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Jubileusz 30-lecia KLO jest okazją, by powspomi-
nać osoby, które zostawiły trwały ślad na kartach 
historii szkoły. W życiu każdego absolwenta są 

bowiem tacy ludzie, których nieustannie nosi w ser-
cu, których każde wypowiedziane słowo wybrzmie-
wa w  myśli, przywołując wzruszające reminiscen-
cje. Te najpiękniejsze myśli pedagogów oraz uczniów 
Katolika (byłych i obecnych) namalowały słowami 
niezwykły portret szkoły. Zapraszamy do lektury!

Rysunek Hanny Janickiej na podstawie zdjęcia Piotra Kotowskiego
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Każdy uczeń Katolika słyszał 
o ks. Adamie Maju. To na-
zwisko jest wpisane w hi-

storię naszej szkoły, a w zasadzie 
stanowi jeden z jego fundamen-
tów. To  pomysłodawca i założy-
ciel Katolickiego Liceum Ogólno-
kształcącego im. św. Filipa Neri. 

Jestem wychowankiem parafii, 
którą prowadzą księża filipini. W tej 
wspólnocie ks. prof. Adam Maj 
przez wiele lat pełnił urząd prze-
łożonego. Choć w dzieciństwie nie 
miałem okazji poznać go bliżej, wy-

dawał mi się bardzo sympatyczny. Urzekł mnie ten jego figlar-
ny uśmiech. Z perspektywy lat, a znamy się baaaardzo długo, 
stwierdzam, że ks. Maj w ogóle się nie zmienił. To samo po-
czucie humoru, serdeczność, przyjazne, pełne szacunku podej-
ście do drugiego człowieka, uśmiech, a przy tym mądrość, takt, 
konsekwencja w działaniu. Zawsze podziwiałem w nimto i nie 
ukrywam, że starałem się nawet w jakiś sposób go naśladować. 

Ksiądz Maj jest tytanem pracy — rzadko odpoczywa, cią-
gle coś musi robić. Przypłacił to zdrowiem, a mimo to tryska 
radością i energią. Dostrzegam to, zwłaszcza teraz, pełniąc 
funkcję proboszcza, jak bardzo się stara, by zarówno parafia, 
jak i kongregacja, w tym niełatwym dla każdego z nas cza-
sie epidemii, funkcjonowały na normalnym poziomie. Wiem, 
że  boryka się z  licznymi problemami, ale niechętnie o nich 
mówi. Jest skromny, trochę jakby z boku, choć kiedy trafi 
na serdecznych ludzi, potrafi być duszą towarzystwa.

Bardzo miło wspominam ten czas, kiedy ksiądz Adam Maj 
był dyrektorem szkoły, a ja jej uczniem. Katolik wtedy tętnił 
życiem. Były przedstawienia, apele, uroczystości. A my (jak to 
uczniowie) zawsze staraliśmy się wykorzystać nadarzającą się 
okazję i prosiliśmy o wcześniejsze wyjście do domu. Ks. Adam 
zawsze robił (oczywiście specjalnie) długi wstęp, dziękował, 
podsumowywał, żeby na koniec powiedzieć: „Zajęcia już dzi-
siaj odwołane”.

Bardzo lubiłem momenty, kiedy niezapowiedziany wcho-
dził na lekcje. Zazwyczaj wyglądało to tak: jedno puknięcie, 
drzwi otwierały się na oścież, początkowo nie było wiadomo, 
co się dzieje (nic nie było widać — napomknę, że ks. Maj jest 
niskiego wzrostu), a dopiero za chwilę pojawiał się ON — dy-
rektor szkoły. Oczywiście wtedy wszyscy stawaliśmy na bacz-
ność, a on tym swoim energicznym krokiem maszerował do 
biurka nauczyciela, spoglądał na tablicę, rzucał jakiś żarcik, 
wywołując salwy śmiechu, nauczycielowi nakazywał, żeby nie 
maltretował biednych zmęczonych uczniów i równie ener-
gicznym krokiem wychodził. Do dziś wspominam te akcje.

Był też trudny moment w historii naszej szkoły, kiedy 
miała nastąpić zmiana na stanowisku dyrektora, a ks. Adama 
chciano wysłać do innej kongregacji. Na szczęście nie uda-
ło się to, bo  zarówno uczniowie, jak i rodzice stanęli mu-
rem za ks. Majem oraz ks. Praskiem (ówczesnym prefektem 
szkoły). Zdobyli nasze serca wyjątkową postawą, serdeczną 
i wspierającą.

Jak jednym zdaniem podsumować ks. prof. Adama Maja? 
Niewielki wzrostem, ale wielki duchem. 

ks. Piotr Woszczyk COr, absolwent z 1998 r.

Sorka Alicja Nawrotek była 
częścią trójcy rządzącej 
szkołą za moich czasów. Za-

wsze stała u boku księdza Adama 
Maja. Była bardzo skromna i spra-
wiała wrażenie osoby całkowicie 
nieświadomej tego, jak wielki ma 
wkład w tworzenie niezwykłego, 
rodzinnego klimatu w szkole. Jej 
niewielkie gabaryty były odwrotnie 
proporcjonalne do siły charakteru. 
Sorka była osobą konsekwentną 
w  swoich poglądach i miała nie-
zwykłą zdolność do przekonywa-

nia innych o słuszności swoich racji. Matematyka była dla niej 
prawdziwą pasją i traktowała ją jak świętość. My, humaniści, 
często nie podzielaliśmy jej entuzjazmu i widać było, że sorka 
cierpi z tego powodu, ale wytrwale i dzielnie „walczyła” z nami 
do samej matury. Rozwiązywanie zadań często porównywała 
do pracy chirurga, w której każdy błąd mógł decydować o czy-
imś życiu i to był argument, z którym nie można było polemi-
zować. Nawet regułki nie były ot tak regułkami — był jasny 
podział na twierdzenia i definicje.

Poza drobną postawą, charakterystyczną cechą sorki 
było to, że mówiła bardzo, ale to bardzo cicho, wręcz szep-
tem i przez to (lub dzięki temu) na lekcjach zwykle panowała 
grobowa cisza. Była troskliwa i dbała o nasz komfort podczas 

zajęć, więc często upewniała się, czy aby jednak nie mówi za 
głośno. Czasami zdarzało się, że atmosfera stawała się zbyt 
swobodna i wtedy sorka przywoływała nas do porządku peł-
nym wigoru uderzeniem dziennika o biurko i znów było jak 
należy. Nigdy na nikogo nie nakrzyczała, ale kiedy była już 
naprawdę zawiedziona naszym zachowaniem, to ze stoickim 
spokojem umiała przekazać to w taki sposób, że sami odczu-
waliśmy zażenowanie. 

Poza siłą charakteru, sorka Nawrotek miała też dużą moc 
sprawczą, z której my, jej klasa wychowawcza, często czerpa-
liśmy realne korzyści. Kiedy tylko była potrzeba, potrafiła bar-
dzo szybko zmodyfikować nasz plan zajęć tak, żebyśmy mogli 
jak najszybciej pójść do domu. 

Sorkę Nawrotek wspominam bardzo pozytywnie. Była 
prawdziwą pasjonatką pracy, kochała uczyć i kochała uczniów, 
do których na lekcjach zwracała się per „kruszyny” — była naj-
drobniejsza z nas. Czasem była surowa i bezwzględnie wyma-
gająca, ale na koniec i tak dawała do zrozumienia, że napraw-
dę zależy jej na nas i chce nam po prostu pomóc jak najlepiej 
rozpocząć kolejny etap życia. W związku z tym na koniec po-
zwolę sobie zacytować maturalne wspomnienie kolegi z kla-
sy: „Tam, gdzie pilnowała sorka, unosił się w powietrzu dobry 
duch zdawalności”. 

Małgorzata Antoniak, absolwentka z 2002 r., 
nauczycielka j. angielskiego

Ksiądz profesor Adam Maj 
— założyciel i pierwszy dyrektor naszej szkoły

Sorka Alicja Nawrotek — wieloletni wicedyrektor

Na początku byli...



wrzesień 2021 — KLON 3

Księdza Mirka wspominamy z uśmiechem na twarzy. 
Chociaż czasami groźnie na nas patrzył, lubił krzyknąć 
i chodził w sutannie, zawsze mogliśmy na niego liczyć. 

Nie byliśmy  łatwą klasą. Zmiana wychowawcy co roku, róż-
ne charaktery, silne temperamenty. Ksiądz jakoś nas ogarnął 
i teraz, wspominając wychowawcę, przywołujemy w pamięci 
właśnie Jego. 

Mamy z nim wciąż jakiś kontakt. Niektórym z nas udzielał 
ślubu (to były piękne uroczystości z mądrymi kazaniami). 

Miło czasem zobaczyć go na 
profilu szkoły. Ładnie wygląda. 
Można powiedzieć, że czas Mu 
służy. Całe życie w  szkole, z pew-
nością nie było łatwo. Powinien 
wyjechać na Zanzibar na emerytu-
rę, a On wybrał tworzenie kongre-
gacji w innym zakątku Polski. Wi-
dać, za mało daliśmy Mu w kość.

klasa 4c, rocznik 2001

Pani Ewa Podgajna — wieloletni wicedyrektor Katolika, 
znakomity nauczyciel języka niemieckiego, niezapomnia-
ny wychowawca. Dla mnie, początkującej germanistki, 

stała się opiekunem, mentorem, autorytetem, przyjacielem. Wie-
lu z nas wzorowało się na otwartej, wrażliwej i pełnej szacunku 
postawie nauczycielskiej pani Ewy. Wielu z nas przez całą swoją 
drogę zawodową korzystało z jej rad. Zawsze służyła nam czasem 
i wsparciem, wsłuchiwała się w sprawy nasze i uczniów. 

Bardzo otwarta, komunikatywna i ciekawa świata — tak 
o  niej myślimy w gronie. Bez trudu nawiązywała kontakty 
i przyjaźnie. Owocem spotkania pana Antona Wolfa, nauczy-
ciela z Maria Stern Gymnasium z Augsburga, podczas kon-
ferencji w Gdańsku, było nawiązanie współpracy z jego szko-
łą, a następnie wymiana polsko-niemiecka, którą Katolickie 
Liceum Ogólnokształcące szczyci się do dziś. Pani Ewa stała 
również u podstaw wymiany polsko-węgierskiej z Karacsonyi 
Gimnazium w Gyuli na Węgrzech, którą to uczestnicy wspo-
minają z wielkim sentymentem. 

Między innymi dzięki staraniom pani Ewy Katolik przy-
stąpił do programu Niemiecki Dyplom Językowy Ministrów 
Kultury Niemiec, w ramach którego uczniowie mają szansę 

zdobyć międzynarodowy certyfikat 
DSD, tak potrzebny i ważny w ich 
drodze zawodowej. 

Nie sposób oddać w krótkim 
tekście, jak ważną osobą dla szko-
ły jest pani Ewa. Każdy, kto miał 
przyjemność być jej uczniem 
lub po prostu kumplem z pra-
cy, pamięta jej spokój, uśmiech, 
elegancję i wdzięk, ale również 
mądrość życiową i szacunek dla 
każdego człowieka. Uśmiecham się, 
gdy wspominam wspólnie spędzony czas, wycieczki, wymiany, 
studniówki, uroczystości szkolne, a nade wszystko codzienne 
spotkania i rozmowy o szkole, o uczniach i ich problemach, 
o nas nauczycielach i naszych rodzinach.

Dzięki tak niezwykłym osobom, jak pani Ewa Podgajna, 
Katolik szczyci się rodzinną, pełną życzliwości atmosferą oraz 
wysoką jakością kształcenia.

Katarzyna Kluczny, nauczycielka j. niemieckiego

Wszystko zaczęło się w 2005 roku. Wówczas jako prze-
straszony 13-latek zaczynałem trafiłem do Katolic-
kiego Gimnazjum im. św. Filipa Neri. Z perspektywy 

czasu mogę śmiało stwierdzić, że był to najlepszy wybór, którego 
mogłem dokonać. 

Pierwszą bezpośrednią styczność z ks. Mirosławem Praskiem 
miałem podczas wycieczki do Rzymu z okazji jubileuszu 15-lecia 
naszego liceum. Podekscytowanie mieszało się ze strachem, po-
nieważ pierwszy raz leciałem samolotem. Startowaliśmy z Balic 

— nigdy nie zapomnę pytania ks. Mirka, czy aby na pewno każdy 
z nas był u spowiedzi, bo co prawda wypadki lotnicze zdarzają 
się rzadko, aczkolwiek... wiadomo co. Najpierw śmiech, później 
lekki strach... 

Na wyjeździe ksiądz Prasek zaimponował mi bardzo. Jego 
swoboda posługiwania się językiem włoskim, ogromna wiedza 
o miejscach, które odwiedzaliśmy, ale też umiejętności opowia-
dania o nich ubarwiły ten szczególny czas. 

Nasza relacja zacieśniła się kilka lat później. Gdy zostałem 
wiceprzewodniczącym, a rok później przewodniczącym szkoły, 
łączył nas stosunek służbowy. Wielu założeń czy pomysłów ni-
gdy nie udałoby się zrealizować, gdyby nie pomoc ze strony dy-
rektora. Zawsze, kiedy pojawił się problem, gdy mieliśmy jakiś 
dylemat, mogliśmy porozmawiać, doradzić się. Nigdy nie ode-
szliśmy z kwitkiem. Dzięki owocnej współpracy udało nam się 
zorganizować wiele ciekawych projektów. Uczniów naszej szkoły 
jako ostatnich przed tragiczną katastrofą w Smoleńsku przyjęła 
w Pałacu Prezydenckim śp. Maria Kaczyńska. Nie byłoby dni 
tematycznych czy przerwy obiadowej z możliwością zakupienia 
posiłków, gdyby nie pomoc ks. Mirka. 

Ksiądz dyrektor uczył mnie religii. Zajęcia były prowadzone 
tak, że każdy czekał na nie podekscytowany.

Pamiętam też, jak po maturze pytał mnie o plany na przy-
szłość. Rozmawiał ze mną jak przyjaciel. 

Jan Górak, absolwent z 2011 r.

Ksiądz Mirosław Prasek 
— prefekt, wieloletni dyrektor szkoły

Sorka Ewa Podgajna — wieloletni wicedyrektor
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W Katoliku spędziłam 6 lat swojego życia, dlate-
go też wspomnień związanych z ks. Praskiem 
mam bardzo wiele. Jednak to, co bez wątpienia 

zapamiętam do końca życia, to jego radość z sukcesów 
uczniów naszej szkoły. Teatr, sport, języki, muzyka, sztu-
ka — bez względu na dyscyplinę, dumę w oczach księdza 
dyrektora zawsze widać, nawet jeśli nie jest się zbyt spo-
strzegawczym. Dla wielu z nas stanowiła ona dodatko-
wą motywację, pchała nas stale ku wyznaczonym celom. 
Tak było również w dniu ustnej matury z języka polskie-

go. Gdy siedzieliśmy zestresowani przed salą, czekając na 
swoją kolej, ks. Prasek podszedł do nas, aby dodać nam 
nieco otuchy. Wiedział, że tuż przed egzaminem najważ-
niejsze nie są charakterystyki bohaterów „Pana Tadeusza” 
czy  szczegółowy życiorys Stanisława Wokulskiego, 
ale przede wszystkim wiara w siebie i swoje umiejętności. 
Podniósł nas wtedy na duchu i, co tu dużo mówić, wszy-
scy zdaliśmy ten egzamin śpiewająco!

Aleksandra Alberska, absolwentka z 2019 r.

Z zaskoczeniem, zresztą pewnie jak wszyscy, przy-
jęłam informację o tym, że KLO żegna się z księ-
dzem dyrektorem Mirosławem Praskiem. Wiemy, 

ile dobrego zrobił dla naszej szkoły. Przez lata dbał o jej 
rozwój, pielęgnował tradycje i sprawował opiekę nad 
uczniami. Jego praca, zaangażowanie i wsparcie przy-
czyniały się do tego, że szkoła odnosiła sukcesy i zawsze 
była dobrze zorganizowana. 

Miło wspominam czas, kiedy pełniłam funkcję prze-
wodniczącej samorządu szkolnego. Ksiądz Prasek obda-
rzył mnie wtedy dużym zaufaniem i wspierał w realizacji 
moich planów. Zawsze, gdy tego potrzebowałam, miał 
czas na rozmowę i potrafił razem ze mną uporządkować 
moje liczne pomysły i ułożyć plan działania. 

Eliza Stolarek, absolwentka z 2017 r.

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 1991/1992. Od lewej siedzą: A. Nawrotek, ks. A. Maj, D. Medyńska,  
ks. M. Prasek, E. Orzechowska. Od lewej stoją: B. Bernat, A. Swat, E. Grabska, A. Schubring, E. Podgajna,  

M. Kalszczak, R. Pniewski, H. Owczarek, M. Figaszewski, G. Fila, H. Suchomski, M. Piątkowska
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Trudno uwierzyć, że to już 
30. urodziny Katolickiego 
Liceum Ogólnokształcące-

go im św. Filipa Neri w Radomiu, 
naszego kochanego KATOLIKA. 
Lata spędzone w KLO przywo-
łują mnóstwo wspomnień, te zaś 

— wzbudzają wiele ciepłych uczuć. 
Trzydzieści lat temu naukę na pro-
filu humanistycznym (wówczas ist-
niał tylko ten) rozpoczęła grupa 72 
uczniów.  Pierwszoklasistów przy-
witały puste, białe, pachnące świeżą 
farbą ściany. Pamiętam przestrzeń 

i minimalizm. Sale były wyposażone jedynie w ławki, krzesła i ta-
blice. Każda klasa miała swoją. Możliwość spędzania wszystkich 
lekcji w tej samej ławce, bez zbędnego przemieszczania się i trace-
nia czasu, była dla nas — nieco jeszcze zagubionych pierwszaków 

— ogromnym komfortem. 
Swoją wyjątkowość KLO zawdzięczało grupie wyjątkowych 

ludzi. Pogodny i zaangażowany w dzieło kształcenia i wychowa-
nia młodzieży dyrektor ks. Adam Maj, zawsze obecny i czujny 
ks. Mirosław Prasek, kadra wyśmienitych pedagogów, przesym-
patyczni pracownicy administracji i obsługi. Wszystkich wspomi-
nam z sentymentem i sympatią.

Atmosferę szkoły tworzyli również uczniowie. Bardzo różni. 
Bogactwo osobowości i charakterów, ludzie o odmiennych po-
glądach, przekonaniach, a jednak wszyscy w katolickiej szkole, 
budowanej na fundamentalnych wartościach.

Na wyjątkowość Katolika złożyły się także nietypowe 
(jak na  tamte czasy) przedmioty — teatrologia, filmoznawstwo, 
filozofia, łacina, greka, historia sztuki. Dzięki tej różnorodności 
poszerzaliśmy horyzonty, mogąc przy okazji doprecyzować kie-
runki dalszego kształcenia. 

Katolik w pierwszych miesiącach funkcjonowania miał 
drobne problemy z ogrzewaniem. Było zimno. W trosce o na-
sze zdrowie częstowano nas gorącą herbatą, którą pani Maria 

— sekretarz szkoły — donosiła do sal. Siedzieliśmy w kurtkach 
i rękawiczkach, a w czasie przerw był berek na rozgrzewkę, cza-
sem nawet z dyrektorem. Na herbatę, a przy okazji na serdeczną 

rozmowę z panią Bożenką mogli liczyć uczniowie dojeżdżają-
cy spoza Radomia i docierający do szkoły wcześnie rano przed  
lekcjami. 

W KLO mogliśmy dyskutować, wyrażać swoje zdanie. Uczono 
asertywności i szacunku do drugiego człowieka. Kwestią sporną 
były np. spódnice, które stanowiły regulaminowy element dam-
skiej garderoby. Nie pamiętam, kiedy zniesiono ten obowiązek, 
nie mniej jednak nie odbyło się to za sprawą naszych protestów. 

Szkołę mogliśmy też współtworzyć. Dzięki realizacji różnych 
przedsięwzięć i po uzyskaniu akceptacji dyrektora na terenie 
szkoły odbywały się imprezy okolicznościowe, dyskoteki. Najbar-
dziej jednoczyły nas jednak akcje w stylu: „Chcemy wyjść godzinę 
wcześniej ze szkoły”. Gromadziliśmy się wówczas przy drzwiach 
sekretariatu, negocjując z ks. Majem. Zdarzało się, że  podczas 
śpiewania „Pszczółki Mai” wybrzmiało wyczekiwane przez nas: 

„A idźcie!”. Bywało też smakowicie, zwłaszcza wtedy, gdy rozpo-
częły się „osiemnastki”. Dbaliśmy o to, by jak najwięcej lekcji upły-
wało na konsumpcji tortów, które wówczas regularnie pojawiały 
się w klasie.

Lubiliśmy naszą klasę i salę na piętrze. Pamiętam radość na-
uczycieli, kiedy udało się im zdobyć mapy historyczne czy geo-
graficzne. Mam przed oczyma szczęśliwą twarz wychowawcy 
klasy, pani Alicji Nawrotek — osoby niezwykle skromnej, odda-
nej nam i matematyce — gdy na ścianie naszej sali zawisły tablice 
z wykresami funkcji trygonometrycznych. Szkoła stopniowo zy-
skiwała barwy.

Z perspektywy czasu wyraźnie dostrzegam, że KLO zapew-
niło swoim uczniom warunki do rozwoju osobistego, społeczne-
go i duchowego. Wymagano od nas dużo, ale dawano też szan-
se. Wierzono w nasze możliwości. Trzeba było się sporo uczyć, 
a sprawdziany i ustne odpowiedzi były stresujące, a jednak nie ba-
liśmy się przychodzić do szkoły. Bo była nasza i wyjątkowa. I byli 
przyjaciele — serdeczni, wspierający, gotowi pomóc. 

Wszystkiego najlepszego, drogi KATOLIKU!!!!

Dziękuję za podróż sentymentalną i wspomnienia Gosi,  
Bernie, Eli i Hubertowi. 

Anna Janicka (Lisak), 
absolwentka z 1995 r., dziś psycholog

Przemów pamięci

Takie były początki

Każda szkoła ma jakiegoś asa w rękawie, jakiegoś bohatera, szczególne miejsce. W Katoliku wszyst-
ko jest szczególne. Począwszy od budynku, a skończywszy na społeczności szkolnej. Katolik to liceum 
spełniające warunki miejsca „obdarzonego duchem”. Jest wyraziste, ma moc wywoływania bogactwa 
przeżyć. W istotny sposób wpłynęło i nadal wpływa na jakość życia społeczności z nim związanej. 
Absolwenci lubią wracać do tego miejsca na wiele możliwych sposobów. Ich wspomnienia zamiesz-
czone poniżej są kolejnym powrotem do szkoły średniej. 

Otrzęsiny w Katoliku
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Piszę to z pełną odpowie-
dzialnością, bo tak po pro-
stu było. W budynku przy 

ulicy Grzybowskiej spędzałam 
dużo czasu. Zajęcia odbywały się 
od rana do późnego popołudnia. 

Byłam bardzo zaangażowa-
na w życie klasy i szkoły. Brałam 
udział w akademiach, kandydo-
wałam do samorządu klasowe-
go, szkolnego, organizowałam 
uroczystości, przygotowywa-

łam szkołę na święta, dbałam o jej wystrój. 
Pamiętam wycieczki szkolne, których było mnóstwo, 

m.in. do Rzymu, na Mazury, w góry, obozy żeglarskie ze 
śp. panem Mazurkiewiczem, matematykę z panią Na-
wrotek, podczas której nikt nie odważył się nawet ru-
szyć, upominanie ks. Praska, odpytywanie przez panią 
Skuzę czy język polski z panem Deją i wieczną pogodę 
ducha ks. Maja — to wszystko, choć przeszło do historii, 
wraca przy każdym spotkaniu po latach z ludźmi z mojej 
klasy. 

Od początku czułam, że to jest moje miejsce, że to 
był dobry wybór. Wszystko zaczęło się na obozie inte-
gracyjnym, który zorganizowano jeszcze w wakacje. Cy-
tując klasyka, tam w górach wszystko się zaczęło. Fan-
tastyczna atmosfera, wspaniali ludzie i wiele miłych 
wspomnień. A potem czas 
szkolnych zajęć, obowiąz-
ków, ale też realizacja pasji, 
planów i marzeń.  

W tamtym czasie każdy 
z  nas miał głowę pełną sza-
lonych pomysłów, przy oka-
zji pomysł na siebie i plan na 
życie. Wiele z tego udało się 
osiągnąć, wiele pozostało 
w sferze marzeń. Czasami za 
te szalone idee trzeba  było 
ponieść konsekwencje. Na-
uczycielom i dyrekcji nie za-
wsze bowiem podobało się 
to, co nam w duszy grało.

Trafiłam do klasy pełnej 
indywidualistów, ludzi zdol-
nych, a przy tym niepokor-
nych. Z niektórymi wciąż 
mam kontakt, przyjaźnimy 
się. Podczas naszej eduka-
cji  szkoła jeszcze się zmie-
niała, przechodziła drobne 
remonty. Ale była bardzo 
nowoczesna, wyróżniała się 
na tle innych w mieście i re-

gionie. Mniejsza, elitarna — chyba mogę tak ją określić. 
Różniła się nie tylko wyglądem korytarzy, sal, ale także 
przedmiotami. Uczyliśmy się historii sztuki, filmoznaw-
stwa, teatrologii, greki i łaciny.

Katolik dawał ogromne możliwości. Wystarczyło tyl-
ko chcieć z nich korzystać. Wyjazdy, liczne spotkania, 
uroczystości.

W szkole spędzało się naprawdę dużo czasu. Wszyscy 
się znali. Byli uczniowie, nauczyciele, którzy wyjątkowo 
mocno zapadli w pamięci. Ich złote myśli, cytaty, zacho-
wania wspomina się do dziś.

Byłam emocjonalnie związana z tym, co działo się 
w  Katoliku. Pokochałam go od pierwszego wejrzenia, 
jak tylko przekroczyłam jego próg. Chociaż, dla jasności, 
nie zawsze było kolorowo i sympatycznie, jak to w szkole. 
KLO wspominam jednak jako miejsce, gdzie można było 
realizować się, rozwijać talent aktorski, językowy, mate-
matyczny czy historyczny. Absolwentami są prawnicy, 
dziennikarze, aktorzy, księża, poloniści czy ekonomiści.

 I jeszcze jedna myśl — kiedy przekroczyliśmy próg 
Katolika, czuliśmy się jak dzieciaki z Beverly Hills czy 
z  „Młodych gniewnych”. Przyjaciele na dobre i na złe. 
Po latach mogę powiedzieć, że to jest moja szkoła. Czuję 
się tu jak u siebie.

Magdalena Gliszczyńska (Łyżwa), absolwentka 
z 1998 r., dziennikarka Radia Plus Radom

Katolik — moja szkoła, mój drugi dom

Klasa Magdy z sorem Henrykiem Suchomskim
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Mądry Hiob zapisał: 
„Czas leci jak tkackie 
czółenko...” (Hi 7, 6). 

Ten krótki werset bardzo pasuje 
do wydarzenia, które świętuje-
my w tym roku — 30-lecia Kato-
lickiego Liceum Ogólnokształ-
cącego im. św. Filipa Neri. W tę 
historię wpisany jest też kawa-
łek mojego życia. Wspomnienia 
z tego okresu są nadal żywe.

Moja przygoda w „Katoliku” 
zaczęła się 1994 roku. Co mnie ściągnęło do tej szko-
ły? Może fakt, że była blisko rodzinnego domu. A może 
to, że dużo wcześniej były egzaminy wstępne (tak, tak, 
kiedyś zdawało się takie egzaminy). Traktowało się je 
jak próbę (bo było wielu kandydatów na jedno miejsce). 
A  może właśnie ten przymiotnik — KATOLICKIE — 
bo był gwarancją, że będzie się tu dbało o wartości, które 
wyniosłem z domu rodzinnego.

Podobało mi się też, że nasza szkoła jest kameralna. 
To jej niekwestionowany walor. Wszyscy się znają. Trud-
no tutaj być anonimowym. 

Kadra nauczycielska... Absolutnie nietuzinkowi lu-
dzie, oryginalni, każdy z nich był osobowością i nawet 
po latach wspomina się ich z sentymentem, choć niektó-
rzy dużo wymagali. To była naprawdę zgrana załoga.

Wspominam również (choć może to dziwne i śmiesz-
ne) zapach emulsji do podłogi, którą panie pastowały na-
sze korytarze w piątek wieczorem, byśmy w poniedziałek 
mogli poczuć powiew świeżości. 

To właśnie TUTAJ zrodziło się moje powołanie. Para-
frazując słowa św. Jana Pawła II, tutaj wszystko się zaczę-

ło. Może właśnie po to Boża Opatrzność skierowała tutaj 
moje kroki. Tu poznałem też sylwetkę tego niesamowi-
tego świętego — Filipa Neri, który wywrócił moje życie 
do góry nogami.

A potem jeszcze praca. Jestem jednym z tych szczę-
ściarzy, którym udało się po ukończeniu studiów wró-
cić do swojej szkoły w charakterze nauczyciela. To było 
niesamowite doświadczenie, bo przecież jeszcze tak nie-
dawno stało się po drugiej stronie biurka. Nagle ci, któ-
rzy mnie uczyli, stali się znajomymi z pracy. Słowo „pra-
ca” nie do końca zresztą oddaje charakter działalności, 
jaką pełnią nauczyciele w Katoliku. Miałem wrażenie, że 
traktują swój zawód jak misję i tego też mnie nauczyli, za 
co jestem im bardzo wdzięczny. Chciałem tutaj praco-
wać, ponieważ czułem się w murach naszej szkoły bar-
dzo dobrze. 

„Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi” 
(Koh 1, 4). W trzydziestu latach naszego Katolika za-
mknięta jest historia setek absolwentów. Kilkoro wróciło 
tutaj pełnić szlachetną misję, znakomita większość po-
rozjeżdżała się po Polsce i świecie. Jestem przekonany, 
że  to, czego nauczyli się w naszej szkole, to, czego do-
świadczyli, owocuje i będzie owocować w ich życiu. Jaka 
jest tego przyczyna? Chyba najprościej ją streścić, przy-
wołując to zdanie: Można wyjść z Katolika, ale Katolik 
tak łatwo z ciebie nie wyjdzie.

Jako absolwent KLO, były prefekt tej szkoły, wycho-
wawca, nauczyciel i katecheta życzę jeszcze wielu pięk-
nych Jubileuszy. Szczęść Boże.

ks. Piotr Woszczyk COr, absolwent z 1998 r., dziś pro-
boszcz parafii  Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu, 

kapelan Wojsk Obrony Terytorialnej

Piętnastoletni Piotr Woszczyk i jego klasowe koleżanki

Tutaj wszystko się zaczęło
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Kruszyny — to słowo oraz 
sposób jego artykula-
cji, który wciąż brzmi 

w  moich uszach, pomimo upływu 
20 lat, odkąd je ostatni raz słysza-
łem, symbolizują to, czym KLO 
było dla mnie w okresie przełomu 
tysiącleci. Wypowiadała je dość 
często Pani Sorka (prosiła, żeby 
tak mówić o  pedagogach) Alicja 
Nawrotek, nauczycielka matema-
tyki. „Nie umiecie matmy na piątkę. 
Chodzicie do szkoły o profilu hu-
manistycznym, dla was maksymal-

ną oceną jest czwórka”, zwykła mawiać. Dlatego do „naszych 
czasów” w KLO na świadectwie maturalnym najwyższy sto-
pień z matematyki (przez 10 lat istnienia liceum) otrzymało 
bodaj 2 osoby, w tym nasza koleżanka z klasy — Monika.

„Kruszyny” to my, uczniowie klasy C rocznika 1997-2001. 
To słowo było wypowiadane w sposób subtelny, cichutko, 
z uczuciem. Pani Sorka Nawrotek to osoba bardzo delikatna, 
wątłej postury, nie śmiałaby skrzywdzić słowem czy gestem 
nawet komara. Wyróżniała się nienaganną kulturą osobi-
stą, taktem, nigdy nie podnosiła głosu. Jest dla mnie w wielu 
aspektach uosobieniem tego, czym Katolik był na przełomie 
tysiącleci.

Kiedyś przyszedłem do Pani Nawrotek, żeby poprosić 
o  możliwość opuszczenia kilku ostatnich lekcji. Przyczyny 
nie pamiętam (Sorka pełniła też funkcję wicedyrektora, była 
odpowiedzialna między innymi za zwolnienia). Podeszła 
do sprawy ze zrozumieniem, wzięła mój dzienniczek z prośbą 
o zwolnienie napisaną przez rodziców, zniknęła w odmętach 
pokoju nauczycielskiego chyba po to, żeby przedłożyć spra-
wę księdzu dyrektorowi Adamowi Majowi i po chwili wróciła. 
Kulturalnie powiedziała, że nie podoba jej się moje zachowa-
nie... Ja skonfundowany zacząłem zastanawiać się, co mogłem 
zrobić niezgodnie z zasadami savoir vivre’u — przecież stara-
łem się być tak grzeczny, jak tylko może być uczeń proszący 
o możliwość wcześniejszego opuszczenia szkoły. Pani Sorka 
spojrzała z lekkim wyrzutem na moje ramiona, na których 
wisiał już plecak oraz zmienione do wyjścia buty. Powiedzia-
ła: — Wiesz, „Kruszyno”, zmienione buty i plecak założony 
do wyjścia od początku świadczyły o tym, że ty jesteś pewny, 
że będziesz mógł wyjść ze szkoły. Oczywiście możesz już iść, 
ale następnym razem, kiedy przychodzisz o coś prosić, nie za-
kładaj z góry, że ci się to należy... Bardzo subtelna lekcja kultu-
ry osobistej, prawda?

Innym, mocno świadczącym o charakterze szkoły faktem 
była wspomniana kontrola opuszczania jej murów. Za  „na-
szych czasów” (być może także przez łamanie przez nas dyscy-
pliny) wprowadzone zostały surowe ograniczenia wychodze-
nia ze  szkoły i ścisłe zasady usprawiedliwiania nieobecności. 
Dwóch moich kolegów z klasy — Zbyszek i Krzysiek (imio-
na zmienione na potrzeby tekstu) — cierpiało na chroniczną 
alergię na lekcje języka niemieckiego z sorką Peć. Ta alergia 
rozszerzyła się także na inne przedmioty. Okazało się, że chło-
paki nie są w stanie chodzić do szkoły ze względu na poziom 
wymagań oraz horrendalnie wysoką liczbę godzin lekcyjnych 
(a mieliśmy w planie chyba 4 czy 5 godzin lekcyjnych w tygo-
dniu więcej, niż uczniowie w innych liceach). Oni wychodzili 

z domu do szkoły, czasem do niej nawet docierali, ale  póź-
niej okazywało się, że dolegliwości związane z obowiązkiem 
szkolnym były dla nich nie do zniesienia w wymiarze godzin 
obowiązującym w KLO. Dlatego dość często zdarzało im się 
opuszczać mury szkoły w celach terapeutycznych. Udawali się 
zwykle w stronę Parku Leśniczówka, gdzie zażywali uroków 
wolności. W ten sposób nazbierali pokaźną kolekcję nieuspra-
wiedliwionych nieobecności. Podczas kolejnej zdrowotnej 
eskapady zadzwonił telefon jednego z nich (jedna z pierwszych 
komórek w szkole pod koniec ubiegłego tysiąclecia!). — Prasek 
dzwoni! — powiedział zaskoczony Zbyszek (ksiądz Mirosław 
Prasek był wtedy wychowawcą naszej klasy). W słuchawce od-
zywa się znajomy głos: — Dzień dobry, Zbyszku, pewnie jest z 
tobą Krzysiek, prawda? Gdzie jesteście? A zresztą, nieważne... 
Przyjdźcie do szkoły, wasze mamy już tutaj na  was czekają. 
Tak oto KLO ze swoimi konserwatywnymi zasadami i wyma-
ganiami frekwencyjnymi wkroczyło w XXI wiek.

Nowoczesne technologie były wtedy w powijakach w sto-
sunku do tego, co jest dzisiaj normą. Smartfony, Internet, ta-
blice, poczta i dzienniki elektroniczne oraz inne cuda tech-
nologiczne były jeszcze (szczęśliwie) w sferze marzeń lub 
w  powijakach. Tymczasem używaliśmy starych, dobrych gą-
bek do wycierania tablic i oczywiście kredy, która była ulubio-
nym akcesorium Pani Sorki Nawrotek. 

Dla mnie i chyba dla większości z nas lekcje matematyki to 
był czas wysublimowanego terroru pedagogicznego. Terroru 
wprowadzanego subtelnie, kulturalnie, bez śladu podniesio-
nego głosu o pół tonu.

Jako że „byliśmy w szkole humanistycznej i nie umieliśmy 
matmy na piątkę”, to w zamian musieliśmy mieć cały program 
algebry w jednym paluszku. Było to skuteczne narzędzie dys-
cyplinujące pamięć i zachowanie. Drżałem, żeby nie zostać 
wezwanym do odpowiedzi. Kiedy nasza klasa narozrabiała 
na innych lekcjach czy wycieczkach szkolnych, spotykały nas 
później reperkusje na matmie. Wszystkie regułki matematycz-
ne, wzory itp. mieliśmy znać na pamięć i recytować nawet 
w środku nocy — Pani Sorka potrafiła w czwartej klasie zapy-
tać o regułki sinusa czy cosinusa. Nieważne, że to był materiał 
z początku klasy pierwszej. Mieliśmy go umieć wyrecytować 
w ciągu trzech sekund od momentu zadania pytania o nie. Jeśli 
było inaczej — jedynka. I tak potrafiła zapytać albo całą klasę, 
albo co drugiego ucznia, albo tych wybranych, którzy naroz-
rabiali u innych nauczycieli. Tak czy inaczej pamięć mieliśmy 
nieźle wyćwiczoną, a nerwy wytrenowane do życia w stresie.

Dość restrykcyjne zasady wychowawcze, duża liczba go-
dzin lekcyjnych, wysokie wymagania dydaktyczne — to wszyst-
ko dość suche informacje, za którymi kryją się nieprzespane 
noce spędzone nad książkami, czasem duże emocje wywo-
ływane przez stres oraz tysiące innych wspomnień związa-
nych także z przekraczaniem tych norm. Nie jestem w stanie 
zmieścić w  krótkim tekście tak wielu ważnych historii, osób, 
doświadczeń. Dla mnie nauka w KLO to jedne z absolutnie 
najlepszych lat w moim życiu. Przyjaźnie oraz wspólne do-
świadczenia to coś bezcennego, co  mam nadzieję pozostanie 
ze mną do końca życia. Katolicki oraz humanistyczny charak-
ter szkoły, która  przyjmowała z  otwartością także osoby nie-
wierzące, jej wysoki poziom nauczania i  wychowania to ce-
chy, które w dużej mierze ukształtowały mnie jako człowieka. 
Nazwiska takich nauczycieli, jak ksiądz profesor Adam Maj, 
Jolanta Skuza, Małgorzata Piątkowska, Henryk Suchomski, 

Przełom tysiącleci — era kredy
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Wchodzę do sali wy-
kładowej. Świeżo 
po  Covidzie wszyst-

ko jest inaczej. Część studen-
tów chce nadrobić egzaminy 
po zajęciach. Części nie widzia-
łam jeszcze w ogóle, nie dotarli, 
bo granice zamknięte, bo czeka-
ją na szczepienie... 

Próbuję zachowywać się na-
turalnie. 

— Czy są pytania do po-
przedniego wykładu? — zaczy-

nam jak zwykle — Skoro nie, to przecho... 
— Ja! Ja mam pytanie — w przedostatnim rzędzie widzę 

rękę w górze — mam pytanie, ale nie do tematu zajęć. 
Zastanawiam się krótko. Pytania „nie do tematu zajęć” 

są  najczęściej pytaniami niewygodnymi, wywołującymi dys-
kusje,  gorącymi — do tego stopnia, że często spalają one stu-
dencki zapał do końca wykładu. Zwlekam. W końcu jednak 
mówię: dobrze, tylko proszę krótko. 

W sali słychać ciche śmiechy. Moja (nie)chęć usłyszenia 
tego zapewne niesamowicie ważnego pytania została zauwa-
żona. „Może i lepiej...” — myślę. 

— Tak, a więc... a więc ja chciałem spytać... to znaczy, 
bo to pytanie... 

— Tak wiem, nie jest do tematu. Proszę — ponaglam nieco 
zirytowana.

— No właśnie... bo... jak to jest ze szkołami katolickimi? 
Spojrzałam na autora pytania: 

— Co Pan ma na myśli? 
— No bo przecież tyle się słyszy. Że indoktrynacja, 

że nie można myśleć, że ponoć w jednej takiej szkole w Pol-
sce to nawet kogoś wyrzucili, bo miał inne zdanie niż nauczy-
ciel, a w innej... no, nieważne, ale... — wodospad słów trzy-
many dłuższy czas w sobie nagle rozlał się po sali. Zaczęły się  
szemrania. 

— Co chce Pan usłyszeć? — zapytałam — Sama byłam 
w szkole katolickiej. W Polsce. 

W myślach wróciłam do tamtych czasów. Nie do wiary, 
że to już 10 lat. Kiedy to zleciało? Zaczęłam przypominać so-
bie gorączkę przed sprawdzianami z matematyki, „przecieki” 
z innych klas przed klasówkami, spisywanie prac domowych 

— wszystko jedno jak, byle szybko, zanim któryś z nauczycieli 
będzie chciał wejść do toalety. Czy byliśmy aż tak bardzo inni? 
Nienormalni? Tak bardzo katoliccy, że nie z tego świata? 

Spojrzałam na mojego studenta: 
— A więc co chciałby Pan wiedzieć? 
— No... wszystko... — odpowiedział nieco zmieszany. 
Wszystko. Jedna wada bycia wykładowcą: konfrontacja 

z oczekiwaniem, że wie się wszystko. 

— Wszystkiego nie wiem — odpowiedziałam. — Wiem, 
że byliśmy szkołą jak inne, ale że coś nas wyróżniało. Wiem, 
że co roku na naszej stronie internetowej dumnie widniał na-
pis „Matura 100%” — ale że wyróżniało nas dużo więcej. Wiem, 
że nigdy nie zabraniano nam myśleć, ale skutecznie zachęca-
no, by myśleć głębiej, intensywniej, bardziej owocnie. Choćby 
dlatego, by przez chwilę poczuć satysfakcję, że wie się więcej 
niż rozmówca. Wiem, że szkoła dała mi fundamenty myślenia. 
Więcej chyba nie wiem. 

Byliśmy w miarę normalni. Uczniowski spryt często brał 
górę nad chrześcijańską czystością zamiarów. Ale byliśmy 
konfrontowani z faktem, że życie to więcej, niż nieuczciwie 
zdobyta, wywalczona piątka ze znienawidzonego przedmio-
tu. Pamiętam jak na jednej z lekcji nauczyciel spytał mnie, 
ile razy w tym roku ściągałam. Tak wprost. Policzyłam: 5 razy. 

„Wow, respekt” — pochwalił mnie — „Tylko 5 razy. Masz za-
datki na  myślącą osobę”. Ta odpowiedź brzmiała jak wyzwa-
nie. Starałam się bardziej myśleć, niż kuć. Bardziej rozumieć,  
niż wiedzieć.

Innym razem na klasówce z przedmiotu ścisłego, które-
go my, wybitni humaniści, nie rozumieliśmy, sorka zasłoniła 
się gazetą, udając, że ściana papieru między nami nie tylko 
zasłania jej oczy, ale również redukuje zdolności słuchowe. 
Na następnej godzinie obrzuciła nas znaczącym spojrzeniem, 
wstawiając oceny do dziennika i skomentowała: „Wyrośnijcie 
na porządnych ludzi, proszę was”. 

Wyrośliśmy? 
Nie wiem, ostatecznie dorosłe życie płynie dużo szybciej 

niż szkolne. Jeszcze mniej w nim czasu na zastanowienie się 
i refleksje. Jeszcze więcej okazji do pójścia na skróty. 

Ale może warto spytać, czego nauczyliśmy się w szkole? 
Mam przed oczyma wiele małych scen. Nie wszystkie były 

pozytywne. Szkoła nie była „tylko super”. Super było kilku na-
uczycieli, kilku dobrych przyjaciół, ale to wystarczyło. 

Dzisiaj sama uczę — wykładam. Moim studentom tłuma-
czę, że nie warto ograniczać się do bycia normalnym.  Staram 
się widzieć w nich potencjał, bo wiem, że kiedyś dostrzeżo-
no go we mnie. Pamiętam, jak dodało mi to skrzydeł. Czasem 
rzucam mimochodem, że następnym razem ktoś musi się bar-
dziej postarać, ale tym razem jeszcze go przepuszczę. Czasem 
otwieram wielką gazetę podczas trudnego egzaminu i zagłę-
biam się w lekturze... Wolę nie podcinać skrzydeł młodym. 

Życie mknie, nie dając wielu szans na spojrzenie w tył. Cza-
sem musi dać ją pytanie niepewnego studenta. Jestem dum-
na, mogąc je skomentować tymi słowami: „U nas tak nie było. 
U nas była dyskusja. Było myślenie. Były małe grzeszki i próby 
czynienia dobra na co dzień. Było po prostu fajnie”.

Małgorzata Woźniak, 
absolwentka z 2011 r., dziś doktor teologii

Byliśmy w miarę normalni

Ewa Podgajna, Anna Bobryk-Chlipała, Małgorzata Król, ksiądz 
Mirosław Prasek... Za każdym z tych oraz innych pedagogów, 
pracowników, przyjaciół szkolnych stoi podobny tekst, któ-
ry  popełniłem, inspirując się osobą niezapomnianej Pani Sor-
ki Alicji Nawrotek. Za wszystko, czego doświadczyłem, jestem 
Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu oraz osobom, które 

je tworzyły, niezmiernie wdzięczny. Lubię wracać do Katolika, 
żeby powspominać czy pomodlić się w szkolnej kaplicy. Wciąż 
czuję, że KLO to mój dom, a ludzie, którzy tworzyli szkołę, 
to moja  Rodzina.

Jakub Mitek, absolwent  z 2001 r., dziś animator kultury
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Minęło już trochę czasu, 
a ja wciąż mam w pa-
mięci Dni Otwar-

te Katolika i moje wrażenia 
po  wejściu do klasy, gdzie ów-
czesny przewodniczący samo-
rządu uczniowskiego promo-
wał szkołę. Elegancko ubrany, 
patrzący prosto w oczy, z pasją 
mówił, dlaczego warto wybrać 
to miejsce. Później magnetycz-
ne słowa założyciela i wielo-

letniego dyrektora szkoły — ks. dr. hab. Adama Maja, 
prof.  KUL sprawiły, iż nie miałem już żadnych wątpli-
wości, że Katolik jest w sam raz dla mnie. Siedząc wtedy 
w sali, ani przez chwilę nie wyobrażałem sobie, że któ-
regoś dnia będę mógł przyłożyć pióro do papieru, a ści-
śle mówiąc — palce do klawiatury i napisać parę słów 
o wyjątkowej Szkole, która ubarwiła życie kolejnemu jej 
absolwentowi.

Te sześć lat, bo miałem szczęście być uczniem Kato-
lickiego Gimnazjum oraz Katolickiego Liceum Ogólno-
kształcącego im. św. Filipa Neri, to czas nadzwyczajny. 
Szkoła dysponowała zawsze świetną kadrą. Dzięki na-
uczycielom Katolik nie był typową szkołą, gdzie sie-
dzi się w ławkach i zapełnia zeszyty. Nie przesadzę, jak 
stwierdzę nieskromnie, że  do chwili obecnej Ci wyjąt-
kowi nauczyciele sprawiają, że Szkoła jest kuźnią wro-
dzonych talentów. Parafrazując Sławomira Mrożka, po 
jednych szkołach zostaje nuda i  właśnie jakby zakalec 
w głowie, a po Katoliku jest żwawiej, świat jakiś ciekaw-
szy i godzien uwagi.

Pamiętam też doskonale epicentrum Szkoły — dłu-
gi korytarz — umieszczony u stóp okazałych schodów. 
Tam właśnie tłoczyliśmy się i zawiązywaliśmy przyjaźnie 
na całe życie. Stanowiliśmy pełną wigoru, hałaśliwą grupę. 
Co istotne, krąg przyjaciół nie ograniczał się do jednego 
rocznika. Poznałem wiele starszych koleżanek i wielu ko-
legów. Dziś my, uczniowie Katolika, mamy świadomość, 
że postanowiliśmy w pełni wykorzystać okazję, jaką da-
wała nam Szkoła i faktycznie mieliśmy zabawę, jak nigdy 
wcześniej i nigdy później. Dzięki niej mogliśmy zwiedzić 

znaczną część Europy, 
uczestniczyć w  wy-
mianach międzyna-
rodowych, uzyskać 
certyfikat z języka 
niemieckiego, który, 
przyznam się, po dziś 
dzień jest dla mnie 
przepustką na „salony” 
konferencji między-
narodowych. To w tej 
Szkole można było zo-

stać dziennikarzem KLON-u. Nie ukrywam, że poczułem 
przypływ pewności siebie, jak zobaczyłem swój pierwszy 
artykuł w gazecie szkolnej Katolika. Tym bardziej, że moja 
licealna wychowawczyni i polonistka — Maja Janczykow-
ska-Kuna, która zawsze potrafiła zarazić literaturą, była 
dla mnie najważniejszym głosem KLON-u. 

Byłem dumny jak paw, kiedy Wojciech Ługowski, 
aktor Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego 
w Radomiu, „głowa” i „szyja” Scene, zaprosił mnie do ze-
społu. Ten najstarszy szkolny teatr w  Radomiu dzięki 
swojemu reżyserowi, a także Agnieszce Kobierskiej od-
powiedzialnej za muzykę i Wojtkowi Sałkowi, który pra-
cował nad scenografią i kostiumami, nadał nowy wymiar 
teatralnej przygodzie. Mistrz Ługowski, elektryzując cały 
zespół, udzielał arcycennych rad i ukazywał, że świat te-
atru to nie tylko scena.

Taki właśnie był i jest Katolik. Szkolne zajęcia stawały 
się prawdziwym konglomeratem wyzwań i niebagatel-
nych osiągnięć. Piękny czas. Dzięki ogromnemu doświad-
czeniu i wyjątkowym zdolnościom ks. Mirosława Praska 
szkoła jest naprawdę szczególna. Ja i kilka pokoleń ab-
solwentów Katolika mamy ogromny dług wdzięczności 
wobec Niej. Jedyne, czego możemy sobie życzyć, to ko-
lejnych wspaniałych lat dla naszego liceum. Życzę zatem 
mojej Szkole wszystkiego najlepszego z okazji 30 urodzin. 
Niech nadal gromadzi tak wspaniałe osobowości!

Piotr Kobylski, absolwent z 2012 r., dziś doktor nauk 
społecznych w dyscyplinie naukowej — nauki prawne

Katolik — w sam raz dla mnie



wrzesień 2021 — KLON 11

Nieczęsto zdarza mi 
się wracać myśla-
mi do lat szkolnych 

i  bynajmniej nie jest to spo-
wodowane brakiem miłych 
wspomnień z tego okre-
su. Możliwe, że po prostu 
nie jestem jeszcze w wieku, 
w  którym nostalgia przej-
muje kontrolę i usadza mnie 
w ostatniej ławce sali numer 
7. Tak, życie przeszłością 

na  pewno będzie urozmaicało mi emeryturę w podob-
nym stopniu, co granie w Minecrafta z pomocą chipa 
Neuralink. Na te piękne czasy trzeba jednak zapracować. 
Właśnie gdy ścieramy się z ciężkimi wyzwaniami doro-
słości, procentują najważniejsze rzeczy, które wynieśli-
śmy ze szkoły — wartości wpajane przez nauczycieli. 

Cieszę się, że w Katoliku spędziłem aż 6 lat. Wystar-
czająco dużo czasu, żeby nawet w takim leniu jak ja pan 
Jagiełło zaszczepił cząstkę swojej pracowitości i sumien-
ności. Miałem szczęście do wychowawców, bo wcześniej 
opanowania i szacunku do drugiej osoby mogłem uczyć 
się od księdza Woszczyka. Dociekliwość, która przydaje mi 
się obecnie w pracy, to już zasługa stanowczej, ale zawsze 

rzeczowej pani Skuzy. Za to pan Kuna użyczył mi nieco 
swojego poczucia humoru i pasji do kina ambitniejszego 
niż taśmowe produkcje Marvela. Ciekawość świata i szcze-
rość (czasem do bólu) to kolejne atuty niezbędne w moim 
zawodzie, a zaczerpnięte prosto z lekcji fizyki pani Chmie-
lewskiej. Znowu wspomniałem o pracy — wyjaśnię więc — 
jestem dziennikarzem, ale o występach przed kamerą nie 
mógłbym nawet pomarzyć, gdyby nie zajęcia z panem Łu-
gowskim. Nie mogę nie wspomnieć też o wuefistach — cała 
rodzina Mazurkiewiczów pokazała mi, czym jest ambicja, 
a kiedy myślałem, że mam jej pod dostatkiem, z błędu wy-
prowadził mnie pan Marian Woźniak i przypomniał, że po-
trzebuję jej „przynajmniej ze sto razy tyle”. Może niektórych 
by to zdołowało, ale mnie pogodą ducha i szerokim uśmie-
chem już wcześniej zaraził pan Figaszewski. 

Pamiętajcie kochani! Szkoła może się obecnie koja-
rzyć z wczesnym wstawaniem, pracą domową czy szla-
banem po wywiadówce, ale wy też z perspektywy czasu 
docenicie możliwość interakcji z nauczycielami. A jeżeli 
w swoich wspomnieniach pominąłem niektórych, to tyl-
ko dlatego, że jeszcze nie miałem okazji skorzystać z tego, 
co im zawdzięczam.

Krzysztof Chomicz, absolwent z 2014 r., 
dziś dziennikarz

10 800. Tyle dni istnieje już 
KLO.

7200. W przybliżeniu 
właśnie tyle godzin w nim spę-
dziłam. Całkiem sporo czasu...

Czasami żałuję, że nie mogę 
na chwilę „wejść do tamtej 
wody”. Otworzyć drzwi i powie-
dzieć serdeczne „Dzień dobry” 
Panu Mieciowi na portierni.

Usłyszeć dzwonek. Drodzy 
obecni Uczniowie — czy dzwo-

nek w KLO zachował tę przedziwną właściwość, że im 
bliżej ostatniej godziny lekcyjnej, tym radośniej dzwoni?

Pobiec do szafki i wyjąć potrzebne podręczniki. 
Wejść do klasy. I zobaczyć je wszystkie. Byłyśmy 100% 

kobiecą klasą, dopiero później dołączył do nas Adam. 
Niektóre relacje z biegiem lat przeobraziły się w przyjaź-
nie. Jestem za nie wdzięczna.

Pierwsza lekcja... Co dzisiaj w planie? 
Jest kilku takich nauczycieli, których wspominam 

z ogromnym sentymentem. W końcu spędziłam z nimi 
najwięcej czasu.

Pani Spólna. Zainspirowała mnie do uważnego prze-
żywania kultury. Tak uważnego, że potem często słysza-
łam: „Mileno, znowu nadinterpretujesz”. Pani Profesor 

— ale czy kultura nie zaprasza nas właśnie do interpreto-
wania sercem? Na swoją miarę?

Pani Skuza. Zainspirowała mnie do starannego przy-
glądania się faktom — w szerokim kontekście. Nieważne, 
czy chodzi o sytuację gospodarczą, polityczną i społecz-
ną Polski za czasów Władysława Łokietka, czy dziś.

Pani Chmielewska. Zainspirowała mnie do stawiania 
sobie pytania: „Dlaczego”. Dlaczego tak to działa? Dla-
czego tak jest? Dlaczego warto to zrobić?

Pan Jagiełło. Zainspirował mnie do wytrwałego dąże-
nia do celu. W końcu dobrobyt rodziny zaczyna się bu-
dować od pierwszej deski do krojenia.

Pani Kieruzel. Zainspirowała mnie do łagodności 
w rozmowie z drugim człowiekiem.

Mogłabym jeszcze długo wspominać. W 7200 godzin 
dzieje się naprawdę dużo. Ważne, by nie być biernym 
obserwatorem, lecz świadomym uczestnikiem.

Milena Paduch (Peć), absolwentka z 2015 r., 
dziś psycholog

30 lat temu powstała w Radomiu szkoła wyjątkowa. Pieczę nad wychowaniem uczniów 
sprawowali wybitni pedagodzy. Ich metody, styl, postawa i zaangażowanie odcisnęły piętno 
na życiu wielu młodych niepokornych. Niektórych nauczycieli wspominamy po dziś dzień. 
Oto literackie obrazki wskrzeszające pamięć o naszych przewodnikach z lat szkolnych.

Chodząca encyklopedia, fachman, wyga, mistrz...
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Rodzinnie o szkole

R ok 2012, 31 maja, rano. Ostatni dzień 
rekrutacji do Katolickiego Gimnazjum 
im. św. Filipa Neri. Bardzo dobrze pa-

miętam ten dzień, ponieważ to wtedy w ostat-
niej chwili złożyłam papiery w sekretariacie. 
Pełna trwogi, ponieważ jako jedyna z podsta-
wówki postanowiłam iść do innej szkoły, niż 
reszta mojej klasy. Bałam się przy tym osa-
motnienia. Egzamin szóstoklasisty także nie 
poszedł mi tak, jak sobie wymarzyłam, stąd 
niepewność, czy w ogóle mnie przyjmą. Wa-
hałam się do ostatniej chwili, ostatecznie 
postanowiłam zaryzykować. Wstałam rano, 
spytałam mamę, czy zawiezie mnie na Grzy-
bowską i tak zaczęła się moja przygoda z Ka-
tolikiem.

Pierwsze wspomnienie, które na zawsze pozostanie 
w mojej pamięci, to film o św. Filipie Neri pt. „Preferi-
sco il paradiso”. Wyświetlono nam go podczas wyjazdu 
integracyjnego. Poleciłam go wielu osobom i sama bar-
dzo chętnie do niego wracam. Poruszył mnie na wskroś. 
Uświadomił, że rzeczy materialne nie mają dużej warto-
ści. Warto za to służyć Bogu, czyli wspierać najsłabszych 
i najbiedniejszych. 

Najpopularniejszy utwór z filmu miałam przyjem-
ność śpiewać w chórze szkolnym podczas różnych uro-
czystości. To kolejne wspomnienie, do którego wracam 
z przyjemnością. Pamiętam, że zaczęło się niewinnie. 
Za zachętą siostry Beatki dołączyłam do scholi. Czułam 
się tam jak ryba w wodzie i choć występy solowe nie były 
dla mnie, to śpiewanie przed całą szkołą na Mszy świętej 
nie przerażało mnie.

Ze wzruszeniem wspominam także przedstawie-
nia pasyjne w naszym Oratorium, które trafiały prosto 
w  serce i wzruszały do łez. Mogę z dumą powiedzieć, 
że współtwórcą była moja wychowawczyni — pani Maja 
Janczykowska-Kuna, która też pozostawiła swój ślad 
w  mojej pamięci. Zawsze traktowała nas z matczyną 
czułością i lekką pobłażliwością, gotowa pomóc lub po-
rozmawiać.

Gdy nadszedł czas rekrutacji do liceum, nie myślałam 
nawet o żadnym innym miejscu, tylko starym dobrym 
Katoliku. Relacje zawiązane z nauczycielami na prze-
strzeni trzech lat, ich indywidualne podejście do ucznia, 
wysokie kompetencje i pasja, którą można było dostrzec 
w ich oczach, gdy przekazywali nam wiedzę — tyle wy-
starczyło, by podjąć decyzję. I może to, że przyjaciółka 
także tam szła. 

Choć bardzo się bałam, że nie zaakceptuje mnie 
grupa, w Katoliku poznałam wielu wartościowych lu-
dzi, z którymi do dziś utrzymuję kontakt. Dzięki temu, 
że szkoła jest kameralna, utworzyła się wspólnota. Znali-
śmy się wszyscy. Nawet dało się odczuć, że starsi koledzy 
są naszymi opiekunami, pokazują nam szkołę i zdradza-
ją szkolne sekrety. Wszystko to wspominam, czując cie-
pło w sercu. Nigdy nie bałam się wejść do swojej szkoły, 

bo wiedziałam, że nic złego nie może mnie tam spotkać. 
No chyba, że jedynka z matematyki...

Katarzyna Kupidura, absolwentka z 2018 r.

Jako młodsza siostra obserwowałam, jak Kasia odkry-
wa nowe miejsce, jakim był Katolik. Wiele wycieczek 
organizowanych w przeróżne miejsca, także za gra-

nicę. Nadal pamiętam, jak szczęśliwa była moja siostra, 
gdy w pierwszej klasie gimnazjum miała możliwość po-
jechać do Londynu. Pamiętam przepiękne i zabawne 
przedstawienia szkolnego Teatru Scene, na które także 
chodziłam z rodziną, zanim jeszcze zostałam uczenni-
cą Katolika. Nie było mi dane doświadczyć życia gim-
nazjalnego, ale w ósmej klasie brałam pod uwagę wybór 
tej szkoły i złożyłam papiery do liceum. Wahałam się do 
ostatniej chwili między dwiema szkołami. Widząc jed-
nak, jak moja siostra rozkwitła w Katoliku, jak dobrze się 
tam czuła, zdecydowałam się postawić na KLO. 

W pierwszych dniach towarzyszył mi strach i niepew-
ność przed nieznanym. Jaka będzie klasa, jacy nauczycie-
le? Na szczęście obawy okazały się zbędne. Po roku w tej 
szkole jestem w stanie stwierdzić, że podejście pedagoga 
do ucznia jest profesjonalne i indywidualne. Zajęcia pro-
wadzone są w sposób interesujący, często zabawny. Nie 
są wcale stresujące, a skłaniają do myślenia i refleksji. 

Do wyboru Katolika przekonał mnie również aspekt 
duchowy — piątkowe Msze święte, modlitwa przed 
lekcjami i po zajęciach. Dumnie noszę krzyż na szyi, 
nie wstydzę się tego i wiem, że w tej szkole nikt nie bę-
dzie mi z tego powodu dokuczał.

Moja przygoda z Katolikiem dopiero się rozpoczę-
ła, ale już teraz nie mogę się doczekać kolejnych lat, 
bez żadnej jedynki z matematyki...

Barbara Kupidura, uczennica kl. 2a

Bycie mamą jest czasem ciężkie. Z jednej strony 
chcesz dla swoich dzieci jak najlepiej, z drugiej 
wiesz, że nie możesz narzucić im swojej decyzji 

czy opinii. 
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Kiedy myślę o pierwszym 
dniu w Katoliku, ze zdu-
mieniem odkrywam, 

że  był to 3 września 2012 roku. 
Pamiętam też, że nie mogłam 
znaleźć swojej sali, przypomi-
nam sobie cały szpaler nowych 
twarzy, moją wychowawczynię 
oraz to, że zajęłam miejsce koło 
blondynki w okularach, która 
wydawała mi się sympatyczna. 
Dziś, po 9 latach, w miejscu, któ-

rego tak intensywnie szukałam, znajduje się kaplica szkol-
na. Anonimowe osoby prędko zyskały imiona i charakter, 
zaś ich zdjęcia przewijają się aktualnie w moich mediach 
społecznościowych. Nadal utrzymuję kontakt z opiekun-
ką dawnej klasy i właśnie wracam ze spotkania z najlepszą 
przyjaciółką, z którą połączyła mnie kiedyś gimnazjalna 
ławka. To ludzie są największą i pierwszą zaletą Katolika.

3/9, czyli gimnazjum

Najlepszą pamiątką z tamtego okresu są dla mnie fil-
miki klasowe, zmontowane z rzeczywistych zdjęć i  na-
grań z przerw, wycieczek czy wspólnych wyjść. Do dziś na 
spotkaniach towarzyskich oglądamy wszystkie 10 części. 
To dowód, jak bardzo lubimy wracać do tamtej atmosfery. 
Budowaliśmy ją w dużej mierze my sami, ale nie udałoby 
się to, gdyby nie udział nauczycieli i sprzyjające okolicz-
ności, które stwarzały nam szkolne mury. Obiektywnie 
byliśmy po prostu zwykłą klasą, dzieciakami z pograni-
cza pokolenia milenialsów i genZ (łącznie ze wszystkimi 
tego konsekwencjami).  Z perspektywy członka szkolnej 
społeczności dostrzega się natomiast nie surowe fakty i 
wydarzenia, które można oceniać w kategoriach mądre/
głupie, dobre/złe, potrzebne/bezcelowe. Z tamtego okre-
su pamiętam lepiej samą drogę, to, że praktycznie każdy 
dodawał coś od siebie, bo atmosfera w szkole i klasie była 

naszą wspólną sprawą, a dbanie o nią niepisanym obo-
wiązkiem, z którego każdy intuicyjnie wywiązywał się 
najlepiej, jak potrafił.

6/9, czyli liceum

Moim największym oczekiwaniem odnośnie liceum 
było to, żeby „było jak dotychczas”. Ale czas nie stoi 
w miejscu, ja się zmieniałam, a razem ze mną dorośli moi 
rówieśnicy. Inaczej podchodzili do nas także nauczyciele. 
Zaczęli nas traktować po partnersku. W okresie, gdy każ-
dy młody człowiek chce być już brany na poważnie, lek-
cje HiS-u, polskiego, a nawet biologii i chemii stawały się 
miejscem, gdzie można było dyskutować, wyrazić swoje 
zdanie, ale także poznać opinię innych.

9/9, czyli studia

Dzisiaj jestem na IV roku kierunku lekarskiego 
na  Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. I jako 
studentka stwierdzam, że bycie uczniem Katolika nie 
kończy się na maturze. Dalej Utrzymuję regularny, 
choć ograniczony przez dzielące nas kilometry, kontakt 
z  przyjaciółmi z  gimnazjum i liceum. Czasem nawet 
udaje mi się odwiedzić dawne mury albo przynajmniej 
wybrać trasę przez Grzybowską, kiedy jestem w okolicy. 
Miłą namiastką czasów szkolnych są także przypadko-
we spotkania z profesorami z dawnej szkoły, chociażby 
w galerii handlowej, na ulicy czy tak jak ostatnio — w po-
radni, gdzie razem z opiekunką moich praktyk studenc-
kich przyjmowałyśmy pacjentów.

Tożsamość nie jest jednolitym bytem. Składa się ra-
czej z mniejszych klocków, a wśród tych budujących 
moje Ja, poza fartuchem i stetoskopem, są także okropne 
ubrania z filmików klasowych i błękitna szkolna koszul-
ka. Co dołączy za kolejne trzy lata? Sama jestem ciekawa.

Monika Nowakowska, absolwentka z 2018 r.

9 lat

Gdy moje córki wahały się, podejmując decyzję o wy-
borze szkoły, ja trzymałam emocje na wodzy, ponieważ 
nie chciałam decydować za nie. Jednak w głębi duszy 
prosiłam Boga, żeby uczyły się w Katoliku. Dla rodzica 
bardzo ważne są bezpieczeństwo dziecka i jego dobre sa-
mopoczucie, a ja wiedziałam, że w tej szkole nie będę od-
chodzić od zmysłów, zastanawiając się, czy czasem ktoś 
nie poniża właśnie mojej córki. Dlatego, gdy usłyszałam 
od nich odpowiedź: „Katolik”, odetchnęłam z ulgą. By-
łam pewna, że oddaję moje córki w dobre ręce, które je 
poprowadzą w świat nauki. Wiara i patriotyzm są dla 
mnie niezwykle ważnymi wartościami i jestem wdzięcz-
na za to, że są one wpajane dzieciom, by później wyszły 
z tej szkoły, kochając Boga i swój kraj. 

Bardzo dobre wrażenie wywarło na mnie też po-
dejście nauczycieli do nauczania i do ucznia. Ich chęć 
wytłumaczenia materiału nawet po zajęciach, pomoc 
w osiąganiu jak najlepszych wyników, motywujące 
do działania słowa. Wiem, że Basia od zawsze stresowa-
ła się pójściem do tablicy i odpowiedzią ustną, lecz w tej 
szkole udało jej się przezwyciężyć strach, bo wiedziała, 
że nikt jej nie wyśmieje, gdy nie będzie czegoś wiedziała. 
Czuję wewnętrzny spokój, wiedząc, że moje obie córki 
miały szczęście uczęszczać do KLO, kocham je i jestem 
z nich dumna. Niezależnie od tego, ile jedynek z mate-
matyki dostaną...

Katarzyna Kupidura, mama Kasi i Basi
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Gdy sześć lat temu rozpoczę-
łam swoją przygodę z Kato-
likiem, nie spodziewałam 

się, jak ważnym stanie się on dla 
mnie miejscem. Mimo że rozpo-
częcie nowej szkoły zawsze jest 
sporym wyzwaniem, już po paru 
dniach spędzonych w  Katoliku 
czułam się jak u siebie, szybko od-
nalazłam swoje miejsce w społecz-
ności klasowej i szkolnej. Trzy lata 
później nie miałam wątpliwości, 
którą szkołę średnią wybrać. 

   Wspominając czas spędzony 
w KLO, mam przed oczami przy-

jaciół, których poznałam w ciągu ostatnich sześciu lat. Widzę 
bardzo kompetentnych i troskliwych nauczycieli. Na długo 
w mojej pamięci pozostaną wycieczki oraz wydarzenia szkol-
ne, w których brałam udział. Szczególnie ważny w kalendarzu 
był dla mnie początek listopada. Właśnie wtedy co roku przy-
gotowywaliśmy „Wyśpiewaną Niepodległą” — koncert, w któ-
rym brałam udział aż cztery razy. 

 Mimo że w drugiej klasie liceum naszą szkolną codzien-
ność odmieniła pandemia, nie przestaliśmy mieć ze sobą kon-
taktu. Nawet podczas zajęć zdalnych, gdy możliwość  spotkań 
była mocno ograniczona, czułam, że jestem częścią Katolika. 
Trudno będzie uczyć się w innym miejscu, spędzać czas z in-
nymi ludźmi. Trudno być absolwentką KLO. 

Anna Lach, absolwentka z 2021 r., stypendystka premiera

Wspomnienia ze szkolnej ławy

Decyzja o wyborze Katolika 
była spontaniczna i zro-
dziła się podczas waka-

cyjnych rekolekcji oazowych dla 
młodzieży w Dąbrówce. Pozna-
łam tam Magdalenę Chmielewską 
(dziś już lekarz Magdalenę Wilk), 
która z zachwytem opowiadała 
o  gimnazjum, do którego się do-
stała. Pomyślałam wtedy: „Może 
mama miała rację i warto się od-
ważyć — pójść gdzieś dalej niż 
do rejonowego gimnazjum”. 

Teraz wiem, że był to jeden 
z pierwszych, dojrzałych i lepszych 

wyborów w moim życiu. W murach szkół księży filipinów spę-
dziłam sześć wyjątkowych lat. Nauka i czas spędzony  na Grzy-
bowskiej w dużym stopniu ukształtowały moje życie duchowe 
i zainteresowania, które dziś zamieniam w umiejętności.

KLO wyróżnia indywidualne podejście do ucznia. Dzięki 
temu każdy ma szansę osiągnąć świetne wyniki w nauce bez 
stresu i bez uczestniczenia w wyścigu szczurów.  Katolik to 
coś więcej niż szkoła — to wspaniali ludzie, niezapomniane 
wydarzenia na szkolnych korytarzach, a także niestandardowe 
wycieczki — dla mnie szczególnie wyjątkową była ta do Paryża 
i Disneylandu — które pozostają w sercu na całe życie. 

Z perspektywy czasu z dumą wspominam również uroczy-
stości i tradycje szkoły — klimat środowych Mszy świętych 
na korytarzu, próby scholi i radość całej wspólnoty w święto 
naszego patrona. 

Z wielkim sentymentem wspominam nauczycieli, którzy 
poświęcali się swojej pracy i byli bardzo cierpliwi do uczniów. 
Pobyt w liceum pozwolił mi dobrze przygotować się do eg-
zaminu dojrzałości oraz do podjęcia wymarzonych studiów 
na kierunku germanistyka na Uniwersytecie Warszawskim. Je-
stem wdzięczna sorkom: Ewie Podgajnej, Katarzynie Kluczny 
i  Sylwii Kotowskiej-Kieruzel za przekazywanie wiedzy, wy-
miany międzynarodowe, serce do uczniów i motywowanie nas 
do nauki języka niemieckiego, który stał się częścią mojego za-
wodowego życia.  

Dziękuję mojemu niezastąpionemu wychowawcy sorowi 
Arturowi Jagielle za cierpliwość,  a także każdą cenną uwagę, 
wskazówki, długie rozmowy i wsparcie oraz księdzu dyrekto-
rowi Mirosławowi Praskowi za to, że w tak ważnym dla mnie 
dniu (6 lat temu) pobłogosławił moje małżeństwo.

KLO to najlepsza szkoła, aby rozwijać się duchowo i inte-
lektualnie, poznawać niezwykłych ludzi i stawać się szczęśli-
wymi przez czynienie dobra. 

Aleksandra Lewicka-Gawryś, absolwentka KLO z 2011 r.,  
stypendystka premiera

8 lat temu pisałem maturę 
w Katoliku. Miałem ten przy-
wilej, że uczęszczałem naj-

pierw do  katolickiego gimnazjum, 
a potem do liceum. Przywołując 
pierwsze wspomnienia z  gim-
nazjum, musiałbym cofnąć się 
do 2007 roku. Były to czasy, w któ-
rych maseczki na twarzy kojarzyły 
się jedynie ze  specyfikami mający-
mi zapewnić wieczną młodość, ro-
dzice skonfrontowani z taktycznie 
milczącym synem mogli się dowie-
dzieć o ocenach jedynie na wywia-

dówce, a na lekcje dojeżdżało się, słuchając muzyki z „empe-
trójki” (szybki research — ponoć te wciąż istnieją). W  tych 
egzotycznych warunkach przyszło mi mierzyć się z wyzwania-
mi w nowej, szkolnej rzeczywistości. Po początkowym szoku 
(wszak przyroda przeobraziła się w fizykę, biologię, chemię 

i geografię) odnalazłem się w gmachu na ul. Grzybowskiej. 
Szczególnie miłymi wspomnieniami okazały się dni spędzone 
na zielonych szkołach, zarówno w gimnazjum, jak i w liceum, 
dzięki którym miały możliwość rozwinąć się przyjaźnie. 

Czas mijał i z gimnazjalistów staliśmy się uczniami szkoły 
średniej. Zaangażowałem się nawet w działalność kółka z wie-
dzy o społeczeństwie. Z tego okresu szczególnie dobrze za-
pamiętałem kilka wydarzeń, ale przytoczę jedno. Już w klasie 
maturalnej zadebiutowałem na radomskich scenach rolą Józe-
fa w szkolnych jasełkach. Nie pamiętam żadnej swojej kwestii, 
natomiast ponoć — według słów mojego polonisty — było to 
pierwsze kilka zdań, które usłyszał ode mnie głośno i zrozu-
miale. Poczytuję to sobie jako osobiste osiągnięcie! 

Trudno podsumować ten sześcioletni okres w kilku zda-
niach, dlatego nie będę nawet próbował. Katolik to z pewno-
ścią miejsce, które mnie ukształtowało i wspominam go z sen-
tymentem.

Mateusz Brzeski, absolwent z 2013 r.
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Dlaczego Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
im. św. Filipa Neri jest dla nas szczególnie ważne? 

Martyna: W Katolickim Gimnazjum byłam 
od 2009 roku i nie znałam w klasie nikogo. W życiu bym nie 
pomyślała, że w klasie równoległej rozpoczął naukę pewien 
chłopak, którego dziś nazywam mężem. Ale do ślubu czy 
nawet przyjaźni była daleka droga. Ucząc się w gimnazjum, 
wiedzieliśmy o sobie tylko tyle, że chodzimy do dwóch rów-
noległych klas.

Łukasz: Będąc w gimnazjum, lepiej znałem mamę Marty-
ny niż ją samą, ponieważ była moją wychowawczynią.

W dalszym etapie edukacji wybrałem II LO im. Marii 
Konopnickiej, ale po pierwszym tygodniu wróciłem do Katoli-
ka i trafiłem do klasy z Martyną. 

Martyna: Wybór liceum to ważna decyzja. Dlatego zde-
cydowałam: zostaję w Katoliku! Wybrałam profil matema-
tyczno-fizyczny i w 2012 roku rozpoczęłam licealną przygodę. 
Łukasz był dla mnie jedynie kolegą z klasy.

Łukasz: Później przypadek sprawił, że na matmie sie-
dzieliśmy razem w ławce. Na jednej ze szkolnych wycieczek 
w II klasie liceum zakolegowaliśmy się, potem były pierwsze 
przyjacielskie spotkania, a także wspólnie spędzane przerwy. 
Przyjaźń kwitła, aż w końcu zaczęliśmy patrzeć na siebie tro-
chę w inny sposób.

Martyna: Pierwsze tematy naszych rozmów były bardzo 
romantyczne. Zaczęło się od pytań Łukasza o pracę domo-
wą na następny dzień. Nie myśleliśmy wówczas, że mogłoby 
to  przerodzić się w jakąś bliższą relację. Pomoc w trudnych 
zadaniach i siedzenie w jednej ławce na matematyce (matema-
tyka łączy ludzi!) sprawiły, że zaprzyjaźniliśmy się i coraz czę-
ściej można było znaleźć wspólne tematy do rozmów w szkole 
czy poza nią w gronie znajomych. 

Nagle poczuliśmy, że jesteśmy dla siebie bliscy. Na kilka 
miesięcy przed maturą zdecydowaliśmy się na następny krok. 
Krok był poważny, ponieważ od tej pory do szkoły przycho-
dziliśmy jako para.

Zawsze będziemy wdzięczni Katolikowi za to, że nas połą-
czył. Mimo że studiowaliśmy w różnych miastach, do dziś je-
steśmy razem. Od 2021 roku możemy odwiedzać mury szkol-
ne jako żona i mąż!

Łukasz: Na fundamentach przyjaźni zbudowaliśmy miłość, 
która ze szkolnej ławki zawiodła nas przed ołtarz, gdzie po-
wiedzieliśmy sobie sakramentalne „tak”.

Martyna i Łukasz Woźniakowie, absolwenci z 2015 r.

Katolik połączył nas na zawsze
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Granie w teatrze SCENE 
było niesamowitym do-
świadczeniem w moim 

życiu. Dzięki niemu spełniłem 
marzenie o byciu aktorem. Dziś 
z ogromną sympatią wspomi-
nam dni prób. Pomimo zmę-
czenia lekcjami, mając pstro 
w głowach, stawaliśmy na „sce-
nie” i pozwalaliśmy Sorowi 
Ługowskiemu, aby swoim ta-
lentem pedagogicznym i kunsz-

tem reżyserskim „lepił” z nas dojrzałe postaci sceniczne. 
Nierzadko pot, łzy i kawa (pita przez Sora) lały się stru-
mieniami. 

Podczas prób do pierwszego spektaklu w historii 
SCENE, czyli do „Teatrzyku Zielona Gęś” K.I. Gałczyń-
skiego panowała dość luźna, radosna atmosfera. W tej 
sztuce występowało 13 osób, więc nietrudno się domy-
ślić, że w trakcie prób nie doświadczaliśmy absolutnej ci-
szy. Zakulisowe rozmowy i niezbyt głośne śmiechy były 
akceptowane przez Sora tylko do pewnego momentu. 
Kiedy termin premiery zbliżał się nieubłaganie, a próby 
wkraczały w nieco bardziej zaawansowany etap, wtedy 
Sor swoim donośnym głosem zwykł nam zwracać uwagę, 
abyśmy bardziej przykładali się do grania swoich postaci, 
niż do ucinania sobie pogawędek. 

Podczas jednej z prób, kiedy gra-
ne były już obszerniejsze fragmenty 
spektaklu, a przerwy były robione 
tylko na  dokonanie drobnych po-
prawek w grze aktorów, ja wciąż nie 
mogłem odnaleźć sposobu na wcie-
lenie się w postać Potwornego Wu-
jaszka, którą przyszło mi zagrać. W 
oczach i  w  głosie Sora Ługowskie-
go wyraźnie rysowało się niezado-
wolenie. Słysząc coraz głośniejsze 
zakulisowe rozmowy kolegów, nie 
potrafiłem wydobyć z siebie odpo-
wiednio dobrej „potworności”, któ-

ra ożywiłaby moją postać. Na scenie czuć było napięcie 
i nerwową atmosferę, które najwyraźniej nie potrafiły 
przebić się za kulisy do moich kolegów i koleżanek, sku-
tecznie zagłuszane przez toczące się rozmowy. 

W pewnym momencie w sali rozległo się donośne 
„Ciszej tam, bo kupię pistolet i odstrzelę na koszt pań-
stwa!”. Wszyscy momentalnie zamarli. Zapadła cisza 
tak wielka, że tykanie wiszącego na ścianie zegara wyda-
wało się głośne jak bicie kościelnych dzwonów obwiesz-
czające pogrzeb. 

Nieudaną scenę, w której pojawia się Potworny 
Wujaszek, trzeba było powtórzyć. Zszedłem ze sceny 
i stanąłem za kulisami. Spojrzałem w oczy przerażonych 
kolegów. Wziąłem głęboki wdech i wychodząc ponow-
nie na scenę zrobiłem najpotworniejszą minę, jaką tylko 
potrafiłem. W pewnym momencie Sor Ługowski pode-
rwał się z krzesła, na którym siedział, zwinnym ruchem 
obrócił się i chowając się za krzesło, wykrzyczał: „Ja się 
boję!”. Wszyscy wybuchnęliśmy śmiechem, a Sor, trzęsąc 
się ze strachu, wychylił się zza krzesła i powiedział: „I tak 
masz, Zenobiusz, grać!”. 

Premiera spektaklu była bardzo udana i ogromnie 
emocjonująca, a od tego incydentu za kulisami panowały 
dyscyplina i cisza.  

Zenobiusz Kamiński, absolwent z 2005 r.

Teatr SCENE powstał 17 lat temu. Wielu uczniów Katolika miało niesamowite szczęście 
współtworzyć go, grać w spektaklach i wygrywać nagrody na ogólnopolskich festiwalach. Za-
chowali  w pamięci cudowne wspomnienia, które z okazji jubileuszu szkoły prezentujemy 
na łamach KLON-u.
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Od dziecka lubiłam wy-
stępować na scenie. 
Brałam udział w wie-

lu konkursach recytatorskich, 
akademiach szkolnych i przed-
stawieniach. Idąc do liceum, 
wiedziałam, że nie chcę rezy-
gnować ze swojej pasji, a „Ka-
tolik ma fajne zajęcia teatralne”. 
Kiedy we wrześniu zaczęłam 
naukę w KLO, pierwszą osobą, 
z jaką chciałam porozmawiać, 

był reżyser teatru — pan Wojtek Ługowski. Od pierw-
szej próby byłam po wrażeniem całej 
ekipy — wspomnianego pana Wojtka, 
jego pasji do teatru i profesjonalizmu, 
pani Agnieszki, która zawsze miała dla 
nas ciepłe słowo i pana Wojtka Sałka, 
który potrafił uspokoić sytuację. Byli 
też oczywiście starsi koledzy, którzy 
już grali w teatrze. 

Wiadomo, nie zawsze było łatwo 
i przyjemnie. Próby bywały długie, mę-
czące i pełne emocji. Były łzy i chwile 
zwątpienia. Jednak zawsze wiedzieli-
śmy, że możemy na siebie liczyć i jeste-
śmy jednym zespołem. Kiedy w czasie 
ferii zimowych, 2,5 miesiąca przed 
premierą „Męczeństwa Piotra Ohey-
’a”, złamałam nogę w kolanie, byłam 
załamana i pewna, że nie wystąpię 
w sztuce.  Pan Wojtek zadzwonił do 
mnie i powiedział: „Nie martw się, już 

wymyśliłem, jak zagrasz z kulami”. Po powrocie na próby 
cała grupa mnie wspierała i dodawała otuchy. 

Moment, w którym odebraliśmy I Nagrodę w IX Ogól-
nopolskim Przeglądzie Teatrów Szkół Katolickich w Józe-
fowie za „Męczeństwo Piotra Ohey’a” był bezcenny. 

Pasja, zaangażowanie, ciężka praca, wzajemne wsparcie 
i pomoc zawsze towarzyszyły całemu zespołowi SCENE. 

Od mojej przygody z teatrem SCENE minęło już kil-
ka lat, jednak nadal mam masę wspaniałych wspomnień 
związanych z tym czasem, a dyplomy SCENE wciąż wi-
szą na ścianach mojego licealnego pokoju. 

Olga Zagożdżon, absolwentka z 2008 r.

Pamiętam swoje początki w teatrze. To była pierw-
sza próba do przedstawienia jasełkowego. Jeszcze 
nie wiedziałam, jaka będzie moja rola w spektaklu. 

Siedzieliśmy w ławkach i prof. Ługowski poprosił, żebym 
krzyknęła. Wtedy wydałam z siebie jakiś dziwny, stłu-
miony dźwięk. Strasznie się speszyłam, ale spróbowałam 
jeszcze raz. Za drugim razem się udało.

Może wydawać się to bardzo banalne zadanie, 
bo  przecież wszyscy umiemy krzyczeć. Z perspektywy 
czasu widzę, czego nauczyło mnie „krzyczenie” i ile ko-
rzyści (których nie byłam świadoma jako nastolatka) dał 
mi teatr. To bardzo ważna umiejętność umieć podkre-

ślić to, że się „jest”. „Krzyczenie” pozwoliło mi zabierać 
głos w debatach, prezentacjach, odpowiadać na pytania 
na wykładach. Pozwoliło mi jako kobiecie odnaleźć się 
w świecie architektury, tak bardzo zdominowanym przez 
mężczyzn i  odkryć to, w jaki sposób chcę kształtować 
swoją ścieżkę zawodową. Pozwoliło mi również podej-
mować odważne kroki, które diametralnie zmieniały 
moje życie. To właśnie tam, w sali nr 7, na próbie Teatru 
SCENE, nauczyłam się krzyczeć.

Alicja Prusińska, absolwentka z 2014 r.
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Teatr Scene... Tak napraw-
dę to dzięki niemu stałam 
się uczennicą Katolickie-

go Liceum Ogólnokształcącego 
im. św. Filipa Neri w Radomiu. 

W szkole podstawowej, 
w której pracowała moja mama, 
poznałam pana Wojciecha 
Ługowskiego. Byłam świeżo 
po egzaminach gimnazjalnych 
i  czekał mnie wybór szko-
ły średniej. Dowiedziałam się, 
że  jest taka szkoła jak Katolik, 

że Pan Wojtek uczy tam retoryki, a co najważniejsze — 
prowadzi tam teatr.

Od najmłodszych lat kochałam występy na scenie. 
Możliwość pracy z zawodowym aktorem w całkiem 
nowym środowisku oraz kształcenia się w cieszącej się 
uznaniem szkole była bardzo kusząca. Na tyle, że byłam 
w stanie niemal codziennie, przez 3 lata wstawać o szó-
stej rano i dojeżdżać ponad 30 km do celu.

Z perspektywy czasu stwierdzam, że było warto! 
Poznałam wspaniałych ludzi, zarówno pracowników 
(wszystkich, bez wyjątku!), jak i moich nowych znajo-
mych. No i dołączyłam do ekipy Teatru Scene — do lu-
dzi, którzy, podobnie jak ja, kochali aktorstwo. 

Pierwszym spektaklem, w którym wzięłam udział, 
były Jasełka (2013). Zagrałam Maryję. Nie zdziwiło mnie 
to  szczególnie, ponieważ odkąd pamiętam, ze względu 
na moją dość nietypową urodę, byłam obsadzana w tej roli. 
Któregoś roku obchodziłam nawet 10-lecie bycia Maryją. 

Nie zapomnę nigdy jednej z pierwszych prób w zim-
nym oratorium. Stałam owinięta szalami, przytulałam 
do siebie lalkę i niespodziewanie przyszedł nas odwie-
dzić ksiądz dyrektor Mirosław Prasek. Przywitał się z ze-
społem, przyjrzał mi się bacznie i powiedział z radością: 

„Nareszcie będziemy mieli prawdziwą Maryję. Od razu 
widać, że Żydóweczka!”. Był to zdecydowanie najdziw-
niejszy komplement, jaki usłyszałam w życiu, ale do dziś 
wspominam go z uśmiechem. Najwidoczniej słowa te 
okazały się na tyle przekonujące, że grałam Matkę Boską 
przez 3 lata pobytu w KLO. Zmieniali mi się tylko Józefo-
wie. A tak bardzo chciałam kiedyś zagrać diabła...

Wystąpiłam jeszcze w „Balu, jakiego by Ionesco nie 
wymyślił” (2014), opartym na koncepcji teatru absurdu, 
„Małym Księciu” (2015), gdzie miałam okazję wcielić się 
w szalonego Bankiera i w „Nowych Szatach Króla” (2016), 
w których pojawiłam się już na sam koniec mojej teatral-
nej przygody w Katoliku, ale zagrałam jakże wdzięczną 
rolę Pokojówki. 

Doświadczenie zdobyte w teatrze Scene zaowocowa-
ło w przyszłości. Jak każda pasjonatka-aktorka snułam 
plany związane z akademią teatralną, ale Pan poprowa-
dził mnie inną drogą, choć również teatralną. Po skoń-
czeniu liceum postanowiłam studiować na KUL-u filolo-
gię słowiańską. Trafiłam tam pod skrzydła ks. Mariusza 
Lacha (o którym zresztą jeszcze za czasów szkolnych 
wspominał mi pan Wojtek). 

Pod okiem księdza Mariusza rozwijam swoją pa-
sję w Teatrze ITP, a trzy lata temu wraz z przyjaciółmi 
założyliśmy własny teatr uliczny — Legendarni. Wy-
stępujemy na ulicach i staramy się wywołać uśmiech 
na twarzach przechodniów. Gramy baśnie, bajki, klech-
dy, podania, legendy polskie i nie tylko. Teatr Scene oka-
zał się dla mnie trampoliną do świata artystów. Jestem 
za to wdzięczna ludziom, którzy go tworzyli. 

Marcelina Simian, absolwentka z 2016 r.

Dzięki sorowi Ługowskiemu zdałem so-
bie sprawę z tego, że „zabawa w teatr” 
to świetne zajęcie na piątkowe popołu-

dnia. Dzięki tej odskoczni mogłem robić coś, 
co sprawia mi ogromną frajdę. Teatr SCENE 
to  dla mnie przepiękne wspomnienia, nie-
samowici ludzie i kuźnia talentów. To jedno 
z  najciekawszych przeżyć, jakie mnie spotka-
ło. Każda nocna próba, każde czytanie scena-
riusza, każdy krok, jaki popełniłem na scenie, 
w  pewien sposób ukształtowały mój charak-
ter. Sądzę, że  to, czego doświadczyłem, przy-
daje się po  dziś dzień i mogę to wspominać 

z uśmiechem na twarzy.

Michał Pierściński, absolwent z 2017 r.
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Ciężko powiedzieć, czego 
oczekiwałam, ale wy-
obrażałam sobie szkołę 

jak każdą inną — Gimnazjum 
2.0. z wymagającymi nauczycie-
lami i nową klasą. Jedyne, czego 
byłam pewna, to tego, że choć-
by się paliło, postawię na swo-
im i dołączę do Teatru Scene. 
Z sorem Wojtkiem Ługowskim 
miałam styczność już w podsta-
wówce i zaszczepiona wtedy mi-
łość do teatru powoli rozwijała 

się i zapuszczała korzenie. Na szczęście (głównie mowa 
tu o szczęściu pana Wojtka, potrafiłam być naprawdę 
zdeterminowana i zawzięta w drodze do celu) dość szyb-
ko zostałam zaproszona do teatru i rozpoczęła się jedna 
z najlepszych przygód, jakich mogłam doświadczyć. 

Zaczęło się niepozornie. Moja postać pojawiała się 
na scenie dosłownie na 5 minut (może dlatego taki tytuł 
sztuki), ale do tych kilku chwil prowadziła seria małych 
gestów, które wykonywałam, siedząc wśród publiczności. 
Za pierwszym razem oglądanie reakcji widzów było upa-
jające, niemalże przeoczyłam swój moment, zasłuchana 
w śmiech widowni. Tuż obok mnie siedział kolega z rów-
noległej klasy i fakt, że mnie nie rozpoznał, dodawał mi 
skrzydeł tak bardzo, że prawie wyskoczyłam ze swoich 
wełnianych babcinych skarpetek. Jak tylko podniosłam 
się i światło reflektora skierowało się na mnie, cicho wy-
krzyknął: „O Boże, to Olga!”, a ja prawie udławiłam się 
zduszonym okrzykiem triumfu. 

W czerwcu pierwszej klasy liceum pojechaliśmy 
ze sztuką na festiwal do Szczecina. Byliśmy równie pod-
ekscytowani, co zdenerwowani, bo w konkursie brały 
udział teatry z całej Polski, często mające dłuższy staż 
wspólnego grania niż nasz ówczesny zespół. Wiedzieli-
śmy, że gramy coś fajnego. Nasza dobra zabawa musiała 
udzielić się widowni, która zaskakiwała nas śmiechem 
w momentach, w których nawet tego nie planowaliśmy. 
Tuż przed moim wyjściem na scenę postanowiłam we-
pchnąć się na ławkę obok jurorów, jednemu z nich gwał-
townie wręczając reklamówkę z zakupami. Ukradkowe 
spojrzenia wymieniane między zespołem mówiły zgod-
nie: „Idzie nam super, oby tak dalej”. Tego roku wyje-
chaliśmy z festiwalu z kilkoma nagrodami — aktorskimi, 
dla zespołu i reżyserską. Poszło nam świetnie.

Na wspomnienia o teatrze i o liceum składają się takie 
stopklatki — z występów, ze śpiewania za scenografią tuż 
przed pierwszym gongiem, zaklinając nasz każdy występ, 
z kubków parującej herbaty w zimowe dni w sali za bi-
blioteką i spacerów przez park na WF-ie.

Spodziewałam się dobrej zabawy. Dostałam o wiele 
więcej. Zarówno liceum, jak i gra w Scene wpłynęły na 
to, kim jestem i nauczyły mnie dostosowywać się do dy-
namicznego życia. Wszyscy ze Scene mogą potwierdzić, 
że taka elastyczność była niezbędna.

Olga Durlik, absolwentka z 2012 r.
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Przygodę z teatrem SCENE wspominam z łezką 
w  oku. Cudownie byłoby wrócić do tych prób, 
tremy, emocji. Pamiętam, jak Sor Ługowski za-

prosił mnie do Scene. Od razu powiedziałam, że przede 
mną przygotowanie do matury i będzie to raczej trudne 
do pogodzenia. Uśmiechnął się tylko ironicznie i polecił, 
bym się mocno zastanowiła. Kiedy, jak nie teraz? I rze-
czywiście — tutaj zasada, że im więcej mam do zrobie-
nia, tym szybciej i lepiej to robię, sprawdziła się.

Wspaniałe były relacje, które zawiązaliśmy między 
sobą jako aktorzy. Ciekawa była praca z nauczyciela-
mi, ich spostrzeżenia, wskazówki, zaangażowanie, rady, 
pomysł na nas i sztukę. Każdy występ wiązał się z eks-

cytacją, tremą, dumą, że  przekraczam siebie, swoje słabości, że daje radę. Ja 
sama widziałam, jak zmieniam się, odgrywając kolejne role.

Irmina Boniecka (Szmit), absolwentka z 2009 r.

Otaczająca nas rzeczywistość przypomina scenę teatralną. 
Każdy następny dzień to niejako kolejny akt. 

Wyjątkową częścią naszego szkolnego życia był bez wątpienia 
Teatr SCENE. To właśnie tu mogliśmy odkrywać siebie, wycho-
dzić ze strefy komfortu, poznawać swoje talenty. Rozwinęliśmy 
dzięki temu umiejętności niezbędne do pełnego życia w teatrze 
świata. Z łezką w oku wspominamy ten wyjątkowy czas. Dzięku-
jemy i kłaniamy się nisko ze scen teatrów naszego studenckiego, 
dorosłego życia.

Anna Kanecka, absolwentka z 2018 r.

Cześć :) Jak miło znowu zawitać do miejsca, 
do którego chyba już zawsze będę wracał z sen-
tymentem. Jubileusz 30-lecia istnienia Katolika 

to dobry czas, żeby powspominać lata, które spędzi-
łem w murach tej szkoły. Już pierwszego dnia dało 
się wyczuć rodzinną atmosferę. Miałem to szczęście, 
że  w  Katoliku poznałem nie tylko wspaniałych kole-
gów, ale również cudownych nauczycieli. Pamiętam, 
że  zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie ze strony na-
szych belfrów, nie tylko zresztą w nauce. Moje przerwy 
w szkole wypełniały rozmowy z sorem Jagiełłą o spo-
rcie, polityce, ale też zwyczajnie — o życiu.

Rozwijałem tu również pasje. Przez 6 lat z grupą 
niesamowicie zdolnych ludzi miałem przyjemność współtworzyć Teatr SCENE. 
Występy na scenie naszego (naszego, bo dalej czuję przywiązanie do tego miej-
sca) oratorium pomogły mi zdobyć cenną pewność siebie w kontakcie z drugim 
człowiekiem, ale też wpłynęły na rozwój osobisty. 

W Katoliku znaliśmy się niemal wszyscy. Jeśli nie osobiście, to przynaj-
mniej z widzenia. Ale łatwo było nam nawiązać trwałe, przyjacielskie relacje. 
Nic dziwnego — Katolik jest szkołą, w której uczniowie czują się jak w domu.

Za każdym razem, gdy wracam do Katolika, przypominam sobie te wspa-
niałe lata, które miałem okazję tu spędzić. Uśmiecham się na myśl o tym, że te 
wspomnienia są tak żywe i na pewno takie już pozostaną.

Mateusz Kunert, absolwent z 2019 r.
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Wspomnienie SCENE 
jest dla mnie dość 
osobiste, ponieważ 

byłem członkiem zespołu. Je-
stem ponadto synem reżysera. 

W teatrze na Grzybowskiej 
zawiązało się wiele przyjaźni. 
Tam właśnie niejeden aktor-
-amator zakochał się bez pa-
mięci w sztuce, tam nauczyciele 
rozmawiali z nami po partner-
sku. Czuliśmy się prawdziwy-

mi artystami i tak też byliśmy traktowani. Dostaliśmy 
od  sora Ługowskiego szansę na zgłębienie wiedzy te-
atralnej. Nasze spotkania przypominały nieco kurs ak-
torstwa. Sor mówił o metodzie Stanisławskiego, Gro-
towskiego, udzielał cennych uwag, sugerował, jakich 
technik mamy stosować. Dzięki temu amatorski Teatr 
SCENE przez lata urósł do rangi teatru profesjonalnego. 
Dziś mogę pokusić się o stwierdzenie, że wielokrotnie 
byliśmy bezkonkurencyjni. Nie dziwi fakt, że SCENE 
stało się jednym z filarów KLO, a wiele osób rekrutu-
jących do szkoły wybierało ją ze względu na możliwość 
edukacji teatralnej. 

W SCENE kreatorem i wizjonerem był Wojciech 
Ługowski. To on formował tę glinę, którą byliśmy my 

— aktorzy-amatorzy. Podczas przygotowań i wielogo-
dzinnych prób dbał o to, by panował profesjonalizm 
i porządek. To było bardzo ważne, bo właśnie ten stan 
kształtował w nas przekonanie, że stajemy się posta-
ciami, które odgrywamy. Dopiero w domu można było 
zdjąć z siebie ciężar roli. 

Nie sposób wspominać SCENE bez osób współtwo-
rzących każde wydarzenie teatralne. Sorka Agnieszka 

Kobierska — oficjalnie odpowiedzialna za muzykę, a za-
kulisowo dobra ciotka i sor Wojciech Sałek, którego sce-
nografie i pomysły wyróżniały nasz teatr.

W myśl słów, że człowiek żyje dopóty, dopóki trwa 
o nim pamięć, nie sposób nie wspomnieć o naszym ak-
torze Maćku Lisie, którego niestety już z nami nie ma, 
a z którym zagrałem jedno z przedstawień. Może odgry-
wa dziś swoje etiudy przed największymi fankami Teatru 
SCENE — sorką Małgorzatą Sander i panią Bożenką 
Szajnowicz. Obie nie opuściły żadnej premiery teatru, 
zawsze kibicowały aktorom. 

Paweł Peterman (absolwent KLO, a obecnie zawodo-
wy aktor) świeżo po rozdaniu świadectw maturalnych 
zapytał księdza Mirosława Praska o to, co można zro-
bić, żeby dostać się do tej szkoły ponownie. Oczywiście 
z przymrużeniem oka można stwierdzić, że przeszkodą 
jest stuprocentowa zdawalność matur. Słowa Pawła są 
dla mnie najlepszą recenzją tego, jak ważnym przystan-
kiem w życiu był Katolik i jego teatr. 

Bartek Ługowski, absolwent z 2008 r.

W Katoliku spędziłam 
sześć lat. Był to czas 
wyjątkowy, szczegól-

ny. Dużo się działo, angażowa-
łam się w wiele projektów. Naj-
ciekawszym był Teatr SCENE, 
w którym grałam od pierwszej 
klasy gimnazjum. Wspominam 
te działania jako prawdziwą 
lekcję życia. W końcu byłam 
córką reżysera! Praca z tatą by-
wała skomplikowana, a starcia 

na próbach odbijały się na relacjach w domu. Wydaje mi 
się, że wymagał ode mnie znacznie więcej niż od innych. 

Najczęściej grałam charakterystyczne postacie — dia-
bła, śmierć, rozwydrzone dziecko czy żmiję (za którą 
dostałam nagrodę indywidualną na Festiwalu Gargulec 
w Szydłowcu). Jednak najlepiej wspominam rolę cyrkowca 
Bima w „Nowych Szatach Króla”. Razem z moim scenicz-
nym partnerem, cyrkowcem Bomem (Krzysztofem Swen-
dem) robiliśmy prawdziwe akrobatyczne show! Graliśmy 

to przedstawienie kilkadziesiąt 
razy. Za każdym razem byliśmy 
równie przejęci i podekscytowa-
ni, bo  przedstawienie było inte-
raktywne (i zawsze jest ryzyko, 
że publiczność nie przyjmie za-
proszenia do zabawy).  Pojecha-
liśmy z tym projektem do Zwie-
rzyńca. Otrzymaliśmy Grand 
Prix, a ja i mój kolega z zespołu 
Mateusz Kunert dodatkowo na-
grody indywidualne „Najlepsza 
Aktorka/Aktor Festiwalu”. To moje ukochane wspomnie-
nie z czasów Teatru SCENE. Staliśmy na scenie i wszyscy 
płakaliśmy ze szczęścia. 

Granie w teatrze dla wielu było spełnieniem marze-
nia z dzieciństwa. Dla mnie było poznawaniem świata 
mojego taty. Scena umocniła mnie w wierze we własne 
możliwości i umiejętności.

Zuzanna Ługowska, absolwentka z 2017 r.
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W Katoliku spędziłem 6 lat. Hi-
storii i WOS-u uczył mnie sor 
Jagiełło. Był także wychowaw-

cą mojej klasy licealnej. Z sorką Wieczo-
rek miałem niestety nieporównywalnie 
mniej zajęć. Poza tym nie byłem orłem 
z  matematyki. Gdy sorka została moją 
nauczycielką, podciągnąłem się nieco, 
ale bynajmniej nie dlatego, że  była po-
błażliwa. Najzwyczajniej w świecie mia-
ła dar tłumaczenia. W moim przypadku 
na dobre oceny to  nie wystarczyło, ale 
przynajmniej zdałem maturę. Do dzisiaj 
nie spotkałem tak opanowanego i  cier-
pliwego pedagoga. 

Niemałą cierpliwością wykazywał 
się także sor Jagiełło, szczególnie w roli 
wychowawcy. Był bardzo zaangażowa-
ny, szczerze martwił się o nas i trosz-
czył. Pamiętam moje pierwsze spotka-
nie z sorem właśnie na historii w sali nr 
2. Dało się wyczuć, że lubi przedmiot, 
którego uczy. Już wtedy był jednym 
z moich ulubionych nauczycieli. Sor Ja-
giełło miał specyficzny sposób prowa-
dzenia zajęć: w obowiązujący materiał 
wplatał anegdoty z życia swojego i zna-
jomych. Na takich opowieściach z życia 
łatwiej było pokazać praktyczne zasto-
sowanie omawianych tematów. 

Moje doświadczenia z sorką 
Wieczorek i z sorem Jagiełłą dowodzą, 
że to bardzo zaangażowani pedagodzy. 
Do każdego ucznia podchodzą indywi-
dualnie i z szacunkiem, bo zależy im na 
dobru swoich podopiecznych. Nie wąt-
pię, że będą dbać o rozwój Katolika. 
Z  tego miejsca serdecznie gratuluję 
im nowych stanowisk! 

 Grzegorz Niemkiewicz, absolwent z 2017 r.

Pierwszym dyrektorem naszej szkoły był 
ksiądz Adam Maj, następnie to stanowisko 
objął ksiądz Mirosław Prasek. Od  kiedy 

pamiętam (a jestem w tej szkole już szósty rok), 
księdzu Praskowi towarzyszyła pani Joanna Wie-
czorek. Pewnie wszyscy się spodziewali, że  zo-
stanie wybrana na stanowisko dyrektora. Zna 
bardzo dobrze sprawy naszego liceum. Jest po-
nadto nad wyraz spokojna, opanowana, konkret-
na, a przy tym ciepła. 

Tak się złożyło, że pani Wieczorek zaczęła 
mnie uczyć dopiero w klasie maturalnej, jednak 
mogłam ją bliżej poznać w zeszłym roku szkol-
nym. Chciałam zdawać rozszerzoną matematy-
kę na maturze. Ograniczeniem był profil, który 
wybrałam. Sorka Wieczorek zgodziła się pomóc 
mi w przygotowaniach, mimo że mnie wtedy nie 
uczyła. Potem namówiła księdza dyrektora, by mi 
pozwolił uczęszczać na matematykę rozszerzoną. 
To dzięki niej spełniam swoje marzenia.

Miłym zaskoczeniem dla nas, uczniów, było 
wybranie na stanowisko wicedyrektora pana 
Artura Jagiełły.

Sor Jagiełło uczy mnie od pierwszej klasy 
gimnazjum i to właśnie dzięki niemu zaczęłam 
myśleć o klasie humanistycznej. Do materia-
łu omawianego na lekcjach lubi wplatać żarty, 
anegdotki i różne historyjki. Niejednokrotnie 
taka lekcja skłoniła mnie do refleksji. Zarówno 
w szkole, jak i podczas zdalnego nauczania pro-
fesor poświęcał uczniom czas na indywidualne 
rozmowy. Wielu z nas skorzystało z tej możliwo-
ści. Ja również.

W Katoliku spotkałam serdecznych i pomoc-
nych nauczycieli. Przychodząc do katolickiego 
gimnazjum, byłam pewna, że po trzech latach 
wybiorę liceum artystyczne, które znajduje się na 
drugim końcu Polski. Ale zostałam tu na kolejne 
trzy. Dlaczego? Chyba nie muszę odpowiadać na to pytanie.

Klaudia Skupień, uczennica klasy 3f, stypendystka premiera

Idzie nowe

Młodzi o szkole
Kiedy dostałam pracę w KLO, nie znałam tej szkoły zbyt 

dobrze. Owszem, miałam kilkoro znajomych z Katoli-
ka, jednak nie opowiadali o nim zbyt wiele. Cóż, chyba 

w tym wieku (licealnym) ma się lepsze tematy do rozmowy. 
Pierwszy rok pracy był dla mnie zatem istnym odkrywaniem. 
Obserwowałam wszystkich i wszystko, próbując wyrobić so-
bie zdanie na temat miejsca, w którym będę uczyć. 

Moim głównym celem byli uczniowie. Początkowo trakto-
wali mnie z dystansem (trochę jestem temu winna, ponieważ 
ze względu na swój młody wiek chciałam wyglądać na kogoś 
groźniejszego), jednak od pierwszego dnia z „pełną kulturką”. 
Myślałam „Wow, w liceum, jakie ja znałam, zdarzały się nie-
miłe komentarze do nauczycieli, żarty z nich. Tutaj jest jakoś 
inaczej”. Poczułam, że ci młodzi ludzie są naprawdę do rze-

Od kilku tygodni opiekę nad Katolikiem sprawuje skromna, łagodna (choć wymagająca), tro-
skliwa kobieta. Pani dyrektor... Musimy się przyzwyczaić do nowej sytuacji, ponieważ od trzy-
dziestu lat wszyscy uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego szukający pomocy, 
wsparcia, błagający o litość, ewentualnie o uwagę rozpoczynali swoje kwieciste monologi od 
słów: „Księże dyrektorze!”

Debiutem jest również pan wice. Przez 30 lat księży dyrektorów w rządzeniu wspierały same 
kobiety.
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czy. Pokazując powoli swoją prawdziwą, „niegroźną” twarz, 
przekonywałam się, że można z nimi porozmawiać na wiele 
tematów, dowiedzieć się, co ich gryzie, a co jest dla nich waż-
ne. Lekcje zaczynały mieć klimat, którego nie doświadczyłam 
jako licealistka w mojej szkole. 

Atmosfera jest zresztą wyjątkowa nie tylko na zajęciach. 
Nigdy w życiu nie pomyślałabym, że uczniowie będą pytać 
mnie na korytarzu, czy zagram z nimi w karty! Ja bym swo-
ich nauczycieli nie zapytała o coś takiego, właściwie wolałam 
po lekcjach nie mieć z większością nic wspólnego (śmiech). 
W Katoliku takie sytuacje są na porządku dziennym. Ucznio-
wie i nauczyciele toczą długie dysputy, absolwenci chętnie 
wracają, szukają tylko okazji, żeby ponownie poczuć klimat 
tego miejsca. Dla mnie jest to coś wyjątkowego — w tej szkole 
są relacje. Nauczycielom zależy na swoich uczniach, po prostu. 

Ale największym zaskoczeniem było dla mnie to, ile w Ka-
toliku się dzieje! W moim liceum nie działo się nic specjalne-
go. Pamiętam jedynie nudne akademie i wigilię klasową. Za to 
w Katoliku Dzień Międzynarodowy, Debata Prezydencka, Pio-
senka Patriotyczna, Mam Talent, wyjazd tu, wyjście tam, kon-
kurs taki, licytacja taka, aż ciężko to wszystko było spamiętać. 
Dziwiłam się, jak to możliwe, że szkoła tutaj potrafi bawić się 

w trakcie zajęć i że wiele z tych im-
prez ma aspekt edukacyjny, wcale 
nie są nudne ani przytłaczające. 
Katolik to naprawdę szkoła dużych 
możliwości. Trochę zazdroszczę 
swoim uczniom tego, jak wygląda 
ich codzienność. 

Kiedy po powrocie z nauki 
zdalnej organizowałam Dzień 
Otwarty, obawiałam się, że zostanę 
z tym wszystkim sama. Okazało się, 
że wielu uczniów naprawdę chciało 
pomóc i ostatecznie wyszło super! 
Mimo tak długiej przerwy w spo-
tkaniach, mimo utraty tego prawdziwego kontaktu poczułam, 
że oni wspierają mnie, chociaż to raczej nauczyciel jest do tego 
zadania predysponowany. Myślę, że możemy nazwać się taką 
szkolną rodzinką. Widzę, jak absolwenci, których nie miałam 
okazji poznać, wracają, tęsknią, wspominają czas spędzony 
w KLO. Jest w tym coś niesamowitego.

Marta Rybińska, nauczycielka matematyki

Do Katolika uczęszczam trzeci rok. 
Wybrałam KLO, ponieważ zachęciła 
mnie panująca tam atmosfera, o któ-

rej opowiadali absolwenci. To, o czym wtedy 
dowiedziałam się od nich, okazało się prawdą! 

Pierwsze, co przykuło moją uwagę, 
to sposób, w jaki uczniowie byli traktowani 
przez nauczycieli — z pełnym szacunkiem, 
jak osoby dorosłe. Poza tym kameralność 
tego miejsca sprawia, że po pewnym czasie 
każda twarz wydaje się znajoma. Pomaga 
to stworzyć rodzinną atmosferę i ograniczyć 
uczucie samotności, które każdemu czasem 
towarzyszy.

Doceniam również zaangażowanie szkoły w rozwijanie pasji i talentów 
uczniów przez organizowanie konkursów i dni tematycznych. Nie tylko 
pozwalają one młodzieży na podzielenie się swoimi zainteresowaniami, 
ale również integrują.

Możemy liczyć na pomoc pracowników szkoły niezależnie od sytu-
acji. Przekonaliśmy się o tym w czasie pandemii, kiedy mimo trudno-
ści nauczyciele nie zostawili nas samych z materiałem i wspierali nas, 
jak mogli. Jestem im za to wdzięczna.

Zuzanna Barszcz, uczennica klasy 3a

Co roku mnó-
stwo ósmo-
k l a s i s t ó w 

staje przed trudnym 
wyborem: w której 
szkole kontynuować 
edukację ? Dwa lata 
temu byłam jedną 
z nastolatek, zasta-
nawiających się nad 
wyborem miejsca, 
w  którym chciałbym 
dalej się  uczyć. De-
cyzja o nauce w KLO 

była przemyślana i nie żałuję tego wyboru! Ka-
tolik, tak jak wcześniej wspomniałam, znacząco 
wyróżnia się na tle innych szkół, nie tylko ideą, 
ale także wspaniałą i niepowtarzalną atmosferą. 
Szkoła na  pewno zaskoczyła mnie bardzo indy-
widualnym podejściem nauczycieli do uczniów.  
Również praca w małych grupach jest bardzo cie-
kawa i służy efektywnej nauce. 

Julia Skurkiewicz, uczennica klasy 2a

To miejsce bliskie mi już 
od  pięciu lat, to miejsce, 
które mnie zmieniło — doj-

rzałam i nabrałam pewności sie-
bie. Gdy  myślałam o gimnazjum, 
nie sądziłam, że trafię do Katolika. 
Przyznam szczerze, że wtedy nawet 
nie miałam pojęcia, że taka szkoła 
istnieje w Radomiu. Dzisiaj z czy-
stym sumieniem mogę powiedzieć, 
że decyzja o wyborze Katolickiego 
Gimnazjum była strzałem w dzie-
siątkę i gdy planowałam liceum, po-

nownie postawiłam na Katolika. Ta niewielka szkoła nauczyła 

mnie tego, że zawsze warto mierzyć wysoko. Sprawiła, że nabra-
łam pewności siebie i że polubiłam występy publiczne. To tutaj 
poznałam wielu wspaniałych ludzi. Brałam z nimi udział w wie-
lu przedsięwzięciach — razem redagowaliśmy KLON, pomaga-
liśmy w Szkolnym Kole Caritas i w Świetlicy „Radość”, tworzy-
liśmy Wyśpiewaną Niepodległą, graliśmy w spektaklach Teatru 
SCENE. To wydarzenia, które na zawsze pozostaną ze  mną, 
w moim sercu i w mojej pamięci, bo o Katoliku nie da się za-
pomnieć. 

Nie jestem w stanie powiedzieć, że w KLO czuję się jak 
w domu, bo dom i szkoła to dla mnie zbyt różne i zbyt odległe 
pojęcia, ale wiem, że Katolik jest mi bardzo bliski. 

Anna Jóźwiak, uczennica klasy 3e
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