-
nym holu. W praktyce wygląda-
ło to tak, że klasa pełniąca dyżur 
liturgiczny ustawiała ołtarz przy 
schodach, a uczniowie wyno-
sili sobie krzesła z sal. Po Mszy 
świętej wszystkie sprzęty wraca-
ły na swoje miejsce, a korytarz 
był znowu zwyczajnym holem. 

Sklepik szkolny był tam, gdzie 
jest teraz, z tą różnicą, że  moż-
na było zakupić dania, takie jak 
jajecznica na kilka sposobów do 
wyboru albo kiełbasa z cebulą 
na gorąco. Oczywiście numery 
sal były zupełnie inne niż dziś, 
np. obecna sala nr 14 miała nr 6 
i właśnie tam przez 4 lata uczyła 
się moja klasa B. Naszą wycho-
wawczynią była pani profesor 
Alicja Nawrotek – nauczycielka 
matematyki i zastępca dyrek-
tora. Pani Nawrotek mówiła do 
nas niezwykle cicho, co chcąc 
nie chcąc, wymuszało też ciszę 
na lekcjach. Sorka nazywała nas 

„kruszynami”. Zresztą inni na-
uczyciele też zwracali się do nas 
na różne sposoby. Na przykład 
sor Ługowski na lekcjach teatro-
logii często mówił o nas „cielęci-
ny”, co również miało swój urok. 

Ukoronowaniem nauki był 
oczywiście egzamin maturalny, 
który odbywał się w mniej for-
malnej atmosferze niż obecnie. 
Można było jeść kanapki podczas 
pisania, a komisja pilnująca (tyl-
ko z naszej szkoły) mogła swo-
bodnie poruszać się pomiędzy 
ławkami i mieć wgląd w wypra-
cowania uczniowskie (pisane na 
papierze kancelaryjnym). Matu-
ry były oceniane przez nauczy-
cieli uczących, a dostanie 5 lub 
6 z wypracowania oznaczało 
zwolnienie z części ustnej. No 
i  matematyka nie była obowiąz-
kowa, co dla wielu uczniów było 
wręcz zbawienne. Nie zmienia 
to jednak faktu, że matura, na-
wet zdana na same 6, wcale nie 
gwarantowała dostania się na 
wymarzoną uczelnię, ponieważ 
w tamtych czasach każda uczel-
nia miała swój własny egzamin 
wstępny, na który trzeba było sta-
wić się osobiście. 

Co w Katoliku piszczy
Małgorzata Antoniak

sorka Małgorzata Antoniak
jako uczennica jako nauczycielka

starczą do tego dobroć i radość 
– najprostsze drogi do świętości, 
jak mawiał patron naszych szkół, 
św. Filip Neri, który często też 
powtarzał: „Szczęśliwi jesteście 
wy, młodzi, macie bowiem wiele 
czasu, aby czynić dobro”. Nigdy 
by nie przypuszczał, że jego 
osobowość tak wpłynie na moje 
życie (chociaż urodził się 500 
lat temu), a myślę, że nie tylko  
moje.

Górny korytarz naszej 
szkoły z życiorysem św. Filipa 

przedstawionym na obrazkach 
był i  jest niemym świadkiem 
wielu sytuacji, w tym głębokich 
duchowych przeżyć. Ja sam 
mógłbym powiedzieć: to tutaj 
wszystko się zaczęło, tutaj zro-
dziło się moje powołanie.

Kiedy kończyłem tę szko-
łę 18 lat temu, nie wiedziałem, 
że będę do niej tak często wra-
cał, a już z  pewnością nigdy 
bym nie przypuszczał, że kie-
dyś stanę po drugiej stronie 
barykady, by razem z Tymi, 

którzy do tej pory mnie uczyli, 
przekazywać innym zdobytą 
wiedzę. Mam tylko cichą na-
dzieję, że będę mógł pracować 
w  tej szkole możliwie jak naj-
dłużej.

Przed nami srebrny jubile-
usz, a tym samym zjazd absol-
wentów. Z niektórymi nie wi-
działem się od dnia uzyskania 
świadectwa maturalnego. Czy 
się poznamy po tylu latach? Co 
słychać u Śliwki, Tajfuna, Tycz-
ki czy Maliniaka? Każdy z nas 

ma już kawałek życia za sobą. 
Pojawiły się rodziny, dzieci, 
praca. Już nie mogę się docze-
kać naszego spotkania.

Zawsze przy uroczy-
stościach łączył nas wspólny 
śpiew: „Panie, proszę spraw, 
by życie mi nie było obojęt-
ne. Abym zawsze kochał to, 
co  piękne, pozostawił ciepły 
ślad na czyjejś ręce”. Wierzę, 
że choć minęły lata, tak właśnie 
jest do dzisiaj. Bo tego nauczył 
nas „Katolik”.
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Jubileusze zwykle na-
strajają do wspomnień, re-
fleksji, do wracania pamięcią 
do minionych wydarzeń i są 
to najczęściej wspomnienia 
uczniów o nauczycielach. Ja 
postanowiłam jednak odejść 
od tego schematu i wspo-
mnieć swoich uczniów.

Śladami przeszłości
Ewa Ways 

Bartek 
Poznałam go jako 

ucznia III klasy liceum. Usi-
łował przekonywać mnie 
i klasę do wspaniałości my-
śli filozoficznej ludów Ame-
ryki Południowej. Chodził 
w mocno porwanych dżin-
sach i przez dziury prześwi-
tywała mu nieparlamentar-
na część ciała. Poprosiłam: 

„Bartku, przyjdź następnym 
razem w całych spodniach”, 
a on na to: „Pani ogranicza 
moją wolność”. Wytłuma-
czyłam, że to on ogranicza 
naszą wolność skazując nas 
na oglądanie jego golizny. 

Gosia i Dominika 
Siedziały w jednej ławce i dostały kiedyś linijką ode 

mnie po łapach za to, że w czasie lekcji turlały pierścionek po 
ławce. Kara cielesna nie zraziła ich do mnie, bo obie zdawały 
na maturze biologię, a kiedy po kilku latach zobaczyły mnie 
na holu KULu, biegły na wyścigi, by rzucić mi się na szyję.

Łukasz 
Bardzo dobry, kul-

turalny uczeń. Po latach 
spotkałam go, gdy był 
w  połowie studiów polo-
nistycznych w Warszawie, 
a ja pokazywałam wnuczce 
stolicę. Powiedział, że  wła-
śnie jedzie na egzamin 
z romantyzmu. 

— A my jedziemy na 
„Galapagos”. 

— Co, jest wycieczka 
z katolika?

Pomyślałam wówczas, 
jak silna wiara w możliwo-
ści szkoły została Łukaszo-
wi. My jechałyśmy jedynie 
do Multikina na Sadybę.

Bernadeta
Uczyłam ją cztery lata. Miała piękny głos i nikłe zainteresowania biologiczne. Mimo to 

miałam ambicję, by czegoś ją nauczyć. Po maturze spotkałam ją w pociągu i w drodze do War-
szawy z radością opowiadała mi o swoich sukcesach wokalnych we Włoszech. Słuchałam i my-
ślałam: „Bernasiu, po co dręczyłam cię mitozą i cytokinezą? I bez tego będziesz primadonną na 
pierwszych scenach operowych świata”.

Marcin
Inteligentny, bystry, 

niezwykle oczytany chłopak. 
Gdy na lekcji zostało trochę 
czasu do dzwonka, urzą-
dzaliśmy sobie zawody, kto 
lepiej zna „Trylogię” Sien-
kiewicza. Raz mnie „zagiął”, 
bo nie pamiętałam nazwi-
ska niemieckiego generała, 
który dowodził wojskami 
szwedzkimi pod Częstocho-
wą. On zaś nie umiał odpo-
wiedzieć, w którym miejscu 
Wołodyjowski śpiewał: „Do-
stałem się w  takie miejsce, 
gdzie mnie żadna panna  
nie chce”.

Takich obrazków mogłabym przytoczyć bardzo wiele. Była to szkoła silnych indywidualności, wzajemnej sympatii uczniów 
i nauczycieli. Taka pozostała w mojej pamięci.

tajemnicNa tropie Katolika

Czy wiecie, że...?
Dawniej na zajęciach przysposobienia obronnego w KLO 

strzelano z wiatrówek do strzelnicy. Nadal są one w szkole, 
właściwie strzelnica też jest. Do tej czynności przystosowano 
malutkie pomieszczenie wykorzystywane dziś jako magazy-
nek (obok sali nr 17). Przeprowadzane tam były szkolenia ze 
strzelania z broni pneumatycznej, a nawet broni palnej. Odby-
wały się na lekcjach i oceniało się celność!

Pokój pana Rafała Celeja to centrum informatyczne szko-
ły. Wszystkie kabelki, które biegną od komputerów, schodzą się 
w tym miejscu. Dawniej był tu magazynek. A jeszcze wcześniej 

– studio nagrań. Jego pozostałością jest specjalny sufit, który nie 
odbija dźwięków. Trzy pomieszczenia obok siebie, czyli archi-
wum, sala numer 19 i królestwo pana Rafała (nora administra-

tora), mają specjalnie wytłumione ściany. Nie są ustawione rów-
nolegle względem siebie – każda jest pod innym kątem po to, 
żeby dźwięki nie odbijały się od siebie i nie wracały. Wszystko 
jest szczelnie wyciszone, wygłuszone. W studiu informatycznym 
była sekcja instrumentów, obok – sekcja wokalna, a w miejscu 
archiwum znajdowała się cała aparatura do nagrywania.

Podobno dawniej wi-
nogrona z dziedzińca były 
słodsze, niż dziś. Wtajem-
niczeni mówią, że sekret ich 
jakości tkwi w niedostępno-
ści (kiedyś nie pozwalano 
ich zrywać).

Kilkoro nauczycieli i jed-
na pani woźna jest z nami od 
początku istnienia szkoły do 
dziś. Gratulujemy wytrwało-
ści! Oto oni:

ks. Adam Maj
ks. Mirosław Prasek
Ewa Podgajna
Małgorzata Piątkowska
Bożena Szajnowicz
Marek Figaszewski

Szkielet anatomiczny-
czowieka pojawił się w szko-
le wraz z innymi pomocami 
do lekcji biologii. Zakupiła 
go sorka Ilona Kozubek. 
Niestety jest ciężki w trans-
porcie i na stałe osiadł w sali 
nr 12. Uczniowie Katolika 
traktują go jak kolegę. Na-
zwali go Kostkiem i chętnie 
robią sobie z nim selfie.

Tajemnice odkrywali uczniowie II klasy gimnazjum
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Proszę opowiedzieć 
coś o sobie, czym się pan 
obecnie zajmuje? 

Nazywam się Mate-
usz Murawski. Jestem ab-
solwentem Katolickiego 
Liceum Ogólnokształcące-
go z 2006 roku. Obecnie 
jestem muzykiem i... na-
uczycielem.

Jak wspomina Pan 
czas spędzony w Katoliku?

Bardzo dobrze. O li-
ceum mógłbym mówić 
same pozytywne rzeczy. 

Których nauczycieli 
wspomina pan ze szcze-
gólnym sentymentem?

Hmm... Wielu ich jest. 
Najlepsza wychowawczy-
ni na świecie to pani Je-
sionek od geografii. Kiedy 
skończyliśmy szkołę, to 
umawiała się z nami na 
mieście. Nie wiem, czy 
sama pani profesor nie 
organizowała tych spo-
tkań. Wtedy nie było na-
wet Facebooka. Ale to za-
mierzchłe czasy (śmiech). 
Zamiast tego mieliśmy 
grono.net, a na nim stwo-
rzyliśmy grupę: „Armia 
sorki Teresy Jesionek”.

Wiele wspomnień 
wiążę z panią Ewą Pod-
gajną. Teraz jestem do-
świadczonym nauczycie-
lem i  stwierdzam, że pod 
względem metodycznym 
jej zajęcia były mistrzo-
stwem świata. Nie uczy-
łem się za wiele, a umia-
łem wszystko. Z lekcji 
niemieckiego szczególnie 
pamiętam piosenkę o ele-
fantach- „Was müssen das 
für Bäume sein”. Fanta-
styczny był ten niemiec-
ki. Właściwie do dzisiaj 
go umiem, chociaż go nie 
używam. Jak pojechałem 
z zespołem na tournee do 
Niemiec, to byłem jednym 

Cieszę się, że uczyłem się w tej szkole 
wywiad z Mateuszem Murawskim
z niewielu, którzy potra-
fili się tam spokojnie do-
gadać. Dlatego podwójne 
podziękowania za to pani 
Podgajnej! Za lekcje i za 
to, co mi w głowie po nich 
zostało.

Miał pan swojego 

ulubionego nauczyciela?
Ze względu na muzy-

kowanie zaprzyjaźniłem 
się z sorką Chmielewską. 
Jak pojechaliśmy na pierw-
szy obóz integracyjny, od 
razu zaangażowałem się 
w oprawę muzyczną. Mały, 
półtorametrowy gimna-
zjalista grał z licealistka-
mi na Mszach. Widziałem 
takie zdjęcie jubileuszowe, 
na którym jestem o poło-
wę niższy od innych.

Jak jesteśmy przy gra-
niu, to powiem, że kiedyś 
sorka nie mogła przyjść 
na Mszę i miałem być od-
powiedzialny za cały chór. 
Zrobiło to chyba na mnie 
ogromne wrażenie. To był 
jedyny raz, kiedy nie zja-
dłem śniadania i w  trak-
cie Mszy, na którą był 
zaproszony jakiś ważny 
ksiądz, zemdlałem. Póź-
niej powtarzano w formie 
żartu, że ksiądz miał takie 
natchnione kazanie, że  aż 
ludzie mdleli. Obudzi-

łem się w pokoju nauczy-
cielskim na stole cucony 
przez księdza Praska. 

Pamięta pan jakieś 
powiedzonka swoich na-
uczycieli i zabawne sytu-
acje związane z nimi?

Ksiądz Maj, z którym 

mieliśmy podstawy filozo-
fii, miał taki swój złoty cy-
tat: „Pamiętajcie! Nie ma 
sprawiedliwości na tym 
świecie, a tym bardziej 
w tej szkole”. 

Śmiesznych sytuacji 
było sporo. Jedna z nich 
miała miejsce na początku 
roku szkolnego. Idziemy 
z kolegą korytarzem i ten 
zauważył, że jakaś nowa 
dziewczyna z nikim nie 
rozmawia, stoi sama. Po-
stanowił zagadać do niej. 
Podchodzi i mówi: 

— Cześć, jesteś nowa?
— No tak, nowa jestem.
— Jestem Krzysiek.
— A ja Maja.
Zabawa zaczęła się do-

piero po długiej przerwie. 
Mieliśmy mieć zastęp-
stwo na polskim. Krzysiek 
pobladł, bo okazało się, 
że  do sali z dziennikiem 
w ręce weszła Maja, któ-
rą zapoznał na korytarzu. 
Później jeszcze dowalił na 
zajęciach. Analizowaliśmy 

ryciny i jedną z nich była 
„Gdy rozum śpi, budzą się 
upiory”. W jej dolnej części 
siedziały jakieś wychudzo-
ne zwierzęta. My wtedy 
nie wiedzieliśmy, jak sor-
ka Maja ma na nazwisko. 
Nie omieszkała zapytać 

o  wszystkich bohaterów 
grafiki. Wtedy zapunkto-
wał ten sam Krzysiek. Do-
patrzył się na rycinie Goi 
kun. Później to już był po-
dwójnie zmieszany. Z  sor-
ką Kuną mieliśmy też kółko 
literaturowe. To był najlep-
szy przedmiot, na jaki cho-
dziliśmy! Właściwie to nie 
był przedmiot, tylko zaję-
cia dodatkowe dla grupki 
maturzystów. Poprosili-
śmy ją o rzecz niemożliwą. 
Do dzisiaj nie wiem, jak 
w środku tygodnia o 7.10 
można się zbierać po to, 
żeby interpretować poezję.

Jeszcze jedno. Jak sor-
ka Teresa Jesionek przy-
chodziła strasznie zde-
nerwowana, bo jej inni 
nauczyciele naopowiadali, 
jacy byliśmy niegrzeczni, 
to  mieliśmy wypracowany 
tekst. Wchodziła na godzi-
nę wychowawczą: „Klaso! 
Co żeście znowu przeskro-
bali! Sami się przyznajcie, 
zanim się dowiem od na-

Ewolucja Mateusza
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uczycieli!”. Rzucała dzien-
nikiem i wtedy z ostatniej 
ławki Kuba podnosił rękę 
i mówił „Chillout, sorko”. 
W drugim semestrze sorka 
sobie odpowiadała: „Wiem, 
Nowak, chillout!”.

A czy były jakieś 
przykre sytuacje?

Bez wątpienia ogrom-
ną stratą dla szkoły była 
śmierć profesora Suchom-
skiego. Świetny nauczyciel 
z idealnym podejściem do 
uczniów. Drugą równie 
bolesną informacją była 
ta o  śmierci pana Mazur-
kiewicza od wf-u. Mia-
łem z  nim bardzo dobry  
kontakt. 

Jakie przedmioty lu-
bił pan najbardziej?

Jakie lubiłem, a jakich 
się uczyłem, a to dwie róż-
ne rzeczy. Bardzo lubiłem 
fizykę, tylko nie miałem 
czasu uczyć się jej. Kiedyś 
nawet cały zeszyt przepi-
sywałem, żeby był ładnie 
uzupełniony. Po latach 
mogę stwierdzić, że wyso-
ki poziom był na każdym 
przedmiocie. Nie było tak 
zwanych michałków. Mie-
liśmy nawet takie zajęcia, 
których nie było w innych 
szkołach. Z jednej strony 
to było dodatkowe obcią-
żenie, może i szpan, ale 
z drugiej strony teraz to 
właśnie procentuje. Polski 
również bardzo lubiłem, 
szczególnie ze względu na 
profesora Deję, na wyjąt-
kowy klimat zajęć. Mat-
my nie lubiłem, z nią było 
ciężko, a historia... jeszcze 
cięższa. Re-TO-ry-ka! Do 
dzisiaj zostało mi akcen-
towanie z zajęć z panem 
Ługowskim. Retoryka 
była wartościowa, były to 
zajęcia czysto praktycz-
ne. I  łacina z profesorką 
Szmit – pierwsza klasa, 
przydała mi się później na 
studiach przy nauce hisz-
pańskiego.

Jaki był pana naj-
większy „przypał” w 
szkole?

Ja chyba wielkich 
przypałów nie miałem, 
chociaż moja klasa była 
bardzo specyficzna. Wy-
chowawczyni przychodzi-
ła na pojedyncze godziny 
tylko dwa razy w tygodniu 
i zawsze zaczynało się 
od jednej wielkiej burzy, 
bo nauczyciele zbierali te 
nasze wszystkie przewi-
nienia przez cały tydzień. 
Spadało to oczywiście na 
sorkę Jesionek jak grom 
z  jasnego nieba. Kiedyś 
coś nas podkusiło. Kto 
wpadł na cudowny po-
mysł, żeby dopisać oceny 
w dzienniku. Zdobyliśmy 
narzędzie tortur uczniow-
skich i postanowiliśmy 
sobie dodać co nieco. 
Może i by się udało, tylko 
sprawa się rypnęła, gdy 
ktoś w sali krzyknął: „Do-
piszcie szóstkę siódemce”. 
Kolega się pomylił i do-
pisał siódemkę numero-
wi sześć. No i potem był 
duży dym. Na szczęście 
udało się wyłapać te oce-
ny, które były dopisane, 
bo mieliśmy mieć prze-
prowadzoną od nowa całą 
klasyfikację. Trzeba po-
wiedzieć, że to było duże 
osiągnięcie naszej klasy. 
Tak się uczyliśmy, że na-
wet siódemkę ktoś dostał.

W gimnazjum pamię-
tam taki numer. Mieliśmy 
zajęcia za biblioteką. We-
szliśmy całą grupą, przywi-
taliśmy się z panią Renatką. 
Poszliśmy do sali, zamknę-
liśmy drzwi i wpadliśmy na 
pomysł, żeby wyjść przez 
okno. Wyskoczyliśmy, a 
właściwie zsunęliśmy się 
po choince. Po czym we-
szliśmy przez główne wej-
ście, jak gdyby nigdy nic. 
Nauczycielka przyszła i 
pani Renatka mówi: „Klasa 
już tam czeka”. Wchodzi do 

sali, a tam nic, bo nawet z 
plecakami wyskoczyliśmy.

Mieliśmy szkolne 
przedstawienie. Wysta-
wialiśmy „Dziady” i o mało 
nie spaliliśmy szkoły. Kole-
dze Guślarzowi przewró-
ciła się świeczka, a cała 
sala była wyłożona czarną 
folią malarską. I świeczka 
przewróciła się na łatwo-
palną folię.

Jak chodziłem do gim-
nazjum, to była jeszcze 
trochę inna infrastruktu-
ra. I wiem, że dało się ja-
koś dziedzińcem ze szkoły 
uciec. Albo przez dziedzi-
niec do klasztoru się wy-
rwać i jeszcze jabłko ze 
stołówki dostać. 

Jak się zepsuł auto-
mat na ciepłe napoje, to 
dawał napoje bez wrzuce-
nia pieniędzy. Pamiętam, 
że  wtedy mieliśmy wolną 
godzinę w dziupli. Napoje 
na dużych książkach, jak 
na tacach, nosiliśmy. Całą 
długą przerwę szkoła mia-
ła napoje za darmo. 

Co miał Pan na my-
śli mówiąc „specyficzna 
klasa”?

Była wyrodna. Tylko 
jeden nauczyciel potra-
fił zaprowadzić porządek 
w naszej klasie. Rzecz nie-
możliwa. Podczas łączo-
nych zajęć siedzieliśmy 
cicho sami w sali, bez sze-
lestu pracując z podręcz-
nikiem. Odpracowując 
teksty, robiąc zadania pod 
tematami. 10 minut przed 
końcem lekcji zeszyty uzu-
pełnione co do jednej kre-
seczki wybraniec niósł do 
profesorki. Na początku 
kolejnych zajęć obowiąz-
kowa kartkówka, jeśli ktoś 
z klasy by nie dotrzymał 
umowy i nie zrobił zadań... 
Jak w wojsku. My, siódem-
kowi uczniowie, zostawie-
ni samopas, pracowaliśmy 
sumiennie. Możliwe? Da 
się. Nawet mapy kontu-

rowe mieliśmy popraw-
nie zrobione. Tak. W tym 
miejscu serdecznie po-
zdrawiam sorkę Skuzę!

Jak już jesteśmy przy 
profesor Skuzie, to przypo-
mniała mi się pewna sytu-
acja. Na szkolnej akademii 
z okazji Dnia Nauczycie-
la była taka scenka-quiz. 
Mamy 13 października. 
Temperatura powietrza 10 
stopni, biometr korzyst-
ny. Szczęśliwy numerek to 
3, a  lekcje w szkole prze-
biegają bez zakłóceń. Jest 
druga godzina lekcyjna. 
Pytanie: Kogo spyta sorka 
Skuza?: a) każdego, b) zro-
bi kartkówkę c) i tak spyta 
Siarę! Siara był „ulubień-
cem” sorki. W naszej klasie 
była jeszcze lepsza akcja! 
U nas ulubieńcem był Da-
wiec. Krzesło nauczyciela 
wyglądało na wadliwe. Sor-
ka weszła do klasy. Piotrek 
wyrwał z miejsca z okrzy-
kiem: Niech sorka nie sia-
da! I bohatersko podmienił 
chybotliwe krzesło. Na to 
sorka rzuciła zimno: 

— Ja wiem, chcieliście 
na mnie zamach zrobić... 
Ale nie licz, Dawiec, na to, 
że Ci się dziś upiecze. Na-
wet jakbyś mnie zabił, to 
i tak bym cię po nocach 
straszyła. Dawiec, do ta-
blicy. I jak tu nie kochać 
takich nauczycieli?

Które umiejętności 
nabyte w Katoliku przy-
dały się panu w dorosłym 
życiu? 

Kiedy ja byłem 
uczniem... Jak to brzmi 
(śmiech). Jak już wcześniej 
wspominałem, mieliśmy 
inne przedmioty niż wszy-
scy. Teraz to bardzo plusu-
je. Gdziekolwiek po skoń-
czeniu szkoły komuś się 
takie rzeczy mówi, to jest 
się dwie kasty wyżej.

Co było szczególne-
go w Katoliku, co pamię-
ta pan do dziś?
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Kiedy poproszono 
mnie o krótką wzmian-
kę o wspomnieniowym 
charakterze do tego ju-
bileuszowego numeru 
KLONa, lawinowo wręcz 
zaczęły bombardować 
moją pamięć same – na-
zwijmy je dyplomatycz-
nie – głupoty! Uściślę: 
koleżeńskie psoty, żarty 
(sytuacyjne, stąd też naj-
śmieszniejsze), ewentual-
nie nauczycielskie prze-
języczenia, przekręcanie 
nazwisk. No i takie rze-
czy, wiadomo, wryją się 

Najlepsze lata, najlepsza szkoła
Julita Sajór

zawsze w pamięć najbar-
dziej. Dopiero po chwili 
skupienia wypłynęły po-
nad wzburzoną taflę tych 
hałaśliwych wspomnień 
przyjemniejsze i niezapo-
mniane chwile. 

Jakie? Na przykład 
zdałam sobie sprawę, 
że  przyjaciółka z liceum 
to ta najlepsza i, mimo 
licznych kłótni i zmian, to 
ta na całe życie. Przypo-
mniałam sobie wszystkie 
wspaniałe wycieczki kla-
sowe czy szkolne: Tę na 
Węgry, gdzie o samej po-
dróży autokarem można 
by napisać książkę i to nie 
byle jaką! Wymiana pol-
sko-niemiecka, która była 
jak skok w nieznane, bo po 
jedynie korespondencyj-
nym kontakcie z  rówie-
śniczką z Bawarii tamtego 
wiosennego poranka wy-
szłam z autokaru i... Kiedy 
ją zobaczyłam, to jedy-
nym niemieckim zdaniem, 
które miałam w głowie 
było: "Ich mag Fahrrad 

fahren"! Całe szczęście 
ugryzłam się w  język, 
w  przeciwnym wypadku 
z Augsburga wróciłabym 
jako mistrzyni kolarstwa 
kobiet. „Moja” Niemka 
dwoiła się i troiła bo-
wiem, by przypodobać mi 
się robiąc tylko i wyłącz-
nie to, na co JA miałam 
ochotę. Co za wspaniała 
rodzina! Tak jest, rowe-
rowych szaleństw też nie 
zabrakło. Pojechaliśmy 
na wycieczkę po mieście, 
która skończyłaby się dla 
nas fatalnie, gdyby nie... 
polska ortografia. Było 
nas cztery... dwie Niemki 
i dwie Polki, moja klaso-
wa koleżanka nie zdąży-
ła zahamować na żółtym 
świetle, więc... przejecha-
ła na czerwonym. Znikąd 
pojawiła się para policjan-
tów, którzy zaczęli pisać 
mandacik... dopóki nie 
musieli napisać imienia 
i nazwiska tego polskiego 
rowerowego pirata dro-
gowego w  spódnicy. Sce-

na na miarę filmowego 
„Grzegorza Brzęczyszczy-
kiewicza”. Powiem Wam 
tylko, że „mandacik” zo-
stał porwany i wyrzucony 
do kosza przez samego 
policjanta, a dla nas skoń-
czyło się na słownym upo-
mnieniu (po niemiecku, 
więc w naszym wypadku 
praktycznie niezrozumia-
łym). Tu, dla obrony ho-
noru naszej nauczyciel-
ki niemieckiego, pragnę 
zaznaczyć, że byłyśmy 
w  klasie z rozszerzonym 
angielskim! No a  my 
oporną grupą byliśmy, 
oj oporną. 

Gdy myślę o czasach 
liceum, to stwierdzam, 
że  był to najfajniejszy 
okres w długich latach 
mojej edukacji. 

Jak graliśmy z panią 
Chmielewską na Mszach, 
to wszystkie piosenki były 
przerabiane na takie roc-
kowo – bluesowe. Kumpel 
śpiewał zachrypniętym gło-
sem. Później, jak przyszła 
siostra Alinka, to w ogóle nie 
potrafiła się w tym odnaleźć. 
Nie wiedziała, o co chodzi, 
chociaż była dobrym mu-
zykiem. Byliśmy takimi mi-
łośnikami rocka, że jak były 
szkolne wypominki, to do-
pisywaliśmy obok naszych 
biskich: Czesława Niemena, 
Ryśka Riedla. I ksiądz dyrek-
tor to czytał. 

Oprócz tego jestem 
pełen podziwu dla syste-

mu nauczania w tej szko-
le. Mieliśmy dużo luzu 
i  dużo zabawy, ale kiedy 
przychodził czas nauki, to 
się uspokajaliśmy i osią-
galiśmy przyzwoite wy-
niki. To  się zresztą chyba 
nazywa wychowanie. Na 
wszystko był czas.

Jakie są pana naj-
milsze wspomnienia ze 
szkoły?

Wspominając szkołę 
nie mogę pominąć cukier-
ni. Pamiętam, że zawsze 
kupowaliśmy wczorajsze 
pączki za pół ceny. Pamię-
tam też, że w liceum, jak 
każdy prawdziwy rock-
man, zapuszczałem wło-

sy i postanowiłem, że jak 
zdam maturę, to zetnę 
włosy i na zakończenie 
roku ściąłem. Pani Chmie-
lewska po sześciu latach 
nauki nie poznała mnie.

Kiedy chodziłem do 
szkoły, były jakieś mi-
strzostwa w piłkę noż-
ną. Cała szkoła zawiesiła 
lekcje i  oglądaliśmy mecz 
Polska-Portugalia. Pech 
chciał, że przegraliśmy 4:0.

Była moda, że namięt-
nie graliśmy w Liero, ta-
kie robaczki, którymi się 
strzelało. Profesor Deja 
wyjątkowo się z tego na-
bijał. Niby poważni ludzie, 
do dobrej szkoły poszli, 

a  wszystkie komputery 
w szkole były zajęte przez 
robaki.

Chciałby pan może 
przekazać coś obecnym 
uczniom Katolika?

Mam nadzieję, że czu-
jecie satysfakcję z bycia 
uczniami Katolika. Ży-
czę Wam samych miłych 
wspomnień. Niech czas 
spędzony w KLO zapro-
centuje mądrymi decyzja-
mi w przyszłości. 

Bardzo dziękuję za 
wywiad.

Ja również. To była 
dla mnie przyjemność po-
wspominać dawne czasy. 

rozmawiała Kasia Koba

Julita Sajór jest absol-
wentką KLO z 2006 roku. Skoń-
czyła italianistykę na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Mieszka 
we Włoszech.
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Wszystko zaczęło się 
we wrześniu 2013 roku. 
Powstała, jedyna w swoim 
rodzaju, klasa 1A z panią 
profesor Edytą Krawczyk 
na czele. W naszym rocz-
niku byliśmy tylko my 
i dzieliliśmy się na „huma-
na” i  mat-fiz. W Katoliku 
nigdy czegoś takiego nie 

Wspomnienia ze szkolnej ławki 
było! Od początku byliśmy 
wyjątkowi. Potem nasze 
uczniowskie życie toczy-
ło się dość monotonnie: 
sprawdziany, klasówki, 
kartkówki. Wszystko po 
to, żeby zdać MATURĘ, 
bo przecież już jesteśmy 
w LICEUM. Wiosną na-
sza wychowawczyni zor-
ganizowała wycieczkę do 
Francji. Później były waka-
cje i 2 klasa w trochę zmie-
nionym składzie. Zaczęło 
się robić poważnie, gdyż 
na wywiadówce został po-
ruszony temat studniówki 
i trzeba było zacząć przy-
gotowania. Sala, muzyka, 
kabaret, polonez... Choć 
zostały jeszcze dwa lata, 
czuliśmy już oddech ma-
tury na plecach. Wszyscy 
pragnęli się od tego ode-
rwać. Kilkoro naszych ko-
legów wzięło udział w wy-
mianie polsko-niemieckiej, 
a w  dzień europejski pa-
radowaliśmy po szkole 
w  prześcieradłach. Poza 

Maria Bis

Pierwszy raz progi 
Katolika przekroczyłam, 
chociaż trudno (zwłaszcza 
mi) w to uwierzyć, ponad 
dziesięć lat temu. Przej-
ście ze szkoły podstawowej 
do gimnazjum z początku 
wydawało mi się napraw-

dę trudne, szybko jednak 
przekonałam się, że nie 
taki diabeł straszny, jak go 
malują, a Katolik okazał 
się strzałem w dziesiątkę. 
Mała liczba uczniów spra-
wiła, że zadomowiłam się 
tu naprawdę szybko. Trzy 
lata gimnazjum okazały 
się naprawdę wspaniałą 
przygodą, która spodo-
bała mi się tak bardzo, że 
postanowiłam ją sobie 
przedłużyć, pozostając w 
Katoliku jeszcze na trzy 
lata – w  liceum, w klasie 
o profilu humanistycznym. 
Do tej pory wspominam 
obie klasy – tę gimnazjalną 
i licealną, czyli grupę ludzi 
z którymi spędzaliśmy na-
prawdę wiele czasu i z czę-
ścią której zresztą do dziś 

– pomimo tego, że wszyscy 
porozjeżdżaliśmy się po 
różnych częściach Polski, 
mam kontakt. Na pewno 

tym był to rok osiemna-
stek, więc TRZEBA było 
znaleźć czas na odrobinę 
rozrywki. Gdy nadeszło 
zakończenie roku, dopa-
dła nas myśl, że przecież 
po raz ostatni bierzemy 
udział w uroczystości dla 
całej szkoły. 

W końcu mogliśmy 
nazwać się MATURZY-
STAMI. Zaczęły się prace 
nad kabaretem na stud-
niówkę, pierwsze próby 
poloneza i wybór zapro-
szeń. Spraw do załatwienia 
było mnóstwo, a tu jeszcze 
trzeba się uczyć. To był 
naprawdę szalony rok. Na 
początku wypełniony eks-
cytacją i  dyskusjami na te-
mat balu studniówkowego. 
Chcieliśmy, żeby wszyscy 
dobrze się bawili, poświę-
ciliśmy na to wiele energii 
i czasu. Magiczny wie-
czór dobiegł jednak końca 
i  gdy nadszedł poniedzia-
łek, zdaliśmy sobie sprawę, 
że do matury zostało nieco 

ponad trzy miesiące. Do 
maja nic poza nauką nie 
zaprzątało naszej głowy. 
Może tylko zakończenie 
roku szkolnego i upomin-
ki, które mieliśmy wręczyć 
nauczycielom. Nie chcieli-
śmy dawać kwiatków, czy 
czekoladek. My musieli-
śmy być oryginalni i wymy-
ślić coś, co będzie różnić 
się od wszystkich innych 
prezentów na koniec roku. 
Postawiliśmy na koszul-
ki z  zabawnymi napisami. 
Tym wesołym akcentem 
zakończyliśmy etap, w któ-
rym byliśmy uczniami Ka-
tolickiego Liceum Ogólno-
kształcącego im. św. Filipa 
Neri. Od tamtego momen-
tu możemy nazywać się ab-
solwentami.

nie zapomnę też wspania-
łych nauczycieli, zwłaszcza 
polonistów i germanistów – 
dzięki którym dziś studiuję 
filologię szwedzką – cho-
ciaż do liceum szłam z my-
ślą, że po maturze pewnie 
zostanę studentką prawa. 
Maturalną klasę wspomi-
nam przede wszystkim 
przez pryzmat przygoto-
wań do olimpiady z języka 
polskiego, której zostałam 
finalistką. Olimpiada była 
chyba najważniejszym 
i  najbardziej oddziałują-
cym na mnie wydarze-
niem. To możliwość udzia-
łu w  niej pokazała mi, jak 
bardzo lubię czytać i pi-
sać o tym, co czytam. Nie 
sposób nie wspomnieć też 
o  wszystkich wycieczkach, 
także tych zagranicznych, 
w których brałam udział. 
Nigdy nie zwiedziłam 
tylu naprawdę świetnych 

miejsc, co podczas mojej 
nauki w Katoliku.

Jednak to, co do tej 
pory jest dla mnie najważ-
niejsze to fakt, że nawet 
dziś czuję się w Katoliku jak 
w domu. Nawet teraz mogę 
przyjść i odwiedzić swoją 
starą szkołę i mam pew-
ność, że zawsze znajdzie 
się ktoś, kto przyjmie mnie 
tu z otwartymi ramionami. 
Wiem, że będę tu wracać 
jeszcze długi czas. Dobrze 
wiedzieć, że w Katoliku je-
stem u siebie.

Agnieszka
Swend

Maria Bis skończyła 
szkołę w 2012 roku. Obecnie 
jest studentką piątego roku fi-
lologii szwedzkiej na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Aktywnie 
udziela się w  Skandynawi-
stycznym Kole Naukowym UJ, 
czyta dużo książek i śpiewa 
gospel.

Agnieszka Swend skoń-
czyła szkołę w 2016 roku. Obec-
nie jest studentką pierwszego 
roku zarządzania na Politech-
nice Warszawskiej.
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W szkole jak w domu
al. Filip Lorenc

Minęły już cztery lata, 
odkąd opuściłem mury Kato-
lickiego Liceum Ogólnokształ-
cącego im. św. Filipa Neri, 
jednakże w mojej głowie po-

zostało mnóstwo wspaniałych 
wspomnień. 

Od samego początku w Ka-
toliku bardzo ceniłem sobie, 
że  ilość osób w klasie była mała 
(ok. 20 osób), ponieważ dzięki 
temu wszyscy doskonale się zna-
liśmy, a to pozwalało budować 
bliskie relacje. Szkoła stawała się 
wtedy jedną bliską rodziną! 

Ważną część szkoły stanowi-
li nauczyciele i pracownicy, którzy 
byli bardzo otwarci na kontakt 
z  uczniami, co sprawiało, że kli-
mat w Katoliku był bardzo przyja-

cielski. A każdy z nauczycieli miał 
niepowtarzalny charakter i styl 
bycia. O niektórych nie można 
zapomnieć.

Pragnę również wspo-
mnieć o możliwościach, jakie 
dawała szkoła w budowaniu 
własnej osobowości i rozwija-
niu swoich pasji. Były to oczy-
wiście różnego rodzaju koła 
zainteresowań, wydarzenia 
sportowe, uroczystości szkol-
ne, wymiany międzynarodowe, 
a także gazetka KLON, teatr 
SCENE oraz bliskie mojemu 

sercu koło misyjne i coroczne 
Misterium Męki Pańskiej.

Z okazji jubileuszu 25-le-
cia życzę całej dyrekcji, wszyst-
kim nauczycielom, pracownikom 
i  uczniom, Wam, którzy teraz 
tworzycie klimat tej szkoły, Bożego 
błogosławieństwa i wstawiennic-
twa św. Filipa Nereusza na kolejne 
lata pracy i zdobywania wiedzy. 

Szczęść Boże

Katolik, Katolik, kiedy to 
było? Skończyłam szkołę 5 lat 
temu. 6 lat w tych samych murach. 

Powiedzmy sobie szcze-
rze: Katolik nigdy nie był szkołą 
moich marzeń. Miałam wystar-
czająco zastrzeżeń, właściwie 
do wszystkiego. Od szkolnego 
mini-sklepiku ukrytego w piw-
nicy, gdzie resztę dostawało 
się... w  cukierkach, przez obo-
wiązkowe podczas uroczystości 
niebieskie koszulki z logo, któ-
re w  ostatniej chwili przesta-
wały być obowiązkowe, o czym 
wiedzieli wszyscy oprócz mnie 
(co sprawiało, że czułam się jak 
kompletny idiota, niebieski te-
letubiś pośród elegancko ubra-
nych barbie i kenów), po setki 
milionów godzin spędzonych na 
przedmiotach, których najzwy-
czajniej w świecie nie potrzebo-
wałam. Kończąc szkołę byłam 
prawdopodobnie najszczęśliw-

szą osobą we Wszechświecie. 
Serio. Przed moimi oczami 
otworzyła się natychmiast jasna 
wizja: Do końca życia zero Fili-
po-Neri-Fobii, zero niepotrzeb-
nych przedmiotów, zero mę-
czenia się z dojazdami na drugi 
koniec miasta do szkoły, zero 
niebieskich koszulek... Boże, je-
steś genialny! 

Niecałe dwa miesiące po 
skończeniu szkoły w nadmiarze 
szczęścia i chęci zrobienia czegoś 
naprawdę sensownego, wywróci-
łam moje życie do góry nogami – 
albo dałam je wywrócić. Poszłam 
do zakonu! Swoją drogą, świetna 
decyzja, mogę tylko polecić. Ale 
nie o tym mowa. Moja wspólnota 
ma swoje centrum w Niemczech, 
niedaleko Regensburga. Po roku 
pobytu tam zaczęłam studia teo-
logiczne. Młodziutka siostrzycz-
ka z  Polski pośród niemieckich 
studentów teologii... To nie mo-
gło skończyć się dobrze. Pierwszy 
wykład profesor zaczyna od „od-
pytywania” z tak zwanej „wiedzy 
ogólnej”. „Jezu, jak w szkole...” – 
myślę i podnoszę rękę... Pytania 
były proste, dziwnym trafem 
tylko moja ręka była nieustannie 
w górze. Odpytywanie zamieniło 
się w formę dialogu. Po zajęciach 
podszedł do mnie profesor: 

— Siostro, niech mi siostra 
zdradzi, gdzie uczyła się siostra 
niemieckiego?

— W szkole — odpowie-
działam krótko. 

— W jakiej szkole? 

— Ogólnej, przed maturą... 
— Uczą u was tak języ-

ka w  normalnej szkole?! A to 
wszystko, o co pytałem... Skąd 
siostra to wszystko wie? 

— Yyy... ze szkoły? — pró-
bowałam dać mu do zrozumie-
nia, że to nic szczególnego.

— Hm, to chyba musia-
ła być siostra najlepsza z całej 
szkoły, co? 

Zastanowilam się krótko... 
— Nie, właściwie przecięt-

na. (Serio! Czerwonego paska 
nigdy nie miałam!) 

Widziałam w oczach profe-
sora rosnące napięcie, stopnio-
wo zamieniające się w szok. 

— To jaką eksluzywną 
szkołę siostra musiała skończyć, 
gdzie uczą tak dobrze języka 
i  dają takie podstawy wykształ-
cenia?! 

Uśmiechnęłam się. 
— Skończyłam szkołę kato-

licką — powiedziałam z niespo-
dziewaną dla mnie samej dumą. 

W tym samym momencie 
uświadomiłam sobie szerokość 
tego pojęcia: Katolicki pocho-
dzi od greckiego „katholos” 
i  znaczy „obejmujący wszystko”. 
Nagle szkoła stała mi się wyjąt-
kowo bliska. Przypomniała mi 
się anielska cierpliwość niektó-
rych nauczycieli i motywująca 
dyscyplina innych. Ożywione 
dyskusje na lekcjach i przyjeż-
dżanie w soboty na kółka za-
interesowań. Dyskoteki i akcje 
społeczne. Konkursy i wycieczki. 
Msze szkolne, wspólnota... I ku 
własnemu zdziwieniu, musiałam 
stwierdzić: tak, było super. Na-
gle zobaczyłam setki malutkich, 
nieważnych momentów, które 
po cichu budowały moją osobo-

wość i przekonania. Katolik dał 
mi przestrzeń, w której mogłam 
je skonfrontować. 

Gdybym jeszcze raz miała 
zadecydować o moim życiu? Na-
gle znowu mieć 13 lat i stać za 
progiem podstawówki z poda-
niem do Katolika w jednej ręce 
i znakiem zapytania w drugiej? 
Wyrzuciłabym znak zapytania 
i zaniosła podanie. I śmiałabym 
się z tych wszystkich małych 
paradoksów, śmiałabym się, za-
miast się denerwować. A potem 
uściskałabym Was wszystkich, 
bo jedno mogę powiedzieć: Ka-
tolik dał mi możliwość uczenia 
się dialogu, dialogu bez oce-
niania. To chyba to, co po paru 
latach najbardziej imponuje mi, 
gdy wspominam moich nauczy-
cieli i kolegów. Godziny spędzo-
ne na „gadaniu” – gadaniu, które 
otwierało nowe horyzonty.

Obecnie studiuję w Austrii. 
Na studiach codziennie spoty-
kam ludzi z 53 krajów, w wieku 
od 18 do 75 lat. Wiem, co mó-
wię: Katolik najlepszy! 

Małgorzata Woźniak skończyła 
szkołę w 2011 roku. Dwa miesią-
ce później (musiała szybko zaro-
bić na bilet do Niemiec) wstąpiła 
do Zgromadzenia Sióstr Służeb-
nic Przenajświętszej Krwi (Au-
fhausen k. Regensburga). W 2012 
rozpoczęła studia teologiczne 
w  Regensburgu, a w 2013 na Pa-
pieskiej Szkole Wyższej w  Heili-
genkreuz koło Wiednia (Austria). 
Aktualnie jest asystentką w Insty-
tucie Teologii Moralnej i kończy 
studia. Za rok składa profesję 
wieczystą. Twierdzi, że  czuje się 
szczęśliwa i spełniona.

Nie taki Katolik straszny
s. Małgorzata Woźniak 

Filip Lorenc ukończył szko-
łę w 2012 roku. Jest alumnem 
piątego roku Wyższego Semina-
rium Duchownego w Radomiu.



http://www.klo.radom.pl — październik 2016 — KLON 11

Moje 5 minut
Weronika Bałenkowska

Nie ma chyba lepszego mo-
mentu na wspomnienie o  KLO, 
niż okrągłe 5 lat od czasu zdania 
matury. Chociaż kiedyś słowa 

"było to prawie jak wczoraj" trak-
towałam jak nic nieznaczący fra-
zes, to dzisiaj zupełnie szczerze 
mogę powiedzieć, że dzień ogło-
szenia wyników matur, to  upal-
ne popołudnie 30 czerwca 2011 
roku pamiętam, jakby było wła-
śnie wczoraj. Nie tylko przez 
stres i oczekiwanie w napięciu na 
ujrzenie wyników decydujących 
o dostaniu się na wymarzone 
studia. Ale też przez tę atmosfe-
rę pełną serdeczności i przeczu-

cie, że nasi sorowie, choć na co 
dzień wymagający i często sro-
dzy, równie mocno przeżywają 
te chwile niepokoju, kibicując 
każdemu z  nas z osobna. Wła-
śnie to zaangażowanie i  szczerą 
chęć, żebyśmy nie zmarnowali 
3 lat liceum, najbardziej zapa-
miętałam. Poczynając od mate-
matyczki sorki Zielińskiej, która 
z całych sił próbowała nauczyć 
matematyki naszą klasę huma-
nistów z  krwi i kości, nie ba-
cząc na 11  nieudanych popraw 
z wielomianów (12 okazała się 
szczęśliwą liczbą), sorkę Skuzę, 
dzięki której robienie notatek na 
studiach okazało się już banalnie 
proste i oczywiście sora Ługow-
skiego i sorów Kunów, którzy rok 
po roku wydobywali z każdego 
z  nas niezliczone pokłady talen-
tu aktorskiego. Teatr w ogólno-
ści, a już w szczególności nasz 
teatr Scene sprawiał, że przycho-
dzenie do szkoły nigdy nie było 
karą, nawet jeśli chodziło o wie-
logodzinne piątkowe próby. Bo 
szkoła nigdy nie była instytucją, 
ale tworzyliśmy ją my, ucznio-
wie, którzy nie byli tylko kole-
gami z klasy, ale grupą dobrych 
znajomych, czego najlepszym 
dowodem są trwające do dziś 

Weronika Bałenkowska zdała maturę w 2011 roku. Skończyła prawo 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Część studiów odbywała na 
Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. 3 miesiące temu wróciła z pół-
rocznego stażu w Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa w Rzymie i teraz pracuje jako młodszy prawnik w kancelarii 
prawnej w Warszawie.

Banda z dziupli
Wszyscy bardzo dobrze 

wspominamy okres nastolęctwa. 
Kiedy spotykamy się w grupie, 
nadal postrzegamy się jako kla-
sę A, którą tworzyliśmy przed 
laty. Wiele zawdzięczamy KLO 
im. Filipa Neri, między innymi 
długoletnie przyjaźnie. Z więk-
szością do tej pory utrzymujemy 
bliski kontakt. Gdy rozmawia-
my o  przeszłości, na naszych 
twarzach pojawiają się szerokie 
uśmiechy, chociaż nie zawsze 
bywało wesoło (bójki, zagrożenia, 
scysje wewnątrzklasowe oraz te 
z  członkami ciała pedagogiczne-
go i temu podobne historie).

Nie będziemy jednak sku-
piać się na tak prozaicznych 
i  mało przyjemnych rzeczach. 
W pierwszej kolejności chcieli-
byśmy wspomnieć i pozdrowić 

naszą wychowawczynię – sorkę 
Ewę Podgajną. Ci z nas, którzy 
studiują kierunki filologiczne, 
do tej pory w trudnym czasie eg-
zaminów podnoszą się na duchu 
serią „Hallo aus Berlin”, z którą 
pani nas zapoznała. Mówiąc 
całkowicie szczerze, nie tyczy 
się to jedynie filologów. Każdy 
z nas z rozczuleniem wspomina 
(a czasem nawet podśpiewuje!) 
takie hity jak „Das ist meine Fa-
milie” czy „In der Stadt”.

Z podobnym sentymen-
tem podchodzimy do piosenki 

„Hasta Maniana”, którą siostra 
Barbara zaśpiewała specjalnie 
dla nas na zakończenie wyciecz-
ki do Hiszpanii. To wykonanie 
zrekompensowało wszystkie 
szkody, jakich doświadczyliśmy 
podczas tego wyjazdu (na co 

składały się między innymi za-
gubienie w Barcelonie, zatrucia 
pokarmowe i autokar rozpadają-
cy się podczas jazdy).

Nie możemy też nie wspo-
mnieć o nieocenionej pani 
Bułkowej (która, ku naszemu 
zaskoczeniu, została ostatnimi 
czasy przechrzczona na „Panią 
Bułkę”). Nadal pamiętamy smak 
bułek z serkiem fromage – te 
były najlepsze. No i oczywiście 
klasyczne: „Czy mogę wydać 
w cukiereczkach?”

Ciężko jest nam wybrać jed-
ną z wielu przekominczych sytu-
acji, którzych doświadczyliśmy 
w  tej szkole, jednak w  demokra-
tycznym głosowaniu większość 
zadecydowała, że powinniśmy 
wspomnieć dzień, w którym pod-
czas długiej przerwy rzucaliśmy 
się w klasie (sala numer 17, mamy 
nadzieję, że o nią dbacie!) śniegiem 
zebranym z parapetu. Oczywiście 
śnieg szybko stopniał, pozosta-
wiając imponującej wielkości ka-

łuże, zwłaszcza jedną szczególnie 
dużą tuż przy drzwiach. Dzwo-
nek zadzwonił zanim zdążyliśmy 
posprzątać, a  że mieliśmy mieć 
lekcję z wyjątkowo punktualnym 
nauczycielem (którego pozwolimy 
sobie nie wymieniać z nazwiska), 
wszedł do klasy, zanim ktokolwiek 
zdołał zrobić cokolwiek, by  za-
pobiec katastrofie. Spektakular-
ny upadek oglądaliśmy niczym 
w  slow-motion: prawa noga wy-
strzeliła wysoko w górę, podobnie 
jak i  dziennik, książki i naręcza 
kartek z notatkami, które się z nich 
wysypały. W śmiertelnej ciszy ob-
serwowaliśmy, jak oczy owego 
nauczyciela robią się ogromne jak 
spodki, a plecy z głuchym tąpnię-
ciem uderzają o ziemię. Tamtego 
dnia po raz pierwszy zostaliśmy 
całą klasą oddelegowani do gabi-
netu dyrektora. 

Z pozdrowieniami dla ca-
łego ciała pedagogicznego oraz 
wszystkich uczniów.

klasa A

przyjaźnie, mimo dzielących 
nas często kilkuset kilometrów. 
To byli nasi sorowie, na których 
zawsze mogliśmy liczyć, i którzy 
wierzyli w nasze możliwości cza-
sem mocniej niż my sami. Dla-
tego właśnie pamiętam ostatni 
dzień czerwca sprzed 5 lat. Bo 

czułam, że te 3 lata KLO dały 
mi nie tylko wykształcenie, ale 
przede wszystkim ukształtowały 
mnie jako osobę, co pozytywnie 
zaowocuje w przyszłości, a co 
mogę z  czystym sumieniem po-
twierdzić jako świeżo upieczony 
magister.

Weronika w przedstawieniu Teatru SCENE „5 minut”
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Scene – sposób na życie
Paweł Peterman

Kiedy usłyszałem, że w KLO 
jest koło teatralne i że działa 
w  sposób profesjonalny, bar-
dzo chciałem się tam dostać. 
Gdyby nie to, wybrałbym 
pewnie profil sportowy i tym 
samym inną szkołę. 

Do Scene trafiłem bar-
dzo wcześnie, bo w pierwszej 
klasie liceum. Można powie-
dzieć, że zawdzięczam to mo-
jej wychowawczyni – sorce 
Pietrzyk, która zainteresowa-
ła się moją wypowiedzią na 
temat przyszłości i poprosiła 
sora Ługowskiego, żeby mnie 
przesłuchał.

Nie przyjął mnie z otwar-
tymi ramionami. Co gorsza 

– powiedział, że będę ciężkim 
przypadkiem, bo mam strasz-
ną dykcję. Odradzał mi aktor-
ską przyszłość najpiękniej, jak 
potrafił.

Dziś wiem, że sor naj-
zwyczajniej w świecie chciał 
mi oszczędzić frustracji bę-
dącej konsekwencją porażki. 
Ja jednak byłem niepokor-
ny – chciałem iść pod prąd. 
Być może, gdybym tego nie 
usłyszał, nie dostałbym się 
na wymarzone studia, nie re-
alizowałbym się, nie rozwijał 
swojej pasji, nie byłbym szczę-
śliwy.

 To, że byłem w Scene, na 
pewno mnie zmotywowało, 
żeby lepiej się uczyć. Czyta-
łem już nie z przymusu, lecz 
dla przyjemności. I niecierpli-
wie, choć posłusznie czekałem 
na wymarzoną rolę. Dostałem 
ją dopiero w trzeciej klasie 
liceum. Dziś wiem, że warto 
było czekać. To doświadcze-
nie nauczyło mnie pokory. 
Jestem również bardziej świa-
domy tego, że na dobro trzeba 
sobie zapracować i zasłużyć. 

Czasem po prostu wypada za-
gryźć zęby pięć razy, żeby raz 
mogły rozłączyć się do szcze-
rego uśmiechu. 

Katolik to szkoła wyjąt-
kowa. Poznałem tu wspania-
łych ludzi. W klasie matural-
nej czułem się jak w domu. 
Dziś z większością nie mam 
kontaktu, nie odwiedzam też 
profesorów. Nie znaczy to jed-
nak, że o nich zapomniałem. 
Wręcz przeciwnie – wspomi-
nam ich bardzo często. Jubile-
usz Katolika skłonił mnie wła-
śnie do takich reminiscencji. 
Człowiek zabiegany w natłoku 
codziennych spraw wreszcze 
znajduje chwilę, by przerze-
dzić las i ponownie ujrzeć 
dom, z którego wyszedł. 

Nigdy nie patrzyłem na 
swoich kolegów jak na przy-
szłych rodziców. A dziś już 
u każdego tak dużo sie po-
zmieniało. Pewnie byłbym 
zaskoczony niejedną historią. 
Niezależnie jednak od tego, 
jak dawno kończyliśmy KLO, 
przekraczając drzwi tej szkoły 
znów czujemy się nastolatka-
mi. W tym tkwi magia Katoli-
ka. Na zawsze będziemy jego 
niesfornymi uczniami. 

Bóg ma niezwykłe po-
czucie humoru. Przed laty by-
łem aktorem szkolnego teatru 
Scene, a dziś jestem w agencji 
teatralnej o podobnej nazwie 
(Skene). Teatr jest i chyba 
zawsze był dla mnie zabawą 
na serio, z pełnym zaangażo-
waniem. Uwielbiam ten nie 
do końca poważny styl życia. 
Tego też nauczyłem się w Sce-
ne – w naszym zespole zawsze 
było miejsce na wygłupy. Zła-
panie dystansu pomaga. Nie 
tylko w aktorstwie, również 
w życiu.

Korzystając z okazji, 
że mogę napisać coś, co będzie 
umieszczone w gazecie, dla 
szerszego odbiorcy, spuentuję 
moje wspomnienie tak: ko-
cham Was, ludziska, jesteście 
częścią mojego życia! Dzięku-
ję za wspólną przygodę! 

Paweł w przedstawieniu Teatru SCENE 
„Burza w Teatrze GOGO”

... i w „Szelmostwach Lisa Witalisa”

Paweł Peterman jest absolwentem KLO z roku 2009. Ukoń-
czył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskie-
go w Krakowie. Aktualnie można go oglądać w następujących 
przedstawieniach: „Romville” (Teatr Polski w Bydgoszczy), „De-
troit” (Teatr Polski w Bydgoszczy), „Mały ma dziewczynę” (Te-
atr Ochoty w Warszawie) i „Tristan i Izolda” (Opera Narodowa 
w Warszawie)
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nigdy później w swoim życiu 
nie robiłam pompek, oprócz 
tych kilku miesięcy przy-
gotowań. Kostiumy prawie 
zawsze przygotowywaliśmy 
sami, dodając swojej postaci 
coś z nas. Czasami zdarzały 
się nam pomyłki techniczne, 
zagubione buty, niedopięte 
sukienki. Wtedy sor, prze-
suwając z niedowierzaniem 
dłonią po twarzy, robił głębo-
ki wdech i na debecie swojej 
cierpliwości raz jeszcze tłu-
maczył i poprawiał. 

Wszystkim nam czasem 
puszczały nerwy, a w trak-
cie próby zbłąkana butelka 
z wodą mineralną trafiła Bogu 
ducha winnego człowieka, 
jednak pamiętajmy wielkie 
dzieła rodzą się w bólach! 

Lubiłam wszystkie swoje 
postaci teatralne, jednak do-
piero Pchła Szachrajka skradła 
moje serce. Jeśli kiedykolwiek 
mnie widzieliście, wiecie do-
skonale, że do pchły mi daleko, 
ale to nie przeszkodziło stwo-
rzyć nam tego przedstawienia 
zgrabnie, lekko i łatwiej, niż 
wszystkich innych. Tu po raz 
pierwszy zdarzyło nam się po-
stawić scenę w takim kształ-
cie, w  jakim zagraliśmy ją na 
premierze, chociaż dla mnie 
wczucie się w postać, która 
z miłością objada się rurkami 
z  kremem nie było specjalnie 
trudne, co  zrozumie każdy, 
kto kiedykolwiek jadł dobry 
deser. Nic tak nie dodawało 
nam skrzydeł, jak żywa reakcja 
publiczności – czy śmiech, czy 
płacz przerażonego na widok 
diabła w  czerwonej pelerynie 
dziecka. 

Kończąc liceum napisa-
łam na łamach szkolnej ga-
zetki, że niczego nie żałuję. 
Podtrzymuję te słowa doda-
jąc jeszcze dziękuję wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
stworzenia przeze mnie ta-
kich wspomnień. Cokolwiek 
robicie, róbcie to tak, byście 
później, jak ja teraz, mogli 
z uśmiechem na ustach o tym 
opowiedzieć. 

Dzień dobry, witajcie, 
nisko się kłaniam i zapra-
szam na krótką wędrówkę 
w  nieodległą przeszłość. Wy-
cieczka dozwolona od lat 
14! Przed wyjazdem należy 
skonsultować się z lekarzem 
bądź farmaceutą, gdyż każde 
wspomnienie niewłaściwie 
przywołane zagraża zdrowiu 
psychicznemu i grozi atakami 
śmiechu. Zapraszam!

Dobrze pamiętam moją 
mamę, która odradzała mi po-
malowanie paznokci na czer-
wono na rozpoczęcie roku 
szkolnego. Upominała, że to 
nie wypada, że zbyt odważ-

W teatralnej kolejce wspomnień 

nie. Ale ja do tchórzliwych 
nigdy nie należałam. To prze-
cież mnie zawsze typowano, 
żeby poprosić profesor Skuzę 
o przełożenie sprawdzianu. 
Więc kiedy Maestro Ługow-
ski powiedział, że na próbach 
w maju i czerwcu muszę mieć 
na sobie wełniane, babcine 
wdzianko i grube skarpety, to 
z podniesioną brodą posta-
nowiłam stawić temu czoła 
i mieć swoje „5 minut”. Oczy-
wiście, wiele razy pukałam się 
w czoło, kiedy głos wewnątrz 
mnie krzyczał, że właśnie 
mija 20, a my nadal ćwiczy-
my, szybko jednak zawijałam 
go w  dodatkową parę weł-
nianych skarpetek i rzucałam 
gdzieś w  kąt swojej świado-
mości, żeby obrósł kurzem. 

Po pierwszym roku 
i  pierwszym przedstawieniu 
Bartek Ługowski powiedział 
całemu ówczesnemu skła-
dowi, że kiedyś będzie nam 
tego bardzo brakowało. Nie 
mogłam się zmusić, żeby 
przyznać mu rację, mając 
na głowie beret z angory. 
Z  przedstawieniem pojecha-
liśmy do Szczecina. Co roku, 
odkąd skończyłam liceum, 
pokonuję częściowo tę trasę, 
zmierzając na Woodstock 
i co roku widzę stację benzy-
nową za Poznaniem, w  któ-
rej o czwartej nad ranem je-
dliśmy najlepsze na świecie 

hot-dogi. Najdelikatniejsze 
suflety, najdojrzalsze pomi-
dory i krwiste steki mogły 
się schować, bo dla grupki 
śmiertelnie głodnych dzie-
ciaków z liceum kwintesen-
cją smaku były zwykłe bułki 
z parówką. Nie, one nie były 
zwykłe, one wówczas były 
nadzwyczajne!

Nigdy Wam pewnie 
nie opowiadałam, jak było 
w  Szczecinie. Trzy lata festi-
walu Sofft pokazały mi, jak 
różnie można przedstawiać 
i odbierać sztukę, jak różne 
mogą być jej motywy i  prze-
słanie. Niektórych nie zro-
zumiałam do dziś (w najgor-
szych snach prześladuje mnie 
przedstawienie, w którym ak-
torzy rzucali w siebie i w pu-
bliczność kiełbasą). Z  pierw-
szego festiwalu, jak z każdego 
kolejnego, wracaliśmy z tar-
czą, powiększając i tak sporą 
kolekcję nagród i  dyplomów, 
bogatsi o traumatyczne prze-
życia z wesołego miasteczka, 
bardziej zżyci. 

Przeliczyłam się, sądząc, 
że już nigdy nie będzie mi 
za gorąco na scenie. W  ko-
lejnym roku ze specjalną 
dedykacją profesora Rów-
nego dostałam postać, która 
w spodniach z flaneli, pucha-
tym szlafroku i papilotach 
robi na scenie pompki i pa-
jacyki. Nigdy wcześniej, ani 

Olga Durlik

Olga w przedstawieniu Teatru SCENE „5 minut” ... i jako Pchła Szachrajka

Olga Durlik skończyła 
szkołę w 2012 roku. Aktu-
alnie mieszka w Warszawie 
i  studiuje prawo na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Uczy 
się również języka japońskiego, 
interesuje się fizyką kwanto-
wą i planuje przeprowadzkę  
do Azji.
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„O nie! Dwadzieścia po 
siódmej! Znowu zaspałem”! 

– zrywając się z łóżka jeszcze 
półprzytomny wrzucam nie-
chlujnie książki do plecaka 
i  szybko biegnę do łazienki. 
Na przystanku ziąb, nic nie 
jedzie. Może jednak uda się 
złapać stopa? Przecież ludzie 
jeżdżą na ósmą do pracy. Jest! 
Udało się. Duży fiat – czer-
wona strzała z oszałamiającą 
prędkością mknie po trasie 
740 do Radomia, a pan kie-
rowca nawet nie sili się na 
podtrzymywanie rozmowy, 
tylko odpala jednego papiero-
sa od drugiego. Ale nie ma co 
narzekać. Może dziś uda się 
nie spóźnić do szkoły? 

— Good morning. Sorry 
I’m late — wymamrotałem 
półgębkiem, przeciskając się 
przez cały rząd ławek na swo-
je miejsce.

— Mr Kołtunowicz, con-
gratulations! Late as usual. 

— Better late then never, 
sorko — odpowiedziałem 
z  zawadiackim uśmiechem. 
Ale szybko mi ten uśmiech 
zbladł, kiedy pani Piątkow-
ska położyła na mojej ławce 
sprawdzony test z gramatyki. 
Znowu pała! Nawet już nie 
wiem, która w tym semestrze. 

„Zachciało się Katolika” — 
ciężko westchnąłem. 

— Chris, zostań na chwilę 
po lekcji.

— Co się z tobą dzie-
je? — zapytała sorka, kiedy 

Dobry czas
diakon Krzysztof Kołtunowicz

już wszyscy opuścili salę — 
w pierwszej klasie było zupeł-
nie inaczej, starałeś się, chcia-
łeś pracować. A teraz? Co się 
z  tobą dzieje, człowieku? 
Same jedynki, nie odrabiasz 
prac domowych, w ogóle nie 
jesteś aktywny na lekcji. Jeśli 
myślisz, że się jakoś prześli-
zgniesz, to się grubo mylisz.

— No i co chciała? — 
z nieudawaną troską w głosie 
zapytał Bania, kiedy wreszcie 
wyszedłem z klasy. 

— Człowieku, straszy 
mnie komisem, sam już nie 
wiem, trochę ma rację, uczyć 
to mi się nie chce.

— Luzik Krzychu, dasz 
radę! Idziesz po lekcjach do 
leśnej? 

— Nie mogę, mamy próbę 
teatru.

— Ano, artysta!
Sorka Piątkowska posta-

wiła na swoim. Jak tłumaczy-
ła – dla mojego dobra. Cały 
sierpień ślęczałem nad słów-
kami. W wakacje zamiast 
drink drank drunk to mój 
umysł robił shrink shrank 
shrunk od tabelki z irregular 
verbs i  struktury wszystkich 
czasów. 

Egzamin komisyjny. 
Wchodzę do klasy, a tam loża 
honorowa – komisja egza-
minacyjna – ksiądz dyrektor 
Adam Maj, pani profesor Piąt-
kowska i pani profesor Sander. 
Czułem się jak rzucony na po-
żarcie.

— Please, describe the 
picture. 

— In the picture I can 
see... I jakoś poszło. Może był 
to bardziej egzamin dukany 
niż ustny, ale zakończył się 
sukcesem. Otrzymałem ocenę 
dostateczną. 

Nauka w klasie trzeciej 
szybko się zaczęła, ale jeszcze 
szybciej się skończyła. Przy-
szedł czas matur. Nerwów-
ka na korytarzach, rodzice 
przestępujący z nogi na nogę, 
w  jednej ręce redbull, w dru-
giej nervosol. W końcu moja 
kolej. Ustna z angielskiego. 
Przed wejściem do sali tylko 
pomodliłem się w myślach: 

„Duchu Święty, prowadź”, 
otwieram drzwi, uśmiecham 
się na dobry początek i słyszę 
magiczne pytanie:

— Please, describe the 
picture.

Duch Święty poprowa-
dził. Maturę udało się zdać 
i  to nawet nie najgorzej. Kie-
dy ksiądz dyrektor wręczał 
nam świadectwa maturalne, 
nagle zatrzymał wzrok, pod-
niósł głowę, popatrzył w moją 
stronę i z  dumą w głosie po-
wiedział: „No, no... Panie Koł-
tunowicz, angielski dziewięć-
dziesiąt sześć procent”. Wtedy 
zrozumiałem, że  nauczyciele 
z  Katolika walczyli o  mnie, 
nawet kiedy sam popadałem 
w  zniechęcenie. Ciągle moty-
wowali do pracy, szukali we 
mnie dobra, nawet kiedy sam 
go nie dostrzegałem. Z nową 
siłą zabrzmiał mi w głosie 
refren piosenki, którą często 
śpiewaliśmy w czasie Eucha-
rystii na szkolnym korytarzu: 

„Szczęśliwi młodzi, którzy 
mają czas, aby czynić dobro”. 
Dziękuję. 

Krzysztof Kołtunowicz jest absolwentem KLO z 2006 roku. 
Pochodzi z Przytyka. Ukończył stosunki międzynarodowe na Uni-
wersytecie Wrocławskim. Pracował również w tarnowskim teatrze 
„Nie Teraz”. W 2011 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Du-
chownego w Radomiu, a w 2016 roku przyjął święcenia diakonatu. ... i w przedstawieniu pt. „Stypa”

Krzysztof jako gitarzysta zespołu „Jak najbardziej”
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Pytają: „Czy było warto?”
Odpowiadam: „Tak”.
Jak to mówią mądrzy 

ludzie: „Życie polega na tym, 
aby w odpowiednim czasie 
znaleźć się w odpowiednim 
miejscu...” To szczera prawda. 
Nic nie dzieje się bez przy-
czyny. Na górze jest zapisane, 
co spotka każdego z nas.

Dotyczy to nawet takiej 
przyziemnej rzeczy, jak wy-
bór szkoły. Zwłaszcza szkoły 
średniej. Mogłam wybrać je-
dyne liceum w moim mieście. 
Właściwie je wybrałam... Aż 
tu nagle los postanowił spła-
tać mi figla. Spotkałam pana 
Wojtka... No i się zaczęło.

Trzeba było przekonać 
rodzinę, znajomych i przede 
wszystkim siebie, że nauka 
w  innym mieście będzie do-
brą decyzją.

Były chwile zawahania, 
obawy, zniechęcenia. Jednak 
nie było już odwrotu. 

Jak się okazało, nie by-
łam jedyną osobą, która 
wchodziła w kompletnie nie-
znane środowisko. 

Dzięki Lucynie, przed 
rozpoczęciem roku udało się 
zorganizować spotkanie tych 

„nowych”.
Już nie czułyśmy się tak 

nieswojo.
W końcu nadszedł ten 

dzień. Dziś mogę śmiało 
powiedzieć, że jeden z naj-
ważniejszych w moim życiu. 
Poznałam całą masę niesa-
mowitych ludzi. Nawet nie 
zauważyłam, kiedy złapałam 

ten szkolny rytm. Budynek 
był dość mały, więc co chwilę 
widywało się te same twarze. 
Po kilku miesiącach znało się 
już większość ludzi, którzy 
uśmiechali się i zagadywali 
na korytarzach.

Jak to w szkole średniej, 
trzeba było się przyłożyć. 
Nauki było o wiele więcej, 
niż w gimnazjum. Ale wte-
dy pomocą służyli nam nasi 
nauczyciele – sorki i soro-
wie, którzy niejednokrotnie 
wspierali nas swoją wiedzą, 
dobrym słowem, a nawet 
żartem. Niektóre „kultowe 
teksty” zapisywaliśmy w no-
tatnikach. Zwłaszcza, kiedy 
chodziło o lekcje języka pol-
skiego.

Katolik pozwalał rozwi-
jać zainteresowania wszel-
kiego rodzaju. Od sportu po 
teatr. W moim przypadku 
chodziło o to drugie. Ku swo-
jej radości, już w pierwszej 
klasie dołączyłam do zespołu 
teatru Scene. 

Przez trzy lata pracy 
przy spektaklach przeżywa-
łam prawdziwą przygodę. 
Staliśmy się nierozłączną 
grupą, która dzięki swojej 
determinacji i wzajemnemu 
wsparciu, zdobywała główne 
nagrody podczas najważniej-
szych konkursów i festiwali.

Czas płynął szybko, nim 
się obejrzałam, trzeba było 
przygotowywać się do matu-
ry. Ale komu w głowie majo-
we egzaminy, kiedy w  stycz-
niu ma się odbyć studniówka?

To była jedna z najpięk-
niejszych nocy w naszym 
życiu. Przetańczyliśmy ją do 
białego rana.

Towarzyszyli nam nasi 
bliscy, przyjaciele i nauczy-
ciele, którzy pląsali na par-
kiecie lepiej od nas. Potem 
wspominano również nasz 
kabaret, przy którym wszy-
scy śmiali się do łez.

Po zabawie ostro wzięli-
śmy się do roboty, a pod ko-
niec kwietnia przyszło nam 

rozstać się ze szkołą. Starali-
śmy się ukryć wzruszenie, ale 
wtedy czuliśmy, jakby ktoś 
zabierał nam cząstkę naszej 
duszy. Przez te trzy lata tak 
bardzo zżyliśmy się z Katoli-
kiem, że stał się dla nas dru-
gim domem. Ciężko było się 
pożegnać.

W końcu zakwitły kasz-
tany i przyszedł czas na egza-
miny dojrzałości. Każdemu 
towarzyszył lekki stres, ale 
wiedzieliśmy, że jesteśmy 
świetnie przygotowani. Rze-
czywiście, więcej strachu, niż 
to było warte.

Jednak takie rzeczy 
mogą się zdarzać również 
w zwyczajnych szkołach. Nie 
ma w tym nic niezwykłego. 
Wystarczy trafić na odpo-
wiednich ludzi. Więc gdzie 
tkwi sekret?

Tak naprawdę, kiedy 
wchodzisz w ten świat, nie je-
steś już sam. Czujesz, że jest 
ktoś, kto nad Tobą czuwa. 

Ktoś, kto pomaga Ci podej-
mować decyzje. Ktoś, kto po 
prostu jest przy Tobie.

Oczywiście był przy To-
bie od samego początku, ale 
dopiero tutaj w pełni uświa-
damiasz sobie, że naprawdę 
istnieje.

Znajomi pytają mnie, 
czy nie żałuję. Pobudka 
o  6:00 rano, nieprzespane 
noce i męczące dojazdy. Czy 
było warto? Odpowiadam: 

„Tak”. Pytają: „Dlaczego?” 
Odpowiadam: „Tego nie da 
się opowiedzieć – to trzeba  
przeżyć”.

W tym roku Katolickie 
Liceum Ogólnokształcące im. 
św. Filipa Neri w Radomiu 
świętuje swoje 25-lecie. Ży-
czę zarówno nauczycielom, 
pracownikom jak i uczniom 
tej szkoły kolejnych wspania-
łych 25 lat. Niechaj nadal wy-
daje na świat „szczęśliwych 
młodych, którzy mają czas, 
aby czynić dobro”.

Czy było warto?
Marcelina Simian

Marcelina Simian jest absolwentką szkoły z 2016 roku. Ak-
tualnie studiuje filologię słowiańską w grupie rosyjskiej na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim.

Marcelina jako Bankier w „Małym Księciu”
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