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Skróty
DWCH Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Soboru Watykań-

skiego II.

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

GUS Główny Urząd Statystyczny.

Kan. Kanon Kodeksu Prawa Kanonicznego (wydanie polskie).

KLO Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri 
w Radomiu.

MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej.

MENiS Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

PRP Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej Katolickiego 
Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri w Radomiu.

RWW Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, Religijny 
wymiar wychowania w szkole katolickiej.

SKT Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, Szkoła 
katolicka u progu trzeciego tysiąclecia.

SKW Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, Świecki 
katolik świadkiem wiary w szkole.

SZK Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, Szkoła 
katolicka.
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Wstęp
 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu, 
założone w 1991 roku przez Kongregację Oratorium św. Filipa Neri, znane 
jest w środowisku lokalnym pod nazwą „Katolik”. Popularne określenie 
wskazuje na specyficzny charakter szkoły jako katolickiej, wyróżniający 
spośród licznych placówek oświatowych Radomia. Oryginalną tożsamość 
liceum eksponuje jego oferta edukacyjna, stanowiąca atrakcyjny i odpo-
wiedzialny projekt młodości. Zwięźle wyraża ją maksyma św. Filipa Neri, 
zapisana na sztandarze szkoły: Szczęśliwi młodzi, macie czas aby czynić 
dobro. Młodość – zawsze niepowtarzalna, zwykle pełna uroku i szansy 

– o tyle jest bogactwem radości i nadziei szczęścia, o ile otwarta jest na 
dobro, dobrem żyje i dobro planuje. Taką wizję młodości zawiera przepo-
wiadanie Jana Pawła II, dla którego młodzież to nadzieja Kościoła i świata. 
Młodzi odpowiedzieli Ojcu Świętemu miłością i wiernością, dostrzegając 
w Nim autorytet i wzór osobowy. Do tego pokolenia młodych, zwane-
go pokoleniem JP 2, należy grono absolwentów i uczniów Katolickiego 
Liceum w Radomiu choćby z tego powodu, że historia szkoły przypada 
na pontyfikat Wielkiego Rodaka. Pozytywny i optymistyczny obraz mło-
dości św. Filipa i Jana Pawła II stale inspiruje działalność wychowawczą 
liceum. 
 Piętnastolecie istnienia Katolickiego Liceum (1991-2006) skłania do 
wspomnień i wdzięczności, a zwłaszcza prezentacji jego programu edu-
kacyjnego i efektów pracy. Pamięć o przeszłości i kształtowanie tradycji 
liceum oraz dzielenie się doświadczeniem oświatowym, które wpisuje się 
w poszukiwanie pedagogii współczesnej szkoły, uzasadnia problematykę 
podjętą w opracowaniu. 
 Szkoła jest podmiotem społecznym. Tworzą ją konkretne osoby, 
z ich talentami, pracą i zaangażowaniem. To grono twórczych i oddanych 
nauczycieli, pracowników administracji i absolwentów. Trzeba ich „ocalić 
od zapomnienia”, co więcej pielęgnować pamięć, która buduje tradycję 
i tożsamość szkoły, wraz z jej charakterystycznymi wartościami. 
 Jubileusz, nawet tak skromny, ale dokonujący się w okresie znaczą-
cych zmian ustrojowych i oświatowych w Polsce, godny jest uwagi również 
z pedagogicznego punktu widzenia: organizacji procesu edukacyjnego 
i jego skutków. Interesujące jest pytanie o sposób funkcjonowana szkoły 
w okresie reformatorskich przemian oświaty, tym bardziej, że działalność 
szkoły istotnie określają dwa ważne czynniki, którymi są: wymiar kato-
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licki liceum (czynnik wewnętrzny) i przemiany polskiej oświaty po 1989 
roku (czynnik zewnętrzny, rzutujący na wewnętrzny program szkoły). 
Pierwszy czynnik określa liceum jako szkołę katolicką, drugi decyduje 
o jego pełnym statusie w krajowym systemie edukacyjnym1. Ze względu 
na istotne znaczenie obu aspektów niezbędna jest ich krótka charaktery-
styka w pierwszej części studium, bowiem Katolickie Liceum w Radomiu 
jest konkretną aplikacją modelu szkoły katolickiej w okresie polskiej 
transformacji ustrojowej i oświatowej. 
 W tym kontekście, przedmiot opracowania stanowi działalność 
Katolickiego Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu 
w latach 1991-2006. Natomiast celem studium jest ukazanie procesu 
organizowania szkoły w ujęciu historycznym oraz procesu realizacji jej 
podstawowych funkcji: wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej, kul-
turotwórczej w aspekcie kreowania własnej tożsamości. 
 Problem główny opracowania zawiera się w pytaniu: w jaki sposób 
realizowane są podstawowe funkcje Katolickiego Liceum Ogólnokształ-
cące im. św. Filipa Neri w Radomiu w okresie dynamicznych przemian 
polskiej oświaty w latach 1991-2006? 
 W kontekście problemu głównego sformułowano pytania szcze-
gółowe:
	jak w rozpatrywanym okresie przedstawiają się dzieje i organizacja 

szkoły;
	w jaki sposób realizowana jest funkcja wychowawcza, opiekuńcza 

i profilaktyczna;
	w jaki sposób realizowana jest funkcja dydaktyczna;
	jak przedstawiają się wyniki oceny pracy szkoły przez jej podmioty?

 Badania nad Katolickim Liceum w Radomiu mają charakter jakoś-
ciowy, w których wykorzystano metodę studium przypadku, ukierun-
kowaną na aspekt założeń systemowej reformy oświaty realizowanych 
w działalności szkoły2. W badaniach posłużono się przede wszystkim 

1 Dokumenty Kościoła podkreślają, że każda szkoła katolicka powinna być najpierw 
szkołą, SZK 25-26; por. Jan Paweł II, Zaczyn chrześcijański w działalności wychowawczej, Wa-
tykan, 29 XII 1978, w: Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), Warszawa 2000, 
s. 81-82.

2 Por. K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, War-
szawa 2000, s. 78-81. Przyjęta w pracy metoda studium przypadku zasadniczo odpowiada metodzie 
monografii pedagogicznej, określonej przez T. Pilcha dla badań mających za przedmiot instytucje 
wychowawcze, w odróżnieniu od metody indywidualnych przypadków, której przedmiotem są 
jednostkowe losy ludzkie, T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998, s. 45-49. 
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technikami analitycznymi, wykorzystując analizę krytyczną dokumentów 
źródłowych, którymi są: akta założycielskie szkoły, w tym statut; progra-
my i plany wychowawczo-dydaktyczne i organizacyjne, ustalane przez 
szkołę od 1991 roku, regulaminy obowiązujące pracowników i uczniów, 
szkolny system oceniania, protokóły z posiedzeń Rad Pedagogicznych, 
kroniki szkolne, księga uczniów i ich osiągnięć, dzienniki lekcyjne, plan 
rozwoju szkoły, dokumentacja przebiegu procesu nauczania i dokumen-
tacja personalna nauczycieli, sprawozdania z wizytacji kuratoryjnych. 
Zastosowano również obserwację uczestniczącą.
 Ważnym źródłem danych jest literatura przedmiotu stanowiąca 
opracowania i publikacje nauczycieli i uczniów szkoły, zawarte w pe-
riodykach ogólnopolskich, specjalistycznych, regionalnych i szkolnych. 
Na osobną uwagę zasługuje praca magisterska z pedagogiki napisana 
w WSP w Kielcach, poświęcona działalności Katolickiego Liceum w latach 
1991-19993 oraz publikacja z okazji X-lecia szkoły, wydana w 2001 roku4. 
Wśród materiałów archiwalnych, obrazujących funkcjonowanie szkoły, 
znajdują się artykuły i wywiady prasowe, publikowane w prasie lokalnej 
i ogólnopolskiej, kościelnej i świeckiej. Nieodzowną literaturę pomocniczą 
stanowią opracowania dotyczące Patrona szkoły – św. Filipa Neri oraz 
organu prowadzącego liceum – Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. 
 Problematyka studium określa jego układ, który obejmuje pięć 
części. Pierwsza jest ogólną charakterystyką szkolnictwa katolickiego 
w Polsce w okresie przemian oświatowych po 1989 roku, druga prezen-
tuje okoliczności, motywy i ideowe założenia szkoły oraz ich implikacje 
wychowawczo-dydaktyczne; a także stan organizacyjny Katolickiego 
Liceum. Trzecia część przedstawia system wychowawczy, opiekuńczy 
i profilaktyczny szkoły, a czwarta system dydaktyczny. Piąta część, zawie-
rająca wspomnienia absolwentów i nauczycieli, stanowi wstępną próbę 
oceny działalności liceum przez jej podmioty. W krótkim zakończeniu 
nakreślono strategię rozwoju szkoły.

3 I. Sońta, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu 
w latach 1991-1999, Kielce 1999 (praca magisterska).

4 A. Maj (red.), Dziesięciolecie Katolickiego Liceum w Radomiu 1991-2001,  
Radom 2001.
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I. Szkoła katolicka w Polsce  
po 1989 roku

 Transformacja ustrojowa Polski w 1989 roku rozpoczęła okres dy-
namicznych zmian oświatowych. Jednym z pierwszych jej osiągnięć było 
przełamanie monopolu państwa w dziedzinie edukacji i umożliwienie 
rozwoju szkolnictwa niepublicznego: społecznego, prywatnego i wyznanio-
wego. Po wielu latach ideologicznego zniewolenia komunistycznego szkoła 
katolicka znalazła warunki do swobodnego rozwoju w demokratyzującym 
się społeczeństwie i z nich skorzystała, poszerzając ofertę edukacyjną pol-
skiej oświaty.
 Szkoła katolicka w Polsce jest aplikacją jej modelu, określonego 
przez Kościół Katolicki, do polskiego systemu edukacji. Model ten kształtuje 
bogata tradycja oświatowa Kościoła, wielowiekowe doświadczenie w pe-
dagogii chrześcijańskiej, dorobek teoretyczny różnych nauk, zwłaszcza an-
tropologicznych i pedagogicznych. Centrum szkoły stanowi Jezus Chrystus 

– Syn Boży i Doskonały Człowiek. Szkoła katolicka jest uprzywilejowanym 
miejscem i środowiskiem integralnego wychowania uczniów, w którym 
łączy się wymiar naturalny i nadprzyrodzony wychowania, indywidualny 
i społeczny, przygotowanie uczniów do twórczego życia w społeczeństwie 
i w Kościele. 
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 Katolickie Liceum w Radomiu jest jednym z podmiotów dyna-
micznie rozwijającego się szkolnictwa katolickiego w Polsce po 1989 roku, 
którego specyfikę wyznacza złożony status prawny i charakterystyczny 
program edukacyjny, przystosowany do głębokich zmian reformatorskich 
w polskiej oświacie.
 Szkoła katolicka jest podmiotem prawa publicznego w Polsce i pra-
wa kościelnego. Jej status w polskim systemie edukacji określa tzw. prawo 
oświatowe5, zwłaszcza ustawa o systemie oświaty6. Zgodnie z ustawą 
oświatową, szkoła katolicka należy do sektora szkolnictwa niepaństwo-
wego (art. 5), którego organem prowadzącym nie jest jednostka samo-
rządu terytorialnego ani rządowej administracji, ale inna osoba prawna 
lub fizyczna. Chociaż ustawa oświatowa bezpośrednio nie odnosi się do 
szkolnictwa katolickiego, to jednak powyższe jej postanowienia mają za-
stosowanie w procedurze zakładania i sposobie prowadzenia szkoły kato-
lickiej. Kościół Katolicki jako instytucja i wspólnota wiernych, honorując 
prawo oświatowe, organizuje katolickie szkoły publiczne i niepubliczne 
(art. 7, 58, 82-84 ustawy oświatowej), których organami prowadzącymi są 
osoby prawne: diecezje (parafie), zakony (żeńskie i męskie), organizacje 
społeczne (stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje) oraz osoby fizyczne. 
Szkoły katolickie, zgodnie z ich publicznym lub niepublicznym charak-
terem, podlegają nadzorowi pedagogicznemu w zakresie kształcenia 
ogólnego.
 Status prawny szkoły katolickiej w Polsce określa również prawo-
dawstwo Kościoła powszechnego i lokalnego; jej funkcjonowanie reguluje 
Kodeks Prawa Kanonicznego oraz postanowienia Konferencji Episkopatu 
Polski. Ustalenia te mają charakter wewnątrzkościelny, w który nie inge-
ruje władza państwowa. Prawo kanoniczne określa istotne cechy szkoły 
katolickiej7: zgoda kompetentnej władzy kościelnej (biskup diecezjalny), 
chrześcijański program nauczania i wychowania oraz odpowiednia ka-
dra nauczycieli odznaczających się „zdrową nauką i prawością życia”8. 
W zakresie kształcenia prawo kanoniczne zobowiązuje szkołę katolicką 
do zapewnienia uczniom przynajmniej takiego samego poziomu wy-

5 Prawo oświatowe trzeba rozpatrywać na szerszym tle polskiego prawodawstwa, 
w którym pośrednio (np. Konstytucja, art. 30, 48, 53, 70) lub bezpośrednio (np. Konkordat, art. 
14; ustawa o gwarancjach wolności sumienia, art. 21-23; ustawa o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego, art. 20-22) gwarantuje się swobodę działalności szkolnictwa katolickiego.

6 Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.
7 Por. Kan. 796-806.
8 Kan. 803.
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kształcenia, jaki realizowany jest w innych szkołach tego samego rodzaju9. 
Postanowienia Kodeksu Prawa Kanonicznego bezpośrednio obowiązują 
polskie szkoły katolickie. Dodatkowe regulacje prawne ustaliła w 1994 
roku Konferencja Episkopatu Polski w dokumencie zatytułowanym: 
Wytyczne Episkopatu Polski dotyczące szkół katolickich10, który uściśla 
postanowienia prawa kanonicznego i przystosowuje je do polskiego prawa 
oświatowego. Na tym samym posiedzeniu Episkopat Polski powołał Radę 
Szkół Katolickich11, obligatoryjnie zrzeszającą wszystkie szkoły katolickie 
w Polsce. Główne cele działalności Rady to: koordynacja współpracy 
między szkołami w zakresie prawnym, formacyjnym i programowym 
oraz podnoszenie kompetencji prawnej dyrektorów, a także prowadze-
nie doskonalenia zawodowego i formacji nauczycieli. Rada wydała kilka 
publikacji służących rozwojowi pedagogii polskiej szkoły katolickiej12.
 Specyfikę szkoły katolickiej charakteryzuje przede wszystkim jej 
program edukacyjny, inspirowany podmiotowością kościelną i w systemie 
oświaty narodowej. Od strony kościelnej, modelowy zarys współczes-
nej szkoły katolickiej określają dokumenty II Soboru Watykańskiego 

– zwłaszcza Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim13, Stolicy Apostol-
skiej – szczególnie Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego14, 
postanowienia Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz nauczanie papieskie; 
w Polsce ponadto postanowienia Konferencji Episkopatu i II Synodu 
Plenarnego15. Analiza dokumentów Kościoła wskazuje, że teoretyczną 
podstawę szkoły katolickiej stanowi chrześcijańska koncepcja człowieka 

– jego osobowej istoty i integralnej formacji, chrystocentryzm – central-

9 Kan. 806, § 2.
10 Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące szkół katolickich, w: Rada Szkół 

Katolickich, Informator adresowy o szkołach katolickich, Warszawa 1999, s. 101-106.
11 Strony internetowe Rady Szkół Katolickich: www.rsk.edu.pl i www.szkolykatoli-

ckie.pl; por. Statut Rady Szkół Katolickich, w: Rada Szkół Katolickich, Informator adresowy..., 
dz. cyt., s. 93-99.

12 Por. Rada Szkół Katolickich: Szkoła miejscem kształtowania postawy patriotycznej, 
Częstochowa 1998 i Wiara fundamentem kultury, Warszawa 2003; a także trzy tomy zeszytów 

„Szkoła katolicka” pod red. A. J. Sowińskiego i A. Dymera wydane w Szczecinie w 1999 (t.1), 
2000 (t. 2) i 2001 (t. 3).

13 Por. DWCH 8.
14 Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego: Szkoła katolicka, 19 III 1977; 

Świecki katolik świadkiem wiary w szkole, 15 X 1982; Religijny wymiar wychowania w szkole 
katolickiej, 7 IV 1988; Szkoła katolicka u progu trzeciego tysiąclecia, 28 XII 1997.

15 Por. Rada Szkół Katolickich, Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła. Wybór do-
kumentów, Szczecin-Warszawa 2002.
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na rola Jezusa Chrystusa, eklezjalny wymiar jej podmiotowości – zako-
rzenienie w misji Kościoła oraz uniwersalizm – otwartość na każdego 
człowieka16. Istotę programu pedagogicznego szkoły katolickiej stanowi 
integracja ewangelizacji i edukacji. Funkcja ewangelizacyjna szkoły prze-
jawia się w koncepcji całości programu edukacyjnego: w wychowaniu 
i kształceniu17. Celem szkoły katolickiej jest integralny rozwój ucznia ku 
dojrzałości osobowościowej: naturalnej i religijnej oraz przygotowanie 
go do twórczego uczestnictwa w życiu społecznym i eklezjalnym.
 Nakreślony model szkoły katolickiej, przystosowany do struktury 
polskiej oświaty, upowszechnia szkolnictwo katolickie, którego działal-
ność po 1989 roku przypada na okres radykalnych zmian ustrojowych 
i przemian edukacyjnych. Szkoły katolickie musiały przystosować się do 
reform oświatowych, wśród których B. Śliwerski wyróżnia 4 typy: napraw-
cze, modernizacyjne, strukturalne i systemowe18. Pierwsze trzy kategorie 
odnoszą się do przemian edukacyjnych w latach 1989-1997, natomiast 
czwarta do reformy wdrażanej od 1 IX 1999 roku – ze względu na zakres, 
treść i głębokość przebudowy polskiej edukacji. Ten typ reformy oświaty, 
zapoczątkowanej przez ministra Mirosława Handke, najczęściej określa 
się w popularnej publicystyce pojęciem „reforma”.
 Zarys koncepcji reformy oświaty wyłania się z pierwszych dwóch 
dokumentów Ministerstwa Edukacji Narodowej opracowanych w 1998 
roku. Pierwszy z nich zawiera wstępną koncepcję zmian (tzw. „żółta 
książeczka”19), drugi jest gruntownym projektem reformy (tzw. „poma-
rańczowa książeczka”)20. Na podstawie tych dwóch dokumentów oraz 
aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń), można stwierdzić, że u podstaw 
reformy znalazły się następujące założenia.
	Z miana struktury szkolnictwa z dwu na trzystopniową pozwoli 

skuteczniej dostosować pracę szkoły do specyficznych potrzeb uczniów 
danej grupy wiekowej, umożliwi powszechność kształcenia średniego 

16 Por. DWCH 8; SKT 9, 11-13; SZK 8-9, 18-20, 34-35, 47, 54-55; RWW 33-34; SKW 
3; II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Pallottinum 2000, s. 51.

17 Por. A. Maj, Integracja ewangelizacji i edukacji podstawą tożsamości szkoły kato-
lickiej, w: red. A. Kryński, Ewangelizacja a edukacja w trzecim tysiącleciu, Częstochowa 2002, 
s. 89-109.

18 B. Śliwerski, Edukacja pod prąd, Kraków 2001, s. 95-103.
19 MEN, Reforma systemu edukacji. Koncepcja wstępna, Warszawa 1998 

(broszura).
20 MEN, Reforma systemu edukacji. Projekt, Warszawa 1998.
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i wyższego. Wprowadzenie gimnazjum spowoduje wyrównanie szans 
edukacyjnych.

	Personalizacja działalności szkoły określa nadrzędny jej cel, którym 
jest wszechstronny rozwój ucznia. Wszechstronność rozwoju zakłada 
wielokierunkowe oddziaływania edukacyjne, służące rozwojowi 
ucznia w zakresie intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym, 
moralnym, społecznym i duchowym.

	Reforma programowa, a w niej programy nauczania wprowadzą 
właściwą proporcję między wiedzą a umiejętnościami ucznia oraz 
określą zadania szkoły. Podstawa programowa stanowi fundament 
programów nauczania szkolnego.

	Program wychowawczy szkoły zapewni równowagę między 
kształceniem a wychowaniem; przywróci szkole funkcję 
wychowawczą.

	Każda szkoła ma szansę kreowania własnej tożsamości poprzez 
zintegrowanie programów nauczania i programu wychowawczego.

	Wprowadzenie wewnętrznego systemu oceniania w istotny sposób 
wpłynie na jakość pracy nauczyciela.

	Wprowadzenie zewnętrznego systemu egzaminowania zapewni 
porównywalność wykształcenia i ocen oraz umożliwi stałą diagnozę 
skuteczności systemu edukacji.

	Stopnie awansu zawodowego nauczycieli staną się  stymulatorem 
rozwoju zawodowego, a przez to czynnikiem podniesienia jakości 
procesu edukacji.

	Przekazanie szkół publicznych samorządom terytorialnym, jako 
podmiotom prowadzącym, stworzy szansę  większego zaspokojenia 
potrzeb szkoły i administracyjnego nadzoru w aspekcie stymulowania 
rozwojem.

	Zapewnienie przez państwo jednolitości systemu edukacyjnego 
gwarantuje jednocześnie możliwość autonomicznych działań szkół, 
ich dyrektorów, nauczycieli oraz społeczności uczniów i ich rodziców, 
którym szkoły mają służyć21.

 Podmiotowość w systemie edukacji obliguje katolickie szkoły 
podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne do realizacji celów, za-
dań i treści edukacyjnych, określonych przede wszystkim w podstawie 

21 Por. A. Maj, Szkolnictwo katolickie w III RP (1989-2001), Warszawa 2002, 
s. 35-36.
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programowej22. Dokumenty reformy oraz podstawa programowa wska-
zują na osobę ucznia jako zasadniczy podmiot szkoły23. Personalizacja 
działalności szkoły określa jej nadrzędny cel, którym jest wszechstron-
ny rozwój ucznia. Realizacji tego celu ma służyć tzw. triada: nauczanie, 
kształcenie umiejętności i wychowanie, zmierzająca do kształtowania 

„zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw” ucznia24. Cele 
edukacji szkolnej zorientowane są aksjologicznie, zwłaszcza w wy-
chowaniu. Powyższa ogólna wizja programowa polskiego szkolnictwa 
stanowi podstawę integracji z ewangelizacyjnym wymiarem katolickiej 
szkoły. Analiza celów szkolnictwa oraz posłannictwa szkoły katolickiej 
potwierdza taką możliwość. Wśród zbieżnych elementów obydwu kon-
cepcji należy podkreślić prymat ucznia w działalności edukacyjnej szkoły, 
jego wszechstronny rozwój jako cel nadrzędny; wyeksponowanie funkcji 
wychowawczej szkoły, orientację aksjologiczną na wartości uniwersal-
ne, osobowe i moralne; dydaktykę teleologicznie skierowaną na jakość 
i efektywność; podmiotowy i integrujący wymiar zadań edukacyjnych, 
realizowanych w nauczaniu, kształceniu umiejętności i wychowaniu25. 
W tym kontekście, sformułowanie programu katolickiej szkoły każdego 
typu nie nastręcza ideowych i organizacyjnych trudności. 
 Szkoła katolicka, określona organizacyjnie i koncepcyjnie przez 
prawo oświatowe i nauczanie Kościoła, od 1989 roku znajduje sprzy-
jające warunki rozwojowe w Polsce. W wyniku przemian ustrojowych 
i aktywności różnych podmiotów Kościoła, dokonuje się znaczący rozwój 
ilościowy szkolnictwo katolickiego – od 24 szkół w 1989 roku do 434 
w 2005 roku (por. Tab. 1).

22 Por. Rozporządzenie MENiS w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. 2002 r. Nr 51, 
poz. 458. 

23 Por. Ministerstwo Edukacji Narodowej o wychowaniu w szkole, „Biblioteczka Re-
formy” nr 13, Warszawa 1999, s. 38-39; Ministerstwo Edukacji Narodowej, Reforma systemu 
edukacji. Projekt, Warszawa 1999, s. 36-37.

24 Załącznik nr 2 do rozporządzenia MENiS w sprawie podstawy programowej..., 
s. 3600.

25 Por. Ministerstwo Edukacji Narodowej o wychowaniu, „Biblioteczka reformy” 
nr 13, dz. cyt., s 38-39.
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Tab. 1. Zbiorcze zestawienie liczby szkół katolickich w latach 1989-2008a.

Rok Liczba szkól 
ogółem

Liczba szkół według ich typów
podstawowa gimnazjumb zawodowac liceumd

1989 24 — — 3 21
1993 78 18 — 6 54
1999 276 57 63 37 119
2001 350 71 105 33 141
2003 405 96 140 25 144
2004 413 100 143 27 143
2005 434 112 153 22 147

a. Dane za: A. Maj, Szkolnictwo katolickie w III RP (1989-2001), Warszawa 2002, s. 172-176 (Tab. 1-3); 
Rada Szkół Katolickich: Informator adresowy szkół katolickich w Polsce, z  2003, 2004, 2005 roku. 

b. W roku 1989 i 1993 w strukturze szkolnictwa nie funkcjonowało gimnazjum.
c. Zawodowa: technikum i zasadnicza.
d. Liceum ogólnokształcące (w tym niższe seminarium duchowne)  i szkoła policealna.

 Analiza danych wskazuje, że w ciągu piętnastu lat nastąpił znacz-
ny wzrost liczby szkół katolickich. Tendencja rozwojowa utrzymuje się 
również w ostatnich latach, o czym świadczą dane z 2001 i 2008 roku 

– wzrost liczby szkół o 120 nowych placówek. Rozwój szkolnictwa ka-
tolickiego nie jest równomierny we wszystkich częściach kraju, chociaż 
szkoły katolickie – wg danych z 2004 roku – funkcjonują we wszystkich 
województwach i diecezjach26.
 Dla obiektywizacji zjawiska rozwoju szkolnictwa katolickiego na-
leży odnieść go do stanu całego szkolnictwa polskiego oraz szkolnictwa 
niepaństwowego. Według danych statystycznych GUS27 za rok szkolny 
2003/2004 szkolnictwo katolickie w 2004 roku w liczbie stanowi niewiele 
ponad 1% ogółu liczby szkół w Polsce; a bez szkół dla dorosłych – 1,1% 
polskiego szkolnictwa. Natomiast w ramach szkolnictwa niepaństwowego 
szkoły katolickie stanowią – 7,1%, a bez szkół dla dorosłych blisko 9,4% 
szkół niepaństwowych.

26 Por. Rada Szkół Katolickich, Informator adresowy szkół katolickich w Polsce, 
Warszawa 2004.

27 Por. Główny Urząd Statystyczny, Mały rocznik statystyczny Polski 2004, Warszawa 
2004, s. 218, 221-222.
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II. Dzieje i organizacja szkoły

 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu 
to jedna z wielu polskich szkół katolickich, powstałych po 1989 roku. Dzieje 
liceum wiążą się z transformacją ustrojową i oświatową kraju, a przede 
wszystkim z wyzwaniami apostolskimi organu założycielskiego – Kongre-
gacji Oratorium św. Filipa Neri28. 
 Utworzenie szkoły domagało się organizacji jej działalności w zakre-
sie prawnym (statutowym), materialnym i edukacyjnym (wychowawczym 
i dydaktycznym). Jednak istotę każdej szkoły stanowi społeczność uczniów, 
nauczycieli i pracowników administracji. Obraz powyższej problematy-
ki stanowi przedmiot zarysu historii i organizacji Katolickiego Liceum 
w Radomiu.

28 Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri jest kościelnym stowarzyszeniem życia 
apostolskiego. Poszczególne Kongregacje są autonomiczne, chociaż należą do ogólnoświatowej 
Konfederacji. Polskie Kongregacje zrzeszone są w Federacji. Każda Kongregacja jest podmiotem 
stanowienia prawa na zasadach określonych w Konstytucjach. Powołanie szkoły katolickiej 
należało do zwyczajnych kompetencji Kongregacji radomskiej. W 1991 roku Kongregację 
w Radomiu stanowiło 12 księży, w 2006 roku 9 księży pracujących w Polsce, 4 w Niemczech 
i 3 kleryków, a w 2008 roku 11 księży pracujących w Polsce, 3 w Niemczech, 1 diakon, 1 kleryk. 
Kongregacja radomska, formalnie erygowana 8 IX 1972 roku, prowadzi działalność duszpa-
sterską w Radomiu od 1959 roku. Kongregacja aktualnie kieruje parafią M. B. Królowej Świata 
w Radomiu (12500 wiernych) i wieloma dziełami apostolskimi. W 1982 roku Kongregacja roz-
poczęła szeroko zakrojoną inwestycję, spośród której budynek katechetyczny (obecnie szkolny) 
i dom kongregacyjny zostały ukończone, a świątynia nadal pozostaje w stadium budowy (dolny 
kościół użytkowany jest od 1985 roku). Por. Jubileuszowy schematyzm Federacji Kongregacji 
Oratorium św. Filipa Neri w Polsce, Gostyń-Święta Góra 2000, s. 57-60: H. Jaromin, Zarys historii 
Kongregacji Oratorium świętego Filipa Neri w Polsce (1668-1968), „Nasza przeszłość” 1970 nr 
32, s. 5-143; A. Maj, Jeszcze w drodze. Esej na XXXV-lecie filipinów w Radomiu, „Oratoriana” 
1996 nr 34, s. 32-69.
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1. Geneza szkoły i zarys jej historii

 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri to pierw-
sza szkoła katolicka, która powstała w nowej sytuacji ustrojowej Polski 
po 1989 roku i jak dotychczas jedyne liceum katolickie w Radomiu29. 
Utworzenie szkoły nie było przypadkowe, ale uzasadnione ideowymi 
czynnikami i sprzyjającymi okolicznościami. Działalność szkoły przy-
pada na okres reformatorskich zmian w polskiej oświacie, które między 
innymi obligowały do przekształcenia liceum z cztero na trzyletnią szko-
łę. Piętnastolecie Katolickiego Liceum obfitowało w różne wydarzenia. 
Na ważniejsze z nich warto zwrócić uwagę, ponieważ potwierdzają sta-
bilne miejsce szkoły w lokalnym środowisku i w programie apostolskim 
organu prowadzającego – Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri.

Okoliczności i motywy założenia szkoły
 Koncepcja utworzenia katolickiego liceum zrodziła się wśród 
członków Kongregacji Oratorium w 1990 roku, w okresie wprowadzania 
katechezy do publicznego szkolnictwa. Formalnie została zaprezentowana 
całej wspólnocie Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu we 
wrześniu 1990 roku, a 28 grudnia tego roku Kongregacja podjęła wiążącą 
decyzję, którą zaaprobował ordynariusz diecezji radomskiej ks. bp Edward 
Materski. W ramach prawa kościelnego Katolickie Liceum Ogólnokształ-
cące im św. Filipa Neri, założone przez Kongregację Oratorium św. Filipa 
Neri w Radomiu, zostało uznane za szkołę katolicką30. Na podstawie po-
wyższej decyzji, za pośrednictwem Sekretariatu Episkopatu Polski, zostały 
podjęte starania o erygowanie szkoły w ramach prawa państwowego. Już 
17 stycznia 1991 roku Anna Radziwiłł, ówczesna wiceminister edukacji 
narodowej, podpisała dokument zezwalający na prowadzenie szkoły pod 
nazwą wskazaną przez Kongregację. Powyższe zezwolenie zostało wy-
dane na podstawie jeszcze starych przepisów ustawy o rozwoju oświaty 

29 W 1989 roku w Radomiu i w całej ówczesnej diecezji sandomiersko-radomskiej 
(diecezja radomska została utworzona w 1992 roku) nie funkcjonowała żadna szkoła katolicka. 
W 1991 roku powstało Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu, 
a w 1992 roku Siostry Służki powołały do istnienia Prywatne Katolickie Liceum Ogólnokształ-
cące im. bł. Królowej Jadwigi (obecnie św. Jadwigi) w Mariówce koło Przysuchy. W 2006 roku 
w diecezji radomskiej prowadzi działalność 5 szkół katolickich: oprócz powyższych liceów, 
2 gimnazja, założone przez organy prowadzące licea i 1 szkoła podstawowa, prowadzona przez 
Siostry Służki w Mariówce.

30 Por. Kan. 803.
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i wychowania z 1961 roku31 i ustawy o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego z 1989 roku32. Wpisu do ewidencji szkół i zgodę na urucho-
mienie Katolickiego Liceum wydał 11 lutego 1991 roku Kurator Oświaty 
i Wychowania w Radomiu (Nr ewidencyjny: OW.I.-5050A/2/91).
 Powołaniu do istnienia KLO w Radomiu towarzyszyły istotne 
uwarunkowania i motywy. Do najważniejszych okoliczności należy zali-
czyć zmiany wywołane transformacją ustrojową w Polsce po 1989 roku, 
dzięki którym Kościół odzyskał formalną wolność i faktyczne prawo do 
prowadzenia szkolnictwa katolickiego. Z tego uprawnienia skorzystali 
założyciele Katolickiego Liceum w Radomiu. Drugą istotną okolicznością, 
sprzyjającą podjęciu decyzji o założeniu szkoły było wprowadzenie nauki 
religii do szkolnictwa publicznego. Fakt ten przyczynił się do dyskursu 
Kongregacji o sposobie wykorzystania nowo zbudowanego domu kate-
chetycznego. Możliwości zagospodarowania obiektu nie było zbyt wiele. 
Miał służyć wyłącznie funkcji ewangelizacyjnej a nie komercyjnej. Mógł 
być przeznaczony tylko na działalność grup: parafialnych, oratoryjnych 
albo dla szkolnictwa katolickiego. Ostatnia propozycja zyskała większe 
poparcie członków Kongregacji, tym bardziej, że nie ograniczała i nie 
zakłócała innych form prowadzonej działalności duszpasterskiej. 
 Jednak nie tylko okoliczności zewnętrzne zdecydowały o założe-
niu Katolickiego Liceum. W opracowaniu z 1996 roku na temat szkoły, 
opublikowanym w piśmie wewnętrznym Federacji Kongregacji Oratorium 
św. Filipa Neri w Polsce „Oratoriana”, wskazuje się na istotne motywy 
inspirujące powołanie liceum, takie, jak motyw:
	pastoralny,
	charyzmatyczny, 
	pedagogiczny,
	organizacyjny.

 Motyw pastoralny uzasadnia się prawem i obowiązkiem Kościoła 
do chrześcijańskiego wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. Szko-
łę katolicką postrzega się jako formę duszpasterstwa. Podstawą takiej 
interpretacji jest Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Soboru 
Watykańskiego II, postanowienia Kodeksu Prawa Kanonicznego i dwa 
dokumenty Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego: Szkoła ka-

31 Dz. U. 1961 Nr 32, poz. 160, z póź. zm.
32 Dz. U. 1989 Nr 29, poz. 154, z póź. zm.
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tolicka i Świecki katolik świadkiem wiary w szkole33. Można wnioskować, 
że twórcy szkoły byli elementarnie przygotowani do rozumienia istoty 
i posłannictwa współczesnej szkoły katolickiej. 
 Niezwykle ważnym motywem powołania szkoły stało się odczy-
tanie charyzmatu Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w aktualnych 
okolicznościach życia Kościoła i społeczeństwa. Decyzja łączyła się tu 
z poważną refleksją, że filipini34 w Polsce nie mają tradycji i doświadczenia 
w prowadzeniu szkolnictwa katolickiego. W oparciu o duchowość i prawo 
Kongregacji, posłannictwo szkoły katolickiej uznano za mieszczące się 
nurcie charyzmatycznej misji Kongregacji Oratorium. Pierwsze opra-
cowanie Statutów partykularnych radomskiej Kongregacji zawiera ów 
motyw charyzmatyczny w art. 54: „Kongregacja powołała do działalności 
szkołę (...) jako wyraz apostolstwa młodzieży, który tak charakterystycz-
nie odpowiada duchowości oratoryjnej (Konstytucje, art. 116)35. Artykuł 
Konstytucji, do którego odwołuje się w Statutach partykularnych, jest 
wezwaniem skierowanym do członków Kongregacji, aby ze szczególną 
troską oddali się „apostolstwu młodzieży jako dziełu najbardziej drogiemu 
św. Filipowi, w sposób odpowiadający okolicznościom miejsca (np. przez 
Oratorium, Kolegium, nauczanie religii w szkołach publicznych, przez 
dzieła opiekuńcze, itd.”36. W aktualnych Statutach partykularnych już się 
pomija motyw charyzmatyczny funkcjonowania szkoły, sprowadzając 
zapisy statutowe do ustaleń organizacyjnych i prawnych37. Nie zmienia to 
jednak faktu, że działalność edukacyjna w Katolickim Liceum traktowana 
jest przez filipinów jako misja charyzmatyczna. 
 Istotną funkcję uzasadniającą powstanie liceum stanowił motyw 
pedagogiczny, a więc przeświadczenie o umiejętności opracowania pro-
gramu edukacyjnego szkoły, stosownego dla szkolnictwa katolickiego 
i kształcenia licealnego. Przygotowany w 1991 roku program szkoły jako 
Plan wychowawczy, dydaktyczny i opiekuńczy38 oraz ramowy plan naucza-

33 Por. A. Maj, Jeszcze w drodze..., dz. cyt., s. 63.
34 Filipini -popularna nazywa członków Kongregacji Oratorium, używana zamiennie 

z inną – oratorianie.
35 Por. Statuty partykularne Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu, 

Radom1993 (akta Kongregacji w Radomiu).
36 Konstytucje i Statuty Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, Gostyń – Święta 

Góra 1992.
37 Por. Statuty partykularne Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu, 

Radom1998, art. 49.
38 Por. Archiwum szkolne.



27

nia, zawierający dodatkowe przedmioty, a także propozycje w zakresie 
zorganizowania kadry pedagogicznej, potwierdzały realne możliwości 
prowadzenia szkoły katolickiej, odpowiadającej chrześcijańskiej wizji 
wychowania i kształcenia młodzieży. 
 Motyw organizacyjny dotyczył przede wszystkim bazy lokalowej 
przyszłej szkoły. Jak wyżej podkreślono, wprowadzenie katechizacji do 
szkół publicznych umożliwiło zagospodarowanie budynku kateche-
tycznego, którego budowę prawie całkowicie zakończono w 1990 roku. 
Budynek nie posiadał wyposażenia, poza kilkoma tablicami i ławkami 
użytkowanymi podczas parafialnej katechizacji. Plan stopniowego urzą-
dzania szkoły wydawał się być na tyle możliwy do realizacji, że uzyskał 
akceptację Kongregacji. Należy jeszcze zwrócić uwagę na jeden element 
organizacyjny. Ustalono bowiem, że działalność szkoły będzie samofinan-
sująca się, bez żadnej dotacji ze strony Kongregacji prowadzącej rozległą 
inwestycję – kościoła i domu kongregacyjnego. 
 Inspiracji i motywacji przemawiających za prowadzeniem szkoły 
katolickiej było więcej, ale wymienione powyżej wydają się być najbardziej 
uchwytnymi badawczo39. Jednak nie można pominąć istotnego wydarze-
nia religijnego i historycznego, jakim była wizyta w Radomiu Jana Pawła II 
w ramach Jego kolejnej pielgrzymki do Ojczyzny. Jan Paweł II przebywał 
w Radomiu 4.VI.1991 roku, a Jego wizyta stanowiła umocnienie w planach 
powołania szkoły, odpowiadającej na wyzwania nowego okresu w dziejach 
Polski, rozpoczętego w 1989 roku. 
 W takich okolicznościach i uwarunkowaniach motywacyjnych, 
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu roz-
poczęło swoją działalność 2 września 1991 roku.

Szkoła po wprowadzeniu reformy
 Funkcjonowanie Katolickiego Liceum w Radomiu przypada na 
okres dynamicznych zmian w polskiej oświacie, które systematycznie 
przekształcały paradygmat edukacji narodowej. W wyniku przepro-
wadzonych reform, od 1999 roku rozpoczyna się wprowadzanie nowej 

39 Por. Wypowiedź dyrektora KLO o projekcie założenia szkoły: „W wymiarze 
duchowym trzeba tę inicjatywę odczytać w świetle tchnienia Ducha Świętego, oceniając ów-
czesną determinację organizatorów nowej szkoły, wysiłek w pokonaniu rozmaitych trudności, 
nawet szybkość w przyswajaniu prawnych zasad funkcjonujących w oświacie, a także biorąc 
pod uwagę tempo załatwiania wszystkich formalności związanych z powołaniem szkoły, wtedy 
o wiele trudniejszych”; za: A. Maj, Katolickie Liceum Radomiu (1991-1996), „Oratoriana” 1996 
nr 34, s. 70.
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trzystopniowej struktury szkolnictwa z gimnazjum jako szkołą dodatkową 
pomiędzy podstawową i średnią. Pierwsze gimnazja powstały w 1999 
roku, a zreformowane trzyletnie licea ogólnokształcące w 2002 roku. 
 Do nowych wyzwań organizacyjnych przygotowała się Kongre-
gacja Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu, organ prowadzący dotych-
czasowe Katolickie Liceum. Kongregacja zdecydowała o przekształceniu 
czteroletniego liceum w nowe trzyletnie oraz o powołaniu gimnazjum 
niepublicznego pod nazwą: Katolickie Gimnazjum im. św. Filipa Neri, 
nawiązującego do dorobku i doświadczenia Katolickiego Liceum. W roku 
szkolnym 1999/2000 przygotowano odpowiednią dokumentację, na 
podstawie której Katolickie Gimnazjum zostało wpisane do ewidencji 
prowadzonej przez władze samorządowe Radomia i rozpoczęło swoją 
działalność od 1 września 2000 roku.
 W następnych latach przystąpiono do przekształcenia czteroletnie-
go liceum w trzyletnią nową szkołę licealną. Procedura ta niespodziewanie 
napotkała na trudności, bowiem radomskie władze zastosowały skom-
plikowane zasady, obowiązujące przy zakładaniu zupełnie nowych szkół, 
do prostego i formalnego aktu prawnego, jaki stanowiło przekształcenie 
czteroletniego liceum w trzyletnie, w placówce istniejącej już od 11 lat. 
Ten styl wymagań, sprzeczny z obowiązującym prawem, objął wszystkie 
szkoły niepubliczne Radomia, co zresztą stanowiło ewenement w Polsce. 
Oficjalna wymiana pism i rozmowy nic nie zmieniły w wymaganiach 
Urzędu Miejskiego. W związku z tym, Kongregacja przystąpiła do eks-
presowego przygotowania dokumentów, korzystając z życzliwości wielu 
ludzi i instytucji. W stosownym terminie udało się zgromadzić wymaga-
ną dokumentację i w końcu Urząd Miejski w Radomiu dokonał zmiany 
w ewidencji, uznając Katolickie Liceum za szkołę ponadgimnazjalną. 
To była jedyna i formalna trudność, z jaką spotkała się działalność szkoły 
w środowisku władz lokalnych.
 Reforma postawiła przed liceum i gimnazjum nowe zadania w za-
kresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego 
i profilaktycznego; przygotowania młodzieży do egzaminów zewnętrz-
nych; wdrażania zasad awansu zawodowego nauczycieli oraz pomiaru 
jakości pracy szkoły. Te dziedziny stanowiły przedmiot refleksji, szkoleń 
i decyzji Rad Pedagogicznych oraz twórczo zdeterminowały ich działal-
ność w tym okresie.
 Jednym z efektów polskich przemian oświatowych, istotnych dla 
środowiska Katolickiego Liceum, było powołanie Katolickiego Gim-
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nazjum. Obie szkoły, chociaż nie tworzą formalno-prawnego zespołu, 
to jednak praktycznie i pod wieloma względami teoretycznie stanowią 
jedno środowisko – uwarunkowane wspólnym budynkiem, tym samym 
rytmem przeżywania codzienności i uroczystości, wspólnotą wychowaw-
czą opartą na tych samych wartościach, identyczną kadrą pedagogiczną 
i administracyjną. Różnica miedzy szkołami dotyczy programów dydak-
tycznych, wyznaczonych przez inne cele kształcenia liceum i gimnazjum. 
Reforma oświaty i decyzje Kongregacji spowodowały rozszerzenie od-
działywania koncepcji szkoły katolickiej na szersze środowisko młodzieży, 
obejmujące dziewczęta i chłopców w wieku od 13 do 19 lat. Tym samym 
można mówić o szkołach katolickich imienia św. Filipa Neri w Radomiu 
jako jedności moralnej, uformowanej na tradycji i doświadczeniu czte-
roletniego Katolickiego Liceum.

Ważne wydarzenia w życiu szkoły
 Historia Katolickiego Liceum, mimo że niezbyt długa, obfitowała 
w wiele różnego rodzaju zdarzeń. Spośród nich na kilka należy zwrócić 
uwagę ze względu na ich znaczenie dla specyfiki i tradycji szkoły.
 Rangę wydarzenia nie tylko ważnego, ale i historycznego w życiu 
szkoły miała uroczystość oficjalnie inaugurująca działalności liceum, po-
łączona z poświęceniem budynku szkoły, która odbyła się ona 16.IX.1991 
roku. Uroczystościom przewodniczył ks. bp Edward Materski, ordyna-
riusz diecezji sandomiersko-radomskiej. Ks. biskup celebrował Mszę 
św., wygłosił kazanie i poświęcił budynek szkoły. Władze państwowe 
i samorządowe reprezentowali: wojewoda radomski J. Rejczak, prezydent 
Radomia W Gęsiak (architekt wszystkich obiektów budowanych przez 
Kongregację; ojciec ucznia), poseł na Sejm RP J. Łopuszański (miejscowy 
parafianin)40. 
 Ze względów religijnych i z racji na kształtowanie się tradycji szkoły, 
wielkim wydarzeniem była pielgrzymka w 1995 roku do Włoch. Liczna 
grupa nauczycieli i uczniów uczestniczyła w centralnej uroczystości 
jubileuszu 400-lecia śmierci św. Filipa Neri – we Mszy św. celebrowa-
nej w Rzymie 28.V.1995 roku przez Ojca Św. Jana Pawła II i w audiencji 
prywatnej, podczas której Papież poświęcił sztandar szkoły, ufundowa-
ny przez rodziców uczniów. Sztandar przedstawia z jednej strony herb 
szkoły, stylizowany herb filipinów z pełną nazwą liceum, a z drugiej postać 
św. Filipa z jego sentencją, która stała się hasłem Katolickiego Liceum:  

40 Por. Kronika szkoły, t. 1, s. 3. 
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Szczęśliwi młodzi, macie czas, aby czynić dobro. Uroczystego wręczenia 
sztandaru dokonał ks. bp E. Materski podczas akademii z okazji zakoń-
czenia nauki pierwszych maturzystów 6.VI.1995 roku41.
 Nieoczekiwane i trudne wydarzenia miały miejsce w 1996 roku. 
W październiku tego roku wizytator Oratorium św. Filipa Neri podjął 
decyzje, które w konsekwencji powodowały odwołanie dotychczasowego 
dyrektora ks. Adama Maja i prefekta ks. Mirosława Praska. Wizytator 
bowiem powierzył dyrektorowi szkoły obowiązki przełożonego w innym 
polskim Oratorium, a prefekta skierował do Oratorium we Włoszech. 
Nauczyciele, rodzice i młodzież odebrali te zmiany jako niefortunne dla 
rozwoju szkoły i dla samych księży. Ich reakcja była natychmiastowa 
i niezwykle dynamiczna. Interweniowali u wizytatora, pisali petycje do 
Stolicy Apostolskiej, szukali pomocy u ks. bp. E. Materskiego. Wkrótce 
wizytator wstrzymał realizację decyzji. W niezwykle trudnej sytuacji 
znaleźli się księża, którzy z jednej strony byli gotowi podjąć nowe za-
dania, z drugiej starali się uspokoić emocje interweniujących. Po wielu 
miesiącach problem rozwiązała Stolica Apostolska, stwierdzając, że w ak-
tualnych okolicznościach wykonanie postanowienie wizytatora nie jest 
możliwe. Szkoła w tym czasie zetknęła się z wieloma problemami.
 Do ważnych wydarzeń w życiu szkoły trzeba również zaliczyć 
poświęcenie kaplicy szkolnej przez ks. bp. E. Materskiego 26 V 2000 
roku i liczne wizyty różnych gości ze świata polityki, nauki i kultury. 
W 1993 roku szkołę odwiedził ówczesny wiceminister edukacji na-
rodowej, a późniejszy premier K. Marcinkiewicz, wraz z radomskimi 
posłami i senatorami42. Liceum gościło również prof. J. Ziółka (KUL), 
ks. prof. W. Słomkę (KUL), dr P. Gacha (KUL), o. A. Madeja (oblata, 
misjonarza i poetę), ks. Wł. Natera (filipina, znawcę literatury łaciń-
skiej), misjonarzy z Argentyny i Ukrainy oraz biskupów radomskich: 
ks. bp J. Chrapka i ks. bp Z. Zimowskiego – ordynariuszy Diecezji oraz 
ks. bp A. Odzimka i ks. bp S. Siczka – biskupów pomocniczych.
 W 2001 roku szkoła obchodziła swoje dziesięciolecie, na które 
zostali zaproszeni wszyscy absolwenci. Uroczystość odbyła się 19 paź-
dziernika 2001 roku w atmosferze wielkiej powagi, ze względu na tragiczną 
śmierć ks. bp Jana Chrapka (17 X), który miał przewodniczyć uroczy-
stościom. Zastąpił go ks. bp senior E. Materski. Podczas uroczystości 
nagrodzono zasłużonych dla szkoły nauczycieli i pracowników admini-

41 Por. D. Medyńska, Dobro i radość, „Inspiracje” 1998 nr 5, s. 25.
42 Por. PRP t.1, s. 88.
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stracji. Po zakończeniu oficjalnej części absolwenci (ok. 70%) spotkali się 
w swoim gronie z wychowawcami ich klas. Z okazji jubileuszu została 
wydana pamiątkową książka, zawierająca najważniejsze informacje na 
temat dziesięcioletniej historii szkoły43.
 Krótką, ale znaczącą wizytę w szkole złożył kard. J. Glemp, Pry-
mas Polski. Podczas pobytu w miejscowym kościele, z okazji poświę-
cenia ośrodka dla niewidomych, Ksiądz Prymas w towarzystwie ks. bp  
Z. Zimowskiego, Ordynariusza Diecezji Radomskiej, zapoznał się z dzia-
łalnością szkoły, pobłogosławił uczniów zgromadzonych na holu szkolnym, 
spotkał się z nauczycielami i wpisał się do księgi pamiątkowej. Ks. kardynał 
był wyraźnie zainteresowany pracą szkoły i błogosławił jej działalności.
 W 2006 roku szkoła rozpoczęła przygotowanie do obchodów  
15-lecia swojego istnienia. Świętowanie nawet tak niewielkiego jubileuszu 
stanowi ważny element promocji szkoły, jej dorobku, a dla pracowników 
i absolwentów jest okazją do wzajemnej wdzięczności, refleksji nad kon-
cepcją programu edukacyjnego, a także tworzy więzi między pokoleniami 
w środowisku związanym z działalnością Katolickiego Liceum w Radomiu. 
Główne uroczystości odbyły się w sobotę 4 listopada 2006 roku. Mimo 
niesprzyjającej pogody (atak zimy), przybyło wielu absolwentów, uczniów 
i pracowników szkoły – byłych i aktualnych oraz prominentnych gości. 
Program jubileuszu obejmował Mszę św., której przewodniczył biskup 
radomski Zygmunt Zimowski, prezentację multimedialną, okolicznoś-
ciowe wystąpienia i spotkanie absolwentów z wychowawcami. Wśród 
gości byli obecni: Zdzisław Marcinkowski – prezydent Radomia, Anna 
Szczepańska i Krzysztof Gajewski – wiceprezydenci Radomia, Jerzy Jon 

– mazowiecki wicekurator oświaty, Edyta Wójcik i Andrzej Nowak – dy-
rektor i wicedyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu, Adam 
Tomala i  Irmina Nowicka – dyrektor i wicedyrektor Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego w Radomiu, dyrektorzy radomskich szkół. Młodzież 
prowadząca uroczystość przedstawiła historią szkoły a polonista Michał 
Deja zaprezentował kolaż multimedialny pt. „15 lat w 15 minut”. W serii 
okolicznościowych przemówień zabrał głos dyrektor szkoły, prezydent 
Z. Marcinkowski, który za zasługi na rzecz miasta przyznał ks. dyrekto-
rowi medal Bene Marenti Civitas Radomiensis, a także przedstawiciele 
Kuratorium Oświaty: J. Jone i E. Wójcik44. 

43 Por. A. Maj (red.), Dziesięciolecie Katolickiego Liceum…, dz. cyt.
44 Por. D. Mikołajczyk, To już 15 lat…, www.klo.radom.pl Aktualności 2006.
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2. Organizacja działalności szkoły

 Powołanie do istnienia Katolickiego Liceum w Radomiu wymagało 
opracowania i wdrożenia jego struktury organizacyjnej i systemu zarządza-
nia. Nowa szkoła, tworzona od podstaw, wymagała zorganizowania wszyst-
kich obszarów jej działalności od procesu edukacyjnego i jego dokumentacji, 
poprzez kadrę pedagogiczną i pomocniczą aż do administracji i finansów. 
Kierunki organizacji liceum jako środowiska wychowawczo-dydaktyczne-
go i zarazem zakładu pracy wyznaczały przepisy prawa i własna inwencja 
odpowiedzialnych za jego funkcjonowanie. Punkt wyjścia w organizacji 
i zarządzaniu szkołą stanowił statut, nadany przez organ prowadzący. 
Na jego podstawie oraz w oparciu o przepisy oświatowe (wciąż zmieniające 
się) i trendy we współczesnej pedagogice szkolnej, Katolickie Liceum w Ra-
domiu wypracowało oryginalny system organizacji administracji i procesu 
edukacji, wydaje się odpowiedni dla jego misji. 

Statut szkoły
 Zasadniczym aktem prawnym szkoły jako instytucji w rozumieniu 
współczesnej teorii organizacji oświaty jest statut45. Pierwszy statut Ka-
tolickiemu Liceum nadała Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w 1991 
roku, drugi w 1996 roku; jego poszerzona wersja obowiązuje od 2000 roku, 
z drobnymi zmianami wprowadzonymi w roku 200246.
 Pierwszy statut składał się z 16 artykułów napisanych na dwóch 
stronach arkusza papieru formatu A4. Zawierał typowe informacje o na-
zwie i siedzibie szkoły, o właścicielu – organie prowadzącym (art. 1-3). W 
zakresie organizacji i działalności liceum, statut nie wprowadzał oryginal-
nych rozwiązań, odsyłając do „ogólnych” zasad obowiązujących w szkołach 
publicznych (art. 8). Na podstawie tego postanowienia ustalono następujące 
organy stanowiące władze szkoły: dyrektor, rada pedagogiczna oraz organy 
społeczne: samorząd uczniowski, komitet rodzicielski.
 Kompetencje tych organów zasadniczo nie różniły się od obowią-
zujących w szkołach państwowych, ale zgodnie ze statutem nie mogły 
naruszać katolickiego charakteru szkoły. 
 W zakresie innych ustaleń organizacyjnych na uwagę zasługuje 
podkreślenie powszechnej dostępności uczniów do szkoły (art. 6) – istotne 
założenie reformy edukacji; ogólne określenie liczby przewidzianych ucz-

45 Por. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996, s. 35.
46 Por. Archiwum szkolne.
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niów w szkole – 200 i przyjęcie zasady, że maksymalna ich liczba uczniów 
w klasie nie przekroczy normy przyjętej w szkolnictwie państwowym 
(art. 7). Odnośnie budżetu szkoły statut postanowił, że ma się on składać 
z opłat rodziców uczniów i dotacji Kuratorium Oświaty i Wychowania 
w Radomiu (art. 16). 
 Statut określił cel i zadania szkoły. Jako cel wskazano przygotowanie 
młodzieży „do czynnego udziału w życiu kulturalnym i publicznym spo-
łeczeństwa, jak również w życiu Kościoła oraz (...) do studiów wyższych” 
(art. 11). Podstawowe zadanie szkoły zostało związane z pełną formacją 
osobową ucznia, opartą na rzetelnej wiedzy i wychowaniu katolickim. 
Bliżej zadania dydaktyczne szkoły określa art. 9 i 10 statutu, przesądza-
jąc o programie i profilu szkoły. W zakresie programu szkołę zobowią-
zano do realizacji programu państwowych liceów ogólnokształcących, 
z uwzględnieniem doktryny katolickiej w nauczaniu i wychowaniu (art. 9). 
Statut ustalił również jednolity profil humanistyczny dla wszystkich klas 
liceum, zaznaczając, że cechą charakterystyczną edukacji szkolnej mają 
stanowić wartości kultury i sztuki chrześcijańskiej (art. 10). 
 Statut określał również organy nadzorujące działalność szkoły i ich 
kompetencje w zakresie katolickiego charakteru szkoły – biskup diece-
zjalny, według norm prawa kościelnego (art. 5), w sferze pedagogicznej 

– kurator oświaty i wychowania (art. 6), w sprawach organizacyjnych, 
a także pośrednio pedagogicznych – organ prowadzący (art. 14). Do-
kładniej ustalono relacje i nadzór organu prowadzącego. Dyrektor szkoły 
został zobowiązany do składania Kongregacji okresowych sprawozdań 
z działalności dydaktyczno-wychowawczej liceum. Przełożonemu Kon-
gregacji przyznano prawo do udziału w specjalnych, sprawozdawczych 
posiedzeniach rady pedagogicznej, a także do hospitowania lekcji i za-
jęć szkolnych. Konsultacyjną rolę przełożonego uwzględniono również 
w zakresie polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektora (art. 12). 
 Pierwszy statut, chociaż bardzo lapidarny w zapisach, zawierał 
niezbędne postanowienia w najważniejszych kwestiach funkcjonowania 
szkoły, zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami prawa oświato-
wego, zanim weszła w życie nowa ustawa o systemie oświaty (7 IX 1991 
roku). Statut na stałe określił przede wszystkim profil humanistyczny 
liceum i katolicki charakter szkoły.
 Zmiany w prawie oświatowym oraz doświadczenie uzyskane 
w trakcie kilkuletniej działalności szkoły skłoniły Kongregację do sformu-
łowania w 1996 roku nowego statutu Katolickiego Liceum. Nowy statut 
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podtrzymywał kierunki rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych 
poprzedniego, ale znacznie je rozwinął i sprecyzował w 29 artykułach, 
a także uporządkował w kilku wyodrębnionych działach. Zawierał nastę-
pujące części: normy ogólne, cele i zadania, organy i organizacja szkoły, 
uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni, budżet i procedura 
zmian w statucie.
 Kolejne zmiany w statucie zostały spowodowane reformą oświa-
tową wdrażaną od 1 IX 1999 roku. Do statutu z 1996 roku wprowadzono 
w 2000 roku dwa nowe działy: ocenianie i klasyfikacja oraz dokumen-
tacja przebiegu nauczania. Pierwszy dział zawierający 5 artykułów 
ustalał, w myśl założeń reformy, fundamentalne zasady oceniania 
i klasyfikacji w liceum. Między innymi określił podział roku szkolnego 
na dwa semestry, skalę ocen cząstkowych i klasyfikacyjnych od 1 do 6, 
zobowiązywał nauczycieli do opracowania kryteriów oceniania, a wy-
chowawców klasowych do przestrzegania zasad powiadamiania uczniów 
i ich rodziców o planowanych ocenach klasyfikacyjnych. W tym dziale 
pojawił się również zapis uprawniający Radę Pedagogiczną do opraco-
wania szkolnego systemu oceniania na podstawie prawa oświatowego 
i postanowień statutu.
 W następnym dziale statut określił zasady dokumentowania 
przebiegu nauczania, zasadniczo nie różniące się od obowiązujących 
w szkolnictwie publicznym oraz udostępniania pisemnych prac uczniom 
i ich rodzicom. 
 Powyższe postanowienia umieszczono w tekście statutu z 1996 
roku (art. 19 – art. 25). Tak powstała nowa wersja statutu, składająca się 
z 36 artykułów.
 Kolejna zmiana statutu również została spowodowana reformą 
szkolnictwa. Przygotowując się do przekształcenia czteroletniego liceum 
w trzyletnie, Kongregacja wprowadziła do statutu z 2000 roku niewielkie 
zmiany – w art. 16 stwierdza się, że cykl kształcenia w szkole wynosi trzy 
lata, a w art. 3 pojęcie „specjalizacja humanistyczna” szkoły zastępuje 

„profil humanistyczny”. Przyjęty w styczniu 2002 roku statut szkoły z 36 
artykułami, adekwatny do wymogów liceum ponadgimnazjalnego, obo-
wiązuje do dzisiaj.
 Statut zarysował koncepcję organizacyjną szkoły w zakresie orga-
nizacyjnym i edukacyjnym47. 

47 Patrz zał. Nr 1.
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Podstawy pedagogii szkoły
 Istotą funkcjonowania szkoły jako organizacji jest jej działalność 
edukacyjna. Jeszcze przed rozpoczęciem pracy Katolickiego Liceum, 
twórcy szkoły zarysowali jej pedagogię w pierwszym statucie, a zwłaszcza 
w już wspominanym Planie wychowawczym, dydaktycznym i opiekuń-
czym z 1991 roku. Analiza tych dokumentów, a także nowych powstałych 
w wyniku reformy oświaty, umożliwia określenie podstaw pedagogii 
szkoły, uzasadniających jej system organizacji działalności edukacyjnej. 
 Podstawę pedagogii, rozumianej jako teoretyczny i praktyczny wy-
miar działalności edukacyjnej, stanowią w Katolickim Liceum w Radomiu 
przede wszystkim: teoria personalizmu chrześcijańskiego oraz założenia 
mieszczące się w charyzmacie Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri.
 Powyższe podstawy teoretyczne wyznaczają cele szkoły: wspieranie 
integralnego rozwoju uczniów do dojrzałości osobowościowej i chrześ-
cijańskiej oraz przygotowanie ich do życia społecznego i we wspólnocie 
Kościoła, a także do studiów wyższych. Zgodnie z założeniami reformy 
są to cele mieszczące się w teleologii państwowego liceum ogólnokształ-
cącego i szkoły katolickiej.
 Szerszego omówienia wymaga charyzmat Kongregacji Oratorium 
i duchowość św. Filipa Neri jako przesłanka teoretyczna oraz praktyczna, 
wynikająca z doświadczenia duszpasterskiego i duchowości twórców 
Katolickiego Liceum.
 Podkreślone wcześniej apostolstwo młodzieży, jako szczególnie 
drogie św. Filipowi i oratorianom, nie tylko uzasadnia powołanie szkoły 
stanowiąc formę tego apostolstwa, lecz także nadające jej szczególną spe-
cyfikę teoretyczną i praktyczną. Jest nią humanizm chrześcijański w sferze 
nauczania oraz pozytywny, radosny styl wychowania i atmosfery życia 
społeczności szkolnej. Źródłem tej przesłanki, decydującej o charakterze 
pedagogii KLO, jest sama postać św. Filipa Neri i jego duchowość. 
 Filip Neri żył w XVI wieku (1515-1595)48. Niemal całe życie spę-
dził w Rzymie, oddając się studiom, posłudze charytatywnej i ewange-
lizacyjnej, najpierw jako świecki apostoł, a od 36 roku życia jako kapłan. 
Prowadził popularne spotkania oratoryjne o charakterze formacyjno-
modlitewnym. Jego szczególną, charyzmatyczną posługę duszpasterską 
stanowiło kierownictwo duchowe. Z wyjątkową umiejętnością wspierał 

48 Por. J. Pabis, Żywot św. Filipa Nerjusza, Tarnów 1931; H. Jaromin, Filip Neri 
– Sokrates chrześcijański, Tarnów 1977; G. Lando, Il Maestro della profetta allegria, Guardia 
Sanframondi 1992; P. Turks, Filip Neri czyli ogień radości, Wrocław 1993; Jan Paweł II, List do 
członków Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri, 7 X 1994, „Oratoriana” 1995  nr 33, s. 5-7.
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formację duchową młodzieży. Osobiście doznawał wielu darów nadprzy-
rodzonych, których mistycznym szczytem było naznaczenie stygmatem 
Ducha Świętego, fizycznie zaznaczonym rozszerzonym sercem. Jego 
działalność duszpasterska i świadectwo życia przyczyniły się do odnowy 
moralnej szesnastowiecznego Rzymu. Wdzięczni Rzymianie nadali mu 
tytuł Apostoła Rzymu, potomni zaś podziwiając jego pozytywną, radosną 
duchowość nazwali Prorokiem Radości. 
 Duchowość św. Filipa i oratoriańskiej szkoły duchowości stanowiącej 
nurt tzw. włoskiej duchowości cechuje między innymi pobożność eucha-
rystyczna i maryjna, optymizm chrześcijański, praktyczne przekonanie 
o powszechnym powołaniu do świętości, akcentowanie umartwienia we-
wnętrznego (umysłu, woli, uczuć), proste rozważanie słowa Bożego, a przede 
wszystkim radość49. Ta ostatnia cecha charakteru, a zarazem cnota św. Filipa 
oraz otwartość na bliźniego i jego kulturę, tworzyły wokół niego szczegól-
ny klimat wychowawczy, sprzyjający rozwojowi moralnemu, duchowemu 
i kulturalnemu wielu osób, a zwłaszcza młodych. Ojciec Święty Jan Paweł II, 
podczas pobytu przy grobie św. Filipa Neri w 1979 roku, zauważa tę pedagogię 
świętego i podkreśla jej aktualność: „Święty Filip, z pełnym poszanowaniem 
poszczególnych osobowości, oparł plan wychowawczy na rzeczywistości 
łaski i rozwijał go w pięciu zasadniczych kierunkach: subtelnego poznania 
każdego poszczególnego dziecka i młodzieńca drogą cierpliwego i czułego 
słuchania; rozwijania umysłu prawdami wiary przez czytania i rozważania; 
pobożności eucharystycznej i maryjnej; miłości bliźniego; rozrywki w jej naj-
różniejszych przejawach. Dzisiejszy świat w najwyższym stopniu potrzebuje 
wychowawców wrażliwych i przygotowanych, którzy uczyliby zwyciężać 
smutek oraz poczucie osamotnienia i nieumiejętność porozumiewania się, 
dręczące wielu młodych ludzi, a nawet załamujące ich”50.
 Osobowość i duchowość św. Filipa Neri, jego styl wychowawczy 
oraz stosunek do kultury swoich czasów, traktowane jako charyzmat Ora-
torium, znajdują swoje odzwierciedlenie w programie edukacyjnym szkoły. 
W dziedzinie nauczania przejawia się w tzw. humanizmie chrześcijańskim, 
polegającym na ujmowaniu całej kultury w perspektywie transcendental-
nej, a także na wzbogacaniu programu dydaktycznego o nowe przedmioty 

49 Por. J. Misiurek, Zarys historii duchowości chrześcijańskiej, Lublin 1992,  
s. 80-81; J. Aumann, Zarys historii duchowości, Kielce 1993, s. 246-247; J. Misiurek, W. Mlecz-
ko, Oratoriańska szkoła duchowości, w: red. M. Chmielewski, Leksykon duchowości katolickiej, 
Lublin-Kraków 2002, s. 613-616.

50 Jan Paweł II, Aktualność orędzia św. Filipa Neri, w: Nauczanie papieskie, t .II, z. 1, 
Rok 1979, Poznań 1996, s. 568.
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z zakresu kultury i sztuki, wskazane w drugim statucie. Wybór jednego, 
humanistycznego profilu dla całej szkoły jest przemyślaną, świadomą 
decyzją jej twórców, którzy podjęli się kształtowania wokół Oratorium 
radomskiego ośrodka chrześcijańskiej kultury. W pierwszych Statutach 
partykularnych z 1993 roku Kongregacja dała temu wyraz (art. 53), 
wskazując na funkcjonujące formy kultury realizowanej przez wspólnotę, 
jak: biblioteka, kolportaż prasy i książek religijnych, działalność zespo-
łu wokalno-muzycznego Oratorium ks. L. Gralaka oraz projektowane, 
profesjonalne studio nagrań, a także przeznaczenie dolnego kościoła dla 
potrzeb kultury – jako sala teatralna, koncertowa (audiowizualna). Szkoła 
ze swoim profilem integralnie wpisuje się w koncepcję ewangelizacji przez 
kulturę podejmowaną przez Kongregację w Radomiu oraz w nadrzędne 
cele zreformowanego liceum, wyprzedzając o kilka lat ich realizację.
 W dziedzinie wychowania charyzmat Oratorium określa stosu-
nek wychowawców i nauczycieli jako bliską, rodzinną relację, w której 
nauczyciele stawiają sobie większe wymagania niż młodzieży. Dlatego 
w Planie wychowawczym, dydaktycznym i opiekuńczym wszystkie dzia-
ły, wymienione w tytule, rozpoczynają się od postulatów stawianych 
nauczycielom, zobowiązują do formacji, samokontroli i zaangażowania 
się na rzecz dobra ucznia, bez uprzedzeń i wartościowania jego osoby. 
Filipińską duchowość odzwierciedla styl życia szkolnego, a zwłaszcza 
takie jej charakterystyczne cechy, jak: radość, umiejętność świętowania 
we wspólnocie klasy i szkoły, godna rozrywka, serdeczność i prostota, 
optymizm wychowawczy, zdrowa, niewymuszona pobożność. W ten 
sposób realizowany jest jeden z nadrzędnych celów pracy edukacyjnej 
zreformowanego liceum: poznawanie zasad rozwoju społecznego.
 Cele szkoły, ujmowane w aspekcie charyzmatu Oratorium  
św. Filipa wyznaczają zadania programowe KLO określone w podstawo-
wych funkcjach każdej szkoły: w kształceniu, wychowaniu i opiece. Ich 
podstawę stanowią dwie przesłanki teoretyczne, implikujące rozwiązania 
praktyczne; są nimi:
	KLO jest instytucją szkolną – liceum ogólnokształcącym przygoto-

wującym młodzież do matury i studiów wyższych,
	KLO jest szkołą katolicką, charakteryzującą się własną specyfiką, 

zwłaszcza w sferze wychowania.
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Organizacja działalności edukacyjnej
 W oparciu o normy statutu, koncepcję pedagogii i postulaty teorii 
zarządzania oświatą, Katolickie Liceum w Radomiu wypracowało własny 
system organizacji i zarządzania, aktualizowany w wąskim zakresie w każ-
dym roku szkolnym. Aktualne dokumenty określające ten system stanowią: 
Plan działalności  szkoły, Regulamin pracy i wynagradzania, Regulamin 
Rady Pedagogicznej, Regulamin szkoły, spośród których pierwszy jest na-
jistotniejszy dla organizacji administracyjnej i edukacyjnej szkoły. 
 Plan działalności szkoły składa się z czterech części, obejmujących 
takie dziedziny, jak:
	sfera organizacyjna,
	program edukacyjny,
	nadzór pedagogiczny,
	formacja nauczycieli51.

 W ramach pierwszego obszaru ustalano strukturę organizacyjną 
szkoły – skład i kompetencje członków dyrekcji, rady pedagogicznej i ad-
ministracji. Od 2003 roku dyrekcję stanowi czterech nauczycieli: dyrektor, 
zastępca i dwóch pełnomocników. Sfera organizacyjna zawiera również 
pełną listę nauczycieli, dane statystyczne dotyczące uczniów, przydział 
czynności, bieżące rozwiązania w zakresie organizacji procesu edukacyj-
nego (np. lektoratów językowych, zajęć z wychowania fizycznego, zasad 
bezpieczeństwa), kalendarz ważnych wydarzeń szkolnych, terminarz 
posiedzeń Rady Pedagogicznej na cały rok szkolny, plany w zakresie bazy 
materialnej i dydaktycznej szkoły. 
 Druga część określa program edukacyjny szkoły i zawiera jego pod-
stawę, a następnie trzy obowiązujące w dzisiejszym szkolnictwie progra-
my szkolne: nauczania, wraz z systemem oceniania, a także wychowania 
i opieki oraz profilaktyki52. Następnie charakteryzuje pakiet edukacyjny 
nauczyciela, a więc plan jego rocznej pracy w zakresie nauczania i oce-
niania oraz wychowania.
 Trzeci obszar dotyczy nadzoru pedagogicznego, jego nowej roli we 
współczesnym szkolnictwie, organizacji wewnętrznego mierzenia jakości 
pracy szkoły, planu badania wyników nauczania i hospitacji. 

51 Por. Plan działalności szkoły w latach 1997-2006 (archiwum szkolne).
52 Por. Rozporządzenie MENiS z 26 II 2002 w sprawie podstawy programowej 

w poszczególnych typach szkół; Dz. U. 2002 Nr 51, poz. 458.
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 Czwarty dział poświęcony jest formacji nauczycieli, ujętej szerzej 
niż doskonalenie zawodowe (wewnętrzne i zewnętrzne), bowiem obej-
muje wspieranie rozwoju osobowościowego i chrześcijańskiego.
 Powyższy plan działalności, skonkretyzowany personalnie i or-
ganizacyjnie jest dokumentem obszernym, ponad 100-tu stronicowym, 
ogólnodostępnym w pokoju nauczycielskim, zawierającym wzorcowe 
materiały, ankiety, protokóły, potrzebne w planowaniu, realizacji i ocenie 
efektów pracy nauczycieli.
 Od 1999 roku Plan działalności szkoły uwzględnia zmiany wprowa-
dzone przez reformę edukacji. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 16 XII 
1999 roku został przyjęty nowy system programu szkolnego, na który składa 
się misja szkoły, schemat organizacji procesu edukacji i jego strategia53.
 W misji szkoły zawarte są podstawowe przesłanki programowe 
szkoły i ich konsekwencje teleologiczne i aksjologiczne (Tab. 2). 

Tab. 2. Misja Katolickiego Liceum w Radomiu.

Misja szkoły
Podstawa Cele / wartości

uczeń – centrum procesu edukacyjnego osoba – podmiot – godność
liceum katolickie dojrzałość osobowościowa i chrześcijańska 

ucznia
charyzmat i duchowość Oratorium św. Fili-
pa Neri

pokora i miłość, modlitwa i radość  

integracja edukacji i ewangelizacji jedność wiary, kultury i życia, czyli wiary 
i wiedzy, umiejętności i postaw

nauczyciel i wychowawca wobec ucznia świadectwo życia, szacunek, cierpliwość, 
sprawiedliwość, miłość

 Jako źródło tak ujętej misji KLO wskazano dokumenty Stolicy 
Apostolskiej dotyczące szkoły katolickiej, statut szkoły, Plan wychowawczy, 
dydaktyczny i opiekuńczy z 1991 roku, uchwały z posiedzeń Rady Pedago-
gicznej, ustawę o systemie oświaty oraz rozporządzenia MEN, zwłaszcza 
ściśle związane z reformą systemu edukacji.
 Na podstawie misji szkoły opracowano schemat programu edukacyj-
nego KLO i jego strategię. Schemat programowy określa 5 modułów: szkolny 
program nauczania, szkolny system oceniania, szkolny program wychowania, 
szkolny program profilaktyki oraz program formacji nauczycieli. 

53 Por. PRP nr 2/42 z 16 XII 1999, t. 3, s. 107-109.
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 Dla każdego elementu programowego opracowano własną pro-
cedurę metodologiczną. Przyjęto zasadę integracji wszystkich modułów, 
np. przedmiotowy program nauczania stanowi podstawę przedmioto-
wego systemu oceniania, którego punktem wyjścia są osiągnięcia ucz-
nia. Natomiast każdy program nauczania zawiera adekwatny program 
wychowania oparty na określonych wartościach. 
 Cechą charakterystyczną wszystkich programów jest ich ewalua-
cja na podstawie wskazanych kryteriów i narzędzi. W ten sposób szkoła 
przygotowywana jest do systematycznego pomiaru jakości swojej pracy. 
Schemat działalności edukacyjnej przedstawia tabela nr 3.

Tab. 3. Schemat organizacji procesu edukacji w Katolickim Liceum w Radomiu.
 

Organizacja procesu edukacji
Integralny program edukacyjny szkoły w zakresie nauczania, wychowania i opieki wraz z 
odpowiednią do programu szkoły własną formacją nauczycieli.

Misja  szkoły
Podstawa teoretyczna wszystkich programów szkolnych.

1. Szkolny program nauczania (SPN)
Synteza przedmiotowych programów nauczania (np. PPN 1 – j. polski), opracowanych dla 
poszczególnych poziomów nauczania (PPN 1 kl. I – j. polski w kl. I).

SPN   = PPN 1 (PPN 1 kl. I, II)  + PPN 2 + PPN 3 ...
2. Szkolny system oceniania (SSO)

Zawiera ogólnoszkolne zasady oceniania wraz z przedmiotowymi systemami oceniania, 
opracowanymi przez poszczególnych nauczycieli dla każdej klasy.

SSO   = Ogólne zasady + PSO 1 + PSO 2 + PSO 3 ...
3. Szkolny program wychowania (SPW)

Integralny program, składający się z programu wychowania religijnego, programu ważnych 
wydarzeń szkolnych, szkolnego programu opieki, przedmiotowych programów wychowania, 
programów wychowania klasowego, programu wychowawczego samorządu uczniowskiego i 
programu wychowawczego konkretnych, aspektowych programów i projektów.

SPW  = PWR + PWS + SPO + PPW 1 + PPW 2 + ... PWK + POS +       PWA
4. Szkolny program profilaktyki (SPP)

Spójny program profilaktyki ogólnoszkolnej (OPP) i poszczególnych klas (KPP 1, KPP 2, itd), 
zintegrowany z programem wychowania i kształcenia.

SPP  = OPP + KPP 1...
5. Formacja nauczycieli

Program formacji nauczycieli oparty na zewnętrznym doskonaleniu (ZDN, np studia pody-
plomowe, kursy, warsztaty) i wewnątrzszkolnym doskonaleniu w ramach szkolenia w radzie 
pedagogicznej (WDN) oraz formacji osobowościowo-religijnej realizowanej w środowisku 
nauczycieli.

Legenda: SPN-szkolny system nauczania, PPN-przedmiotowy program nauczania, SSO-szkolny system 
oceniania, PSO-przedmiotowy system oceniania, SPW-szkolny program wychowawczy, PWR-pro-
gram wychowania religijnego, PWS-program ważnych wydarzeń szkolnych, SPO-szkolny program 
opiekuńczy, PPW-przedmiotowy program wychowania, PWK-program wychowania klasowego, 
POS-program wychowawczy organizacji szkolnych (tu: samorządu uczniowskiego), PWA-program 
wychowawczy o charakterze aspektowym, tematycznym, 
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 Powyższy schemat organizacji edukacji w Katolickim Liceum, w uję-
ciu dynamicznym prezentuje strategia jej procesu edukacyjnego. Strategia 
jest projektem operacyjnym, uzasadnionym teoretycznie i praktycznie, 
ukierunkowanym na sprawną, rozwojową i doskonalącą działalność edu-
kacyjną. W strategii wyodrębniono 3 najważniejsze dla edukacji działy: 
dydaktyka i ocenianie (wiedza i umiejętności), wychowanie i profilaktyka 
(wartości i postawy) oraz formacja nauczycieli. Działom tym przypisano 
normy i zadania szkoły takie, jak: misja, program pracy nauczyciela (pakiet 
edukacyjny nauczyciela), współpraca szkoły i nauczyciela z uczniami, ro-
dzicami i środowiskiem lokalnym (oświatowym, samorządowym, kościel-
nym), ewaluacja (dokonywana przez dyrekcję, radę pedagogiczną, uczniów 
i rodziców), rozwój szkoły. Funkcją działów oraz norm i zadań szkoły są 
poszczególne programy edukacyjne o różnorodnej randze (ogólnoszkolne, 
przedmiotowe, klasowe) oraz przystosowana do nich formacja nauczycieli 
(ZDN, WDN). Schemat strategii edukacyjnej zawiera tabela nr 4.

Tab. 4. Strategia edukacyjna Katolickiego Liceum w Radomiu.

Normy / zadania
Dydaktyka
i ocenianie

wiedza i umiejętności

Wychowanie
i profilaktyka

wartości / postawy

Formacja
nauczycieli

Misja szkoły SPN SSO
SPW
PWR

PWS  SPP  SPO

ZDN
WDN

Program pracy nauczy-
ciela

(pakiet edukacyjny)
PPN PSO

PPW
PWK

POS   PWA
WDN

Współpraca
z uczniami i rodzicami, 

środowiskiem lokalnym, 
oświatowym i kościelnym 

SPN SSO (PSO) SPW
SPP WDN

Ewaluacja
przez dyrekcję:

Radę Pedagogiczną: 
rodziców i uczniów:

nadzór pedagogiczny
pomiar jakości
ZDN i WDNpomiar jakości

opinie i postulaty

Rozwój szkoły plan rozwoju
TQM

Legenda: patrz  legenda Tab. 2. 

 Kolejny, nowy element pracy szkoły stanowi opracowanie planu 
jej rozwoju. W oparciu o anonimowe wypowiedzi nauczycieli na temat 
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mocnych i słabych stron szkoły, opracowano wstępny plan jej rozwoju 
w zakresie wychowawczym, dydaktycznym, opiekuńczym i organiza-
cyjnym. Plan rozwoju szkoły w latach 2000-2003 obejmuje następujące 
zagadnienia dydaktyczne: doskonalenie nauczycieli w zakresie wyboru 
i konstrukcji programu nauczania, rozwój umiejętności metodycznych, 
podnoszenie sprawności w realizowaniu ewaluacji procesu dydaktyczne-
go, indywidualizacja pracy dydaktycznej; w wychowaniu: wspomaganie 
aktywności społecznej uczniów, opracowanie nowego programu godzin 
wychowawczych, realizacja programu zmierzającego do podniesienia ja-
kości frekwencji uczniów; w opiece: aktywizacja współpracy z rodzicami, 
realizacja programu: bezpieczna szkoła, formacja rodziców, wspomaganie 
ich w pełnieniu zadań wychowawczych; w zakresie organizacji: dosko-
nalenie komunikacji szkolnej – przepływu informacji, integracja zespołu 
nauczycieli na płaszczyźnie towarzyskiej, wokół zadań dydaktycznych 
i katolickiego wymiaru środowiska szkolnego54. 
 Każde ze wskazanych zagadnień rozpisano na zadania, formy 
realizacji i sposoby pomiaru efektów działań. Plan rozwoju szkoły jest 
w stadium realizacji.
 Powyższa prezentacja zasadniczych założeń programowych szkoły 
i ich uzasadnienia charakteryzuje ewolucję, nie tyle treści programu edu-
kacyjnego, ile sposobu jego aplikacji do nowego systemu funkcjonowania 
polskiego szkolnictwa z wykorzystaniem wiedzy z zakresu zarządzania 
oświatą. 

3. Nadzór sprawowany nad szkołą

 Nadzór nad działalnością Katolickiego Liceum jako zakładem 
pracy i szkołą prowadzą różne instytucje, zgodnie z ich kompetencjami. 
Jako zakład pracy, liceum podlega kontroli ze strony SANEPID-u (higiena 
i bezpieczeństwo pracy i nauki), Urzędu Skarbowego (w zakresie osobi-
stych rozliczeń podatkowych pracowników szkoły), Urzędu Miejskiego 
(w zakresie dotacji), ZUS-u (rozliczenie składek ubezpieczeniowych), 
Straży Pożarnej (zabezpieczenie przeciwpożarowe), Państwowej Inspekcji 
Pracy (w zakresie prawa pracy). Spośród wymienionych instytucji syste-
matycznej kontroli dokonuje SANEPID i ZUS. Praca szkoły jako zakładu 
pracy nie budzi zastrzeżeń55. 

54 Zob. Plan rozwoju szkoły 2000-2003.
55 Por. Akta pokontrolne, dostępne w archiwum szkolnym.
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 Istotny dla działalności edukacyjnej szkoły jest nadzór merytorycz-
ny, który wymaga stosownej analizy i prezentacji. Nadzór ten prowadzą 
trzy instytucje: kurator oświaty, biskup diecezjalny i organ prowadzący. 
Katolickie Liceum jako szkoła podlega nadzorowi pedagogicznemu kura-
tora oświaty. Będąc szkołą katolicką, podlega również nadzorowi biskupa 
diecezjalnego, zwłaszcza w zakresie jej katolickiego charakteru. Za całość 
działalności szkoły, szczególnie w dziedzinie administracyjno-finansowej, 
odpowiada jej organ prowadzący – Kongregacja Oratorium św. Filipa 
Neri w Radomiu.

Nadzór biskupa diecezjalnego
 Opieka i nadzór biskupa diecezjalnego nad Katolickim Liceum 
przejawia się na kilku płaszczyznach: 
	informacyjnej, 
	pasterskiej,
	wizytacyjnej. 

 Trzeba zaznaczyć, że ówczesny ordynariusz diecezji ks. bp Edward 
Materski od początku inicjatywy powołania Katolickiego Liceum  
w Radomiu wiedział o zmierzeniach Kongregacji i je akceptował. W trak-
cie działalności szkoły wytworzył się styl stałych kontaktów między 
biskupem i liceum reprezentowanym przez dyrektora, prefekta i grono 
pedagogiczne. Kontakty miały charakter obustronnego zainteresowania. 
Przedmiotem troski biskupa była cała działalność szkoły: warunki eko-
nomiczne, nauczanie, zwłaszcza katecheza, kadra pedagogiczna, sposoby 
wychowania. Ten wymiar opieki biskupa charakteryzował klimat ojcow-
skiej, pasterskiej więzi, ogromnie cenionej przez szkołę. 
 Taki styl kontaktów ze szkołą przejęli następni biskupi radomscy: 
ks. bp Jan Chrapek (1999-2001) i ks. bp Zygmunt Zimowski. Podobnie 
jak poprzednik, byli wprowadzani w bieżące sprawy szkoły, na które 
reagowali z zainteresowaniem, gotowością do pomocy i podsuwaniem 
nowych inicjatyw. 
 Płaszczyzna informacyjna kontaktów biskupa diecezjalnego ze 
szkołą ściśle wiąże się z następną: pasterską, czyli posługą duszpaster-
ską biskupa w społeczności szkolnej. Począwszy od pierwszej Mszy św.  
(16.IX.19991 roku), oficjalnie inaugurującej działalność KLO, biskup 
ordynariusz lub biskupi pomocniczy przynajmniej raz w roku szkolnym 
celebrują Mszę św. dla społeczności szkolnej; czasem bywają częściej. 
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Wytworzyła się tradycja udziału księdza biskupa w uroczystościach 
z okazji święta Patrona szkoły św. Filipa Neri (26 maja), podczas których 
absolwenci liceum otrzymują świadectwa dojrzałości. 
 Wyróżniona płaszczyzna wizytacyjna, relacji biskup diecezjalny 
i szkoła, wyraźnie implikuje nadzór Kościoła hierarchicznego nad szko-
łą. Do takiego typu kontaktu biskupa ze szkołą można zaliczyć pobyt 
ks. bp E. Materskiego w KLO 15 i 25 marca 1994 roku, w ramach wizy-
tacji parafii M.B. Królowej Świata, na której terenie funkcjonuje liceum. 
Ks. Biskup spotkał się z nauczycielami i uczestniczył w sześciu na bieżąco 
wybieranych zajęciach lekcyjnych. Chociaż twierdził, że jego wizyta nie 
miała charakteru wizytacji czy hospitacji, to jednak komentarze, świado-
mie skoncentrowane na pozytywnych aspektach przeprowadzonych zajęć, 
stanowiły dydaktyczną analizę hospitacyjną tak nauczycieli, jak również 
uczniów, ponieważ na każdej lekcji podejmował 5-cio minutowy dialog 
z uczniami, zgodnie z tematyką lekcji. Te dwudniowe wizyty ks. biskupa 
w szkole młodzież odebrała jako wizytację, czego wyraz dała w kwiet-
niowym wydaniu gazetki szkolnej „Bez tytułu”56. Ks. bp E. Materski nie 
dokonał pisemnej oceny pracy liceum, ze swojej strony traktując ją mniej 
oficjalnie. To była pierwsza i jak dotąd ostatnia wizytacja biskupa diece-
zjalnego w Katolickim Liceum.
 Prezentowane płaszczyzny kontaktu biskupów diecezjalnych ze 
szkołą wskazują na ich bardziej nieformalny i duszpasterski wymiar, 
niż oficjalny, formalny i wizytacyjny. Ten specyficzny charakter nadzoru 
wydaje się uzasadniać zaufanie biskupów diecezjalnych do Kongregacji 
Oratorium prowadzącej szkołę, jak i do bezpośrednio odpowiedzialnych 
za działalność liceum.

Zakres i organizacja nadzoru ze strony organu prowadzącego szkołę
 W świetle prawa kanonicznego i prawa oświatowego oczywistą 
jest rola nadzorcza organu prowadzącego wobec własnej szkoły. Prob-
lem stanowi jedynie konkretne określenie zakresu i praktycznych form 
realizacji tego nadzoru. 
 Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu ustaliła już 
w pierwszym statucie, iż zakres nadzoru nad Katolickim Liceum obejmuje 
stały wgląd Kongregacji w efektywność nauczania i wychowania szkolnego. 

56 Na pierwszej stronie, w zapowiedziach tematów poruszanych w gazetce, zamiesz-
czono informację: Biskup na zwiadach, a w środku umieszczono relację z pobytu ks. biskupa 
w KLO pt. „Hasło: Biskup”, autora podpisanego imieniem Olga, por. „Bez tytułu” 1994 nr 1, s. 3. 
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Dokonuje się to poprzez okresowe sprawozdania dyrektora, sprawozdania 
powizytacyjne kuratora oświaty, a także możliwość bezpośredniego kon-
taktu przełożonego Kongregacji z Radą Pedagogiczną oraz jego hospitacje 
zajęć lekcyjnych (por. pierwszy statut z 1991 roku, art. 14). W Statutach 
partykularnych Kongregacji z 1993 roku wyraźnie zaznaczono decydu-
jącą rolę Kongregacji w akcie powołania dyrektora szkoły i jego zastępcy 
(art. 54, § 4) i wskazano na całą działalność statutową szkoły, jako zakres 
nadzoru (art. 54, § 6). Pod pojęciem statutowej działalności szkoły mieści 
się sfera nauczania, wychowania, opieki, organizacji i finansów szkoły 
oraz doboru personelu pedagogicznego i administracyjnego. Podobne 
ustalenia zachował statut szkoły z 1996 roku (§ 2.4., 28.3. i 28.5., dotyczący 
składania przez dyrektora sprawozdań finansowych i odpowiedzialności 
szkoły za stan techniczny budynku szkoły). 
 Natomiast w nowych Statutach partykularnych z 1998 roku, za-
chowując część zapisów z poprzedniego (profil liceum, powoływanie 
dyrektora, zatwierdzanie statutu szkoły przez Kongregację), rozbudowano 
zapis o nadzorze Kongregacji nad szkołą (art. 49, § 5). Została powołana 
komisja kongregacyjna do spraw szkoły, składająca z trzech członków, 
z przełożonym Kongregacji, do zadań której należy między innymi opi-
niowanie doboru kadry pedagogicznej i projektu budżetu, uczestnictwo 
w uroczystościach szkolnych, bezpośrednia znajomość grona pedagogicz-
nego. W nowych Statutach partykularnych ustalono, że szkoła korzysta 
odpłatnie z budynku katechetycznego. 
 W oparciu o powyższe ustalenia przyjęto w praktyce następujące 
jej formy: powoływanie i odwoływanie dyrektora szkoły, którym powinien 
być członek Kongregacji (zgodnie z prawem Kongregacji urząd dyrektora 
jest kadencyjny według kadencji przełożonego i zarządu Kongregacji, 
trwającej 3 lata); sprawozdawczość wobec całej Kongregacji i jej zarządu 
z działalności dydaktycznej, wychowawczej i administracyjno-finansowej 
szkoły; konsultacje w ramach komisji kongregacyjnej. 
 Z pierwszego uprawnienia Kongregacja skorzystała w 1991 roku, 
powołując ks. Adama Maja na stanowisko dyrektora szkoły, potem – zgod-
nie z cyklem kadencyjnym Kongregacji, ponawiała jego wybór. Podobnie 
był powołany prefekt szkoły ks. Mirosław Prasek (od 1991 roku), a od 
1998 roku dwóch prefektów (dodatkowo ks. Albert Chruśniak). 
 Całościowe sprawozdania z działalności szkoły dyrektor systema-
tycznie przedstawia na piśmie. Komisja do spraw szkoły zebrała się kilka-
krotnie w latach 1998-2001, zapoznając się z bieżącym funkcjonowaniem 
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liceum oraz projektami organizacyjnymi i finansowymi. Komisja także 
nie wnosiła żadnych zmian w działalność szkoły. Przełożony Kongregacji, 
oceniając pracę dyrektora w ramach procedury związanej z jego awansem 
zawodowym, określił ją jako prawidłową w zakresie nadzoru nad szkołą, 
organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej i zarządzania finansami 
placówki57. 

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Kuratora Oświaty
 W latach 1991-1999 nadzór pedagogiczny nad szkołą spełniał 
kurator oświaty w Radomiu, a po reformie struktury administracyjnej 
kraju, od 1999 roku realizuje mazowiecki kurator oświaty za pośredni-
ctwem swojej Delegatury w Radomiu. Zakres nadzoru pedagogicznego 
wobec Katolickiego Liceum obejmuje: wizytacje, bieżące kontrole oraz 
szkolenia.
 Najważniejszą ze względów jakościowych i skutków prawnych 
funkcję nadzoru pedagogicznego stanowi wizytacja szkoły. Dotychczas 
odbyły się 2 oficjalne wizytacje: w 1992 i 1997 roku. 
 Pierwsza wizytacja została przeprowadzona w dniach od 17 do 21 
lutego 1992 roku. Prowadziło ją czterech wizytatorów Kuratorium we-
dług typowych kryteriów dla szkolnictwa publicznego. Była to wizytacja 
niezwykle szczegółowa obejmująca kontrolą między innymi dokumenta-
cję szkolną, akta uczniów i pracowników, rozkłady materiału nauczania, 
spotkania z radą pedagogiczną, młodzieżą, rodzicami, hospitacje zajęć 
lekcyjnych, pisemne badanie osiągnięć uczniów z j. polskiego i matematy-
ki, przegląd wszystkich pomieszczeń szkoły. Jedynie nie dotyczyła spraw 
finansowych.
 W wyniku przeprowadzonej wizytacji stwierdzono, że szkoła 
funkcjonuje prawidłowo, zgodnie ze statutem i projektem organizacyj-
nym. W zaleceniach powizytacyjnych zwrócono uwagę na konieczność 
zorganizowania biblioteki szkolnej i uzupełnienia bazy dydaktycznej, 
opracowania kompleksowego planu nadzoru pedagogicznego w szkole, 
bardziej efektywnego organizowania zajęć w zakresie wychowania fizycz-
nego58. Na podstawie powyższych wyników wizytacji kurator oświaty 
w Radomiu 16 marca 1992 roku nadał liceum prawa szkoły publicznej 
na czas nieokreślony (Decyzja nr 2/92).

57 Por. Ocena pracy dyrektora – akta personalne szkoły.
58 Sprawozdanie z wizytacji szkoły z 22 II 1992.
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 Z powyższych zaleceń udało się szkole zrealizować niemal wszyst-
kie. Największe trudności wystąpiły w organizacji zajęć wychowania 
fizycznego ze względu na brak własnej sali gimnastycznej i konieczność 
korzystania z basenu i wynajmowanych sal od innych szkół lub klubów 
sportowych.
 Druga wizytacja szkoły odbyła się w dniach od 26 listopada do 
11 grudnia 1997 roku. Tym razem przeprowadziła ją jedna wizytatorska 
Kuratorium. Kontrola szkoły odbyła się według kryteriów określonych 
w ustawie oświatowej, w zakresie obowiązującym szkolnictwo niepub-
liczne. Dziewięciostronicową informację o przebiegu wizytacji streszczają 
wnioski powizytacyjne, w których stwierdza się zgodność działalności 
szkoły z przepisami i wymaganiami prawa oświatowego, a także podkreśla 
się osiągnięcia szkoły w nauczaniu i wychowaniu. W specjalnym piśmie 
powizytacyjnym skierowanym do Kongregacji Oratorium, Kurator Oświa-
ty przekazał słowa uznania za zorganizowanie i prowadzenie liceum, które 
jego zdaniem „znalazło się w gronie wiodących szkół ponadpodstawowych 
województwa radomskiego, a praca pedagogiczna i wychowawcza szkoły 
stanowi wzór pracy z młodzieżą i dla młodzieży”59. 
 Oprócz wizytacji szkoły Kuratorium Oświaty przeprowadziło 
wiele bieżących kontroli tematycznych, najczęściej dotyczących prawid-
łowości prowadzonej dokumentacji. Pracownicy Kuratorium dwukrotnie 
wizytowali szkolę podczas egzaminów dojrzałości. Ostatnia kontrola 
kuratoryjna odbyła się w styczniu 2001 roku. Jej przedmiotem była 
ocena pracy pedagogicznej dyrektora szkoły, ubiegającego się o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Kuratorium Oświaty 
oceniło pozytywnie działalność dyrektora w zakresie określonym przez 
ustawę oświatową60. Wszystkie bieżące kontrole kuratoryjne, poza wpisem 
daty wizyty w książce kontroli, nie zakończyły się żadną inną adnotacją, 
ani formalnymi uwagami. 
 Stałym obszarem sprawowanego nadzoru pedagogicznego Kura-
torium Oświaty nad szkołami jest szkolenie dyrektorów i wspomaganie 
placówek oświatowych w efektywnej realizacji zadań edukacyjnych. Ten 
wymiar pracy Kuratorium odbywa się w cyklicznych naradach i szkole-
niach dyrektorów prowadzonych przez wizytatorów i innych zaproszo-
nych fachowców. W ciągu roku szkolnego Kuratorium organizuje ok. 4-5 

59 Por. List Kuratora Oświaty w Radomiu Kazimierza Rutkowskiego do Kongregacji 
Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu. 19 XIII 1997. 

60 Por. Ocena pracy dyrektora – akta personalne szkoły.
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tego typu spotkań, w których dyrektor Katolickiego Liceum systematycz-
nie uczestniczy, co potwierdzają wizytacje szkolne i ocena działalności 
pracy dyrektora.
 Współpraca szkoły z Kuratorium Oświaty, od początku istnienia 
liceum, układała się bardzo dobrze w aspekcie merytorycznym i mię-
dzyludzkich kontaktów, bez względu na zmiany w układzie politycznym 
kraju. Kuratorium Oświaty zawsze respektowało prawo szkoły do jej 
katolickiego charakteru.

4. Baza materialna i dydaktyczna

 Warunki materialne stanowią nieodzowną podstawę funkcjono-
wania szkoły. Wyznaczają je zarówno baza lokalowa, jak i system ekono-
micznego utrzymania placówki. 

Warunki lokalowe
 Jak już podkreślano, siedzibę Katolickiego Liceum stanowi nowo 
wzniesiony przez Kongregację oryginalny, dwukondygnacyjny obiekt 
katechetyczny, z przestronnym holem i wewnętrznym balkonem. W 1991 
roku budynek był ukończony, ale wymagał adaptacji do potrzeb szkoły. 
Z jednej z sal lekcyjnych wyodrębniono trzy pomieszczenia administra-
cyjne: pokój nauczycielski, sekretariat, pokój dyrektora. W chwili otwarcia 
szkoła dysponowała 8 salami lekcyjnymi (3 na parterze i 5 na I piętrze) 
i nowoczesnymi toaletami. W pierwszych dniach września 1991 roku 
ukończono efektowne schody prowadzące na I piętro. Od początku szkoła 
stanęła przed dwoma istotnymi trudnościami organizacyjnymi, które  
stanowiły: brak szatni i sali gimnastycznej. Z pierwszym problemem 
uporano się już w 1991 roku. Na specjalne zamówienie zostały wykonane 
szafki dębowe, pełniące funkcję szatni. Uczniom przydziela się szafki na 
cały rok szkolny61. Natomiast budowa sali gimnastycznej wciąż pozostaje 
w sferze planów.
 W trakcie swojej działalności – w latach 1991-2001 – szkoła 
przeszła cztery fazy zmieniające jej przestrzeń użytkową. W 1993 roku 
przystąpiono do modernizacji planów budowlanych obejmujących 
wschodnie skrzydło szkoły łączące się z budowanym domem kongre-
gacyjnym. W wyniku poczynionych zmian szkoła w 1994 roku zyskała 

61 Por. A. Maj, Katolickie Liceum..., dz. cyt. s. 71-72; D. Medyńska, Dobro i radość..., 
dz. cyt., s. 26.
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nowe pomieszczenia we wschodnim łączniku: na parterze dużą świetlicę 
z zapleczem kuchennym, którą przeznaczyła na salę lekcyjną, a na I piętrze 
dwa pomieszczenia biblioteczne; w jednym z nich czasowo urządzono 
pracownię komputerową, a potem umieszczono w nim klasę szkolną. 
 Od 1998 roku szkoła powiększyła się o segment od strony zachod-
niej, który stanowił studio nagrań zespołu „Oratorium” i jego zaplecze. 
W wyniku prac budowlanych połączono oba obiekty, dzięki czemu szkoła 
urządziła nowoczesną salę komputerową w dawnym studiu i uzyskała 
dwa dodatkowe pomieszczenia lekcyjne, jedną salę na archiwum szkolne, 
a w piwnicy już adaptowanej na kuchnię i małą jadalnię zorganizowała 
sklepik i mini barek dla uczniów. 
 W 2000 roku Kongregacja zgodziła się przekazać szkole korytarz 
obustronnie oszklony, łączący jako przejście szkołę i budynek mieszkal-
ny Kongregacji. W tym miejscu urządzono prostą, ale stylową kaplicę 
szkolną z Najświętszym Sakramentem, pod wezwaniem św. Filipa Neri. 
W głównym ołtarzu umieszczono obraz M. B. Częstochowskiej, poświę-
cony przez Jana Pawła II podczas Jego pobytu w Radomiu 4 VI 1991 roku. 
Kaplicę szkolną erygował i poświęcił 26 V 2000 roku ks. bp E. Materski.
 Czwarta faza rozwoju bazy lokalowej wiązała się z budową za-
chodniego, dwukondygnacyjnego łącznika miedzy budynkiem szkolnym 
i kongregacyjnym. Prace trwały kilka miesięcy na przełomie 2002 i 2003 
roku. Szkoła uzyskała trzy dodatkowe pomieszczenia. 
 Aktualnie szkoła dysponuje 14 salami lekcyjnymi, 1 komputerową, 
kaplicą, pomieszczeniem medycznym, biblioteką, 1 salą – archiwum oraz 
3 pomieszczeniami administracyjnymi (sekretariat, pokój nauczycielski, 
gabinet dyrektora). Dodatkowo, pod schodami prowadzącymi na I piętro 
urządzono radiowęzeł szkolny i recepcję. 
 Trzeba podkreślić, że adaptacja i rozbudowa budynku szkolnego 
została zrealizowana bez udziału budżetu Kongregacji.

System finansowania
 Katolickie Liceum, jako szkoła niepubliczna, podlega własnym 
regulacjom finansowym, otrzymując z budżetu państwa subwencję po-
krywającą tylko część kosztów. Stąd status ekonomiczny i system finanso-
wania szkoły należą do podstawowych warunków jej funkcjonowania.
 Od początku swojego istnienia Katolickie Liceum musiało ustalić 
system finansowania swojej działalności. Przyjęto zasadę samofinanso-
wania się szkoły, zapisaną w pierwszym statucie oraz zasadę dostępności 
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uczniów do szkoły, umotywowaną moralnym zobowiązaniem do wspiera-
nia wszystkich, którzy chcą podjąć edukację w szkole katolickiej. Te dwie 
zasady należało równoważyć roztropną polityką budżetową, która z jednej 
strony zapewniałaby prawidłowe funkcjonowanie szkoły jako zakładu 
pracy, a z drugiej nie tworzyła bariery ekonomicznej przed młodzieżą 
pochodzącą z mniej zamożnych rodzin. Taki pogląd przedstawili twórcy 
szkoły już w 1990 roku i tym zasadom są starają się być wierni w zakresie 
własnych kompetencji. W jednym z wywiadów prasowych w 1990 roku 
stwierdzono: „zależy nam na tym, aby elitaryzm naszej szkoły polegał na 
wysokim poziomie nauczania, a nie był wyznaczony przez status mate-
rialny uczniów i ich rodziców”62.
 Budżet liceum, jako szkoły niepublicznej, składa się z dwóch źró-
deł: z opłat rodziców uczniów (czesnego) i dotacji państwowych. Drugie 
źródło, co do wysokości miesięcznej subwencji przewidzianej na jednego 
ucznia, jest stałe w ciągu całego roku budżetowego. Tę dotację szkoła 
otrzymuje systematycznie, obecnie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego 
w Radomiu. Jedynym regulatorem dochodów szkoły pozostaje wysokość 
czesnego, uwarunkowana zasadą samofinansowania się szkoły. Ustalenie 
wysokości czesnego musi respektować konieczność samowystarczalności 
budżetu szkoły, z którego pokrywane są pensje pracowników, bieżące 
wydatki administracyjne, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za energię 
elektryczną i gaz, a także bieżące remonty. 
 Mimo tych uwarunkowań, szkole udało się utrzymać czesne na 
stosunkowo niskim poziomie. Zmiany w wysokości czesnego powodowała 
przede wszystkim inflacja i wzrost cen za energię. Wielokrotnie podwyżki 
czesnego rozkładano na dwie raty, aby uchronić się od jego skokowego 
wzrostu. 
 Utrzymanie czesnego na niezmienionym poziomie od 2000 roku 
jest spowodowane nowym, korzystnym sposobem naliczania dotacji dla 
szkół niepublicznych.
 Wysokość czesnego w Katolickim Liceum przedstawia tabela nr 5. 

62 Artykuł w „Życiu Radomskim” z 28 XII 1990 zatytułowany „W Radomiu powstaje 
kolejne liceum ogólnokształcące”, s. 12.
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Tab. 5. Czesne w Katolickim Liceum w Radomiu w latach 1991-2006.

Rok szkolny Wysokość czesnego w zła

wrzesień luty
1991/1992 300.000 300.000
1992/1993 400.000 500.000
1993/1994 500.000 500.000
1994/1995 600.000 65
1995/1996 75 85
1996/1997 100 100
1997/1998 120 145
1998/1999 160 175
1999/2000 195 215
2000/2001 240 240
2001/2002 240 240
2002/2003 240 240
2003/2004 240 240
2004/2005 240 240
2005/2006 240 240

a. Kwoty czesnego podane są w wartościach wówczas obowiązujących. Denominacja weszła w życie  
1.I.1995 roku.

 Na uwagę zasługuje porównanie powyższych danych z wysokością 
średniej kwoty czesnego w szkolnictwie niepublicznym i w szkołach pro-
wadzonych przez organizacje wyznaniowe w 1995 i 1999 roku 63. W 1995 
roku czesne w szkołach niepublicznych wynosiło średnio 159 zł, w szkołach 
prowadzonych przez organizacje wyznaniowe 103 zł, a w Katolickim Liceum 
w Radomiu 75 zł (wrzesień’1995); czesne w 1999 roku wynosiło odpowiednio: 
332 zł, 253 zł i 195 zł. Czesne w Katolickim Liceum w Radomiu stanowiło 
w 1995 roku 47% czesnego w szkołach niepublicznych, 72% w stosunku do 
szkół prowadzonych przez organizacje wyznaniowe, a w1999 roku te propor-
cje kształtowały się następująco: 58% w stosunku do szkolnictwa niepublicz-
nego i 77% czesnego w szkołach kierowanych przez organizacje wyznaniowe. 
Na podstawie tego zestawienia można stwierdzić, że czesne w Katolickim 
Liceum w Radomiu jest zdecydowanie niższe niż w szkołach niepublicznych, 
średnio o ok. 50% i stanowi ok. 75% czesnego w innych szkołach katolickich 
prowadzonych przez organizacje wyznaniowe. 
 Prowadzący szkołę podjęli wiele inicjatyw zmierzających do po-
zyskania dodatkowych środków finansowych i rzeczowych dla liceum. 

63 Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2000, 
Warszawa 2001, Tabl. 12 (230), s. 231.
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Liczne starania przyniosły powodzenie. Podstawowe wyposażenie dla 
3 sal lekcyjnych (stoliki, krzesełka, tablice) szkoła otrzymała w 1991 
roku od firmy CEZAS w Kielcach. Pozyskano również środki finansowe 
z niemieckiej fundacji i z rządowej dotacji celowej. Do szczególnych 
ofiarodawców liceum trzeba zaliczyć ks. L. Gralaka i zespół „Oratorium”, 
którzy ofiarowali szkole radiowęzeł, wyposażenie pomieszczeń w zachod-
niej części budynku i sfinansowali wykonanie ławek w kaplicy szkolnej. 
Rodzice uczniów byli rzadkimi darczyńcami dla szkoły; jedna z rodzin 
wyposażyła szkołę w podręczniki do nauki katechezy, a inna ofiarowała 
30 egzemplarzy Pisma Świętego. Kilku księży przekazało część swojego 
księgozbioru dla tworzonej biblioteki szkolnej.
 Warunki materialne szkoły są wystarczająco dobre, a system fi-
nansowy liceum sprawdził się. Powodzenie tego systemu zależy od liczby 
uczniów Katolickiego Liceum. Poważne jej obniżenie może spowodować 
zachwianie stabilnością finansów szkolnych.
 W zakresie systemu finansowania, KLO realizuje postulat reformy 
edukacyjnej i samorządowej, podkreślający konieczność usprawnienia 
działalności organizacyjnej szkoły i stworzenia warunków zapewniających 
jej autonomię ekonomiczną.

Baza i środki dydaktyczne
 Bazę dydaktyczną szkoły stanowią: sale lekcyjne, pracownia kompu-
terowa i biblioteka. Wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne dokonywano 
systematycznie w ciągu wszystkich lat działalności KLO, rozpoczynając od 
tablic i kredy, telewizorów i odtwarzaczy wideo w salach lekcyjnych. Plan 
rozwoju w zakresie wyposażenia liceum w środki dydaktyczne związano 
z możliwościami materialnymi. Priorytet stanowiło skompletowanie filmów 
wideo do nauczania chemii i fizyki – ze względu na brak odnośnych pracow-
ni. Kolejnym priorytetem, realizowanym od założenia szkoły, była organi-
zacja księgozbioru i w końcu biblioteki nowoczesnej, skomputeryzowanej, 
ze zbiorem ok. 10 tysięcy woluminów. W 2004 roku wyposażono szkołę 
w zasadnicze środki dydaktyczne, zalecane przez MEN do nauczania chemii, 
fizyki i biologii. Wreszcie jako główny priorytet wyznaczyli organizatorzy 
szkoły urządzenie sali komputerowej i udostępnienie młodzieży dostępu 
do Internetu. W ciągu ostatnich 10-ciu lat już trzykrotnie zmodyfikowano 
wyposażenie pracowni komputerowej. Od 2004 roku urządzono w części po-
mieszczeń bibliotecznych tzw. kafejkę internetową z ośmioma stanowiskami 
komputerowymi, połączonymi z serwerem biblioteki szkolnej i z Internetem. 
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Baza i środki dydaktyczne w szkole są wystarczające do prowadzenia zajęć 
metodą poglądową i problemową. Ten wymiar organizacji KLO już nie należy 
do słabych stron szkoły, wręcz przeciwnie jest jej atutem.
 Wciąż pozostaje trudność w organizacji zajęć z wychowania fi-
zycznego ze względu na brak własnej sali gimnastycznej. Gościnność 
zaprzyjaźnionych szkół nie jest optymalnym rozwiązaniem. Pojawia się 
nadzieja na budowę nowej sali w pobliżu budynku szkolnego.

5. Stan personalny szkoły

Uczniowie szkoły
 Katolickie Licem w Radomiu w 1991 roku rozpoczęło tworzenie 
swojej społeczności i tożsamości od przyjęcia kandydatów do trzech klas 
pierwszych. W kolejnych latach liczba uczniów szkoły systematycznie 
wzrastała, aż do osiągnięcia w roku szkolnym 1994/1995 pełnej organi-
zacji, od klasy pierwszej do czwartej. 
 Rozwój szkoły, uwzględniający także Katolickie Gimnazjum, 
określony wskaźnikiem wzrostu liczby uczniów i oddziałów, przedstawia 
tabela nr 6.

Tab.6. Liczba uczniów i oddziałów w Katolickim Liceum i Gimnazjum w Radomiu 
w latach 1991-2006

Lp. Rok 
szkolny

Katolickie Liceum Katolickie Gimnazjum Ogółem 
liczba ucz-

niów
Liczba

uczniów
Ilość

oddziałów
Liczba

uczniów
Ilość

oddziałów
1. 1991/1992 82 3 — — 82
2. 1992/1993 134 5 — — 134
3. 1993/1994 177 7 — — 177
4. 1994/1995 223 9 — — 223
5. 1995/1996 234 9 — — 234
6. 1996/1997 248 10 — — 248
7. 1997/1998 262 10 — — 262
8. 1998/1999 267 11 — — 267
9. 1999/2000 263 11 — — 263

10. 2000/2001 259 11 26 1 285
11. 2001/2002 195 10 56 2 251
12. 2002/2003 185 8 85 3 270
13. 2003/2004 202 9 114 4 316
14. 2004/2005 200 9 139 5 339
15 2005/2006 176 8 185 7 361

Uwaga. Katolickie gimnazjum rozpoczęło działalność w 2000 roku, a w roku szkolnym 2001/2002 nie było 
naboru do liceum – w wyniku reformy struktury polskiego szkolnictwa.
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 Tabela charakteryzuje rozwój szkoły uwarunkowany miedzy inny-
mi dwoma czynnikami, pierwszy dotyczy infrastruktury, drugi zmiany 
struktury szkolnictwa i organizacji gimnazjum. 
 O przyjęciu uczniów do KLO decydowały normy szkolnego re-
gulaminu rekrutacji. Podstawę rekrutacji stanowiły egzaminy wstępne 
z języka polskiego (pisemny i ustny) i matematyki (pisemny), które odby-
wały się w pierwszych dniach maja. Po wprowadzeniu reformy edukacji 
rekrutacja odbywa się na podstawie wyników z egzaminu gimnazjalnego 
oraz wyników szkolnych z języka polskiego, języka obcego, matematyki 
i historii.
 Od początku istnienia szkoła cieszyła się dużą popularnością. 
Liczba kandydatów kształtowała się od 2 do 4 na jedno miejsce.
 Szkoła jest koedukacyjna. Proporcję dziewcząt i chłopców 
w pierwszym roku działalności i w roku szkolnym 2000/2001 przed-
stawia tabela nr 7.

Tab. 7. Uczniowie Katolickiego Liceum w Radomiu według płci.

Rok szkolny Liczba uczniów Dziewczęta Chłopcy
liczba %a

1991/1992 82 59 23 28
2000/2001 259 168 91 35
2005/2006 176 103 73 41

a. Stosunek liczby chłopców do ogółu uczniów szkoły w %.

 Dane wskazują na przewagę dziewcząt w KLO (odpowiednio 72% 
i 65%). Wydaje się, że na proporcję dziewcząt i chłopców w szkole wpływa 
humanistyczny profil liceum.
 Uczniowie pochodzą z Radomia i okolicznych miasteczek i wsi, 
z rodzin o zróżnicowanym wykształceniu, pozycji społecznej i dochodach. 
Zdarza się, że czesne uczniów pokrywają inni członkowie rodzin, np. 
dziadkowie czy krewni. 
 Szkoła wykształciła Polaka mieszkającego na Białorusi. Przez rok 
przebywało w szkole dwoje uczniów: Polak mieszkający na Ukrainie oraz 
Niemka.
 Dotychczasowi wychowankowie szkoły byli wyznania katolickie-
go, chociaż szkoła otwarta jest na uczniów o innym wyznaniu, a nawet 
bezwyznaniowych. 



55

 Na temat życia religijnego w szkole i religijności uczniów prze-
prowadzono badania w 2000 roku na grupie 66 uczniów klasy drugiej64. 
Ankietowani uczniowie między innymi odpowiedzieli na pytania doty-
czące ich wiary i praktyk religijnych.
 Zbiorcze wypowiedzi na temat wiary uczniów przedstawia  
tabela nr 8.

Tab. 8. Ankietowani uczniowie kl. II Katolickiego Liceum w Radomiu o swojej wierze.

Uczniowie o swojej wierze Liczba %
jestem głęboko wierzący 15 23
jestem wierzący 23 35
moja wiara jest jeszcze niepewna 28 42
jestem niewierzący — —

 Dane wskazują, że wszyscy uczniowie szkoły są wierzący, chociaż 
o zróżnicowanym poziomie wiary. Wielu wychowanków KLO (42%) uznaje 
swoją wiarę za niepewną, ale 23% ocenia siebie jako głęboko wierzących.
 Aktywność religijną uczniów, wyrażającą się w uczestnictwie 
w niedzielnej Mszy św., w systematycznym korzystaniu ze spowiedzi 
i w praktyce modlitwy, prezentują dane w tabeli nr 9.

Tab. 9. Ankietowani uczniowie Katolickiego Liceum w Radomiu o swojej religijności.

Praktyki religijne spełniam Liczba %
systematycznie 24 36
niesystematycznie 28 42
bardzo rzadko 13 20
nie prowadzę życia religijnego 1 2

 Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że ankietowana grupa ucz-
niów KLO to osoby wierzące i poszukujące umocnienia wiary, dosyć 
systematycznie spełniające podstawowe praktyki religijne. To uczniowie 
posiadający możliwości osiągnięcia dojrzałości religijnej; dla nich KLO 
stanowi szansę rozwoju duchowego.

64 Por. A. Maj, Formacja religijna uczniów w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym 
im. św. Filipa Neri w Radomiu, Częstochowa 2000 (praca dyplomowa napisana w Instytucie 
Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie), 
s. 39-46.
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Nauczyciele i personel administracyjny KLO
 Realizację celów i zadań szkoły umożliwia odpowiednia kadra 
pedagogiczna. Wraz z rozwojem szkoły proporcjonalnie wzrastała liczba 
nauczycieli. Zmiany w tym zakresie przedstawia tabela nr 10.

Tab. 10. Liczba nauczycieli Katolickiego Liceum w Radomiu w latach 1991-2006.

Rok szkolny Ogółem Osoby 
świeckie

Bracia 
zakonni

Siostry 
zakonne

Księża 
diecezjalni

Księża 
zakonni

1991/1992 18 16 — — — 2
2000/2001 38 33 — 1 1 3
2005/2006 38 33 — 2 1 2

 Dane wskazują, że na przestrzeni lat 1991-2001 ponad dwukrot-
nie powiększyła się liczba nauczycieli. Wśród grona pedagogicznego 
przeważają osoby świeckie. Od 1998 roku w KLO uczy siostra zakonna 

– zmartwychwstanaka, nauczycielka języka polskiego, od 2004 roku 
kolejna siostra zakonna – franciszkanka misjonarka Maryi, katechetka. 
Od początku istnienia szkoły nauczycielem wiedzy o społeczeństwie jest 
wykładowca socjologii w seminarium duchownym w Radomiu, kapłan 
diecezjalny. Księżmi zakonnymi pracującymi w KLO są kapłani organu 
prowadzącego, pełniący funkcje dyrektora i katechetów. Część nauczycieli 
pracuje na pełnym etacie – 35% ogółu, a pozostali w ramach zleconych 
godzin.
 Grono pedagogiczne jest zróżnicowane wiekowo i pod względem 
stażu pracy dydaktycznej. Trzech nauczycieli nie ukończyło jeszcze 
30-tego roku życia, dwóch jest w wieku emerytalnym, a zdecydowaną 
większość stanowią nauczyciele w przedziale wiekowym 35-45 lat.
 Wszyscy nauczyciele KLO mają pełne kwalifikacje zawodowe, które 
przedstawia tabela nr 11.

Tab. 11. Kwalifikacje nauczycieli Katolickiego Liceum w Radomiu w latach 1991-2006.

Rok szkolny Licencjat Magisterium Doktorat Habilitacja
1991/1992 — 16 2 —
2000/2001 — 35 3 —
2005/2006 — 34 4 —

 Stopień naukowy doktora posiadają nauczyciele: biologii, historii, 
i socjologii; dyrektor szkoły jest doktorem pedagogiki. W trakcie dokto-
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ryzowania jest 2 nauczycieli. Kilka osób z kadry nauczycielskiej pracuje 
na wyższych uczelniach. 
 Wszyscy uczący biorą udział w różnych formach doskonalenia 
zawodowego. Studia podyplomowe ukończyło 9 nauczycieli, natomiast 
pozostali uczestniczyli w różnorodnych formach kształcenia zawodo-
wego: w kursach i warsztatach. Certyfikat egzaminatora nowej matury, 
po odpowiednim szkoleniu i kolokwium, uzyskało 15 nauczycieli.
 Zgodnie z ustaleniami reformy oświaty, nauczyciele KLO otrzymali 
stopnie awansu zawodowego. O ten awans nie ubiegali się nauczyciele 
pracujący etatowo na wyższych uczelniach. Stan prawny w tym zakresie 
przedstawia tabela nr 12.

Tab. 12. Nauczyciele Katolickiego Liceum w Radomiu wg stopni awansu zawodowego.
 

Rok 
szkolny Ogółem Bez 

stopnia Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany

2000/2001 38 6 — 9 20 3
2005/2006 38 6 1 4 13 14

 Większość nauczycieli posiada stopień nauczyciela mianowanego i 
dyplomowanego. Dyrektor szkoły jest ekspertem w komisjach ds. awansu 
zawodowego nauczycieli.
 Wszyscy nauczyciele KLO są praktykującymi katolikami. Postawa 
religijna i moralna, obok fachowości merytorycznej, stanowi kryterium 
doboru kadry pedagogicznej. 
 Grono szkolnych wychowawców uzupełnia personel admini-
stracyjny, składający się z 7 pracowników: sekretarza szkoły, księgowej, 
informatyka, 3 woźnych i 1 recepcjonisty. Są to osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych, a przede wszystkim moralnych. 

Ci, którzy odeszli
 Stosunkowo krótka działalność Katolickiego Liceum obfitowała 
w różnorodne wydarzenia, pełne radości, ale też smutku. Pierwszym 
wstrząsającym zdarzeniem była śmierć 18-letniej uczennicy Kingi  
Prokulskiej, która zmarła w wyniku tragicznego wypadku samochodowego. 
Zaskakująca była śmierci bibliotekarki p. Małgorzaty Okowińskiej, osoby 
schorowanej i zakochanej w książkach. Poruszyła szkołę śmierć p. Henryka  
Suchomskiego, bardzo lubianego nauczyciela geografii, znanego w śro-
dowisku Radomia wychowawcy wielu pokoleń uczniów i działacza PTTK 
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oraz pracującego przez pół roku katechety ks. Józefa Jaskulskiego, kapłana 
diecezjalnego, wybitnego znawcy nauczania Jana Pawła II. W modlitwie 
szkolnej trwa nieprzerwana pamięć o zmarłych członkach społeczności 
liceum, a także uczennicy Katolickiego Gimnazjum tragicznie zmarłej 
podczas wakacji – Ewy Adamskiej.



III. Wychowanie, opieka  
i profilaktyka szkolna

 Wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze fizycznym, w tym zdro-
wotnym, psychicznym, intelektualnym, moralnym i duchowym stanowi 
nadrzędny cel reformowanego szkolnictwa polskiego. Reforma oświaty 
zmierza również do przywrócenia wychowawczej funkcji szkoły poprzez 
integrację wychowania, nauczania i kształcenia umiejętności, osobowe 
podejście do ucznia, aksjologiczny wymiar wychowania, dążenie do 
zachowania spójności działań wychowawczych między szkołą a innymi 
podmiotami wychowania, w tym Kościołem, a także zgodność z obowią-
zującymi normami prawnymi.
 W świetle przesłanek, stanowiących podstawę funkcji wychowaw-
czej nowej, reformowanej szkoły, zostanie ukazany program wychowaw-
czy Katolickiego Liceum i kierunki jego realizacji, którymi są (zgodnie 
z podstawami pedagogii szkoły): wychowanie osobowościowe i społeczne 
uczniów oraz wychowanie religijne, a także opieka i profilaktyka świad-
czona przez szkołę. 
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1. Cele i struktura programu wychowawczego i opiekuńczego

 Program wychowawczo-opiekuńczy szkoły został zarysowany 
w swoich podstawach w statutach szkoły, a przede wszystkim w Planie 
wychowawczym, dydaktycznym i opiekuńczym z 1991 roku. Rada Pedago-
giczna jedynie aktualizowała program do bieżących potrzeb i wymagań 
prawa oświatowego lub zadaniowo rozwijała różne jego aspekty. 

Cele, zadania i zasady wychowawczo-opiekuńcze
 Zgodnie z podstawami pedagogii Katolickiego Liceum nadrzędnym  
celem wychowania w szkole jest integralny rozwój uczniów, umożliwiają-
cy im osiągnięcie dojrzałości osobowościowej i chrześcijańskiej. Taki cel 
określiły dokumenty szkolne: pierwszy statut i Plan wychowawczy..., już na 
początku działalności liceum; nie zmieniły go późniejsze dokumenty pro-
gramowe: aktualny statut i misja szkoły. Teleologia szkoły zawiera w sobie 
teleologię reformowanej szkoły, ale wzbogaca ją o wymiar chrześcijański, 
zgodny z istotą szkoły katolickiej. W Planie wychowawczym... wyjaśnia 
się, iż wspieranie rozwoju ucznia do dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej 
polega na integralnym jego rozwoju (por. dział wychowawczy, art. II, p.1), 
w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka, syntezę wiary, nauczania, 
kultury i rozrywki w działaniach wychowawczych oraz o wychowawczy 
aspekt nauczania przedmiotowego65. Tak rozumiane wychowanie uczniów, 
zmierzające do ich integralnej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej, okre-
śla funkcję wychowania szkolnego jako wychowania chrześcijańskiego. 
Podkreślenie wychowawczego znaczenia wszystkich sytuacji szkolnych 
od nauczania do rozrywki oraz wychowawczej roli nauczania, koreluje 
z przesłankami funkcji wychowawczej w reformowanej szkole. 
 Dla realizacji powyższego celu program wychowawczy i opiekuń-
czy wyznacza zadania stawiane nauczycielom i wychowawcom. W Planie 
wychowawczym... z 1991 roku określono 12 zadań wychowawczych i 3 za-
dania opiekuńcze. Ustalono następujące kierunkowe zadania wychowaw-
cze: wychowanie religijno-moralne, samowychowanie uczniów i pomoc 
w kształtowaniu ich osobowości, kształtowanie postaw patriotycznych, 
przygotowanie do życia w społeczeństwie – w tym przygotowanie do 
życia w rodzinie – profilaktyka wychowawcza, przygotowanie do czyn-
nego udziału w życiu szkoły, wychowanie do aktywnego uczestnictwa 
w życiu kulturalnym, wychowanie ekologiczne, praktyczne wychowanie 

65 Por. Plan wychowawczy, dydaktyczny i opiekuńczy z 1991 roku.
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estetyczne, kultura wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań turystyczno-
krajoznawczych. Zadania opiekuńcze skoncentrowano wokół 3 obszarów: 
opieka nad wszystkimi uczniami, nad uczniami sprawiającymi trudności 
dydaktyczno-wychowawcze oraz współpraca z rodzicami. 
 Powyższe zadania w wyniku praktycznej realizacji programu 
wychowawczego i opiekuńczego oraz zmiany akcentu wykładanych 
przedmiotów na bardziej praktyczny i aksjologiczny (w odniesieniu np. 
do ekologii wykładanej w kl. IV) ulegały modyfikacji w ramach pro-
gramowych posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz konstrukcji planów 
organizacji i pracy w danym roku szkolnym. W rezultacie w programie 
wychowawczo-opiekuńczym znalazły się następujące zadania: formacja 
osobowościowa, społeczna, patriotyczna i obywatelska, kulturowa, pro-
rodzinna, religijna; tworzenie warunków do zdrowego i bezpiecznego 
pobytu uczniów w szkole; profilaktyka wychowawcza wobec współczes-
nych zagrożeń, współpraca z rodzicami66. Spektrum powyższych zadań 
oraz szczegółowych treści przedstawia tabela nr 13.

Tab. 13. Zadania wychowawczo-opiekuńcze Katolickiego Liceum w Radomiu.

Zadania wychowawcze szkoły i ich treści
Zadanie Treść /kierunek, wartości/

1. Formacja osobowościowa
    („być człowiekiem”)

wartości życia codziennego: m. in. kultura słowa przeciw 
wulgaryzacji języka, prawdomówność, szczerość, odpowie-
dzialność
kształtowanie wartościowych cech osobowości i postaw: 
opanowanie, odwaga (męstwo), sprawiedliwość, wierność 
obowiązkom (np. dobra frekwencja), pracowitość
pozytywny i odpowiedzialny stosunek do swojej cielesności: 
aprobata własnego ciała i urody, troska o zdrowie, sprawność 
fizyczną i higienę osobistą.
życie wolne od uzależnień toksycznych, nikotynowych 
i alkoholowych
wdrażanie do samowychowania: od poznania siebie przez 
chrześcijańską koncepcję człowieka do pracy nad charakterem 
i sumieniem; kształtowanie zdrowej ambicji i chrześcijańskiej 
wytrwałości
kultura wolnego czasu: wdrażanie do czynnego i biernego 
odpoczynku fizycznego i psychicznego, do rozwoju zaintere-
sowań i hobby, właściwej rozrywki (w tym zabawy szkolne), 
kontaktów towarzyskich
 

66 Por. Plany organizacji i pracy szkoły od 1991 roku. 
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Zadanie Treść (kierunek, wartości)
2. Formacja społeczna kształtowanie wrażliwości wobec drugiego człowieka: altruizm, 

miłość bliźniego, przeciw  agresji i egoizmowi
kultura życia we wspólnocie: akceptacja drugich, budowanie 
wspólnoty w klasie, w szkole; umiejętność życia w społeczności 
szkoły według reguł niepisanych i regulaminu; działalność 
samorządu szkolnego i klasowego jako przejaw aktywności 
społecznej, odpowiedzialności i samoformacji
szacunek dla pracy i ludzi pracy, poszanowanie mienia spo-
łecznego, odpowiedzialność za porządek w szkole (np. zmiana 
obuwia, zachowanie czystości w obiekcie szkolnym)

3. Formacja patriotyczna
    i obywatelska

kształtowania miłości do Ojczyzny: współczesny patriotyzm, 
świętowanie ważnych wydarzeń z dziejów Polski i regionu
poczucie odpowiedzialności za Ojczyznę: znajomość podsta-
wowych zasad życia politycznego i społecznego w Polsce, goto-
wość do życia i pracy dla Ojczyzny, udział w demokratycznych 
wyborach

4. Formacja kulturowa 
   (kultura jako szkoła 
    wychowania)

kultura we właściwym rozwoju osobowości 
umiejętność korzystania z dóbr kultury i sztuki: orga-
nizowany udział w spektaklach teatralnych, filmowych, 
wystawach muzealnych (również poza Radomiem, naj-
częściej w Warszawie)
kształtowanie umiejętności etycznego i poznawczego 
korzystania ze środków masowego przekazu (telewizja, 
internet, prasa, czasopisma)
tworzenie kultury na miarę możliwości twórczych dla 
potrzeb szkolnych i własnych

5. Formacja prorodzinna. wychowanie seksualne: do aprobaty swojej płciowości, 
do dojrzałego panowania nad sferą seksualną, do poddania 
wartościom nadrzędnym (moralnym, ewangelicznym) seksua-
lizmu (wartość dziewictwa, życia seksualnego w małżeństwie), 
do właściwego stosunku wobec  kobiety i do tzw. inaczej kocha-
jących („tak” dla osoby, „nie” dla czynu), do właściwej metody 
kształtowania własnej seksualności: zawsze z przekazem pełnej 
prawdy o miejscu i roli płciowości w życiu człowieka, bez 
redukcji i autonomii tej dziedziny w stosunku do osobowości 
człowieka
kształtowanie zdolności do wiernej przyjaźni oraz miłości 
pięknej i odpowiedzialnej, do małżeństwa i życia w rodzinie

6. Formacja religijna rozwój doświadczenia religijnego uczniów, wspieranie rozwoju 
wiary do pełnej jej dojrzałości 
integracja osobowości ucznia wokół wiary jako jednoczącej 
filozofii życia
tworzenie warunków do życia według wiary
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7. Opieka nad uczniami tworzenie warunków bezpiecznego i higienicznego pobytu 
uczniów w szkole oraz w drodze do i ze szkoły
profilaktyka przeciw uzależnieniom

8. Współpraca z rodzicami kontakt z rodzicami: oficjalny (wywiadówki, rada rodziców) 
i nieoficjalny (osobista współpraca wychowawców  z rodzica-
mi; bezpośrednia i telefoniczna, 
wg indywidualnych potrzeb ucznia)
stałe współdziałanie z rodzicami uczniów przeżywających 
szczególne trudności  
wspieranie rodziców w ich funkcji wychowawczej przez for-
mację szkolną (Msza św. dla rodziców, konferencja, rozmowy 
indywidualne)

 Powyższe zadania wychowawczo-opiekuńcze regulują zasady 
nadające im wewnętrzną spójność i określające charakterystyczny obraz 
szkoły jako wskaźnik jej tożsamości.
 Pierwszą z tych zasad jest fundamentalna i centralna rola wycho-
wania religijnego, które stanowi źródło i odniesienie dla pozostałych 
wymiarów wychowania. Wychowanie religijne, zmierzające do integracji 
osobowości ucznia wokół wiary, jednoczy wszystkie funkcje szkoły: kształ-
cącą, wychowawczą i opiekuńczą, nadając programowi edukacyjnemu 
jednolity i aksjologicznie uporządkowany charakter.
 Druga zasada odwołuje się do charyzmatu Kongregacji Oratorium 
i duchowości św. Filipa Neri. Zasada ta ustala aspekty i sposoby realizacji 
wychowania, zwłaszcza podkreśla znaczenie kultury w kształtowaniu oso-
bowości uczniów, a sposób realizacji wyznacza określenie Patrona szkoły 
jako Proroka radości. Tę zasadę „charyzmatyczną” eksponuje zwłaszcza 
aktualny statut szkoły (por. § 6.2.).
 Trzecia zasada akcentuje konieczność komplementarnej realizacji 
zadań wychowawczych. Zasada komplementarności umożliwia całościo-
we wspomaganie pełnego rozwoju osobowości ucznia w konkretnych 
sytuacjach wychowawczych Katolickiego Liceum. 
 Czwarta zasada określa podmioty wychowujące w szkole, którymi 
są przede wszystkim dyrektor, prefekci, wychowawcy klasowi, nauczyciele, 
a także pracownicy administracyjni liceum. Zatem wszyscy pracujący 
w szkole stanowią zespół wychowawczy o różnym zakresie i środkach 
oddziaływania wychowawczego.
 Tak określone kierunki i zasady wychowawcze, uwzględniające ak-
tywny udział ucznia w procesie wychowania i współpracę z ich rodzicami, 
zawierają treść założeń reformowanej szkoły, zwłaszcza personalizację jej 
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działalności, określając jej nadrzędny cel, którym jest wszechstronny roz-
wój ucznia poprzez wielokierunkowe oddziaływania edukacyjne, służące 
rozwojowi ucznia w zakresie intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym, 
moralnym, społecznym i duchowym.

Struktura programu wychowawczego
 Realizacja celów, zadań i zasad wychowawczych dokonuje się na 
wszystkich istotnych płaszczyznach życia szkolnego, które wymagają 
opracowania ich szczegółowego programu (modułu) wychowawczego. 
Tak ukształtowaną strukturę programu wychowania szkolnego tworzy 
zestaw zintegrowanych programów adekwatnych do najważniejszych 
płaszczyzn wychowawczych środowiska szkoły:
	ważne wydarzenia w życiu szkoły (narodowe, religijne, szkolne) 

- program wychowawczy znaczących wydarzeń szkolnych,
	klasa szkolna – programy mikrosystemów wychowawczych klas,
	przedmioty nauczania – programy wychowawcze poszczególnych 

przedmiotów, 
	ścieżki edukacyjne – programy wychowawcze ścieżek eduka-

cyjnych,
	katecheza i „liturgia szkolna” – program wychowania religijnego,
	organizacje szkolne – programy wychowawcze organizacji 

szkolnych,
	programy wychowawcze o wąskim spektrum tematycznym67.

 Newralgiczną treść wychowawczą wszystkich programów stanowią 
wartości68. Wychowanie bowiem implikuje oddziaływanie na wychowanka 
w kierunku konkretnych celów, którymi są świadomie przyjęte wartości 
i normy społeczne. Proces wychowania ze swojej natury jest wychowa-
niem ku wartościom, uporządkowanym hierarchicznie. Za podstawę 
aksjologiczną programów wychowawczych przyjęto wartości osobowe 
i społeczne69.
 Wartościami osobowymi – ostatecznymi, określającymi orientację 
życiową i hierarchizację wartości, są: religia, wiara, zbawienie, nadanie 

67 Por. Plan działalności szkoły w roku szkolnym 2005/2006. 
68 Por. K. Chałas, Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. 1,  

Lublin-Kielce 2006, s. 39-56; J. Mariański, W. Zdaniewicz, Wartości religijne i moralne młodych 
Polaków, Warszawa 1991, s. 17-21.

69 Por. Tamże, s. 63-64; K. Chałas, Program wychowawczy szkoły, „Dyrektor Szkoły” 
2000 nr 10, s. 13-19.
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sensu życiu, życie rodzinne, szczęście osobiste, szczęśliwa miłość, miłość 
bliźniego, likwidacja nędzy i głodu na świecie, praca dla społeczeństwa, 
dobrobyt, braterstwo między narodami. 
 Wartościami osobowymi – życia codziennego, zorientowanymi  na 
funkcjonowanie jednostki w życiu są: zdrowie, rodzina, szczęście rodzinne, 
sumienność, uczciwość, honor, dom, wspólnota, stół, chleb, odpowiedzial-
ność, posłuszeństwo, lojalność, opanowanie, cierpliwość, odwaga, dobroć, 
czystość, wierność, samodzielność, umiejętność bycia sobą, komfortowe 
życie, wytrwałość, prawdomówność, praca, pracowitość, łagodność, ufność, 
uprzejmość, udzielanie pomocy ludziom, punktualność, systematyczność, 
dyskrecja, stałość przekonań, szacunek, poszanowanie życia, pokora wy-
rzeczenie, jałmużna, dobre obyczaje, sława.
 Wartości społeczne, jeśli uzyskują szerszą, nawet powszechną zgo-
dę społeczną, są podstawowymi wartościami stanowiącymi fundament 
porozumienia i działania społecznego; ich urzeczywistnianie decyduje 
o spójności grupy społecznej, wspólnym jej życiu i wzajemnej komu-
nikacji. Wartości podstawowe to: ojczyzna, naród, Kościół, patriotyzm, 
niepodległość, tradycja narodowa, praworządność, prawa człowieka, 
godność człowieka, wolność, pokój, tolerancja, sprawiedliwość, równość 
społeczna, zabezpieczenie społeczne, demokracja, solidarność.
 Wyodrębnione kategorie wartości stanowią szerokie spektrum. 
Ich urzeczywistniane przez ucznia decyduje o jego rzeczywistym, wszech-
stronnym i integralnym wychowaniu.
 Realność programowi wychowawczemu w dużym stopniu nadaje 
konfrontacja ze stanem rzeczywistym. Dlatego nieodzowna jest diagnoza 
szkolnego środowiska wychowawczego. Jakie obszary życia szkolnego 
powinna objąć? Przede wszystkim ma odpowiedzieć na pytanie: jaka jest 
faktyczna kondycja psychofizyczna, moralna i duchowa uczniów. Drugim 
obszarem diagnozy jest stan organizacji i funkcjonowania szkoły, zwłasz-
cza styl życia i pełnienia swoich ról przez kadrę nauczycielską i admini-
stracyjną. Diagnoza dotyczy także kwalifikacji moralnych pracowników 
szkoły. Trzeci obszar związany jest ze wzajemną relacją między uczniami 
a nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. Rzetelna diagnoza wska-
zuje słabe strony tej relacji i jej przyczyny oraz mocne strony, czyli poten-
cjał dobra, zdolności i talenty po stronie uczniów i wychowawców jako 
szansę budowania odpowiedniego klimatu wychowawczego, od którego 
w dużym stopniu zależy powodzenie działalności wychowawczej.
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 Wnioski z przeprowadzanej diagnozy mają posłużyć do opra-
cowania elementów programu wychowania klasowego, specyficznych 
i adekwatnych do potrzeb szkoły programów szkolnych, a także określać 
stosowne zadania wychowawcze w zakresie innych modułów programu 
wychowawczego. 
 Diagnoza środowiska wychowawczego szkoły stanowi również 
podstawę do opracowania programu profilaktyki, określając zagrożenia, 
wzmacniając w procesie wychowawczym czynniki chroniące. Efektywność 
realizacja profilaktyki szkolnej możliwa jest tylko w korelacji z programem 
wychowawczym szkoły. 
 Biorąc pod uwagę zasadnicze elementy struktury programu wy-
chowawczego, uwzględniając misję szkoły i diagnozę środowiska uczniów, 
można nakreślić model szkolnego programu wychowawczego KLO, który 
przedstawia wykres nr 1.

Wyk. 1. Struktura szkolnego programu wychowawczego

Cel nadrzędny
integralny rozwój ucznia

Programy
wychowawcze

organizacji szkolnych

Proces 
wychowania

o wąskim spektrum tematycznym

ścieżek edukacyjnych

przedmiotów nauczania

klas szkolnych

ważnych wydarzeń w życiu szkoły

formacji religijnej

Wartości
ostateczne, życia codziennego, podstawowe

Diagnoza środowiska szkolnego
kondycji życiowej uczniów, postawy moralnej nauczycieli, relacji międzyosobowych 

w szkole, 

Misja szkoły
cele i zadania liceum ogólnokształcącego, personalistyczna wizja ucznia i wychowania, du-
chowość św. Filipa Neri, integracja edukacji i ewangelizacji, świadectwo życia nauczycieli

Por. K. Chałas, Program wychowawczy szkoły, „Dyrektor szkoły” 2000 nr 10, s. 13-19.
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 Podsumowując, trzeba stwierdzić, że szkolny program wychowaw-
czo-opiekuńczy tworzą:
	ogólnoszkolne programy wychowawcze: ważnych wydarzeń szkoły, 

opiekuńczy oraz wychowania religijnego,
	programy wychowawcze mikrosystemu klasowego, realizowane 

w ramach godzin z wychowawcą,
	programy wychowania przedmiotowego, realizowane w ramach 

nauczania przedmiotowego,
	projekty wychowawcze organizacji szkolnych i innych przed-

sięwzięć.

 Program wychowawczo-opiekuńczy szkoły określony strukturalnie 
w celach, zadaniach i zasadach, dopełniają formy jego realizacji. Ich cha-
rakterystyka oparta jest na teoretycznym rozróżnieniu form wychowania 
ogólnoosobowościowego i wychowania religijnego.

2. Formy wychowania ogólnoosobowościowego i opieki  
nad uczniem

 
 Realizacja rożnych aspektów wychowania, zmierzającego do ogól-
nego rozwoju osobowości uczniów, obejmuje wiele charakterystycznych 
sytuacji wychowawczych w życiu społeczności szkolnej, które w tym 
miejscu określono formami wychowania. Do nich należą nauczanie przed-
miotów, godziny wychowawcze, ważne wydarzenia w życiu szkolnym, 
wycieczki szkolne, uczestnictwo w kulturze. W aspekcie wychowawczym 
rozpatrywana jest także profilaktyka i opieka nad uczniami świadczona 
przez szkołę. Odrębna analiza różnych form wychowania religijnego nie 
oznacza, że nie mają one istotnego wpływu na ogólnoosobowościowy 
rozwój uczniów.

Wychowawczy wymiar nauczania przedmiotowego
 Nauczanie wychowujące zawarte jest w celu wychowawczym 
każdego nauczania przedmiotowego oraz treściach wychowawczych 
w nauczaniu niektórych przedmiotów. 
 Pierwsze ujęcie problematyki nauczania wychowującego sięga 
do struktury budowy jednostki lekcyjnej (zajęć edukacyjnych), w której 
oprócz wiodących celów i zadań poznawczych, określa się cele wycho-
wawcze zorientowane na postawy uczniów, a także służące temu postawy 
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nauczycieli oraz wskazuje się na metody dydaktyczne, które wtórnie od-
działywują na zachowania uczniów (np. metody skłaniające do wytrwałej 
pracy indywidualnej czy współpracy w grupie). Od początku działalności 
szkoły preferowano taki typ nauczania, który odpowiada podmiotowo-
ści ucznia i nie powoduje rozdzielenia sfery intelektualnego rozwoju 
ucznia od sfery wychowawczej. Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej 
podejmowana jest analiza indywidualnej sytuacji ucznia, nie tylko pod 
kątem jego osiągnięć dydaktycznych, ale przede wszystkim jego moż-
liwości intelektualnych, zaangażowania i solidności, a więc aktywnego 
stosunku do zadań stawianych mu w procesie nauczania. Rekapitulacja 
tej preferencji znajduje swoje odzwierciedlenie w książce jubileuszowej 
szkoły, w której stwierdza się, że sukcesem szkoły są „codzienne zmagania 
uczniów uwieńczone powodzeniem, umiejętność pokonywania przez 
nich różnych trudności, barier niemożności”70. 
 Wychowawcze wspieranie takiego stosunku uczniów do zdobywa-
nia wiedzy, motywowane dodatkowo argumentami religijnymi, znajduje 
swój wyraz w nowej metodologii pracy edukacyjnej liceum. W oparciu 
o misję i strategię szkoły wszyscy nauczyciele ustalają przedmiotowy 
program wychowawczy, skupiony na zestawie wartości wdrażanych 
w procesie nauczania przedmiotowego, np. w zakresie nauczania filozo-
fii w kl. III w roku szkolnym 2000/2001 takimi wartościami były: wiara, 
prawda, godność człowieka. Program wychowawczy zawiera również 
określenie treści wychowania ku wartościom, stawiane zadania oraz 
przewidywane efekty. Podstawą przedmiotowych programów wychowaw-
czych jest przekonanie, że koncentracja na kilku wartościach (zestawie 
wartości), znanych uczniom i akceptowanych przez nich, może uczynić 
proces wychowania przez nauczanie bardziej skutecznym. Na razie ten typ 
ukonkretnienia pracy wychowawczej nauczycieli jest w fazie wdrażania. 
 Drugi aspekt nauczania wychowującego, podkreśla rolę wycho-
wawczą treści nauczania przedmiotowego, które ściśle wiążą się ze sferą 
osobowości człowieka, jego systemem wartości, stosunkiem do drugiego 
człowieka i społeczeństwa, do rodziny, do świata przyrody, do dziejów 
narodu czy państwa, itp. Celem tak ujętego nauczania jest próba aktua-
lizacji wartości rozpoznanych w nauczaniu, ich weryfikacja, ewentualnie 
hierarchizacja, a następnie internalizacja wartości pozytywnych. 
 Ten styl nauczania ma szczególne zastosowanie w nauczaniu ję-
zyka polskiego, historii, biologii (np. ekologia, nauka o człowieku, jego 

70 A. Maj (red.), Dziesięciolecie Katolickiego Liceum…, dz. cyt., s. 15.
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zdrowiu, płciowości), wiedzy o społeczeństwie, filozofii, historii sztuki, 
filmoznawstwa, teatrologii, a także przysposobienia obronnego i wy-
chowania fizycznego. U podstaw nauczania wychowującego w oparciu 
o treści wiedzy i umiejętności przekazywane w dydaktyce znajduje się 
osobowe traktowanie ucznia, wyrażające się w zaangażowaniu nauczycieli 
w realizację odpowiednich dla ich przedmiotu zadań wychowawczych 
szkoły, a wśród nich zwłaszcza formacji osobowościowej (np. język pol-
ski, filozofia, historia, a także elementy biologii, wychowania fizycznego), 
społecznej (np. wiedza o społeczeństwie), patriotycznej i obywatelskiej 
(np. historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, przysposobienie 
obronne), kulturowej (np. historia sztuki, język polski, filozofia, teatro-
logia, filmoznawstwo), prorodzinnej (np. filozofia, język polski, wiedza 
o społeczeństwie, biologia). 
 Jak wcześniej wspomniano, Plan wychowawczy... z 1991 roku ak-
centował również bieżące korzystanie z treści nauczania różnych przed-
miotów w formacji chrześcijańskiej ucznia, zwłaszcza w ramach dydaktyki 
języka polskiego, historii (np. zwrócenie uwagi na historię Kościoła), 
filozofii (np. relacja: rozum i wiara), historia sztuki (twórczość religijna), 
teatrologii i filmoznawstwa (analiza twórczości religijnej oraz dotyczącej 
religii i religijności). Zasadą porządkującą wymiar wychowania religijnego 
w nauczaniu przedmiotowym jest zarówno wolność od nachalnej apologii, 
jak i niepomijanie treści religijnej, ale je właściwe wyjaśnianie i wdrażanie 
rozpoznanych wartości. 
 Nauczanie w szkole w ramach tych dwu aspektów stanowi próbę 
wychowawczego oddziaływania na uczniów poprzez wszystkich nauczy-
cieli (podmiotowo) i w ramach określonych treści programowych przed-
miotów (przedmiotowo). Ta forma wychowania, ze względu na funkcję 
nauczania w życiu szkoły i rolę wychowawczą nauczycieli poszczególnych 
przedmiotów, posiada w dużym stopniu decydujący wpływ – zamierzony 
i nieintencjonalny – na proces wychowania uczniów. Dlatego w Planie 
wychowawczym..., planach organizacji i pracy szkoły, a także w formacji 
nauczycieli poświęca się nauczaniu wychowującemu wiele uwagi71. W ten 
sposób realizowane jest założenie zreformowanej szkoły: „edukacja szkol-
na polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie 
nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania”72.

71 Por. PRP nr 3/13 z 7 III 1994, t. 1, s. 95; nr 1/46 z 1 IX 2000, t. 4, s. 26.
72 Załącznik nr 2 do rozporządzenia MENiS w sprawie podstawy programowej..., 

s. 3599.
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Formacyjny wymiar godzin wychowawczych i wychowania proro-
dzinnego

 Wyraźnie zamierzoną i uporządkowaną metodycznie formę wy-
chowania uczniów Katolickiego Liceum stanowi godzina wychowawcza, 
zwana lekcją wychowawczą czy godziną do dyspozycji wychowawcy. 
Część godzin wychowawczych przeznacza się na wychowanie pro-
rodzinne (wychowanie seksualne), realizowane przez wychowawców 
i kompetentne osoby spoza grona nauczycieli liceum.
 Szkoła przyjęła strukturę programu godzin wychowawczych 
w każdej klasie składającą się z trzech bloków tematycznych skupionych 
wokół: rozwoju osobowościowego ucznia, problemów społeczności 
klasowej i szkolnej oraz bieżącej problematyki, aktualnej i bezpośrednio 
interesującej uczniów. 
 Pierwszy blok tematyczny oparty jest na zadaniach wychowaw-
czych szkoły, które realizuje się metodą spiralną na poziomie każdej klasy, 
dostosowując treści zadań do stadium rozwoju uczniów i ich potrzeb. 
Tę część programu wychowawczego opracowuje wychowawca klasowy, 
ale z zaangażowaniem uczniów. Pewne zadania wychowawcze mogą być 
realizowane w różnych układach tematycznych, niekoniecznie osobno.
 Drugi wiąże się z formacją społeczną uczniów i dotyczy budowa-
nia wspólnoty klasy i całej społeczności szkolnej. Poświęcony jest prob-
lemom z życia klasy i ważnym wydarzeniom z życia szkoły. Mobilizuje 
do świadomego uczestnictwa uczniów w życiu klasy i szkoły poprzez 
kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, odpowiedzialności za 
siebie i drugich, konkretne zaangażowanie się we wspólne dobro klasy 
i szkoły, w samorządność klasową i szkolną, próbę wspólnego pokony-
wania indywidualnych trudności ucznia (słaba frekwencja, brak osiągnięć 
w nauczaniu, itp.). Tę część programu proponuje wychowawca klasowy 
i sami uczniowie.
 Trzecia część programu godzin wychowawczych obejmuje prob-
lematykę wprost zaproponowaną przez uczniów na początku roku 
szkolnego, lub w jego trakcie. Stanowi rezerwę jednostek lekcyjnych do 
dyspozycji samych uczniów. 
 Ważnym zastrzeżeniem jest przyjęta zasada, że wychowawca nie 
może na godzinach wychowawczych realizować nauczania swojego przed-
miotu czy uzupełniać jakiekolwiek zaległości w tej dziedzinie. Następne 
zastrzeżenie dotyczy charakteru godzin wychowawczych, które w żaden 
sposób nie mogą stać się zajęciami nastawionymi na moralizowanie 
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i dyscyplinowanie uczniów czy eksponowanie ich niedociągnięć, słabości 
oraz wad, odsłanianych w procesie nauczania i wychowania. Przesłanką 
godziny wychowawczej jest pozytywna pomoc w integralnym rozwoju 
ucznia i wdrażanie do samowychowania. 
 W nowej metodologii programu szkoły eksponuje się wartości, 
do których zmierza program godzin wychowawczych. Aktualnie trwają 
prace nad przygotowaniem nowego schematu programowego godzin 
wychowawczych, dostosowanego do trzyletniego liceum.
 Rozwinięcie zagadnień związanych z formacją prorodzinną, w tym 
wychowania seksualnego, stanowi specjalny blok tematyczny, traktowa-
ny jako moduł wychowawczy w programie edukacyjnym, realizowany 
dodatkowo na różnych zajęciach lekcyjnych przez osoby posiadające 
przygotowanie merytoryczne, uzyskane na studiach kierunkowych 
w Łomiankach lub w ramach studiów podyplomowych, np. na KUL-u. 
Zajęcia w układzie autorskim, oparte na programie wychowawczym 
szkoły zawartym w zadaniu formacji prorodzinnej, realizowano w ciągu 
4-12 godzin lekcyjnych. Ten ostatni wymiar godzin dotyczył każdej klasy 
maturalnej. W ramach tych zajęć dziewczęta miały możność poznawania 
swojego rytmu płodności. 
 Szkoła, realizując wychowanie prorodzinne i seksualne, zmierza 
nie tylko do przygotowania uczniów do życia rodzinnego, lecz także do 
ukształtowania postaw wobec własnej seksualności głęboko zakorze-
nionych w osobowości, m. in. aprobaty dla daru płciowości, zdolności 
do mądrego kierowania sferą seksualności, umiejętności zaangażowania 
całej osobowości, a więc i tej płaszczyzny, w realizację odkrywanego przez 
siebie powołania życiowego. Podstawy takiej formacji prorodzinnej i sek-
sualnej eksponowane są w corocznym programowym planie organizacji 
i pracy szkoły73. 
 Podsumowując, godziny wychowawcze stanowią płaszczyznę re-
alizacji trzech podstawowych celów zreformowanej szkoły, które przed-
stawiają się następująco: „poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze 
rzetelnej pracy do osiągnięcia wszystkich celów życiowych i wartości 
ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie; przygotowanie 
się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie; dążenie do 

73 Por. Plan organizacji i pracy szkoły w roku szkolnym 2000/2001 (archiwum 
szkolne).
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rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchi-
zacji wartości”74.

Wychowawcze znaczenie ważnych wydarzeń w życiu szkoły
 Ważną rolę w życiu społeczności szkolnej odgrywają wydarze-
nia przekraczające zwyczajną i typową organizację zajęć edukacyjnych, 
w ramach procesu lekcyjnego. Do tych szczególnych zdarzeń należą 
uroczystości i wydarzenia o dużym znaczeniu dla życia szkoły i kraju, 
wydarzenia kulturalne, wycieczki (krajowe i zagraniczne), a zwłaszcza 
wymiana międzynarodowa.
 Istotne znaczenie wychowawcze szkoła nadaje obchodom ważnych 
wydarzeń w życiu szkoły, kraju i Kościoła. Do nich zalicza się rozpoczęcie 
i zakończenie roku szkolnego, święto Patrona szkoły, Dzień Nauczyciela, 
studniówka, święta narodowe: 11 XI, 3 V, ważne i aktualne wydarzenia 
krajowe, np. wybory samorządowe, parlamentarne, prezydenckie, uroczy-
stości religijne: Bożego Narodzenia, Wielkanocne. Stanowią one okazję 
do budowania tradycji i wspólnotowości szkolnej, głębszego i bardziej 
świadomego uczestnictwa w dziedzictwie historycznym i kulturowym 
narodu, kształtowania współczesnych postaw patriotycznych oraz po-
budzają do odpowiedzialności obywatelskiej i eklezjalnej.
 Wydarzenia te, niekiedy złączone z celebracją religijną (Msza 
św.), zwykle posiadają bogatą oprawę artystyczną, przygotowaną przez 
uczniów pod kierunkiem wyznaczonego nauczyciela. Tworzą odpowied-
nią sytuację wychowawczą sprzyjającą wdrażaniu stosownych wartości 
określonych w programie wychowawczym, przygotowanym już w nowej 
metodologii75. 
 Niektóre z powyższych uroczystości, zwłaszcza przedświąteczne, 
a także mniejszej rangi wydarzenia, jak imieniny nauczycieli, pracowni-
ków administracyjnych szkoły, wyjątkowe uroczystości uczniów (np. 18-te 
urodziny), stanowią okazję do świętowania w szkole. W praktyce życia 
szkoły można mówić nawet o wychowawczej funkcji wspólnego święto-
wania w szkole. Towarzyszą temu programy świąteczne, czasem skrom-
ny poczęstunek, jest za to wiele uśmiechu i znaków życzliwości. Dzięki 

74 Załącznik nr 4 do rozporządzenia MENiS w sprawie podstawy programowej..., 
s. 3640.

75 Por. Program wychowawczy ważnych wydarzeń szkolnych w 2005 roku (archiwum 
szkolne).
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takiemu świętowaniu środowisko szkolne staje się pewną formą życia 
rodzinnego i niewymuszonej wspólnotowości, tworząc kulturę szkoły. 
 W programie edukacyjnym liceum kultura traktowana jest prio-
rytetowo, ze względu na profil humanistyczny Katolickiego Liceum 
i charyzmat Kongregacji Oratorium. Aspekt wychowania przez kulturę 
wyrażony w haśle: kultura szkołą wychowania, Katolickie Liceum realizuje 
przede wszystkim przez bezpośredni kontakt z dziełami kultury mate-
rialnej i duchowej. Celem tej formacji jest rozwój wrażliwości estetycznej, 
kształtowanie postaw refleksyjnych wobec własnego życia, budzenie 
potrzeby stałego kontaktu z dziełami „kultury wysokiej”.
 Wychowanie przez kulturę wyraża się udziałem uczniów w projekcji 
wybitnych filmów, w spektaklach teatralnych w Radomiu (całej szkoły lub 
niektórych klas) i w Warszawie, w operach, operetkach w Warszawie.
 W roku szkolnym 2000/2001 uczniowie obejrzeli spektakle: „Halka” 
w Teatrze Wielkim, „Orfeusz” w Teatrze Roma w Warszawie, „Wiśniowy 
sad”, „Wesele” i „Kartoteka” w Teatrze Narodowym w Warszawie oraz 
filmy: o kard. S. Wyszyńskim „Prymas” oraz „Przedwiośnie” i „Quo vadis”. 
W tym samym roku uczniowie szkoły zwiedzili różne wystawy fotograficz-
ne i malarskie (o impresjonistach i postimpresjonistach), a klasy drugie 
uczestniczyły w comiesięcznych programach muzycznych prezentowa-
nych przez Filharmonię Narodową w Warszawie76. 
 Wszystkie zorganizowane przez szkołę kontakty z dziełami sztuki 
poprzedza specjalne przygotowanie poznawczo-wychowawcze realizowa-
ne przez nauczycieli języka polskiego, teatrologii czy muzyki, a po spek-
taklach omawiana jest nie tylko treść, ale również forma przedstawień. 
 Wycieczki należą do ulubionych przez uczniów wydarzeń szkol-
nych. Zwykle odgrywają ważną funkcję poznawczą, wychowawczą 
i rekreacyjną. W Planie wychowawczym, dydaktycznym i opiekuńczym 
z 1991 roku podkreślono wymiar wychowawczy rozwoju turystyki i walor 
różnego typu wycieczek, które ze swej natury tworzą szczególną sytua-
cję wychowawczą. Dzięki niej można lepiej poznać uczniów (ich zalety 
i wady), a oddziaływania wychowawcze nabierają innego charakteru, 
niż w typowym środowisku szkolnym. W programie wychowawczym 
szkoły ceni się tę formę wychowania. 
 Przyjęto regułę, że każda klasa raz w roku korzysta z możliwości 
zorganizowania kilkudniowej wycieczki, nie licząc jednodniowych, właś-

76 Od 1995 roku szkoła prowadzi rejestr ważnych wydarzeń z życia społeczności, 
wydarzeń kulturalnych i wycieczek.
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ciwie uzasadnionych. Dotychczas wycieczki krajowe poszczególnych 
klas obejmowały cały obszar Polski – od morza po Tatry. Natomiast 
wycieczki zagraniczne dotyczyły zwykle mniejszej grupy uczniów 
i obejmowały wyjazdy do Londynu (1993, 1996, 1998), Wilna (1993, 
1996), Wiednia (1993), Włoch (1995, 2000), Ziemi Świętej (1996), Paryża 
(1996), Grecji (1998).
 W ramach turystyki młodzież zrzeszona w PTTK uczestniczyła 
w wielu rajdach, między innymi w Puszczy Kozienickiej, w tzw. Rajdach 
Świętokrzyskich, na Górę św. Katarzyny, a także w rajdach rowerowych. 
Szkolne Koło PTTK za swoją działalność otrzymało w 1997 roku wyróż-
nienie i nagrodę Prezydenta Miasta77.
 Inny rodzaj wydarzeń istotny dla życia szkoły i formacji wychowaw-
czej uczniów stanowi wymiana zagraniczna młodzieży. Szkoła nawiązała 
kontakty z dwoma ośrodkami duszpasterskim w Niemczech, w Nessel-
roeden i Surberg, prowadzonymi przez polskich księży. Między mło-
dzieżą polską i niemiecką nastąpiły wymiany – dwukrotne z pierwszym 
ośrodkiem (w 1997 roku) i wielokrotne z drugim ośrodkiem (w latach 
1997-2000). W wymianach tych uczestniczyło łącznie ok. 250 uczniów.
 Od 2000 roku szkoła nawiązała partnerską współpracę z Żeńskim 
Katolickim Gimnazjum Maria Stern w Augsburgu. Od września tego roku 
trwa stała wymiana młodzieży szkolnej, przygotowana według ustalonych 
przez nauczycieli polskich i niemieckich programów wychowawczych. 
Celem tej wymiany jest budowanie wzajemnego zaufania, współdziała-
nia, niekiedy przyjaźni między młodzieżą obu krajów na fundamencie 
wspólnej i trudnej historii, kultury i tradycji regionalnej. Wymiana ta 
przekracza ramy oficjalne i bywa kontynuowana w ramach osobistych 
kontaktów między poszczególnymi uczniami.
 W 2001 roku rozpoczęła się wymiana młodzieży liceum ze szkołą 
techniczną we Włoszech, w Cava de’Tirreni koło Salerno. Dotychczas 
odbyło się jedno spotkanie młodzieży włoskiej w Polsce i polskiej we 
Włoszech. 
 Również w tym samym roku Katolickie Liceum weszło w program 
europejskiej wymiany „Socrates”, rozpoczynając przygotowanie do wy-
miany z młodzieżą portugalską (na Azorach) i z młodzieżą gimnazjalną 
we Francji. 
 Wymiana zagraniczna młodzieży, poza znaczeniem poznawczym 
i rekreacyjnym, pozwala uczniom praktycznie doświadczyć wspólnej 

77 Por. Kronika Koła PTTK nr 281 przy Katolickim Liceum (archiwum szkolne).
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tożsamości kulturalnej i duchowej Europy, motywuje do dalszej nauki 
języków obcych, a przede wszystkim kształtuje postawy szacunku dla in-
nej narodowości i dla osób o innej kulturze etnicznej, a czasami religijnej. 
Stanowi także cenną formację proeuropejską, praktycznie otwierającą się 
na kulturę Europy, ale na fundamencie własnej tożsamości narodowej 
i regionalnej.
 Powyższe formy dopełniają typowe formy wychowania młodzieży, 
realizowane w codziennym procesie edukacyjnym. Spełniają również cele 
i zadania nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania określone 
przez MEN w podstawie programowej, zwłaszcza w zakresie ścieżek edu-
kacyjnych: dziedzictwo kulturowe w regionie i uczestnictwo w kulturze. 
Stanowią egzemplifikację jednego z nadrzędnych celów zreformowanej 
szkoły: „poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w per-
spektywie kultury europejskiej i światowej”78.

Formy opieki nad uczniami
 Funkcja opiekuńcza traktowana jest przez szkołę w wymiarze 
wychowawczym jako tworzenie optymalnych warunków dla pełnego 
rozwoju uczniów. Po pierwsze, zmierza do zapewnienia bezpiecznego 
pobytu uczniów w szkole, wolnego od zakłóceń przez osoby ze środo-
wiska pozaszkolnego. Temu służy kontrolowane przez recepcjonistę 
wchodzenie i wychodzenie ze szkoły. Kontrola ta dotyczy także uczniów, 
którzy mogą opuścić budynek szkolny zgodnie z planem zajęć albo na 
podstawie specjalnego zezwolenia. Przyjęto zasadę, że zwolnień udziela 
tylko dyrektor i jeden z nauczycieli jako jego pełnomocnik. Wszystkie 
zwolnienia odnotowane są w specjalnej książce zwolnień. Nad porządkiem 
i bezpieczeństwem w szkole, zwłaszcza na przerwach czuwają wszyscy 
pracownicy szkoły, nie tylko wyznaczeni nauczyciele dyżurni. Podkreśla 
się odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ład w szkole wszystkich pod-
miotów wychowujących. Powyższe rozwiązania uzasadnia się uczniom na 
spotkaniach ogólnych i w ramach godzin wychowawczych, aby zechcieli 
je przyjąć, nie tyle jako restrykcyjne ograniczenie swobody, ale jako regułę 
określającą życie w społeczności szkolnej. Aktualnie uczniowie traktują 
powyższe rozwiązania ze zrozumieniem, a rodzice z aprobatą. Szkolny 
program wychowawczo-opiekuńczy podkreśla wymiar wychowawczy 
tego zadania opiekuńczego, wskazując na wartości wdrażane w ramach 

78 Załącznik nr 4 do rozporządzenia MENiS w sprawie podstawy programowej..., 
s. 3640.
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jego realizacji: odpowiedzialność, opanowanie, poszanowanie życia, pra-
worządność, wspólnota. 
 Kolejny aspekt opieki wychowawczej w szkole zmierza do zagwa-
rantowania higienicznych warunków pracy. Obok zadań pracowników 
administracyjnych, podkreśla się konieczność współodpowiedzialności 
uczniów za czystość w salach lekcyjnych i w całym obiekcie. Ekspono-
wane są takie wartości, jak: zdrowie, odpowiedzialność, szacunek dla 
pracy innych. Celem tej formacji jest nie tylko zachowanie porządku 
w budynku szkolnym, lecz także wdrożenie uczniów do wrażliwości 
estetycznej i dojrzałego uczestnictwa w tworzeniu ładu i czystości we 
własnym środowisku.
 Uwzględniając potrzeby uczniów, szkoła gwarantuje im korzy-
stanie ze sklepiku szkolnego (mini baru), w którym można zaopatrzyć 
się w proste artykuły spożywcze i żywnościowe. Dostępne są również 
automaty z zimnymi i ciepłymi napojami. 
 Szczególną formę opieki nad uczniami pierwszych klas stanowi 
program „otrzęsin” przygotowany przez starszy rocznik uczniów. W at-
mosferze zabawy, z udziałem całej szkoły, wprowadza się najmłodszych 
do życia we wspólnocie szkolnej. Program ten, opracowany pod kontrolą 
jednego z nauczycieli, zabezpiecza przed możliwymi nadużyciami tzw. 
fali szkolnej. Ale już od pewnego czasu program przestaje być aktualny, 
ponieważ zmienia się tradycja szkolna i nie występuje zagrożenie bez-
pieczeństwa pierwszoklasistów.
 Powyższe formy oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych 
szkoły są wyrazem intencjonalnego zaangażowania się kadry pracow-
ników pedagogicznych i administracyjnych w proces kształtowania się 
osobowości uczniów. Szkoła, preferując wychowanie, określając jego 
cele i zadania, próbuje realizować je ku dojrzałości osobowościowej 
uczniów, korzystając ze wszystkich sytuacji z życia społeczności szkolnej 
z przekonaniem, że nie ma takich zdarzeń szkolnych, które nie miałyby 
charakteru wychowawczego, co najwyżej bywają one wychowaniem 
nieintencjonalnym.

3. Formy wychowania religijnego

 Rozwój duchowy uczniów znajduje swoje odzwierciedlenie 
w celach zreformowanej szkoły i stanowi wskaźnik tożsamości szkoły 
katolickiej.
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 Zgodnie z jej specyfiką, wychowanie religijne stanowi bardzo 
istotne ogniwo całego procesu wychowawczego KLO, zmierzającego do 
wspierania uczniów w ich pełnym rozwoju osobowościowym i chrześ-
cijańskim, ku dojrzałości zintegrowanej na fundamencie wiary. Stanowi 
płaszczyznę rozwoju duchowego.
 Od początku swojej działalności Katolickie Liceum w Radomiu 
stanęło przed zadaniem określenia duchowości szkoły, jako wspólnoty 
chrześcijańskiego wychowania i wskazania takich form wychowania re-
ligijnego, które najlepiej służyłyby formacji duchowej i osobowościowej 
uczniów. Kształtując formy wychowania religijnego odwołano się do 
bogactwa duchowości chrześcijańskiej i pastoralnej tradycji Kościoła 
wychowującego oraz do duchowości oratoryjnej twórców szkoły – wspól-
noty Oratorium św. Filipa Neri. Odpowiednio dobrane formy, zasady 
i metody wychowania religijnego stanowią o specyfice szkoły katolickiej 
w Radomiu.
 Podstawowymi formami są:
	obozy formacyjno-integracyjne,
	katechizacja szkolna,
	„liturgia szkolna”,
	świadectwo życia chrześcijańskiego.

Formacyjno-integracyjna rola obozów szkolnych („zielonej szkoły”)
 Ważną rolę w rozwoju duchowym wychowanków pełnią obozy 
formacyjno-integracyjne. Stanowią one inicjację szkolnego wychowania 
religijnego.
 Każdy rocznik pierwszoklasistów KLO wprowadzany jest w życie 
szkoły i jej duchowość poprzez udział w obozie formacyjno-integracyj-
nym. Pierwszy odbył się w październiku 1991 roku. Od 1992 roku ustalono 
stały termin obozu: od 16 do 31 sierpnia. Udział uczniów w tych zajęciach 
jest obowiązkowy. 
 Nazwa obozu oddaje jego cele i treść. Formacja dotyczy wpro-
wadzenia uczniów w charakter wychowania chrześcijańskiego w szkole 
i w duchowość św. Filipa Neri. Integracja polega na wzajemnym poznaniu 
się uczniów, akceptacji, współpracy, a także na nawiązaniu kontaktów 
znajomości z nauczycielami  uczestniczącymi w obozie.
 Strukturę programową obozu tworzą: modlitwa, Eucharystia, 
formacja oratoryjna, zajęcia turystyczno-rekreacyjne. Na porządek dnia 
składają się: modlitwa poranna, szkoła liturgiczna spotkanie oratoryjne, 
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Msza św. z homilią, zajęcia turystyczne i rekreacyjne, modlitwa wieczorna. 
Modlitwą wspólną prowadzoną rano czy wieczorem jest rozbudowany 
pacierz. Szkoła liturgiczna wprowadza uczniów w aktywny udział we Mszy 
św. przez przygotowanie śpiewów, naukę pisania komentarzy, zapoznanie 
się z księgami liturgicznymi i symbolicznym znaczeniem szat liturgicz-
nych oraz przez przysposobienie chłopców do służby liturgicznej. 
 Spotkania oratoryjne, wprowadzające w duchowość Patrona szkoły 
św. Filipa Neri, odbywają się w grupach pod kierownictwem animatorów, 
którymi są absolwenci lub starsi uczniowie szkoły. Konspekty spotkań 
opracowuje prefekt KLO ks. Mirosław Prasek, absolwent teologii ducho-
wości KUL, który od początku organizuje i prowadzi obozy; od 2000 roku 
wspierany przez drugiego katechetę ks. Alberta Chruśniaka. Tematami 
spotkań oratoryjnych są podstawowe aspekty duchowości św. Filipa Neri, 
między innymi rola Ducha Świętego w życiu Kościoła i osobistej ducho-
wości, miłość Boga, kult Matki Bożej, modlitwa, radość, miłość bliźniego, 
umartwienie, spowiedź, Eucharystia. Spotkania źródłowo oparte są na 
Ewangelii oraz wybranych faktach z życia św. Filipa i jego sentencjach. 
Celem spotkań jest wdrożenie uczniów do proponowanych wartości 
(cnót) czy postaw, a metodą dialog kierowany przez animatorów.
 Dwukrotnie w czasie trwania obozu odbywają uroczyste nabożeń-
stwa – ku czci Ducha Świętego i nabożeństwo pokutne.
 Obowiązkową częścią programu dnia są zajęcia turystyczne i re-
kreacyjne, które łączą formację religijną z formacją społeczną, sprawność 
duchową ze sprawnością turystyczną Organizację zajęć turystycznych 
i sportowych ułatwia lokalizacja obozów w górach. W programie obozu 
uwzględnia się wyprawy turystyczne, ściśle zaplanowane co do miejsca, 
czasu i trasy. Piękno przyrody sprzyja przeżyciom duchowym, a wysi-
łek formacji osobowościowej. Dotychczas obozy odbyły się w Kacwi-
nie, Ochotnicy, na Butorowym Wierchu k. Zakopanego, w Kudowie, 
w Szczawnicy, w Ustrzykach Dolnych i w Szklarskiej Porębie. W niektó-
rych miejscowościach organizowano obozy dwukrotnie.
 Plan obozu uzupełnia codzienny „wieczór pogodny”, a więc pro-
gram rozrywkowy przygotowywany przez poszczególne grupy uczestni-
ków obozy.
 Wszystkie elementy tworzące program obozu oddają sens wycho-
wania w KLO, integrując różne wartości i przeżycia z doświadczeniem 
religijnym, odpowiednim dla stanu rozwojowego i potrzeb psychofizycz-
nych piętnastoletnich uczniów. 
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 Rezultatem obozu rekolekcyjno-integracyjnego jest pokonanie 
przez uczniów pierwszej klasy bariery psychicznej, związanej z przejściem 
do innej szkoły i nowej społeczności, autentyczne wprowadzenie do 
wspólnoty szkolnej, w której od 1 września czują się jak u siebie, wresz-
cie poznanie osobowości wychowawców, a nade wszystko rozpoczęcie 
formacji religijnej proponowanej przez szkołę. 
 Obozy formacyjno-integracyjne stanowią też płaszczyznę kształ-
towania umiejętności efektywnego współdziałania w zespole, budowania 
więzi międzyludzkich, skutecznego działania na gruncie zachowania 
obowiązujących norm. Powyższy cel umiejętnościowy mieści się w nad-
rzędnych celach zreformowanej szkoły79.

Katecheza szkolna
 Centralną formę wychowania religijnego stanowi katechizacja 
szkolna. Od początku działalności KLO katechezę realizuje się w wymia-
rze 2 godzin tygodniowo. Podstawą programu katechizacji w Katolickim 
Liceum jest w ogólnopolski program nauczania religii z elementami 
własnej modyfikacji. 
 Podobnie jak ogólnopolski, tak szkolny program katechizacji ujmu-
je integralny przekaz prawd wiary i moralności. Treść katechezy charak-
teryzuje potrójny wymiar orędzia chrześcijańskiego: chrystocentryczny, 
teocentryczno-trynitarny i antropocentryczny. Źródłem katechezy jest 
Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym, tradycji, liturgii, modlitwie oraz 
ludzkie doświadczenie. Uczniowie szkoły mają do dyspozycji egzemplarze 
Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego, korzystając z nich 
w trakcie katechezy. Zasadnicze funkcje katechezy to: ewangelizacyjna, 
wychowania do wiary, liturgiczno-sakramentalna, komunijno-ekumenicz-
na, wyzwalająca i promująca człowieka. Metodologia programu zakłada 
realizację układu spiralnego: wstępowanie do Boga (św. Augustyn). 
 W pierwszej klasie program skoncentrowany jest na teologii Pis-
ma św., doświadczeniu wiary, osobie i posłannictwie Jezusa Chrystusa, 
w drugiej klasie przybliża tajemnicę Kościoła w wymiarze historycznym, 
sakramentalnym i apostolskim, w trzeciej klasie poświęcony jest norma-
tywnemu charakterowi chrześcijańskiego życia moralnego, w czwartej 
obejmuje problematykę małżeństwa i rodziny. Podstawowym źródłem, 
którym posługuje się młodzież katechizowana jest podręcznik teologii 

79 Por. Załącznik nr 4 do rozporządzenia MENiS w sprawie podstawy programowej..., 
s. 3640.
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dla szkół średnich „Być chrześcijaninem dziś – teologia dla szkół śred-
nich”, opracowany przez pracowników naukowych KUL pod redakcją 
ks. M. Ruseckiego.
 Zadaniem katechizujących jest zrównoważony przekaz wiedzy 
i doświadczenia religijnego, który umożliwia uczniom osiągnięcie dojrza-
łości w wymiarze wiary rozumnej, stanowiącej podstawę życia moralnego 
i duchowego.
 Młodzieży KLO stawia się duże wymagania pod względem wiedzy 
religijnej. Udział wielu uczniów w konkursach biblijnych (np. blisko 50 
osób w 2000 r.), wiedzy religijnej i innych, związanych z życiem Kościoła, 
świadczy o ich autentycznym zainteresowaniu problematyką religijną 
oraz dużej wiedzy i umiejętnościach, potwierdzonych licznymi osiąg-
nięciami. 
 Nowością na miarę eksperymentu jest wprowadzenie w ramy 
wymagań obligatoryjnych wewnętrznej matury z religii, którą wszyscy 
maturzyści, począwszy od pierwszego rocznika (od 1995 roku), składają 
w drugi wtorek po feriach zimowych. Egzamin ten nie jest próbą mierze-
nia wiary i doświadczenia religijnego, ale sprawdzianem jakości wiedzy 
religijnej. W koncepcji matury z religii zakłada się, że pogłębiona wiedza 
religijna służy wzrostowi wiary. Matura z religii mobilizuje uczniów do 
odpowiedzialnego traktowania intelektualnego wymiaru katechezy. 
 Matura z religii składa się z dwóch części: testu biblijnego, obej-
mującego przede wszystkim znajomość Nowego Testamentu oraz z pracy 
pisemnej na jeden z pięciu podanych tematów. Część pierwsza trwa 45 
minut a druga 4 godziny. Tematy maturalne, przygotowywane wewnątrz 
szkoły przez katechetę i aprobowane przez dyrektora, obejmują różne 
dziedziny teologii i życia chrześcijańskiego. 
 Doświadczenie uzyskane z siedmiu przeprowadzonych egzami-
nów maturalnych pozwala stwierdzić, że wszyscy maturzyści osiągnęli 
podstawową, a czasem znaczną wiedzę biblijną i mają dobrą orientację 
w katolickiej doktrynie wiary i moralności. Nikt z maturzystów nie 
otrzymał oceny negatywnej z wypracowania, ale w 2001 roku kilka osób 
poprawiało niskie oceny z części biblijnej. Przeciętna ocen jest zdecydo-
wanie powyżej dobrej. 
 Katechizacja w szkole traktowana jest priorytetowo, jako zasad-
nicza ze swojej natury forma wychowania religijnego prowadząca do 
uformowania dojrzałości religijnej ucznia. 
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„Liturgia szkolna”
 W wychowaniu religijnym na uwagę zasługuje „liturgia szkolna”, 
której celem jest zapewnienie uczniom osobistego i wspólnotowego 
doświadczenia religijnego. Na liturgię szkolną składa się wiele form po-
bożności umożliwiających uczniom nawiązanie duchowej więzi z Bogiem 
na terenie szkoły lub poza nią, ale organizowanych przez liceum. Liturgia 
szkolna nie zastępuje pastoralnej posługi duszpasterstwa parafialnego 
wobec swoich parafian a uczniów szkoły, jedynie poszerza i przybliża 
uczniom różne formy pobożności. Jest także naturalnym przedłużeniem 
katechezy skierowanej ku liturgii. 
 Przyjmując kryterium czasu, „szkolną liturgię” jako formę wycho-
wania religijnego podzielono umownie na:
	„liturgię codzienną”,
	„liturgię tygodniową”,
	„liturgię miesięczną”,
	„liturgię okresową”.

 „Liturgia codzienna” w życiu szkoły wyraża się w modlitwie przed 
zajęciami szkolnymi i po zakończeniu wszystkich lekcji. Za przeprowa-
dzenie modlitwy odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia lub dyżurny 
klasy. Modlitwa rozpoczynająca i kończąca naukę w szkole skierowa-
na jest do Ducha Świętego – na początku dnia jako modlitwa prośby, 
na zakończenie jako modlitwa dziękczynienia. Modlitwa kieruje uwagę 
młodzieży na ofiarowanie całego wysiłku szkolnego Bogu, od którego 
wszystko pochodzi i ku któremu wszystko podąża. Treścią modlitwy do 
Ducha Świętego jest tradycyjna modlitwa katechetyczno-szkolna (Duchu 
Święty, który oświecasz serca i umysły nasze ...).
 Szkolną „liturgię tygodniową” stanowi Msza św. celebrowana 
w każdą środę o godz. 8.00. Wszystkie zajęcia szkolne tego dnia rozpo-
czynają się od godz. 8.55. Systematyczna praktyka celebrowania Mszy św. 
została wprowadzona w roku szkolnym 1994/1995. Najpierw miejscem 
Mszy św. był pobliski Kościół, a od zimy 1995 roku jest nim obszerny hol 
szkolny, w którym ustawia się przenośny ołtarz, pulpit dla proklamacji 
słowa Bożego i krzesełka dla uczestników Mszy św. Oprawę liturgii 
przygotowuje młodzież pod kierunkiem księży katechetów i nauczycielki 
fizyki, prowadzącej szkolną scholę. W czasie Mszy św. zawsze jest głoszo-
na homilia. Udział uczniów we Mszy św. jest dobrowolny. Zaproszenie 
do udziału kierowane jest do wszystkich, ale z poszanowaniem wolności 
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wyboru. Frekwencja na Mszy św. jest zróżnicowana, od blisko 80% do 
30% wszystkich uczniów.
 „Liturgią miesięczną” w szkole jest Msza św. z kazaniem forma-
cyjnym, sprawowana z obowiązkowym udziałem uczniów oraz obecnych 
w szkole nauczycieli i pracowników administracji szkoły. Zwykle Msza św. 
miesięczna celebrowana jest z okazji ważnych uroczystości kościelnych, 
patriotycznych i szkolnych, np. z okazji uroczystości Niepokalanego 
Poczęcia NMP, Święta Narodowego, Dnia Nauczyciela, święta Patrona 
szkoły. Zwykle Msza św. miesięczna celebrowana jest na dużej przerwie 
ok. godz. 11.30.
 „Liturgia okresowa” obejmuje pozostałe formy duszpasterstwa 
szkolnego: Mszę św. na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz 
szkolne rekolekcje adwentowe i dni skupienia. O ile łączenie początku 
i końca roku szkolnego ze Mszą św. jest oczywiste nie tylko w szkole ka-
tolickiej, o tyle rekolekcje szkolne i dni skupienia są własnym sposobem 
realizacji wychowania religijnego w KLO.
 Celem szkolnych rekolekcji adwentowych, wprowadzonych w 1995 
roku, jest dotarcie ze słowem Bożym do wszystkich uczniów w formie 
nieco innej od pozostałych sposobów wychowania religijnego. Zwykle 
rekolekcje odbywają się w pierwszym tygodniu adwentu i trwają 3 dni. 
W tym czasie nie ma zajęć szkolnych, a obecność uczniów na rekolekcjach 
jest obowiązkowa. Spotkania rekolekcyjne mają charakter ewangelizacyj-
ny z nabożeństwem słowa Bożego, orędziem ewangelizacyjnym, zajęciami 
w grupach. Program rekolekcji prowadzi ku spowiedzi i uroczystej Mszy 
św. na zakończenie. 
 Uzupełnieniem formacji religijnej uczniów KLO jest „dzień sku-
pienia” organizowany dla poszczególnych klas raz w roku szkolnym, 
w sobotę. Udział w „dniu skupienia” jest obowiązkowy dla uczniów kla-
sy i ich wychowawcy. W programie tych dni uwzględnia się spotkanie 
uczniów z psychologiem, nabożeństwo adoracyjne, Mszę św. z homilią 
i ewentualnie sportową rekreację. Program rekolekcji układa i przepro-
wadza ksiądz katecheta. Pierwszy cykl dni skupienia został zrealizowany 
w roku szkolnym 1998/1999 w obiektach szkoły katolickiej w Mariówce 
i w Sanktuarium Maryjnym w Skrzyńsku, drugi cykl w Sanktuarium Matki 
Bożej w Studziannie, jako nabożeństwo Roku Jubileuszowego. W roku 
szkolnym 2000/2001 dni skupienia odbyły się podradomskim ośrodku 
rekolekcyjnym we Wrzosowie. 
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 Rekolekcje adwentowe i dni skupienia, cieszące się aprobatą ucz-
niów, pełnią ważną funkcję w wychowaniu religijnym, zwłaszcza w forma-
cji sumienia, w aktywności sakramentalnej, w osobistym doświadczeniu 
religijnym.
 „Liturgia szkolna” stanowi bardzo istotną i urozmaiconą formę 
wychowania religijnego, jest przejawem specyfiki wychowawczej szkoły 
katolickiej i wskaźnikiem jej tożsamości.

Świadectwo życia chrześcijańskiego
 Na skuteczność wychowania religijnego w dużym stopniu wpływa 
świadectwo życia chrześcijańskiego wychowawców i całego środowiska 
szkolnego. W Planie wychowawczym... już w pierwszym punkcie okre-
ślono tę powinność nauczycieli jako świadectwo wiary, na które składa 
się styl osobistego życia, osobista kultura, sposób traktowania drugie-
go człowieka, ucznia. Takie postulaty wobec wszystkich pracowników 
szkoły pojawiają się na posiedzeniach Rady Pedagogicznej i w planach 
organizacji i pracy szkoły. Uczniom, jako przejawy konkretyzacji ich 
świadectwa chrześcijańskiego, wskazuje się wartości: miłość bliźniego, 
kulturę osobistą, kulturę języka, uczciwość, obowiązkowość. Kształtowa-
nie w społeczności szkolnej życia na miarę świadectwa chrześcijańskiego 
jest wymagającym zadaniem dla wszystkich podmiotów.
 Jednym z elementów środowiska wychowawczego szkoły jest jego 
klimat. Pod tym pojęciem rozumie się całość relacji międzyludzkich wraz 
z odczuciami uczniów i pozostałych podmiotów szkoły. Klimat szkoły 
stanowi specyficzną formę oddziaływania wychowawczego; pozytywny 
stwarza warunki do skutecznego kształtowania zamierzonych warto-
ści w życiu uczniów, negatywny może utrudniać nawet bardzo dobrze 
opracowane i realizowane formy wychowania. Klimat szkoły jest także 
kryterium weryfikującym autentyzm postaw i przekonań wszystkich 
podmiotów wspólnoty.
 W Katolickim Liceum cechami klimatu szkoły założonymi przez 
program wychowawczy są: wolność i miłość, radość i prostota. Wolność 
w szkole odnosi się przede wszystkim do respektowania przekonań re-
ligijnych i sposobu oddziaływania na sferę religijną uczniów. Znaczenie 
tej wartości eksponowane jest w praktyce życia szkoły jako szczególnie 
istotne ze względu na wyznaniowy charakter wychowania szkolnego, 
co nie oznacza, że szkoła ogranicza swoje oddziaływanie ewangeliza-
cyjne. Respektowanie wolności w wychowaniu religijnym, jak wskazuje 
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także obserwacja szkolna, umożliwia uczniowi autentyczne dojrzewanie 
duchowe, czasem wolniejsze, ale zwykle głębsze, przeciwne hipokryzji 
i przyjmowaniu maski udawanej pobożności. Poszanowanie wolności 
ucznia wymaga od nauczycieli (zwłaszcza kapłanów) czujności, otwarto-
ści, nieustannego dialogu i bezpośredniego oddziaływania odwołującego 
się do stosownej motywacji, bez upokorzeń, ale z odpowiedzialnością 
i zaangażowaniem w życie ucznia. W przeprowadzonych badaniach, które 
będą przedmiotem analizy w następnej części pracy, 78% ankietowanych 
uczniów potwierdza, że zasadniczo odczuwa w szkole wolność religijną, 
18% nieraz czuje się przymuszona do praktyk religijnych, a 3% nie od-
czuwa wolności religijnej. Ostatnia grupa odpowiedzi może pochodzić 
od uczniów, którzy znaleźli się w szkole przypadkowo, nie akceptując 
jej katolickiego charakteru. Zobowiązuje to wychowawców do samo-
refleksji nad sposobem realizacji zadań wychowawczych szkoły. Jednak 
dla zdecydowanej większości młodzieży wolność religijna jest wartością 
respektowaną przez szkołę. 
 Miłość jako wyznacznik klimatu szkoły określa dążenie do ser-
decznych, przyjacielskich więzi między samymi uczniami oraz między 
uczniami a wychowawcami. Prostota nadaje kontaktom między ucz-
niami i nauczycielami czy pracownikami administracji bezpośredniość 
i szczerość, a szkołę pozwala traktować jak dom, z dostępnością do 
wszystkich jego miejsc wraz z pokojem nauczycielskim i gabinetem dy-
rektora. Radość, wyjątkowo znacząca cecha duchowości św. Filipa Neri, 
tworzy w środowisku szkolnym atmosferę optymizmu wychowawczego, 
czyni pobyt w szkole niepozbawiony trudów i porażek, znośnym a nawet 
przyjemnym. Świętowanie w szkole, jak już podkreślono, obejmuje całe 
środowisko szkoły, a nacechowane radością istotnie kształtuje klimat 
rodzinny i wspólnotowy całej społeczności.
 Przejawem świadectwa chrześcijańskiego uczniów szkoły są ich 
postawy społeczne: zaangażowanie we wzajemną pomoc, akcje chary-
tatywne i wspieranie misji świętych. Szkoła inspiruje uczniów do współ-
pracy między sobą, wzajemnej pomocy intelektualnej, bez egoistycznej 
rywalizacji. W wielu przypadkach udaje się uczniom pokonać trudności 
w nauce dzięki pomocy kolegów czy koleżanek. 
 Uczniowie szkoły z okazji świąt angażują się w akcje charytatywne 
prowadzone na rzecz potrzebujących w miejscowym środowisku parafial-
nym. Przez trzy lata, w imię służby przekraczającej granice społeczności 
szkolnej, młodzież szkolna pod kierunkiem ks. M. Praska prowadziła 
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świetlicę w budynku szkoły dla dzieci osiedlowych, której działalność po-
legała przede wszystkim na opiece nad szczególnie zagrożonymi uczniami 
szkół podstawowych, na wspólnym odrabianiu lekcji, przygotowaniu do 
sprawdzianów i klasówek80. Obecnie działalność świetlicową przejęła 
miejscowa parafia.
 W 2000 roku uczeń kl. II Łukasz Krzyżanowski za działalność 
charytatywną, został jednym z radomskich laureatów konkursu Ośmiu 
Wspaniałych81.
 Od 1994 roku rozpoczęło działalność Koło Misyjne im. bł. Józefa 
Vaz, filipina, które nawiązało kontakty z misjonarzami w Ameryce, w Azji, 
w Afryce oraz na Ukrainie. Koło kilkakrotnie organizowało pomoc ma-
terialną i rzeczową dla polskich misjonarzy. 
 Źródłem klimatu życia społeczności szkolnej i różnych form wyra-
żania wrażliwości społecznej uczniów, składających się na elementy świa-
dectwa chrześcijańskiego wspólnoty, jest formacja religijna, wspierająca 
integrację wiary, kultury i życia, motywująca postawy ucznia. O poziomie 
świadectwa życia chrześcijańskiego w szkole w dużym stopniu decyduje 
klimat wychowania religijnego, który pozytywnie odczuwa ponad 75% 
uczniów, jak wykazują wspomniane badania – 21% częściowo i czasami, 
a 4% nie odczuwa klimatu religijnego w życiu szkoły. Jego specyfikę okre-
śla także duchowość Patrona szkoły – św. Filipa Neri, a zwłaszcza radość, 
optymizm, serdeczność i wrażliwość na cierpienia innych. Większość an-
kietowych uczniów odczuwa ją nie tylko w przepowiadaniu, ale i w życiu 
szkolnym.
 Świadectwo życia chrześcijańskiego traktowane jako znaczący 
przejaw życia religijnego, w rozumieniu szkoły stanowi równocześnie 
jego wyjątkową formę wychowania religijnego, za którą odpowiedzialni 
są głównie nauczyciele i pracownicy administracyjni, a współodpowie-
dzialni sami uczniowie. Zadanie to pozostaje wciąż otwarte we wspól-
nocie szkoły.
 Należy podkreślić, że świadectwo życia chrześcijańskiego posiada 
aspekt społeczny, w którym kultura służby społecznej zajmuje należne 
miejsce. Stanowi ona ważne ogniwo wychowania społecznego, które 
znajduje swoje odzwierciedlenie w celach zreformowanej szkoły.

80 Por. Książka dyżurów uczniów w świetlicy (archiwum szkolne).
81 Por. Złota księga osiągnięć uczniów, s. 45.
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4. Profilaktyka szkolna

 Jeszcze przed wprowadzeniem przez ministerstwo edukacji obo-
wiązku konstrukcji i realizacji programu profilaktyki (2002 rok) w Ka-
tolickim Liceum prowadzono zaplanowaną działalność profilaktyczną. 
W Planie wychowawczo-dydaktycznym z 1991 roku określono to zadanie 
jako profilaktyka wychowawcza, przyjmując zasadę że, profilaktyka w pro-
gramie edukacyjnym szkoły nie zastępuje systematycznej, pozytywnej pra-
cy wychowawczej, zmierzającej do dojrzałego rozwoju osobowościowego 
ucznia, gwarantującego życie w wolności od jakichkolwiek zniewoleń. 
Jednak ze względu na sytuację obyczajową i określone mody w środowi-
sku młodzieży, szkoła przystąpiła do realizacji własnych i zewnętrznych 
programów profilaktycznych, umotywowanych zdrowiem fizycznym 
i psychicznym uczniów, a także wymogami moralno-religijnymi. 

Profilaktyka i jej szkolny program 
 Profilaktyka jest jednym z istotnych warunków efektywnie realizo-
wanego procesu edukacyjnego szkoły82. Z punktu widzenia psychologii 
i pedagogiki profilaktyka jest świadomym, celowym działaniem zmie-
rzającym do usunięcia lub ograniczenia problemów i powodowanych 
przez nie ryzykownych zachowań, które zagrażają osobie i społeczeństwu. 
Przedmiotem profilaktyki jest problem na tyle zdiagnozowany w danym 
środowisku, że umożliwia działania prewencyjne, chroniące daną osobę 
lub grupę przed jego wystąpieniem i stratami z tego wynikającymi. 
 W teorii profilaktyki wyróżnia się czynniki, które „sprzyjają poja-
wianiu się problemów, a inne przed nimi chronią”83. Zespół oddziaływań 
sprzyjających zagrożeniom tworzą czynniki ryzyka, a zabezpieczających 
przed problemami czynniki chroniące. 
 Czynniki ryzyka są specyficznie związane z danym problemem, 
a zatem inne dla poszczególnych zagrożeń. Można jednak ogólnie wskazać 
na postawy i okoliczności sprzyjające występowaniu problemów, którymi 
są m.in. osobiste skłonności, brak akceptacji siebie, trudności życia ro-
dzinnego, niepowodzenia szkolne i emocjonalne, postawa roszczeniowa 
i egoistyczna, zaburzona hierarchia wartości – prymat posiadania, używa-

82 Por. A. Maj, Profilaktyka w programie edukacyjnym szkoły, „Ecclesiastica” 2003 
nr 7-9, s. 121-130.

83 K. Wojcieszek, Wygrać życie. Szkolny program profilaktyki, Kraków 2002, s. 25.
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nia, przyjemność, brak gotowości poświecenia się dla innych, kontakty ze 
środowiskami patologicznymi, złe wzorce osobowościowe i społeczne.
 Oddziaływanie czynników chroniących, o ile one występują, jest 
zdecydowanie silniejsze niż czynników ryzyka. Do zasadniczych czynni-
ków chroniących zalicza się: silną więź z rodzicami, zainteresowanie nauką 
szkolną, doświadczenia duchowe (religijne), zakorzenienie w normach 
i wartościach społecznych (patriotyzm), konstruktywna grupa rówieśni-
cza84. Lista czynników chroniących implikuje zadania szkoły w ramach 
programu profilaktyki i wychowania, którymi są: współpraca z rodzicami 
i wspomaganie ich w funkcjach wychowawczych, tworzenie właściwego 
klimatu szkoły i realne wspieranie rozwoju intelektualnego każdego 
ucznia, rozbudzanie zainteresowań i hobby, zakorzenienie w tradycji 
patriotycznej i regionalnej środowiska, wspomaganie rozwoju życia religij-
nego zgodnie z wyznawaną wiarą uczniów, tworzenie i podtrzymywanie 
dynamiki grup, wspólnot i stowarzyszeń rówieśniczych. 
 Profilaktyka zmierza więc do zmiany proporcji między czynnikami 
konkretnego problemu na korzyść czynników chroniących. W bardzo 
dużym stopniu od jakościowego rozwoju czynników chroniących będzie 
zależała skuteczność świadomego przeciwdziałania czynnikom ryzyka 
danego problemu.
 Zgodnie z zaleceniem prawa oświatowego szkolny program 
profilaktyki powinien opisywać „w sposób całościowy wszystkie treści 
i działania o charakterze profilaktycznym”85. Pod pojęciem treści należy 
rozumieć problemy – zagrożenia, które podejmuje się w profilaktyce, 
a pod pojęciem – działania konkretne sposoby realizacji profilaktyki. 
Ważnym kryterium programu jest konieczność dostosowania go „do 
potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska” 86. 
 Strukturę szkolnego programu profilaktyki tworzą: diagnoza prob-
lemów środowiska, ustalenie czynników ryzyka i czynników chroniących 
każdego zdefiniowanego problemu, a także cele, formy i środki realizacji, 
określenie metodologii budowania programu profilaktyki oraz zasady: 
współpraca z rodzicami i instytucjami wsparcia, zintegrowanie programu 
z innymi działaniami edukacyjnymi szkoły87. 

84 Por. Tamże, s. 38-45.
85 Załącznik nr 2 do rozporządzenia MENiS w sprawie podstawy programowej..., 

s. 3600.
86 Tamże.
87 Godne uwagi są artykuły i pomoce pedagogiczne poświęcone profilaktyce w szkole 

zawarte w: „Wychowawca” 2002 nr 9, s. 5-28.
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 Z tego względu, że profilaktyka ma usuwać lub ograniczać prob-
lemy, które mogą zakłócić lub uniemożliwić rozwój osobowości uczniów,  
spójność programu profilaktycznego z programami nauczania i wychowa-
nia jest koniecznością warunkującą powodzenie procesu edukacyjnego. 
W praktyce koordynacja polega na umiejętności eksponowania czynników 
chroniących i wskazywania zagrożeń (bez niepotrzebnej wiedzy) w treś-
ciach programu nauczania i wychowania. Wiele przedmiotów i ścieżek 
edukacyjnych zawiera treści, które takim działaniom odpowiadają. Nato-
miast program wychowawczy ze swej istoty zawiera treści odpowiadające 
rozwojowi czynników chroniących. 
 Zasada spójności programowej wszystkich programów edukacyj-
nych szkoły: nauczania, wychowania i profilaktyki, realizowana przez 
cały zespół nauczycieli, czyni ze szkoły środowisko wychowawcze, mimo 
występujących różnorodnych zagrożeń.
 W tej perspektywie, strukturę szkolnego programu profilaktyki 
w KLO tworzą: ogólnoszkolny program profilaktyki, wskazujący w danym 
roku szkolnym preferencje oddziaływań profilaktycznych oraz szczegóło-
we programy profilaktyczne opracowane na podstawie ogólnoszkolnego 
programu przez wychowawców dla poszczególnych klas i dostosowane 
do potrzeb mikrośrodowiska klasowego. 

Realizacja profilaktyki
 Profilaktyka wychowawcza realizowana jest przede wszystkim 
w ramach godzin wychowawczych, biologii, katechizacji, a także reko-
lekcji. Tematyka profilaktyczna godzin wychowawczych dotyczy głównie 
wielopłaszczyznowego umotywowania życia w wolności od uzależnień 
nikotynizmem, alkoholizmem, środkami toksycznymi i pornografią. 
W cyklu programowym katechizacji problematyka uzależnień ma swoje 
odzwierciedlenie zwłaszcza w dziale poświęconym moralności chrześci-
jańskiej (klasa trzecia). W perspektywie moralno-religijnej bywa uwzględ-
niana w adwentowych rekolekcjach szkolnych, a w ujęciu zdrowotnym 
poruszana jest na lekcjach biologii, jako ekologia własnego życia. 
 Programy profilaktyczne w ujęciu wychowawczym, wolne od pu-
łapki instruktażu, realizowane są również przez specjalistów spoza szkoły. 
Takie zajęcia profilaktyczne, obejmujące wszystkich uczniów, odbyły się 
w zakresie uzależnień od nikotyny (prowadziła specjalnie wyszkolona 
magister pielęgniarstwa), od alkoholu (psycholog z poradni antyalkoho-
lowej), od narkotyków (pedagog ze stowarzyszenia Katolickiego Ruchu 
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Antynarkotycznego „Karan”)88. Spotkania te odbywają się w cyklu ok. 
3-letnim. W roku szkolnym 2001/2002 miała miejsce realizacja pro-
gramu antynarkotycznego. Uczniowie cenią sobie tę formę profilaktyki 
tym bardziej, że odbywa się ona z czynnym zaangażowaniem uczniów 
i z zachowaniem dyskrecji. Nie są to bowiem spotkania oparte jedynie na 
sferze informacyjnej, ale przede wszystkim formacyjnej, zmierzającej do 
ukształtowania odpowiednich postaw i ewentualnie świadczenia pomocy 
terapeutycznej. 
 Ważnym elementem realizacji opieki nad uczniami jest współpraca 
z rodzicami, zwłaszcza w trudniejszych przypadkach wychowawczych. 
Współdziałanie z rodzicami zwykle ma charakter indywidualnych kon-
taktów z wychowawcami, prefektami lub dyrektorem szkoły.
 Realizacja programu profilaktycznego stanowi egzemplifikację 
realizacji nadrzędnego celu zreformowanej szkoły: „przygotowanie do 
rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchi-
zacji wartości”89.

88 Por. PRP nr 3/38 z 20 I 1999, t. 3; s. 29; nr 1/41 z 31 VIII 1999, t. 3, s. 100-101; nr 
5/45 z 16 VI 2000, t. 3, s.163; nr 4/49 z 25 IV 2001, t. 4, s. 95. 

89 Załącznik nr 4 do rozporządzenia MENiS w sprawie podstawy programowej..., 
s. 3640.
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IV. Proces dydaktyczny

 W myśl założeń reformy, podniesienie jakości edukacji zapewnia 
realizacja zintegrowanej triady edukacyjnej: wychowanie, nauczanie 
i kształcenie umiejętności. W sferze kształcenia reforma obliguje szkołę do 
określenia zestawu programów nauczania obejmującego jej działalność 
dydaktyczną i skorelowanego z programem wychowania. Pozostawiona 
szkole względna autonomia w zakresie kształcenia, implikująca jedynie 
uwzględnienie podstawy programowej, stwarza nauczycielom możliwości 
autorskiego poszukiwania i tworzenia programu nauczania, skłania do 
twórczego zaangażowania w dydaktykę kreującą nie tylko wiedzę uczniów, 
lecz także ich umiejętności. 
 W tym aspekcie, prezentowana działalność Katolickiego Liceum 
w Radomiu jest próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące treści, zakresu 
i sposobu realizacji kształcenia uczniów w szkole, w odniesieniu do założeń 
i postulatów reformy oświaty. Analiza funkcjonowania liceum w sferze 
nauczania w szczególności obejmuje organizację tego procesu i innowacje 
dydaktyczne oraz efektywność nauczania.
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1. Szkolny zestaw programów nauczania

 Twórcy szkoły jeszcze przed uruchomieniem liceum stanęli przed 
zadaniem ustalenia szkolnego zestawu programów nauczania uwzględ-
niającego cele szkoły i skorelowanego z programem wychowawczym. Za-
miarem odpowiedzialnych za szkołę było stworzenie spójnego programu 
działalności całej szkoły, w którym program nauczania stanowiłby istotną, 
kreatywną funkcję rozwoju osobowego uczniów, w tym chrześcijańskiego, 
zorientowanego ku ich dojrzałości. W ten sposób program dydaktyczny stał 
się płaszczyzną realizacji podstawowego założenia reformy, w myśl którego 

„edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań 
w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania”90.
 Zasadnicze założenia programu ustalił statut szkoły z 1991 roku, 
ale jego konkretyzacja, zwłaszcza w zakresie dodatkowych przedmiotów, 
była dziełem twórczego zaangażowania nauczycieli. Chociaż program 
nauczania stabilnie określił działalność szkoły od 1991 roku, to jednak 
ulegał on pewnym modyfikacjom jakościowym i formalnym. Stąd można 
mówić o dynamice nie tylko poszukiwania właściwego programu kształ-
cenia, lecz także jego optymalizacji w trakcie funkcjonowania szkoły. 

Podstawowe założenia programu dydaktycznego
 Statut szkoły z 1991 roku ustalił istotne dla programu nauczania 
założenia, które stanowią: przyjęcie programu MEN dla liceów ogólno-
kształcących o profilu humanistycznym, dobór dodatkowych przedmio-
tów uzupełniających kształcenie, specyfika nauczania języków obcych 
oraz charakter katolicki programu dydaktycznego91. 
 Ze względów pragmatycznych, twórcy szkoły w 1991 roku przyjęli 
za punkt wyjścia program obowiązujący w szkolnictwie państwowym, 
uzasadniając ten wybór złożonymi procedurami uzyskiwania zezwolenia 
MEN na programy autorskie i brakiem czasu na ich opracowanie. Zatem, 
podstawą nauczania w szkole pozostał program nauczania zatwierdzony 
przez MEN. Od 1992 roku szkoła oparła swój program dydaktyczny na 
minimum programowym, ustalonym przez MEN92, a następnie wielo-
krotnie zmieniała programy nauczania poszczególnych przedmiotów, 

90 Załącznik nr 2 do rozporządzenia MENiS w sprawie podstawy programowej..., 
s. 3599.

91 Por. Statut szkoły z 1991 roku, art. 9. 
92 Por. Minimum programowe. Szkoła średnia, Załącznik nr 2 do Zarządzenia MEN 

nr 23 z 18 VIII 1992.
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zgodnie z decyzjami MEN, aż po aktualny stan prawny umożliwiający 
własny dobór programów, uwzględniających podstawę programową. 
Przez wszystkie lata działalności szkoła dostosowywała swój program 
nauczania do profilu humanistycznego liceum.
 Próbę twórczego rozszerzenia i pogłębienia kształcenia w szkole, 
opartego na programie ustalonym przez MEN, stanowiło wprowadzenie 
dodatkowych przedmiotów z zakresu humanistyki i praktycznego przy-
gotowania do życia. W pierwszym roku działalności uczniowie rozpoczęli 
naukę w ramach przedmiotu kultura i sztuka. W następnym roku ten 
przedmiot został zastąpiony przez kilka szczegółowych, obowiązujących 
do dzisiaj w programie dydaktycznym. Od 1992 roku dodatkowe przed-
mioty stanowią: teatrologia, filmoznawstwo, historia sztuki, filozofia, 
a także – z zakresu praktycznego kształcenia – elementy ekonomii. 
 Kolejne i fundamentalne ustalenie programowe szkoły, obowiązu-
jące od początku jej działalności, dotyczy miejsca i roli nauczania nowo-
żytnych języków obcych. W KLO przyjęto zasadę, że wszyscy uczniowie 
uczą się dwóch nowożytnych języków obcych, z których jednym jest 
język angielski. Następna zasada określa zakres nauczania tych języków, 
ustala bowiem, że wszyscy uczniowie uczą się jednego języka obcego (tzw. 
pierwszy język obcy) wg rozszerzonego programu nauczania (5-6 godz. 
tygodniowo). Taka specyfika nauczania języków obcych charakteryzuje 
i wyróżnia szkołę na tle innych liceów.
 Ważnym aspektem programu nauczania szkoły jest jego wymiar 
katolicki. Zgodnie ze statutem szkoły z 1991 roku (art. 9 i 10), inspira-
cję chrześcijańską wprowadzono wewnątrz programu nauczania obo-
wiązkowych i dodatkowych przedmiotów, uzupełnianych katechizacją. 
Twórcy szkoły nie chcieli bowiem, aby wymiar chrześcijański stanowił 
sztuczny, dodatkowy twór programowy, uniemożliwiający dokonanie 
właściwej syntezy kulturowej uczniów. Program nauczania, zwłaszcza 
w ramach przedmiotów humanistycznych, wg zasad obowiązujących 
w szkole powinien uwzględniać treści, inspiracje i interpretacje religijne, 
zgodnie z metodą nauczania danego przedmiotu – chronologiczną lub 
problemową. Wymiar katolicki w nauczaniu szkolnym polega na ukaza-
niu horyzontów treści i sposobu rozumienia bogactwa kultury, a nie na 
indoktrynacji chrześcijańskiej, implikującej w konsekwencji ideologizację 
kultury i religii.
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 Ujmując syntetycznie podstawowe założenia programu kształcenia 
w KLO, można stwierdzić, że stanowią je: cele, zadania, treści i osiągnięcia 
uczniów w zakresie nauczania:
	obowiązkowych przedmiotów wg podstawy programowej – określonej 

przez MEN,
	dodatkowych przedmiotów z dziedziny kultury i sztuki: filozofia, 

historia sztuki, teatrologia i filmoznawstwo – określonych przez 
szkołę,

	jednego języka obcego nowożytnego wg rozszerzonego programu, 
a drugiego wg podstawowego,

	katolickiego, rozumianego w aspekcie treści, inspiracji i interpretacji 
dorobku kultury ludzkiej.

 Tak zarysowany program dydaktyczny szkoły stanowi quasi pro-
gram autorski, jest specyficzną adaptacją programu szkół publicznych 
do celów i zadań KLO, którymi są: przygotowanie ucznia do matury 
i dalszego kształcenia, a przede wszystkim do zakorzenionej w kulturze 
dojrzałości ludzkiej, która w oparciu o formację religijną staje się dojrza-
łością chrześcijańską.
 Powyższe założenia programu dydaktycznego szkoły zdecydowały 
o ustaleniu ramowego planu nauczania w cyklu semestralnym, rocznym 
i czteroletnim;   zasadniczo obowiązującym w szkole od 1992 roku. Ramo-
wy plan nauczania w cyklu czteroletnim Katolickiego Liceum w Radomiu 
przedstawia tabela nr 14.
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Tab. 14. Ramowy plan nauczania w 4-letnim Katolickim Liceum w Radomiu.

Lp. Przedmiot
Liczba godzin tygodniowo wg klas i semestrów

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razema

I II I II I II I II
1. Katecheza 2 2 2 2 2 2 2 2 8
2. J. polski 4 4 5 5 6 6 5 5 20
3. J. obcy I 6 6 5 5 5 5 6 6 22
4. J. obcy II 3 3 2 2 2 2 2 2 9
5. J. łaciński — — 2 2 2 2 2 — 5
6. J. grecki — — — — 1 1 — — 1
7. Historia 2 2 2 3 3 3 3 3 101/2

8. Wiedza o społ. — — — — — — 2 — 1
9. Geografia 1 1 1 2 2 2 1 — 5

10. Biologia 2 2 2 1 2 2 1 — 6
11. Matematyka 3 3 3 3 2 2 2 2 10
12. Fizyka 2 2 2 1 2 2 — — 51/2

13. Chemia 2 2 1 2 — — — — 31/2

14. Informatyka 2 2 — — — — — — 2
15. Muzyka 1 1 2 2 — — — — 3
16. P. o. 1 1 1 1 — — — — 2
17. W. f. 2 2 2 2 2 2 2 2 8
18. Godz. wych. 1 1 1 1 1 1 1 1 4

Dodatkowe przedmioty
19. Teatrologia 1 1 1 — 1 — 1 — 21/2

20. Filmoznawstwo — — — — 1 1 — — 1
21. Historia sztuki — — 1 1 — — — — 1
22. Filozofia — — — — — 1 2 — 11/2

23. Ekonomia — — — — — 1 — — 1/2

 Ogółem: 35 35 35 35 34  35 32 23 132

a. Liczba godzin w układzie rocznym, naliczona za okres całej edukacji szkolnej w licem. 

 Ramowy plan nauczania ulegał modyfikacji, zwłaszcza w zakresie 
drugiego semestru w klasie IV, poprzez wprowadzanie zajęć fakultatywnych 
wg wybranych przez maturzystów przedmiotów na egzamin dojrzałości93.
 Powyższy układ przedmiotów i siatka godzin nauczania w nowej 
metodzie kształtowania programu nauczania i wychowania szkolnego, 
zgodnego z postulatami reformy oświaty, przedstawia strategia edukacyjna 
KLO. Jej istotną część stanowi szkolny program nauczania, będący syntezą 
przedmiotowych programów nauczania, wybranych spośród zatwierdzonych 

93 Por. PRP nr 2/42 z 16 XII 1999, t. 3, s. 116.
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przez MEN lub opracowanych autorsko przez poszczególnych nauczycieli. 
W nauczaniu przedmiotów obowiązkowych nauczyciele posługują się pierw-
szą grupą programów, a dla dodatkowych przedmiotów opracowują własne 
programy. Ten typ organizacji procesu kształcenia obowiązuje w 3-letnim 
liceum, wprowadzonym przez reforme sytemu oświaty (Tab. 15).

Tab. 15. Ramowy plan nauczania w 3-letnim Katolickim Liceum w Radomiu.

Lp. Przedmiot Klasa Liczba
godzin I II III

1. Katecheza 2 2 2 2 2 2 6
2. Język polski 5 5 6 6 6 6 14+3
3. J. obcy I 5 5 5 5 5

5 15+5
4. J. obcy II 2 2 2 2 2
5. J. łaciński — 2 2 2 1 — 31/2
6. Historia 3 3 3 2 3 — 5+2
7. Wiedza o społeczeństwie — — — 2 2 2*
8. Wiedza o kulturze 1 — — — — 1 1*
9. Matematyka 3 3 4 4 4 — 9

10. Fizyka i astronomia 2 1 2 2 — — 3˝
11. Chemia 2 1 2 1 — — 3*
12. Biologia 2 2 2 2 1 — 41/2*
13. Geografia 2 2 1 2 — — 3+1/2

14. Podst. przedsiębiorczości — — — — 2 2 2
15. Technologia informacyjna 2 2 — — — — 2
16. Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 3 3 9
17. Przysposobienie obronne 1 1 2 — — — 2
18. Godziny z wychowawcą 1 1 1 1 1 1 3
21. Filozofia — — — — 2 — 1*
22. Historia sztuki 1 1 — — — — 1*
23. Retoryka — 1 — — — — ˝
24. Wiedza o filmie i teatrze — — — 1 1 1 11/2

25. Zajęcia fakultatywne — — — — 1 5 3**

Razem:
37 37 37 37 36 26 10537 37 31

* Wiedza o kulturze – ścieżka edukacyjna czytelnicza i medialna; historia sztuki - dodatkowo regionalna ścieżka 
edukacyjna: dziedzictwo kulturowe w regionie; ekologiczna ścieżka edukacyjna – w ramach biologii, 
chemii i geografii; europejska – w ramach wos; prozdrowotna – w ramach godz. wychowawczych; 
filozoficzna – w ramach filozofii; wychowanie do życia w rodzinie – w ramach godz. wychowawczych 
i katechezy.

** Zajęcia fakultatywne w I semestrze z przedmiotu wybranego na maturę (poza językiem  obcym), w drugim 
semestrze 5 godz. na język obcy i 5 godz. na przedmiot maturalny.
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Humanistyczno-językowa i pragmatyczna specyfika programu  
dydaktycznego

 Program nauczania szkoły, określony w założeniach, bliżej cha-
rakteryzują jego zasadnicze kierunki, którymi są: profil humanistyczno-
językowy oraz praktyczne przygotowanie do życia, zwłaszcza poprzez 
kształcenie umiejętności uczniów.
 Ramowy plan nauczania według profilu humanistycznego przeja-
wia się przede wszystkim w zwiększonej liczbie godzin nauczania języka 
polskiego i historii oraz w kształceniu w zakresie języka łacińskiego. 
Te elementy profilu humanistycznego respektuje program dydaktyczny 
KLO w powyższej siatce godzin. 
 W nauczaniu języka polskiego i historii stosuje się korelację pro-
gramową z katechizacją, zwłaszcza w zakresie podstaw biblijnych – język 
polski i historii Kościoła – historia.
 Profil humanistyczny szkoły rozszerza dydaktyka dodatkowych 
przedmiotów z dziedziny kultury i sztuki, które w KLO są obowiązkowe, 
chociaż ich wyniki nie wpływają na promocję uczniów. Szkoła poszukiwała 
kompetentnych nauczycieli, specjalistów w danej dziedzinie, zdolnych do 
opracowania autorskiego programu, według celów wyznaczonych przez 
twórców KLO i w ramach przeznaczonego dla danego przedmiotu wymiaru 
godzin nauczania. Takich specjalistów udało się szkole pozyskać. 
 Jako cel nauczania filozofii wyznaczono wprowadzenie uczniów 
w świat myśli filozoficznej i jej zasadniczych problemów, a także umie-
jętność stawiania fundamentalnych pytań i poszukiwania adekwatnych 
odpowiedzi. Treść nauczania filozofii stanowią zagadnienia z zakresu re-
lacji filozofia a inne działy kultury (nauka, religia, światopogląd i ideologia 
oraz sztuka), a także problematyka określona przez zasadnicze dyscypliny 
filozoficzne94. 
 Cel nauczania teatrologii skierowany jest zarówno na wiedzę 
w zakresie tej dziedziny sztuki, jak również na kształtowanie umiejętności 
krytycznego odbioru dzieła teatralnego. Treść nauczania tego przed-
miotu obejmuje historię teatru, w tym teatru religijnego, wprowadzenie 
w strukturę dzieła teatralnego oraz bieżącą analizę sztuk teatralnych, 
oglądanych w telewizji lub na żywo w radomskim czy warszawskim  
teatrze95. 

94 Por. Przedmiotowy program nauczania filozofii (archiwum szkolne).
95 Por. Rozkład materiału z teatrologii w klasach od I do IV (archiwum szkolne).
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 Jako cel nauczania filmoznawstwa wyznaczono kształtowanie 
umiejętności krytycznego odbioru filmu. Na treść natomiast składa się 
zarys historii filmu, a zwłaszcza zaznajomienie uczniów z arcydziełami 
sztuki filmowej oraz wiedza o strukturze tworzenia filmu i krytyczna jego 
analiza jako dzieła sztuki. Na zakończenie zajęć uczniowie samodzielnie 
lub w grupach tworzą scenariusz do etiudy filmowej i kamerą VHS pró-
bują ją sfilmować96. 
 Celem nauczania historii sztuki jest usystematyzowane wprowa-
dzenie uczniów w świat sztuki malarskiej, rzeźbiarskiej i architektonicznej, 
poprzez nabycie umiejętności rozumienia języka sztuki i zdolności roz-
różniania w sztuce jej zasadniczych stylów i kierunków. Treść nauczania 
elementów historii sztuki ułożona jest chronologicznie (historycznie)97. 
 W programie szkolnym nauczanie historii sztuki zintegrowano 
w czteroletnim liceum z nauczaniem muzyki, według celów, zadań i treści 
określonych w zatwierdzonych przez MEN programach nauczania. W trzy-
letnim liceum muzyka nie znalazła się w ramowym planie nauczania.
 Powyższe dodatkowe przedmioty umożliwiały uczniom rozsze-
rzyć horyzonty wykształcenia humanistycznego oraz wyposażały ich 
w elementarną wiedzę i umiejętności metodycznego pogłębiania wiedzy 
w zakresie poszczególnych dziedzin kultury i sztuki. Uwzględnienie 
chrześcijańskich treści i inspiracji w dydaktyce dodatkowych i obowiąz-
kowych przedmiotów tworzy podstawy wykształcenia uczniów w wymia-
rze humanizmu chrześcijańskiego, co stanowi wiodący cel kształcenia 
w KLO.
 Z powyższym celem łączy się aspekt lingwistyczny programu 
nauczania. Bezpośrednio ten związek podkreśla kształcenie w zakresie 
języka łacińskiego, oparte na przekazie kultury rzymskiej i chrześcijań-
skiej. Zasadniczo cele, zadania i treści nauczania łaciny realizowane są 
wg programu zatwierdzonego przez MEN, wzbogaconego przez kontakt 
uczniów z ważnymi tekstami kultury europejskiej i chrześcijańskiej.
 Elementarne treści leksykalne i gramatyczne języka greckiego prze-
kazywano w czteroletnim liceum, natomiast w trzyletnim zrezygnowano 
z nauczania greki.
 W aspekcie kulturowym należy także rozpatrywać nauczanie no-
wożytnych języków obcych. Młodzieży nie potrzeba przekonywać, że zna-
jomość języków jest dzisiaj nieodzowna z różnych powodów, między 

96 Por. Rozkład materiału z filmoznawstwa w kl. III (archiwum szkolne).
97 Por. Rozkład materiału z historii sztuki w kl. II (archiwum szkolne).
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innymi ekonomicznych, społecznych, politycznych, ale trzeba uzasadniać 
wymiar kulturowy znajomości języków obcych jako bezpośrednią metodę 
obcowania z innymi narodami i bogactwem ich kultury. W takim stylu 
szkoła realizuje program rozszerzonego czy podstawowego nauczania 
nowożytnych języków obcych, w oparciu o metody i środki dydaktyczne 
opracowane przez zagraniczne ośrodki metodyczne. Celem kształcenia 
językowego w szkole jest wyposażenie uczniów w przynajmniej średnią 
znajomość czynną i bierną jednego języka, a podstawową znajomość 
drugiego. W szkole wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego oraz 
języka niemieckiego; język francuski obowiązywał przez wiele lat jako 
dodatkowy. 
 Nauczanie języków klasycznych i nowożytnych, obok szerokiego 
kształcenia humanistycznego, stanowi o kierunkowej specyfice programu 
dydaktycznego szkoły (tak zresztą postrzegane jest Katolickie Liceum 
przez środowisko oświatowe i społeczność Radomia). 
 Niemniej ważną specyfiką KLO, założoną od początku działalności, 
jest praktyczne przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie. Jego 
realizacja przejawia się z jednej strony w kształtowaniu umiejętności ucz-
niów w procesie nauczania przedmiotowego, a z drugiej w doborze dodat-
kowych przedmiotów czy kursów kreujących ich praktyczne sprawności.
 Kształcenie umiejętności, będące jednym z celów procesu naucza-
nia przedmiotów obowiązkowych, w KLO dotyczy przede wszystkim 
przekazywania metody zdobywania wiedzy w zakresie danej dziedzi-
ny i sprawności posługiwania się nią w nowych sytuacjach. Natomiast 
w zakresie kształcenia przedmiotów dodatkowych kreowanie umiejętno-
ści stanowi zasadniczy cel. Podkreśla go prezentowana wyżej teleologia 
programów dodatkowych przedmiotów. Swoboda szkoły w tworzeniu 
i realizowaniu programu tych przedmiotów umożliwia wyeksponowanie 
umiejętności uczniów. Taki charakter kształcenia przyjęto dla wszystkich 
pozaobowiązkowych przedmiotów z dziedziny kultury i sztuki. 
 Motywem wprowadzenia do programu dydaktycznego szkoły 
elementów ekonomii jest praktyczne przygotowanie uczniów do życia. 
Cele kształcenia w zakresie tego przedmiotu to formowanie umiejętności 
uczniów w kręgu praktycznej znajomości praw wolnego rynku i funk-
cjonowania w gospodarce rynkowej. W reformowanej szkole przyjmuje 
nazwę „przedsiębiorczość”, zachowując podobny zakres treściowy.
 W ramach praktycznego przygotowania uczniów do wymagań 
współczesnego życia mieści się także nauczanie informatyki. Na prak-
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tyczny charakter procesu kształcenia w szkole wpływają także zajęcia 
z wychowania fizycznego. W KLO przyjęto zasadę, że wszyscy uczniowie 
przynajmniej przez rok korzystają z krytej pływalni, ucząc się pływać 
lub ćwicząc swoje umiejętności pływackie. Doświadczenie wskazuje, 
że większość uczniów, zwłaszcza dziewcząt, dopiero w szkole uczy się 
pływać. Ta umiejętność w pewnej mierze decyduje o rozwoju fizycznym 
uczniów, ale równocześnie zwiększa ich bezpieczeństwo w bezpośrednim 
kontakcie z wodą.
 Kształcenie umiejętności uczniów, nauczanie humanistyczne w je-
go szerokim spektrum otwartym na wartości chrześcijańskie oraz profil 
lingwistyczny, określony przez nauczanie języków obcych – klasycznego 
i nowożytnych, stanowi o specyfice programu dydaktycznego Katolickiego 
Liceum w Radomiu. To efekt świadomie dobranych przez twórców szkoły 
założeń programowych i kreatywnej postawy grona pedagogicznego.
 Cele i treści nauczania przedmiotów obowiązkowych i dodatko-
wych oraz procedury osiągania celów stają się istotną płaszczyzną two-
rzenia w szkole środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi 
osobowemu uczniów w wymiarze fizycznym (w tym zdrowotnym), psy-
chicznym, intelektualnym, moralnym i duchowym; co stanowi pierwsze 
zadanie wychowawcze zreformowanej szkoły.

2. Innowacje dydaktyczne

 W ramach obowiązującego prawa oświatowego Katolickie Liceum 
jako szkoła niepubliczna zobligowana jedynie do przestrzegania minimum 
programowego, zwanego później podstawą programową, poszukiwało 
bardziej optymalnych form realizacji procesu dydaktycznego, odpowiada-
jących faktycznym potrzebom i możliwościom ucznia, jak również stwa-
rzających szansę twórczego rozwoju nauczycieli. Wiele uwagi poświęcono 
metodyce nauczania, szczególnie podkreślając rolę metod aktywnych. 
Natomiast w zakresie organizacji procesu dydaktycznego innowacje 
dotyczyły przede wszystkim nauczania języków obcych, wprowadzenia 
klasy dwujęzycznej oraz fakultatywnych zajęć w klasie czwartej. 

Lektoraty językowe
 W roku szkolnym 1995/1996 uległa zmianie organizacja nauczania 
nowożytnych języków obcych. Pod wpływem doświadczenia uzyskanego 
w poprzednich latach stwierdzono, że młodzież liceum przychodzi do 
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pierwszych klas z wiedzą i umiejętnościami językowymi wymagający-
mi kontynuacji, a nie rozpoczynania nauczania od podstaw. Zwłaszcza 
w zakresie języka angielskiego te umiejętności okazywały się w wielu 
przypadkach ocenione jako średnio zaawansowane, bowiem stale wzrastał 
poziom dydaktyki języka angielskiego w szkołach podstawowych, a także 
spora część uczniów korzystała z pozaszkolnej nauki języków. 
 Wdrożenie lektoratów rozpoczęto od roku szkolnego 1995/1996, 
stosując je wobec uczniów dwóch klas pierwszych98. Zostały zapropo-
nowane 3 lektoraty językowe: pierwszy z wiodącym językiem angielskim 
na poziomie średnio zaawansowanym (6 godz. tyg.) i niemieckim dla 
początkujących; drugi również z wiodącym językiem angielskim (6 godz. 
tyg.) oraz niemieckim, ale oba języki dla początkujących; trzeci lektorat 
z wiodącym językiem niemieckim (6 godz. tyg.) i angielskim, także oba 
języki dla początkujących. Powyższe lektoraty zostały odpowiednio 
oznakowane jako AZ/N, AP/N oraz N/A. Nabór do lektoratu AZ odbył 
się w oparciu o kolokwium językowe (testy). 
 Wprowadzenie lektoratów implikowało poważne zmiany organi-
zacyjne i wychowawcze. W zakresie organizacyjnym należało uwzględnić 
konieczność prowadzenia w tym samym czasie wszystkich lektoratów 
dla danego poziomu klas, aby nie pojawiły się „okienka” w zajęciach ucz-
niowskich. W tym czasie szkoła musiała dysponować jedną dodatkową 
salą, ponieważ powstały trzy grupy lektoratu dla dwóch klas pierwszych. 
Stanowiło to niemały problem dla niewielkiego budynku szkolnego. Lek-
toraty również uchroniły szkołę przed podziałem klas na grupy, a z drugiej 
strony nauka języków odbywała się w mniejszych zbiorowościach niż 
poszczególne klasy. 
 W poszczególnych lektoratach uczestniczyli uczniowie obu klas 
pierwszych. Powstała zatem nowa sytuacja w systemie edukacji szkol-
nej. Chociaż pozostałe zajęcia odbywały się w ramach własnych klas, 
to jednak dosyć dużą cześć zajęć (9 godz. tyg. na 35 godz. ogółem) re-
alizowano w innym układzie personalnym. System ten nieco utrudniał 
pełną integrację w obrębie klasy, ale miał również dobre strony. Pozwalał 
uczniom na szerszą integrację na różnych poziomach życia szkolnego 
i nie tworzył klasy jako hermetycznej grupy – wspólnoty w stosunku do 
innych grup i środowisk szkolnych. To pozytywny, socjalizujący aspekt 
nauki i wychowania w ramach lektoratów.  

98 Por. PRP nr 1/20 z 31 VIII 1994, t. I, s. 170-171.
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 Wzrosła także rola nauczycieli języków obcych. Po pierwsze, podjęli 
się odpowiedzialnej pracy kontynuującej umiejętności językowe uczniów 
z lektoratu AZ. Po drugie, zostali dodatkowymi wychowawcami w sto-
sunku do uczniów poszczególnych lektoratów. W ten sposób uczniom 
zapewniono kolejnego pedagoga – wychowawcę, współodpowiedzialne-
go za ich wychowanie. W wielu przypadkach okazało się to pomocnym 
uzupełnieniem działalności wychowawcy klasowego. 
 Osiągnięcia językowe uczniów w pierwszym roku wdrażania tej 
innowacji przyczyniły się do jej kontynuacji w kolejnych latach, także 
w trzyletnim liceum. Obecnie ten system kształcenia językowego stanowi 
o charakterystycznym stylu organizacji dydaktyki w KLO.

Klasa dwujęzyczna: niemiecko-polska
 Doświadczenie szkoły w zakresie nauczania języków zwróciło 
uwagę środowiska oświatowego Radomia. Jedno z liceów, VI LO im. Jana 
Kochanowskiego, w którym organizowano dwujęzyczne klasy niemie-
cko-polskie, tzw. zerowe, dążyło do nawiązania współpracy z KLO. Tym 
bardziej, że rząd niemiecki, opiekujący się klasami dwujęzycznymi w tym 
liceum, domagał się rozszerzenia swojego patronatu o przynajmniej jedną 
szkołę. Katolickie Liceum, mimo wielu wątpliwości, przystąpiło do two-
rzenia klasy dwujęzycznej w 1999 roku. Zastrzeżenia budziła sytuacja 
uczniów, którzy formalnie pozostawali w kl. VIII w swoich szkołach pod-
stawowych, ale realnie w liceum odbywali zajęcia: z języka niemieckiego, 
języka polskiego, historii, wos-u, matematyki, w.f.-u oraz informatyki. 
Natomiast przedmioty przyrodnicze zaliczali w formie egzaminów kla-
syfikacyjnych w swoich szkołach macierzystych. Taki status ucznia KLO 
uznano za zbyt trudny, przeciążający jego możliwości psychofizyczne. 
Pod naciskiem kandydatów i ich rodziców, szkoła jednak zdecydowała się 
otworzyć „zerówkę” z początkiem roku szkolnego 1999/200099. Formalną 
zgodę na uruchomienie klasy, mazowiecki kurator oświaty wydał dopiero 
10 XI 1999 roku. 
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uczniowie klasy dwu-
języcznej podjęli naukę języka niemieckiego w zakresie 16 godz. tygo-
dniowo. Szkołą desygnowała do pracy z uczniami klasy dwóch własnych 
nauczycieli i zaprosiła od współpracy jednego z nauczycieli VI liceum. 
Każdy z nich realizował własne zadania, ale skorelowane z pozostałymi. 
Jeden uczył w oparciu o podręczniki, drugi ćwiczył zagadnienia grama-

99 Por. PRP nr 5/40 z 17 VI 1999, t. 3, s. 65-66.
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tyczne, a trzeci rozwijał umiejętności leksykalne i konwersacyjne. Efekty 
pracy były bardzo widoczne, szczególnie podczas wymiany zagranicznej 
z młodzieżą z Niemiec. Nawet najsłabsi uczniowie swobodnie radzili 
sobie z konwersacją.
 Wszyscy uczniowie klasy zerowej zostali uczniami KLO. W roku 
szkolnym 2001/2001 jako drugoklasiści przystąpili do egzaminu DSD I, 
a w następnych klasach do DSD II. Analizując działalność klasy dwuję-
zycznej od strony efektów kształcenia, można stwierdzić, że był to eks-
peryment udany. W kolejnych latach kontynuacją eksperymentu stanowi 
przygotowanie uczniów szkoły do egzaminu DSD II, z którego uczniowie 
korzystają dobrowolnie.
 Doświadczenie, jakie szkoła zyskała podczas wdrażania nauczania 
w klasie dwujęzycznej, wykorzystano w trakcie organizacji gimnazjum, 
które powstało przy KLO. Klasy gimnazjalne są również językowymi, 
ale rozszerzone nauczanie języka niemieckiego rozłożono na 3 lata (8 godz. 
w kl. I, 5 godz. w klasie II i III; razem 18 godz. w cyklu gimnazjalnym).

Fakultatywne kształcenie uczniów klas czwartych
 Z punktu widzenia historycznego trzeba odnotować nowatorską 
organizację nauki uczniów klasy maturalnej w czteroletnim liceum, któ-
ra uwzględniała ich specjalizację, ukierunkowaną na określone studia 
wyższe. 
 Pierwszym maturzystom zaproponowano dodatkowe zajęcia fakul-
tatywne w II semestrze, według wybranych przez nich przedmiotów na 
egzamin dojrzałości. Jednak były to fakultety nieformalne, bez oceniania 
i sprawdzania frekwencji. 
 Następne roczniki maturzystów, począwszy od 1998 roku, zob-
ligowano w II semestrze do zajęć z języka obcego, zgodnie z wyborem 
danego języka na maturze. Tak powstał fakultet językowy dla tych, którzy 
zdawali pisemny egzamin z języka i kilku fakultetów, wg kryterium po-
ziomu zaawansowania umiejętności językowych, dla składających ustny 
egzamin dojrzałości. Te zajęcia podlegały klasyfikacji, bowiem zastępo-
wały lektoraty językowe. W stosunku do innych fakultetów utrzymano 
ich nieobowiązkowy charakter. 
 W 1999 roku szkoła zdecydowała się na korektę godzin naucza-
nia matematyki, zwiększając ich liczbę godzin w klasie trzeciej o jedną, 
a rezygnując z nauczania tego przedmiotu w II semestrze klasy czwartej. 
Od 2000 roku podobnie zorganizowano zajęcia z historii. Dla uczniów 
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zdających na maturze matematykę lub historię fakultet w II semestrze 
był obowiązkowy, a uczniowie klasyfikowani na zwykłych warunkach.
 W 2001 roku szkoła kolejny raz wprowadziła zmiany w organiza-
cji zajęć uczniów klasy czwartej decydując się na skrócenie pierwszego 
semestru nauki maturzystów do 31 grudnia, a tym samym zwiększa-
jąc długość trwania drugiego semestru. Ustalono, że wszystkie oceny 
z przedmiotów określonych w ramowym planie nauczania w pierwszym 
semestrze klasy czwartej będą końcoworoczne, z wyjątkiem tych, które 
będą realizowane jako obowiązkowe w drugim semestrze, czyli: kate-
chezy, języka polskiego i wychowania fizycznego. W drugim semestrze 
uczniowie obowiązkowo mają uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych 
z języka obcego oraz przedmiotu wybranego na egzamin dojrzałości. 
Z tych fakultetów będą klasyfikowani. Poza tym mają prawo brać udział 
nadobowiązkowo w innych fakultetach, a jeśli zdeklarują systematyczne 
uczestnictwo mogą być z nich nawet klasyfikowani. 
 Powyższe rozwiązanie organizacji zajęć uczniów klasy czwartej 
wydaje się optymalne. To efekt poszukiwań KLO takiej organizacji pracy 
dydaktycznej, która najlepiej służyłaby nie tylko przygotowaniu uczniów 
do egzaminu dojrzałości, lecz także do egzaminów wstępnych na studia 
wyższe.
 Powyższe rozwiązania i doświadczenia zastosowano do organizacji 
zajęć w klasie maturalnej trzyletniego liceum.
 Organizacja zajęć fakultatywnych w ostatniej klasie liceum świad-
czy o stałej refleksji grona pedagogicznego nad sposobem realizacji pro-
cesu dydaktycznego i zdolności do wprowadzania uzasadnionych zmian, 
zwłaszcza w odniesieniu do celu szkoły, którym jest m. in. przygotowanie 
uczniów do kontynuowania kształcenia na wyższych uczelniach.
 Powyższe innowacje realizowane przez szkołę są efektem twórczej 
dynamiki działań zespołu nauczycieli zdolnych do kreowania i realizacji 
nowego ujęcia programu nauczania szkolnego. Taki styl działalności 
edukacyjnej nauczycieli współbrzmi z założeniami reformy systemu 
oświaty nie tylko w tym zakresie, lecz także w stosunku do innych zało-
żeń, jakimi są: podnoszenie poziomu kształcenia uczniów, personalizacja 
funkcji szkoły (podkreślająca centralną rolę ucznia w szkole, jego potrze-
by i oczekiwania), tworzenie własnej tożsamości szkoły, wyrażającej się 
w oryginalnym i zintegrowanym programie nauczania i wychowania.
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3. Szkolny system oceniania

 Pomiar jakości kształcenia należy do istotnych funkcji szkolnego 
procesu nauczania100. Ocenianie służy bieżącej weryfikacji osiągnięć 
uczniów w zakresie przyrostu wiedzy i umiejętności. Klasyfikacja jest 
syntetycznym podsumowaniem efektów procesu dydaktycznego w ra-
mach danego semestru czy roku szkolnego. Końcoworoczna klasyfikacja 
decyduje o promocji uczniów. 
 Opracowanie adekwatnych i jawnych kryteriów oceniania i klasy-
fikacji w szkole stanowi szczegółową egzemplifikację wymogu reformy 
systemu edukacji, jakim jest wewnątrzszkolny system oceniania. 
 Konstrukcja szkolnego systemu oceniania i klasyfikowania w Ka-
tolickim Liceum rozpoczęła się już w pierwszym roku działalności szkoły, 
a została sformalizowana w 2000 roku w statucie szkoły i w oddzielnym 
dokumencie zatytułowanym Szkolny system oceniania101.
 Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym szkoła przyjęła 
w 1991 roku sześciostopniową skalę oceniania i klasyfikacji oraz jej ogólne 
kryteria. Podczas pierwszego posiedzenia Rady Pedagogicznej nauczy-
ciele w większości wskazywali na ocenę dostateczną jako wyjściową do 
określenia pomiaru wiedzy i umiejętności ucznia102. Zobowiązali się do 
ustalenia minimalnych osiągnięć ucznia, odpowiadających ocenie do-
statecznej. Za minimalne osiągnięcia ogólnie przyjęto takie, które dają 
gwarancję rozumienia przez ucznia przyswojonej wiedzy i umiejętności 
oraz stanowią podstawę do dalszego, efektywnego kształcenia, sfinalizo-
wanego powodzeniem na egzaminie dojrzałości i wstępnym na wyższe 
uczelnie. Nauczyciele również uznali, że powyższe uwarunkowanie oce-
niania pomoże kształtować wysoki poziom nauczania. Sformułowanie 
minimalnych osiągnięć uczniów pozostawiono nauczycielom przedmiotu 
według ich rozeznania w zakresie celów i treści kształcenia przedmioto-
wego oraz z zaufaniem do ich doświadczenia pedagogicznego.
 Na uwagę zasługuje określenie celów i zasad oceniania w Planie 
wychowawczym, dydaktycznym i opiekuńczym z 1991 roku. W dziale 
poświęconym dydaktyce sformułowano następujące cele i zasady ocenia-
nia szkolnego: traktowanie oceny jako środka pomocniczego a nie celu 
samego w sobie; stosowanie różnych metod sprawdzania wiadomości 

100 Por. B. Niemierko, Pomiar wyników kształcenia, Warszawa 1999.
101 Plan działalności szkoły w roku szkolnym 2001/2002 (archiwum szkolne).
102 PRP nr 1/1 z 31 VIII 1991, t. I, s. 12-13.
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ucznia (odpytywanie, test, praca klasowa, domowa); systematyczny, spra-
wiedliwy, zindywidualizowany i życzliwy pomiar wiedzy i umiejętności 
ucznia; kształtowanie umiejętności ucznia do samooceny i rozbudzanie 
jego ambicji intelektualnych.
 W Planie podkreślono konieczność współpracy szkoły z rodzi-
cami w zakresie efektów procesu nauczania ich dzieci. Za podstawę tej 
współpracy przyjęto prawo rodziców do pełnej informacji uzyskiwanej 
podczas wywiadówek i dyżurów wychowawców klasowych, a w przypad-
ku uczniów doznających niepowodzeń w nauce określono tę współpracę 
rodziców i szkoły jako kontakt stały.
 Powyższe zasady oceniania i klasyfikacji ustaliły od 1991 roku kie-
runki pracy szkoły nad systemem szkolnego oceniania, znanym w reformie 
systemu edukacji pod nazwą wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 
 Na przestrzeni kilkunastu lat działalności KLO można dostrzec 
szczególną cechę systemu oceniania, którą jest próba zindywidualizowania 
wymagań stawianych uczniom. We wspomnianym Planie wyraża ją krótki 
zapis o różnicowaniu wymagań w stosunku do uczniów, w zależności od 
ich możliwości intelektualnych. Ta zasada przejawia się w stosowaniu 
specyficznych dla danego ucznia zadań i kryteriów oceniania. Granice 
tej indywidualizacji nauczyciele sami określają w ten sposób, aby oceny 
klasyfikacyjne istotnie nie odbiegały od ogólnie przyjętych norm ustala-
nia oceny, czyli były mniej więcej porównywalne z systemem oceniania 
szkolnego. Metoda zindywidualizowanych wymagań i oceniania dotyczy 
zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i doświadczających nie-
powodzeń szkolnych. 
 Kolejną cechę systemu oceniania w szkole stanowi przekonanie 
nauczycieli, że powodzenie procesu dydaktycznego nie zależy w istotny 
sposób od matematycznej skali pomiaru dydaktycznego. Dlatego szkoła nie 
angażuje się w opracowanie własnej skali oceniania bieżącego, przyjmując 
taką, jaka aktualnie obowiązuje w klasyfikacji uczniów polskich szkół. 
 Zadania szkoły w zakresie systemu oceniania i kilkuletnie doświad-
czenie w jego realizacji syntetycznie ujmuje opracowany przez szkołę 
i zaaprobowany przez organ prowadzący w 2000 roku Szkolny system 
oceniania103. 
 Dokument ten składa się z trzech części: norm ogólnych, zasad 
oceniania, klasyfikowania i egzaminowania oraz z zasad klasyfikowania 
z zachowania. W normach ogólnych dokument wskazuje na podstawę 

103 Por. Szkolny system oceniania (akta szkolne).
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prawną systemu oceniania w KLO, ustala jedną klasyfikację śródroczną, 
czyli dwa semestry nauki, a także reguluje zasady wydawania świadectw 
z wyróżnieniem i minimalną częstotliwość spotkań z rodzicami. Świade-
ctwo szkolne z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfi-
kacji końcowej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych wyznaczonych 
w siatce godzin szkoły średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 
bardzo dobrą ocenę z zachowania. Przewidziano trzy stałe spotkania 
wychowawców z rodzicami uczniów poszczególnych klas: w listopadzie, 
na zakończenie pierwszego semestru oraz w maju; zalecono też spotkanie 
z rodzicami wszystkich uczniów we wrześniu, a z rodzicami maturzystów 
w marcu. 
 W drugiej części, poświęconej konkretnym zasadom oceniania 
i klasyfikacji, ustala się cele oceniania szkolnego, sankcjonuje się sześ-
ciostopniową skalę ocen, obliguje się nauczycieli do opracowania przed-
miotowego systemu oceniania według przewidywanych osiągnięć ucznia, 
określa się zasady realizacji pisemnych sprawdzianów i ich minimalną 
częstotliwość, a także reguluje się termin powiadamiania uczniów o pla-
nowanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych i sposobach informowania 
rodziców uczniów o stopniach klasyfikacyjnych ich dzieci.
 Przyjęto jako zasadę, że sprawdzian pisemny powinien być zapowie-
dziany przynajmniej na tydzień przed planowanym terminem. W danym 
dniu może odbyć się jeden sprawdzian, a w tygodniu najwyżej trzy. Drugi 
sprawdzian pisemny w ciągu dnia dopuszczony jest jedynie w przypadku 
przesunięcia terminu jednego ze sprawdzianów na życzenie uczniów. Na-
uczyciel ma najwyżej dwa tygodnie na sprawdzenie prac pisemnych, które 
zawsze przedkłada uczniom do wglądu, a rodzicom na ich życzenie. Na dwa 
tygodnie przed śródrocznym i końcoworocznym posiedzeniem klasyfika-
cyjnym Rady Pedagogicznej wszyscy nauczyciele dokonują wstępnej klasy-
fikacji, wpisując ocenę w dzienniku, w rubryce poprzedzającej ostateczną 
ocenę klasyfikacyjną. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej informuje się ucznia i jego rodziców o przewidywanych 
ocenach. Powiadomienie listowne lub osobiste (telefoniczne, na zebraniu) 
należy do kompetencji wychowawcy klasy.
 Trzecia część zawiera normy dotyczące klasyfikacji uczniów 
z zachowania, precyzyjnie określające kryteria poszczególnych ocen 
z zachowania. Jako kryterium przyjęto postawę ucznia wobec obowiąz-
ków szkolnych (stosunek do nauki, przestrzeganie zasad zawartych 
w Statucie szkoły, reprezentowanie szkoły, punktualność, frekwencja); 
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aktywność społeczną ucznia (praca w samorządzie klasowym, szkolnym, 
w chórze szkolnym, w kołach, organizacjach, praca społeczna na rzecz 
klasy, szkoły i środowiska lokalnego, czynny udział w uroczystościach 
szkolnych); kulturę osobistą ucznia (przestrzeganie higieny osobistej 
i zasad zdrowotnych – nieużywanie nikotyny, narkotyków, alkoholu; 
stosunek do nauczycieli, pracowników administracji, osób starszych, 
kolegów i koleżanek, kultura języka, poszanowanie własności szkolnej, 
zmiana obuwia, odpowiedni wygląd). Uczestnictwo w zajęciach uznano 
za podstawowe kryterium. Niezależnie od innych norm obniża się ocenę 
z zachowania za nieusprawiedliwioną nieobecność: do bardzo dobrej za 
8 godz. nieusprawiedliwionych, do dobrej za 9-16 godz., do poprawnej 
za 17-24 godz., do nieodpowiedniej za 25-36 godz., do nagannej za 37 
i więcej godz.
 Szkolny system oceniania jest dokumentem podsumowującym 
wieloletnią działalność szkoły w zakresie pomiaru dydaktycznego. Za-
sady w nim ustalone mają chronić uczniów przed nadmiernym stresem, 
czyniąc system oceniania jawnym, czytelnym i zindywidualizowanym. 
W zamierzeniu szkoły ocenianie i klasyfikowanie powinny służyć informo-
waniu uczniów o ich postępach w nauce, jednocześnie zabezpieczając ich 
przed tendencją „uczenia się na stopień”. Proces ustalania zasad oceniania 
służy również nauczycielom – skłania ich do refleksji nad skutecznością 
nauczania, do samokrytycyzmu i stałego poszukiwania lepszych metod 
kształcenia uczniów. 
 Opracowane przez szkołę zasady oceniania wyprzedziły założenia 
reformowanego szkolnictwa, a Szkolny system oceniania jedynie sformali-
zował pracę nauczycieli w zakresie reguł oceniania i klasyfikacji w KLO.

4. Efektywność kształcenia szkolnego

 Założone w reformie podniesienie poziomu kształcenia szkolnego 
bezpośrednio wiąże się z efektywnością nauczania, która z kolei decyduje 
o realnym upowszechnieniu wykształcenia średniego i wyższego. 
 W świetle założeń reformy oświaty, powstaje pytanie dotyczące 
efektywności kształcenia w Katolickim Liceum. Wskaźnikami efektyw-
ności procesu dydaktycznego KLO są przede wszystkim wyniki promocji, 
i egzaminu dojrzałości oraz osiągnięcia uczniów w olimpiadach i kon-
kursach. 
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Wyniki klasyfikacji i egzaminów maturalnych
 Wyniki promocji uczniów w latach szkolnych 1991/1992 

– 2005/2006 przedstawia tabela nr 16.

Tab. 16. Promocja uczniów Katolickiego Liceum w Radomiu w latach 1991-2006.

Lp. Rok szkolny Liczba uczniów
ogółem niepromowanych

1. 1991/1992    82 —
2. 1992/1993 134 1
3. 1993/1994 177 —
4. 1994/1995 223 —
5. 1995/1996 234 1
6. 1996/1997 248 1
7. 1997/1998 262 2
8. 1998/1999 267 2
9. 1999/2000 263 2

10. 2000/2001 259 —
11. 2001/2002 195 —
12. 2002/2003 185 —
13. 2003/2004 202 —
14. 2004/2005 198 —
15. 2005/2006 176 —

Ogółem 9

 Pierwszy wskaźnik – promocja uczniów – określa działalność 
dydaktyczną szkoły jako w 99,5% skuteczną. W ciągu piętnastoletniego 
funkcjonowania KLO tylko 9 uczniów nie zdało do następnej klasy. Były 
to przypadki sporadyczne i odosobnione na tle ogólnej liczby uczniów 
w danym roku szkolnym. 
 Niepromowanie uczniów wynikało z różnych powodów. Jeden nie 
został sklasyfikowany ze względu na chorobę, sześcioro uczniów przede 
wszystkim z racji nieuczęszczania na zajęcia szkolne, a dwóch nie nadążało 
za tempem procesu dydaktycznego i nie poradziło sobie ze stawianymi 
wymaganiami. Ci ostatni uczniowie powtarzali klasę i z powodzeniem 
ukończyli szkołę. Pozostali niepromowani odeszli ze szkoły.
 Na wysoki wskaźnik promowanych uczniów w opinii nauczycieli 
wpłynęły następujące czynniki: pozytywna rekrutacja, profesjonalne 
zaangażowanie nauczycieli, zindywidualizowana praca nauczycieli ze 
słabszymi uczniami. 
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 Drugi wskaźnik – wyniki egzaminu dojrzałości – również wysoko 
określa skuteczność procesu dydaktycznego szkoły i przygotowania inte-
lektualnego uczniów. W latach 1995-2006 egzamin dojrzałości składało 
721 maturzystów, spośród których tylko jedna osoba nie zdała. W tym 
okresie egzamin odbywał się na zasadach tzw. starej matury (1995-2004) 
oraz tzw. nowej matury (2005-2006). Wyniki egzaminu dojrzałości 
w latach 1995-2004 prezentuje tabela nr 17.

Tab. 17. Wyniki egzaminów dojrzałości w Katolickim Liceum w Radomiu w latach 
1995-2004.

Lp. Rok szkolny Liczba maturzystów, którzy Średnia ocen egzaminu
 zdali  nie zdali pisemnego ustnego

1. 1994/1995 66 — 4,5 4,3
2. 1995/1996 47 — 3,9 4,3
3. 1996/1997 53 1 3,6 4,1
4. 1997/1998 47 — 3,8 3,8
5. 1998/1999 67 — 3,9 3,9
6. 1999/2000 59 — 4,3 4,2
7. 2000/2001 61 — 4,1 4,6
8. 2001/2002 67 — 3,8 4,3
9. 2002/2003 52 — 4,1 4,5

10. 2003/2004 72 — 4,0 4,5
Ogółem 592 1 4,0 4,4

 Średnia ocen uzyskanych przez maturzystów na egzaminie pisem-
nym i ustnym wskazuje na ich dobrą wiedzę i umiejętności w zakresie 
obowiązkowych i wybranych na maturę przedmiotów. Nawet najniższa 
średnia – 3,6 w roku 1997 istotnie nie zmienia tego wniosku. Najwyż-
sze wyniki uzyskali maturzyści pierwszego rocznika, potwierdzając ich 
osiągnięcia w ciągu czterech lat nauki w liceum; zwłaszcza jedna z klas 
stanowiła wybitny zespół uczniów, jeden z najlepszych w ówczesnym 
województwie radomskim. Średnie ocen egzaminów maturalnych uza-
sadniają ogólną konkluzję, że uczniów szkoły na przestrzeni dziesięciu lat 
cechuje zasadniczo wyrównany poziom wiedzy i umiejętności, a szkoła 
utrzymuje stosunkowo wysoki poziom efektywności kształcenia.
 Interesującą informację o skuteczności procesu dydaktycznego 
dostarczyła próbna matura w 2001 roku, składana przez uczniów klasy 
czwartej według nowej metody i sprawdzana przez zewnętrzną komisję 
egzaminacyjną. Wszyscy uczniowie klasy czwartej, w liczbie 67, przy-
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stąpili 18 IX 2001 roku do próbnego egzaminu z matematyki, a następ-
nego dnia do egzaminu językowego; zgodnie ze wcześniejszą deklaracją:  
58 zdawało język angielski a 9 język niemiecki. W listopadzie 2001 roku 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie nadesłała wyniki matury 
próbnej, które obrazuje tabela nr 18.

Tab. 18. Wyniki próbnej matury w Katolickim Liceum w Radomiu w 2001 roku.

Lp. Przedmiot Liczba zdających Średnia punktacjaa

1. Język angielski 58 92,4
2. Język niemiecki   9 81,1
3. Matematyka 67 52,7

a. Maksymalna liczba punktów – 100.

 Wyniki potwierdziły preferencję humanistyczno-językową uczniów 
i programu KLO. Uczniowie uzyskali bardzo wysoką średnią punktów 
z egzaminu z języka angielskiego, jeden z nich otrzymał nawet maksy-
malną liczbę punktów. Najniższą punktacja z tego egzaminu wynosiła 
80 punktów. Niewiele niższą średnią punktów otrzymali zdający z ję-
zyka niemieckiego. W zakresie tego przedmiotu wyjątek stanowił jeden 
uczeń, który uzyskał 50 punktów, a pozostali otrzymali od 75-96 punk-
tów. Osiągnięcia uczniów z matematyki nie zaskoczyły ani uczniów, ani 
nauczycieli. Bardzo przeciętną średnią punktów z matematyki uzasadnia 
profil programowy szkoły. Najwyższa punktacja z matematyki to 80 punk-
tów a najniższa – 17,5. W tym ostatnim przypadku, zgodnie z kryteriami 
nowej matury, uczeń nie zdałby egzaminu maturalnego. 
 W 2005 roku matura w Polsce odbywa się na nowych zasadach, 
określonych przez reformę oświaty. Część pisemną ocenia Okręgowa Ko-
misja Egzaminacyjna, a wewnętrzną (język polski i języki obce) specjalna 
komisja szkolna. Wyniki nowej matury prezentuje tabela nr 19.
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Tab. 19. Wyniki matury w Katolickim Liceum w Radomiu w latach 2005-2006.

Lp. Rok szkolny Liczba maturzystów, którzy Średnia ocen egzaminua

 zdali  nie zdali pisemnego ustnego

1. 2004/2005 68 — Pb – 70,0%
Rc – 53,4%

P – 60,0%
R – 74,2%

2. 2005/2006 61 — P – 68,3%
R – 57,0%

P – 80,8%
R – 80,0%

3. Ogółem 127 — P – 69,0%
R – 55,2%

P – 71,3%
R – 72,2%

a. Maksymalny wynik – 100%.
b. P – poziom podstawowy.
c. R – poziom rozszerzony.

 Istotnym osiągnięciem maturzystów i szkoły jest stuprocentowa 
zdawalność nowej matury, co koreluje z poprzednimi wskaźnikami efek-
tywności pracy dydaktycznej szkoły i określa skuteczność procesu na-
uczania na poziomie blisko stuprocentowym. Najwyższe wyniki uzyskano 
z języka niemieckiego – średnia 87,8% w 2005 roku i 88,6% w 2006 roku 
oraz z języka angielskiego – średnia 86,8% w 2005 roku i 86,5% w 2006 
roku. Wyniki egzaminu maturalnego w latach 1995-2006 potwierdzają 
dobry poziom nauczania języków obcych i skuteczność uprofilowania 
humanistyczno-językowego szkoły. 

Osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach
 Wszechstronny rozwój ucznia, ukierunkowany na jego dojrzałość, 
stanowi nadrzędny cel zarówno reformowanej szkoły, jak i działalności KLO. 
Jego realizacja implikuje rozwój wszystkich wymiarów osobowości ucznia, 
w tym potencjału intelektualnego. W praktyce dydaktycznej szkoła, zmierza 
do rozbudzenia zainteresowań i możliwości poznawczych ucznia, stymulo-
wania jego rozwoju intelektualnego i zindywidualizowanej pracy z uczniem 
wybitnie uzdolnionym czy doświadczającym niepowodzeń szkolnych. 
 O skuteczności tak ujętej pracy dydaktycznej w KLO, zwłaszcza 
w stosunku do uczniów z niepowodzeniami szkolnymi, świadczy wysoki 
(99,5%) wskaźnik promowanych wychowanków. Pracę z uczniami wybit-
nie uzdolnionymi ilustrują, w pewnej mierze, osiągnięcia w olimpiadach 
i konkursach. Nie jest to obraz pełny, ponieważ wielu uczniów z różnych 
względów nie zechciało poddać się tego rodzaju zewnętrznej weryfikacji 
swojej wiedzy i umiejętności. Szkoła nie zmuszała uczniów do udziału 
w olimpiadach czy konkursach, bowiem z założenia nie pretendowała do 
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rangi „kuźni” olimpijczyków. Natomiast ci uczniowie, którzy z własnej 
woli lub zachęceni przez nauczycieli przystąpili do udziału w konkursach, 
otrzymali daleko idącą pomoc ze strony szkoły w ramach indywidualnej 
pracy z nauczycielem, a nieraz z szerszym gronem nauczycieli. 
 Mając do wyboru wiele olimpiad przedmiotowych, uczniowie 
KLO decydowali się na udział niemal we wszystkich o charakterze hu-
manistycznym. Dużym zainteresowaniem cieszyła się olimpiada z wie-
dzy religijnej, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, historii, języka 
angielskiego i niemieckiego oraz filozofii. Natomiast największe sukcesy 
uczniowie szkoły osiągnęli w olimpiadzie z wiedzy o Polsce i świecie 
współczesnym, wiedzy religijnej, filozofii oraz literatury i języka polskiego, 
które przedstawia poniższa tabela nr 20.

Tab. 20. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w Katolickim Liceum  
w Radomiu.

Lp. Rodzaj olimpiady Rok szkolny Liczba
finalistów laureatów

1. Literatura i język polski 1993/1994 1 —
2. Filozofia 1994/1995 2 —

1996/1997 2 —
2002/2003 1
2004/2005 1 1

3. Wiedza o Polsce i świecie 
współczesnym

1994/1995 2 2
1997/1998 1 —
1999/2000 2 1
2000/2001 1 —

4. Wiedza religijna 1994/1995 2 —
1995/1996 2 —
1996/1997 2 —
1997/1998 3 —
1998/1999 1 —
2000/2001 1 —

Ogółem 24 4

 Na różnych etapach w olimpiadach przedmiotowych zwykle bra-
ło udział wielu uczniów, spośród których 22 uzyskało tytuł finalisty, a 3 
laureata. Na uwagę zasługuje liczne zaangażowanie się młodzieży szkol-
nej w olimpiadę z wiedzy religijnej i liczba 11 jej finalistów. Znaczące 
osiągnięcia uczniowie szkoły uzyskali w olimpiadzie z wiedzy o Polsce 
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i świecie współczesnym, w której 3 wychowanków KLO otrzymało tytuł 
laureata. 
 Większym zainteresowaniem niż olimpiady cieszyły się wśród 
uczniów tematyczne konkursy oraz zawody ogólnopolskie i regionalne. 
Systematyczny udział szkoły zaznaczył się w konkursach recytatorskich 
i biblijnych. 
 W ogólnopolskich konkursach recytatorskich uczniowie uzyskali 
liczne nagrody na etapie miejskim i wojewódzkim, dwukrotnie wygrali 
konkurs na etapie wojewódzkim. W ogólnopolskim konkursie Sacrum 
w literaturze na etapie wojewódzkim i regionalnym nagrodzono uczniów 
szkoły I, II i III miejscem i licznymi wyróżnieniami. Uczniowie KLO brali 
również udział w innych konkursach poetyckich, w których otrzymali 
I miejsce (turniej Kamień wiary), II miejsce (turniej sztuki recytatorskiej), 
III miejsce (konkurs poezji Bolesława Leśmiana). 
 Uczniowie KLO stale uczestniczyli w ogólnopolskich konkursach 
biblijnych szkół katolickich. Siedmiokrotnie brali udział w ścisłym finale, 
a raz drużynowo zajęli I miejsce (1996/1997). Podobne rezultaty osiągali 
w ogólnopolskim konkursie wiedzy biblijnej, organizowanym przez Ci-
vitas Christiana. Konkursy biblijne, wymagające bardzo dobrej znajo-
mości wyznaczonych ksiąg Starego i Nowego Testamentu, angażowały 
najliczniejszą rzeszę uczniów uczestniczących we wszystkich olimpiadach 
i konkursach, np. w eliminacjach szkolnych w 2000 roku wzięło udział 
ponad 80 uczniów. 
 Spośród wieli innych konkursów, w których brali udział uczniowie 
KLO, wyróżnienia i nagrody uzyskali m. in. w konkursie poświęconym 
Janowi Pawłowi II i 20-tej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, zor-
ganizowanym przez IPN. W ostatnim konkursie uczennica szkoły zajęła 
III miejsce w końcowej, ogólnopolskiej klasyfikacji. 
 Mimo humanistycznego charakteru szkoły, trzech uczniów zostało 
laureatami wojewódzkich zawodów matematycznych. 
 W niektórych dyscyplinach sportowych uczniowie KLO zajmowali 
wysokie miejsca, np. w pływaniu – I miejsce drużynowo, w tenisie stoło-
wym – IV miejsce drużynowo na Mistrzostwach Szkół Ponadpodstawo-
wych Radomia, a w lekkiej atletyce – wicemistrzostwo Polski w kategorii 
juniorów w sprincie na 100 m.
 Najważniejsze sukcesy uczniów zostały zamieszczone w publikacji 
wydanej z okazji X-lecia istnienia szkoły104.

104 A. Maj (red.), Dziesięciolecie Katolickiego Liceum…, dz. cyt., s. 15-20.
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 Osiągnięcia uczniów KLO w olimpiadach i konkursach odzwier-
ciedlają ich zainteresowania przede wszystkim humanistyczne i zaanga-
żowaną pracę dydaktyczną nauczycieli, potwierdzają umiejętności szkoły 
w stymulacji różnych zdolności uczniów, począwszy od intelektualnych 
po fizyczne.

 Proces dydaktyczny w Katolickim Liceum w zakresie oceniania, 
klasyfikacji i osiągnięć uczniów, zasadniczo zgodny jest z założeniami 
reformy systemu edukacji zorientowanymi na podmiotowość ucznia, jego 
wszechstronny rozwój, aktualizację potencjału intelektualnego i innych 
zdolności. System oceniania szkolnego, opracowywany od 1991 roku, 
wyprzedza postanowienia reformy oświatowej, a efektywność kształcenia 
i osiągnięcia uczniów świadczą o skutecznej realizacji założenia reformy, 
jakim jest upowszechnienie kształcenia średniego i wyższego.
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V. Szkoła we wspomnieniach

Na pytanie, jaka jest szkoła, interesującą odpowiedź usłyszeć można zwy-
kle od uczniów, głównego podmiotu szkoły. Dystans upływającego czasu 
pozwala na wyważoną ocenę wkładu szkoły w kształt życia jego absolwen-
tów. W przypadku Katolickiego Liceum jest to dystans stosunkowo krótki. 
Potrzeba więc czasu na pełną i w miarę obiektywną ocenę szkoły. Jako 
wstępny, źródłowy jej zarys zostanie przedstawionych kilka wspomnień 
absolwentów oraz nauczycieli – współtwórców szkoły. Krótkie wnioski 
stanowią podsumowanie refleksji uczniów i pedagogów. 
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1. Absolwenci o szkole

Małgorzata Ziewiecka105

 Witam,
 dziękuję za zaproszenie na 15-lecie naszej szkoły. Z radością spotka-
łam się z po latach z koleżankami i kolegami z mojej klasy. Mogłam cieszyć 
się ich sukcesami i powspominać stare dobre czasy. Więcej przed nami niż 
za nami – więc jest po co spotkać się znów za kilka lat! Miło było zobaczyć  
profesorów, szczególnie tych, którzy wywarli duży wpływ na to, co robię 
teraz w życiu najlepiej. Dziękuję profesorce Małgorzacie Chmielewskiej za 
trud szkolnego wychowania nie zawsze posłusznej. Dziękuję profesorowi 
Dei za niezrozumiałą kiedyś przeze mnie liczbę zadawanych wypracowań 
i notatek, ich bezwzględną (często aż do bólu) krytykę która przyczyniła się 
do wypracowania mojego stylu pisania. Dziękuję profesorowi Ługowskiemu 
za pomoc w moich charakteryzatorskich przedsięwzięciach. I wszystkim, 
którzy stanęli na mojej szkolnej drodze. Z niecierpliwością czekam na 
dalsze sukcesy szkoły! Jestem jej absolwentką, więc będę miała się czym 
chwalić. Oj, usiadłoby się w szkolnej ławce choć na chwilę… Za niej świat 
jest z deczka inny. Gratuluję organizacji imprezy jubileuszowej! Już nie 
mogę się doczekać kolejnego zaproszenia. W załączniku przesyłam zdjęcia 
z mojego aparatu. Pozdrawiam serdecznie. 
Małgorzata Ziewiecka, z d. Grzyb

105 Małgorzata Ziewiecka, z d. Grzyb – absolwentka KLO (1994-1998) w klasie prof. 
M. Chmielewskiej.
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Iwona Wiraszka106 

 Dzień dobry Szanownemu Liceum.
 Przede wszystkim pisze aby podziękować za zaproszenie na 15 
lecie szkoły oraz posłać mały wierszyk ułożony dokładnie 18-go lutego 
1994 r. Zawiera on refleksje na temat lekcji jakie odbyły się właśnie tego 
dnia. Jedna z osób wspomniana w tym jakże „młodzieńczym” w formie 
poemacie jest Monika Malinowska, która to zresztą możemy podziwiać 
na fotografiach zawartych na stronie KLO i z którą to nadal (jak i z Anią 
Sosnowską ,Michałem Pytlewskim i innymi...) jestem w przyjaznym kon-
takcie. Na takich znajomych można polegać zawsze i to właśnie tacy ludzie 
są jednym z największych skarbów szkoły.
 Serdecznie pozdrawiam i życzę milej lektury,
Iwona Wiraszka 
Ps. Dodam tylko, iż wspomniany w wierszu profesor geografii był moim 
ulubionym profesorem..., to nie Jego wina, że sama geografia nie była dla 
mnie wdzięcznym przedmiotem. 

Dziś historia pierwsza była
Toteż właśnie się spóźniłam
Ponoć pytać dzisiaj miała 
Ja przynajmniej się wyspałam

Geografia – co za nuda!
Kiedy skończy się ta buda?
Facet mówi coś o wodzie
Miast o nowych trendach w modzie

Potem język polski będzie
Taka lekcja to orędzie
Przez godzinę wszyscy siedzą
Po godzinie nic nie wiedzą

O, z fizyką będzie gorzej
Nie rozumiem nic mój Boże
Prace domową owszem napisałam
W przerwie i Monikę w tym wykorzystałam

106 Iwona Wiraszka – absolwentka KLO (1991-1995) w klasie prof. D. Medyńskiej.
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„Niemka” nie powinna mi się dziwić 
Że zaraz pójdę się usprawiedliwić
Powodów mogę wyliczyć wiele
Na przykład: byłam wczoraj w kościele

Wychowawcza? jest do tego 
Koleżanko i kolego
Byśmy mogli już odpocząć
I na swoich zadkach spocząć
18.02.1994
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Andrzej Malinowski107

 Witam serdecznie Dyrekcję i Nauczycieli KLO
 Niestety nie było nawet mowy o tym bym dostał kilka dni wolnego 
w pracy. Bardzo chętnie spotkałbym się z kolegami i nauczycielami oraz 
powspominał te wspaniale cztery lata, które spędziłem w murach KLO. 
W tej chwili wiem z pewnością, ze był to jeden z najlepszych wyborów 
jakich dokonałem w życiu. Tworzycie nie tylko szkołę w sensie instytucji 
edukacyjnej, jesteście czymś w rodzaju drogowskazu i przykładu dla innych 
tego typu szkół. Uczęszczając do liceum zawsze czułem się zauważany, do-
ceniany i zazwyczaj rozumiany. Takie błahostki jak rozmowa z księdzem 
dyrektorem Adam Majem, który po kilku latach potrafi bez zastanowienia 
zawołać do mnie po imieniu sprawia, że czuję się kimś wyjątkowym.
 Bardzo żałuję, że mnie tam nie będzie bo z pewnością to ciekawe 
wydarzenie i świetna okazja do odświeżenia wspomnień, niemniej jednak 
myślami na pewno odwiedzę swoje dawne liceum.
 W chwili obecnej mieszkam w Szkocji juz od blisko dwóch lat. 
Przeszedłem ciężką drogę pod względem doświadczeń życiowych związa-
nych z pracą. Blisko rok byłem kelnerem we włoskiej restauracji, zawód 
ciekawy ale bez perspektyw. Dzięki uporowi i odpowiednim podejściu do 
nauczania Pani Małgorzaty Piątkowskiej, obecnie nie mam większych 
problemów z językiem angielskim, jego znajomość sprawiła, ze pracuję 
w szkockiej agencji rekrutacyjnej zajmującej się dostarczaniem wysoko 
wykwalifikowanych pracowników na największe budowy w UE. 
 Moim osobistym marzeniem jest powrót do USA, kraju w którym 
spędziłem również kilka lat...Niestety po obronie pracy magisterskiej nie 
otrzymałem wizy, niemniej jednak nadziei nie tracę i wiem, że jeszcze nie 
raz stanę na ziemi wujka Sama.
 Pozdrawiam serdecznie i obiecuje odwiedzić szkołę w czasie wakacji, 
które zwyczajowo spędzam w rodzinnych stronach.

Ps. Z góry przepraszam za popełnione błędy i te wynikające z braku opcji 
wyboru języka a co za tym idzie nie ma polskich znaków.(to tak na wypa-
dek gdyby sor Deja czytał przychodzące wiadomości). 
 By the way razem z dziewczyną piszemy również artykuły do kilku 
gazet, ale to już bardziej hobby niż forma zarobku

Z poważaniem
Andrzej Malinowski

107 Andrzej Malinowski – absolwent KLO (1994-1998) w klasie prof M. Chmielewskiej.
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2. Wspomnienia nauczycieli

Danuta Medyńska108

Przywołane z pamięci
 Po trzydziestu dwóch latach pracy nauczycielskiej zapragnęłam, 
mówiąc słowami wiersza Leopolda Staffa: Już zamknąć dzień na klucz, 
Jak doczytaną księgę i owinąć się (...) ciszą, może jeszcze nie czarną, ale tą 
domową rodzinną. Aż tu za oknem wściekła zorza, Budząca radość 
i przestrach, Rozbłysła niczym pożar, Wybuchła jak orkiestra. Ten poetycki 
obraz staje mi przed oczyma, gdy sięgam myślą w przeszłość – do chwili 
nieoczekiwanego otrzymania propozycji pracy w Katolickim Liceum Ogól-
nokształcącym im św. Filipa Neri. Nakreślenie przez księdza Adama Maja 
w sposób niezwykle sugestywny i porywający wizji powoływanej do życia 
szkoły sprawiło, że oto dzień nowy zagrał mi tysiącem dziwów i poderwał 
na równe nogi, by stanąć wraz z innymi entuzjastami tego pomysłu  przed 
wysokimi schodami.
 Na etapie pierwszego w diecezji radomskiej katolickiego liceum 
chyba niejednemu z nas towarzyszyły zarówno radość, jak i przestrach. 
Radość, bo po tylu latach dławienia prawdy pojawiła się szansa mówienia 
pełnym głosem, rozwijania talentów i kształtowania osobowości młodych 
ludzi przez wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich. Przestrach 
jawił się choćby z racji niepewności: jaki będzie nabór uczniów, czy rychło 
uda się uzyskać prawa przysługujące szkołom państwowym, jakie wyniki 
w nauce osiągną nasi wychowankowie, jednym słowem czy uda się zrea-
lizować ambitne zadania i sprostać oczekiwaniom. Wszyscy stanęliśmy 
przed wysokimi schodami wierząc, że uda się je pokonać z pomocą Bożą 
i wstawiennictwem św. Filipa Neri.
 I tak od września 1991roku zaczęła się moja fascynująca szkolna 
przygoda pośród pełnego życzliwości grona nauczycielskiego i gromady 
uczniów trzech pierwszych klas o profilu humanistycznym. Okazało się, 
że wbrew obawom rodzice zaufali organizatorom prywatnej szkoły katoli-
ckiej i powierzyli im swoje dzieci, w przeważającej liczbie zdolne, ambitne, 
chętne do pracy.
 Początki funkcjonowania nowej liceum nie były łatwe. Trzeba 
było stopniowo gromadzić księgozbiór, pomoce naukowe, czasem sie-

108 Prof. Danuta Medyńska – nauczycielka języka polskiego w KLO w latach 
1991-1999.
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dzieć w kurtkach podczas lekcji, aby nie zziębnąć, pokonywać niewygody 
związane z brakiem sali gimnastycznej, ale tego się chyba już nie pamię-
ta. Z humorem wspomina się walkę dziewcząt o możliwość chodzenia 
w spodniach, narzekanie uczniów na wielogodzinny plan tygodniowych 
zajęć, brodzenie w błocie pośród zwierząt i domowego ptactwa w Kacwinie, 
dokąd wybraliśmy się na pierwszy obóz integracyjno-rekreacyjny. Wszystko 
to miało swój urok i scalało społeczność szkolną, budując klimat wza-
jemnego zrozumienia i zaufania. Jako wychowawczyni klasy I b miałam 
najbliższy kontakt ze swoimi podopiecznymi, ale wyczuwałam też bliskość 
i serdeczność w I a, a zwłaszcza w I c oczekującej wyrozumiałości.
 Proces nauczania wymagał indywidualizacji, wyrównywania 
poziomu, uzupełniania braków. Wysiłki całego zespołu nauczycielskiego 
i młodzieży przyniosły efekty. Już w połowie pierwszego roku działalności 
po wizytacji władz oświatowych nasze liceum uzyskało prawa przysłu-
gujące szkołom państwowym. Wszyscy odetchnęliśmy z ulgą, bo ważny 
problem został rozwiązany. Praca z młodzieżą uzdolnioną sprawiła, 
że rychło pojawiły się sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych, 
a dobre wyniki na maturze i egzaminach wstępnych na wyższe uczelnie 
zapewniły szkole znaczącą pozycję w środowisku. Był to sukces pierwszego 
rocznika absolwentów KLO. Tak jest do dziś, skoro nasze liceum znajduje 
się w czołówce szkół średnich Radomia i regionu. Cieszy to zwłaszcza tych, 
którzy rozpoczynali kształtowanie jego wizerunku i pokonywali pierwsze 
przeszkody.
 Moja skromna cząstka udziału we współtworzeniu historii tej 
szkoły mieści się w latach 1991 - 1999. Wciągu tych ośmiu lat dane mi 
było jako wychowawcy doprowadzić dwie kolejno powierzone klasy, jako 
nauczycielce - uczyć języka polskiego, okresowo opiekować się Samorządem 
Uczniowskim i zespołem redagującym gazetkę oraz prowadzącym kronikę 
szkolną. Wszystkie te funkcje dawały mi dużo satysfakcji.
 Jako polonistka poczułam się spełniona, gdyż wielu uczniów, zwłasz-
cza pierwszego rocznika, przejawiała uzdolnienia i zainteresowania hu-
manistyczne. Z przyjemnością i zaciekawieniem czytałam prace pisemne 
niejednego z nich, radując się pomysłowością ujęcia tematu, lekkością 
pióra, poprawnością i swobodą operowania słowem, umiejętnością wyko-
rzystywania cytatów. Wspomnę choćby literackie zacięcie Elizy Ptasińskiej, 
Mileny Sobani, Anety Szeligi, Anety Siwiec, Katarzyny Mąkosy, Magdaleny 
Okulskiej, Anny Pogody, rzeczowość i logikę myślenia w pracach Michała 
Pytlewskiego, Ingi Pawłowskiej, Doroty Mazurkiewicz, Ewy Klęczaj, Marty 
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Kosterny, Radosława Fogla, eseistyczne skłonności Magdaleny Sępioł czy 
Daniela Pyrki. To zaledwie kilkanaście przykładów z długiej listy, jaką 
odnotowuje pamięć. Wielu z nich to leworęczni piszący jednak starannie 
i czytelnie. Chyba jak nigdy wcześniej nie postawiłam w ciągu tych ośmiu 
lat tak dużo najwyższych ocen, zwłaszcza na maturze, że umożliwiało to 
zwolnienie niejednego abiturienta z egzaminu ustnego. 
 Do uczestnictwa w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego za-
chęciły konkursy klasowe i wewnątrzszkolne. Jako trzecioklasista finalistą 
został Michał Pytlewski, a wyróżnienie na szczeblu okręgowym zdobyła 
Eliza Ptasińska. W następnym roku finalistami II etapu wyróżnionymi 
w Kiecach były: Eliza Ptasińska, Magdalena Sępioł, Milena Sobania, 
a Michał Pytlewski brał udział w III etapie. W następnych latach do olim-
piady przystąpiło również kilka uczennic i choć nie uzyskało znaczących 
miejsc, z łatwością dostało się na polonistykę i skończyło już studia.
 W pamięci pozostaną mi nie tylko olimpiady i przejawiający 
zainteresowanie językiem polskim, ale i ci, których trzeba było przeko-
nać, wręcz zmuszać do czytania lektur, oddawania na czas zadawanych 
prac, do skorygowania stylu czy ortografii. Może dziś nie mają mi za złe, 
że dopytywałam się o szczegóły, aby sprawdzić znajomość tekstu, czemu 
towarzyszyły niekiedy zabawne sytuacje, zwłaszcza w klasie, w której 
przewodniczącą była Basia Czyż. Niezwykle miło wspominam te lekcje 
i delektuję się panegirycznym wierszem ofiarowanym mi na pożegnanie 
z podpisem „Kochanej Pani Profesor cząstka Jej historii.”
 Dziś wszystkie te „cząstki” składam w jeden wspólny ciąg, ogarniam 
tkliwie myślą i sercem, odtwarzam obraz tamtych dni, na które złożyły się 
na krótką, ale bogatą historię. Z perspektywy czasu widzę, jak wiele za-
wdzięczam Bożej Opatrzności, że związała moje losy z tą szkołą i z ludźmi, 
których spotkałam na swej drodze, dorosłymi i młodymi. Zaznałam i na-
dal zaznaję z ich strony wiele ciepła i serdeczności. Wraz z nimi mogłam 
przeżyć wiele pięknych chwil i duchowo się ubogacić. Niezapomniane 
pozostaną pielgrzymki i wędrówki, dzięki którym mogłam poczuć bliskość 
Ojca Świętego Jana Pawła II podczas uroczystości rocznicowych w Rzymie, 
dotknąć śladów Chrystusa w Ziemi Świętej, przemierzyć szlak św. Pawła 
w Grecji, odwiedzić wiele miejsc kultu w Polsce, we Włoszech, na Litwie, 
wielokrotnie uczestniczyć w obozach rekreacyjno-integracyjnych, doskonale 
prowadzonych przez ks. Mirosława Praska. 
 Wszystkie te chwile spędzone na lekcjach, przerwach, na ścież-
kach, w miejscach modlitwy, rozmowy czy zabawy przywołuję nie tylko 
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z racji jubileuszu szkoły. Towarzyszą one mojej jesieni życia, by ją roz-
chmurzyć, rozświetlić, wnieść do niej wraz z pieśnią „Szczęśliwi młodzi” 
„dobro i radość”. Chcę te chwile „ocalić od zapomnienia” , aby wskazały 
drogę, tę „najprostszą”, moim najmłodszym wnukom, może kiedyś ucz-
niom KLO.

Danuta Medyńska
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Halina Owczarek109

Pamiętajcie o ogrodach

 W swoim dość długim życiu poznałam zaledwie kilku nauczycieli, 
którzy byli artystami w swoim zawodzie i wielu rzemieślników. Do tych 
ostatnich i ja się zaliczam. Zarówno pierwsi jak i drudzy uważali, że ich 
przedmiot jest najważniejszy. To taka przywara starszych pedagogów. 
Nie ulega wątpliwości, że trzeba znać przedmiot i lubić swoją pracę. Muszę 
się przyznać, że trzykrotnie zmieniałam zawód i pięć razy się przepro-
wadzałam. Jednak ciągnęło mnie do szkoły. Widocznie tkwiło we mnie 
zamiłowanie do tej trudnej pracy. Nawyk ciągłego uczenia się i nadążania 
pozostał mi do dziś. Czy potrafiłam go zaszczepić moim wychowankom? 
Starałam się. 
 W ciągu kolejnych lat pracy przekonałam się, że tradycyjne metody 
uczenia przedmiotów przyrodniczych nie trafiały na podatny grunt. Każ-
demu łatwiej zapamiętać kiedy coś się dzieje, coś widać. Trudne i nudne 
jest przerabianie treści książki „stąd - dotąd”. O makro i mikro elementach 
i ich znaczeniu dla zdrowia człowieka, uczniowie bezboleśnie nauczyli się 
śpiewając i bawiąc publiczność. Każdy z przejęciem odegrał swoją rolę 
i w ten sposób prawie układu Mendelejewa została w głowie. Nauczył 
także słuchaczy, jakie są następstwa braku któregoś z tych pierwiastków 
w żywieniu dziecka, młodzieńca i dorosłego człowieka. Dlaczego rośnie 
ciasto po dodaniu proszku do pieczenia, czemu zawdzięczamy trwałość 
wędzonego mięsa? Łatwiej zapamiętać trudną reakcję estryfikacji, jeżeli 
się ją skojarzy z kwiatami, które pachną estrami. Czy to komuś pomoże 
w wykonywaniu w przyszłości jakieś sensownej pracy, czy będzie przydat-
ne w życiu? Uczenie się po drodze, przy okazji o0bserwowania i badania 
świata to pomysł na nową szkołę.
 Chciałam pokazać uczniom, że chemia to nie tylko reakcje i trud-
ne zadania, ale samo życie i piękno wokół nas. To piękno może człowiek 
zniszczyć, kiedy nie szanuje przyrody, i marnotrawi jej dary. Pokazując 
widowisko z ochrony przyrody, kolejne zespoły klasowe prześcigały się, 
aby ich prezentacje były jak najbardziej atrakcyjne. Uczniowie przynosili 
rekwizyty (szkoła pachniała rybami), przebierali się w nielubiane szkolne 
mundurki. Śpiewali o nadzwyczajnych właściwościach – zwyczajnej wody 
i że „najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny”. Z klasami, z którymi 

109 Prof. Halina Owczarek – nauczycielka chemii w KLO w latach 1991-1998.
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niby kosztem lekcji urządzaliśmy przedstawienia - nawiązałam przyja-
cielskie stosunki. To był nasz wspólny wysiłek. Ja pisałam scenariusz a oni 
uczyli się chemii mimo woli. Uczniowie którzy zwykle niechętnie wystę-
pują na forum klasy, mają trudności w nauce przedmiotu – sprawdzają 
się, gdy mogą razem coś zaprezentować coś czego się dowiedzieli, wiedząc, 
że to zainteresuje słuchaczy. 
 Dobrze jest znać inne dziedziny i dbać o spójność wiedzy z różnych 
przedmiotów, pracować w zespole nauczycieli, którzy także doskonalą 
swoje umiejętności. Czy wszystko się udało? Niestety nie. Do bardzo licz-
nej i zdolnej klasy II b wchodziłam podminowana. Dobrą atmosferę psuli 
dwaj młodzieńcy. Ale i ten zespół młodzieży wspominam ciepło, bo jak 
się przyłożyli do nauki przed sprawdzianem – uzyskiwali dobre wyniki. 
Przepraszam, że nie odpuściłam Iksińskiemu, który się ze mną założył 
o lody waniliowe, że dostanie czwórkę z testu. Nie dostał, choć był zdolny. 
Ze zgryzoty zrezygnowałam z lodów. Przepraszam też Igreka, któremu 
obniżyłam stopień za to, że nie przyszedł na lekcję chemii, a tego samego 
dnia uczestniczył w spektaklu teatralnym. Sama wolałabym iść do teatru. 
Nie gniewam się nawet na młodzieńca, który zamiast uważać na lekcji 
– rozkładał małe radio na czynniki pierwsze. Widocznie miał pociąg do 
techniki i miał podzielną uwagę. Bardzo mi ulżyło, że zdążyłam Was 
przeprosić i liczę na rozgrzeszenie. Nie urodziłam się aniołem. Nie udało 
mi się przeszczepić drylu wojskowego, jaki obowiązywał w poprzedniej 
męskiej szkole, w której pracowałam prawie ćwierć wieku. Okazało się, 
że nie jest potrzebny. Młodzież „ Katolika” uzyskuje na maturze najlepsze 
wyniki ze wszystkich szkół średnich w Radomiu. Jest to zasługa zarówno 
pedagogów, uczniów jak i rodziców. 
 Pamięć ludzka jest zawodna, ale to co pamiętam – to życzliwość 
i rodzinna atmosfera w gronie pedagogicznym, od pierwszego do ostat-
niego dnia pracy w KLO. najbardziej lubiłam, gdy uczniowie witali mnie 
rano z uśmiechem a obecnie pozdrawiają z radością i chętnie opowiadają 
o swoim życiu.

Halina Owczarek
Studentka Uniwersytetu III Wieku w Radomiu
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Roland-Witold Manowski110

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

 serdecznie dziękując za zaproszenie na Jubileusz XV-lecia naszego 
Katolickiego Liceum, przesyłam za pośrednictwem poczty elektronicznej 
jubileuszowe życzenia dla Księdza Dyrektora Adama Maja i całej Rady 
Pedagogicznej. Moj krotki okres pobytu w Liceum w latach 1992-1993 
wspominam jako jeden z najlepszych okresów mojej pracy zawodowej. Jako 
absolwent KUL-u mogłem kontynuować na terenie tej wspanialej placówki 
moją pasję propagowania wiedzy o estetyce, sztuce i historii sztuki. 
 Życzę wszystkim pracownikom Katolickiego Liceum Ogólno-
kształcącego kolejnych owocnych lat pracy, absolwentów godnych miana 
chrześcijanina, którzy w swym życiu osobistym i zawodowym będą dawać 
świadectwo wiary w Pana Naszego Jezusa Chrystusa. 
Szczęść Boże na kolejne lata posługi edukacyjnej i wychowawczej.

Roland-Witold Manowski
historyk sztuki

110 Prof. Roland Witold Manowski – nauczyciel historii sztuki w KLO w roku szkol-
nym 1992/1993.
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Magdalena Wojtkiewicz111

Z dwóch stron biurka

 Nieczęsto pracuje się we własnej szkole. Jeszcze rzadziej można spot-
kać tych, którzy uczą w szkole znanej od pierwszego dzwonka. Dwie strony 
biurka, dwie perspektywy, odmienne role, ale ta sama radość towarzyszą 
mi już od piętnastu lat. Od momentu, gdy tworzyło się środowisko Kato-
lickiego Liceum im. św. Filipa Neri w Radomiu. „Tu wszystko się zaczęło” 
mogę powtórzyć za Wielkim Papieżem.

 Poniedziałek, 2 września 1991 roku, godzina 16. Inauguracja roku 
szkolnego w nowej szkole. Nowej dla nas, bo staliśmy się właśnie licealista-
mi i nowej na mapie edukacyjnej Radomia. Stan liczebny uczniów: 3 klasy 
pierwsze o profilu humanistycznym, każda z innym językiem wiodącym, 
72 piętnastolatków, w przeważającej liczbie dziewcząt. 
 Trzeba to otwarcie powiedzieć: szkoła NAPRAWDĘ dopiero się 
tworzyła! Nowowybudowany, jasny, przestronny budynek przeznaczony 
był w założeniu na sale katechetyczne. Adaptacja do potrzeb szkoły nie 
była trudna, poza jednym szczegółem. Ogrzewanie! Marzliśmy do Bożego 
Narodzenia, a może ferii zimowych? Wszystko ma jednak dobre strony 
– tylko absolwenci pierwszego rocznika wiedzą jak smakuje gorąca herbata 
pita na lekcji matematyki. Herbata zamówiona na przerwie w sekretaria-
cie i przyniesiona do klasy równo z dzwonkiem przez zatroskaną naszym 
zdrowiem profesorkę. Zapowiedzianej klasówki tego dnia nie było.
 Zimą, w obecności komisji z kuratorium, pisaliśmy testy spraw-
dzające naszą dotychczasową wiedzę. Najwyraźniej wypadły one do-
brze, bo szkoła uzyskała prawa placówki publicznej. Co więcej, jedna 
z klas okazała się najlepszą w regionie. Cóż, na każdym kroku słyszeli-
śmy, że tworzymy historię, że właśnie nadajemy charakter naszej szkole, 
a  to zobowiązywało. 
 Te pierwsze lata to czas eksperymentów. Takim niewątpliwie był 
pomysł cotygodniowych lekcji fizyki w pracowni II Liceum. Inicjatywa 
skądinąd słuszna (powszechnie wiadomo, że łatwiej zapamiętać to, co się 
widzi i doświadcza) szybko została zawieszona, gdyż droga na zajęcia 
okazała się dłuższa niż one same. 

111 Prof. Magdalena Wojtkiewicz, z d. Sępioł, absolwentka KLO (1991-1995) w klasie 
prof. Danuty Medyńskiej.
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 Brak sali gimnastycznej rekompensowaliśmy sobie cotygodnio-
wym wyjazdem na basen do jednostki wojskowej. Trzeba to było widzieć! 
We środy pod szkołę podjeżdżał rozklekotany autokar i zabierał całą 
grupę. Kiedyś zdarzyło się, że spadł duży śnieg, jezdnie były nieprzejezd-
ne i kierowca nie mógł wjechać na wiadukt przy ul. Żeromskiego. Tego 
dnia szliśmy pieszo, w śniegu, z fantazją. Lekcji nie było, spóźniliśmy się, 
to oczywiste, ale doszliśmy wszyscy. Drugą godzinę wf mieliśmy w szkole, 
w największej sali lekcyjnej, gdzie na karimatach ćwiczyłyśmy aerobik
 Od początku założeniem szkoły było kształcenie młodego człowieka 
otwartego na świat. Zrozumiałe jest więc, że gdy nasi koledzy w innych 
liceach mieli zajęcia techniczne, my uczyliśmy się informatyki. W każdy 
poniedziałek, po południu, na placu Konstytucji 3 Maja odbywały się 
zajęcia w pracowni komputerowej, a tam, po dwie osoby przy małym, 
czarno-białym monitorze komputera bez myszki, przenosiliśmy dane 
z lewej tabeli Northona do prawej. System Windows dopiero raczkował.
 Potem przyszły lekcje w bibliotece (jakże innej niż teraz!) i w „sali 
kolumnowej”, która dziś nie jest na terenie liceum. Na naszych oczach szko-
ła się przeobrażała. Małe salki oazowe na piętrze połączono i stworzono 
nową klasę. Trochę tego żałowaliśmy, bo były fantastycznym miejscem 
spotkań na przerwach – przytulne, z poduchami do siedzenia na pod-
łodze. Biblioteka, z kilku półek w gabinecie Ks. Dyrektora, przeistoczyła 
się w imponujący księgozbiór i zyskała stałą siedzibę. Stojący dotychczas 
na korytarzu fortepian znalazł swoje miejsce w nowej świetlicy. Wszystko, 
co było naszym udziałem, było „pierwsze”. Pierwsza wycieczka zagra-
niczna do Londynu, pierwsi olimpijczycy, pierwsza studniówka, a na niej 
pierwszy polonez, pierwszy egzamin dojrzałości… Na rozdaniu świadectw 
maturalnych mieliśmy już sztandar szkoły, kilka dni wcześniej poświęcony 
przez Ojca Świętego. Nie dane nam jedynie było jechać do Rzymu: nasz 
rocznik „wkuwał” wtedy do egzaminów wstępnych na uczelnie. 
 Nie byliśmy idealni, oj nie. Wychowawcy, tak jak teraz, zmagali się 
z naszym uporem. Panie woźne, jak dziś, narzekały na niezmienianie butów. 
Próbowaliśmy wszelkimi sposobami wywalczyć sobie maksimum swobody 
i niezależności, przy minimum pracy i zaangażowania. Trudno dziś zliczyć 
nasze potknięcia: naganne zachowania (na przykład zapomnieliśmy na rajd 
klasowy zaprosić wychowawczynię), niestosowne odzywki, czasem wagary. 
Wszystkie winy nam przebaczono, abyśmy mogli starać się znowu. Obda-
rzeni nowym zaufaniem zdaliśmy egzamin z dojrzałości w Częstochowie, 
na rekolekcjach dla maturzystów. Informacja o podłożeniu bomby w Domu 
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Pielgrzyma został przyjęta z rozwagą, udało się zachować spokój. Całą noc 
spędziliśmy bez szemrania w sali kinowej na Jasnej Górze, w niewygodzie, 
śpiąc na fotelach. Ksiądz Prasek mówił potem, że jest z nas dumny.
 Cztery lata minęły jak z bicza strzelił. Wyjechałam na studia, 
ale mimo opuszczenia Radomia utrzymywałam stały kontakt z „budą”. 
Razem z innymi absolwentami jeździłam z pierwszoklasistami na sierp-
niowe obozy integracyjne. Uczestniczyliśmy we wszystkich ważniejszych 
wydarzeniach – tych smutnych, gdy w obliczu groźby rozwiązania liceum 
„stawaliśmy murem” w obronie szkoły i tych radosnych, jak choćby jubile-
usz 10 lat istnienia. Nie sposób przecież zapomnieć, odciąć się od miejsc 
i ludzi, którzy tyle znaczą, którzy ukształtowali nas, mnie, jako dojrzałego 
i odpowiedzialnego człowieka.

 Czas płynie. Panta rei. Teraz ja jestem nauczycielem, codziennie 
zmagam się z uczniowskimi żartami, próbuję im pokazać to, co piękne, 
mądre, dobre. Cieszę się z najmniejszych sukcesów, przeżywam porażki. 
Chciałabym kolejnym pokoleniom oddać choć trochę tego, co sama dosta-
łam hojną ręką. Czasem stojąc za biurkiem nie dowierzam, że to ta sama 
szkoła. Zmieniło się tak wiele! Nawet numeracja sal jest inna i przyspa-
rza mi ciągłego szukania właściwej, bo „przyzwyczajenie drugą naturą  
człowieka”. 
 Niezmienna pozostała radość filipińska, duch młodości, otwartości 
na innego człowieka, troska o jego dobro, rozwój w zgodzie z wartościa-
mi chrześcijańskimi. „Bo coś w szaleństwach jest młodości”, co cały czas 
„w duszy gra” i każe wciąż na nowo poznawać otaczający świat, próbować 
tego, co nieznane, choć tak dawno odkryte. W tej szkole od zawsze można 
liczyć na życzliwość i pomocną dłoń, zarówno będąc uczniem, jak i na-
uczycielem. 
 Gdy inne radomskie licea obchodzą swoje jubileusze, nasze pięt-
naście lat nie wygląda imponująco. Gdzież nam do półwiecza, gdzież do 
stulecia! Dla mnie jednak jest to bardzo długo. To większość mojego życia, 
dojrzewanie, młodość, teraz życie zawodowe, które związałam właśnie 
z tym liceum. I choć dawno zamknęłam drzwi budynku z szyldem „SZKO-
ŁA”, to nadal przede mną stoi drogowskaz z takimż napisem. Moje liceum 
jest teraz dalej moją drogą, zmieniłam tylko rolę. Przeszłam na drugą 
stronę biurka.

Magdalena Wojtkiewicz
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3. Wnioski podsumowujące wspomnienia

 Przedstawione wyżej wspomnienia absolwentów napłynęły drogą 
elektroniczną jako spontaniczne, dłuższe refleksje pośród wielu innych, 
krótkich pozdrowień od tych, którzy potwierdzili udział w Jubileuszu XV-
lecia szkoły lub usprawiedliwili swoją nieobecność. Natomiast nauczyciele, 
których wspomnienia zamieszczono, zostali zaproszeni do swobodnego 
napisania swoich refleksji. Chociaż prezentowana dokumentacja stanowi 
zaledwie przyczynek do szerszej jakościowej oceny Katolickiego Liceum 
przez jej zasadnicze podmioty, to jednak umożliwia sformułowanie kilku 
wniosków podsumowujących. 
 Wspomnienia absolwentów i nauczycieli, wyrażone bez żadnych 
wskazań i oczekiwań problemowych, ukazują nie tylko subiektywne do-
świadczenie, lecz także stanowią próbę obiektywizacji funkcjonowania 
szkoły w jej zasadniczych obszarach: organizacyjnym, wychowawczo-
opiekuńczym i dydaktycznym.
 W dziedzinie organizacyjnej podkreśla się we wspomnieniach trud-
ne początki szkoły: braki w wyposażeniu w środki dydaktyczne, kłopoty 
z ogrzewaniem sal lekcyjnych, ciągły rozwój infrastruktury, trudności 
w realizacji zajęć z informatyki i wychowania fizycznego.
 W zakresie dydaktycznym uczniowie i nauczyciele eksponują do-
bry poziom nauczania (Ziewiecka, Wiraszka, Malinowski, Medyńska), 
osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych (Medyńska), przydatność ży-
ciową nauki języków obcych (Malinowski). Godne uwagi jest świadectwo 
doświadczonego nauczyciela o możliwości swobodnego poszukiwania 
i głoszenia prawdy w procesie edukacyjnym (Medyńska).
 W zakresie formacji osobowościowej szkoła oceniona jest przez 
absolwentów jako drogowskaz umożliwiający mądrze poruszać się 
w dorosłym życiu (Malinowski). Podkreśla się wychowawczy aspekt 
jej rodzinnego klimatu. Dobra atmosfera w środowisku uczniowskim 
i w gronie pedagogicznym oraz w relacjach uczeń – nauczyciel, pozba-
wionych anonimowości, jest szczególnym doświadczeniem absolwentów 
i nauczycieli jako wyraźny atut funkcjonowania liceum. Dzięki temu jedni 
i drudzy chętnie identyfikują się ze szkołą w różnych, czasem trudnych 
jej sytuacjach (Wojtkiewicz). 
 Okazuje się, że mobilność turystyczno-pielgrzymkowa szkoły, 
przekraczając horyzont doświadczenia szkolnego, stanowi dla uczniów 
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i nauczycieli również istotną wartość poznawczą i religijną (Wojtkiewicz, 
Medyńska).
  Z dystansu czasu absolwenci doceniają wkład nauczycieli w ich for-
mację intelektualną i osobowościową (Ziewiecka, Wiraszka, Malinowski, 
Wojtkiewicz), sugerując wysokie wymagania stawiane im jako uczniom. 
Nauczyciele zaś oceniają pracę w szkole jako sprzyjającą okoliczność 
w swoim pedagogicznym spełnieniu (Medyńska).
 Wspomnienia absolwentów i nauczycieli są wyrazem ich emocjo-
nalnej więzi ze szkołą i troski o jej chrześcijańską tożsamość (Manowski). 
W skrótowej i wybiórczej formie potwierdzają skuteczność funkcjonowa-
nia liceum w jego podstawowych funkcjach edukacyjnych: wychowawczej, 
opiekuńczej i dydaktycznej.
 Prezentowane wspomnienia inspirują do badań jakościowych nad 
działalnością Katolickiego Liceum, z uwzględnieniem opinii jej absolwen-
tów i emerytowanych nauczycieli.
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Zakończenie
 Piętnaście lat działalności radomskiego „Katolika” jest historią 
niezwykłej przygody, niemożliwej do realizacji w perspektywie „tamtych 
czasów”, co minęły w 1989 roku. Na tę przygodę złożyła się szybka reakcja 
na znaki zmieniającej się rzeczywistości, nieplanowane wcześniej dążenie 
do założenia szkoły bliskiej uczniom i radosnej humanizmem św. Filipa 
Neri – „Sokratesa chrześcijańskiego”, nowoczesnej wobec współczesnych 
możliwości i wyzwań przełomu wieków. Pragmatyczny wyraz tej fascy-
nującej przygody określiła organizacja liceum od podstaw, w każdym 
zakresie jego funkcjonowania: rozbudowy infrastruktury, rozwoju bazy 
dydaktycznej, tworzenia programu edukacyjnego, nieustannej adaptacji 
do zmieniających przepisów prawa oświatowego, zwłaszcza w okresie 
reformowania polskiego systemu edukacji. W tej ostatniej dziedzinie 
Katolickie Liceum okazało się szkołą realizującą główne założenia re-
formy oświaty, szczególnie dotyczących personalizacji systemu edukacji, 
wszechstronnego wychowania uczniów, traktowanego w KLO jako in-
tegralne, nauczania powiązanego z kreowaniem umiejętności i postaw. 
Wiele elementów reformy Katolickie Liceum wdrażało z wyprzedzeniem, 
niejako z natury swojej istoty i posłannictwa.
 Przeprowadzona analiza wskazuje na dwie charakterystyczne 
cechy działalności liceum: tożsamość i zmiana. Tożsamość zapewnia re-
spektowanie misji szkoły katolickiej i jej personalizmu chrześcijańskiego, 
odwagę wychowawczą i wspieranie całościowego rozwoju wychowanków: 
fizycznego, psychicznego, społecznego, kulturowego (intelektualnego) 
i duchowego. Zmiana implikuje rozwój i doskonalenie szkoły we wszyst-
kich dziedzinach jej działalności: organizacyjnej, wychowawczo-opiekuń-
czej i dydaktycznej. Strategiczna ciągłość racjonalnych zmian zadecyduje 
o dynamicznym rozwoju szkoły.
 Strategia zmiany w zakresie organizacyjnym obejmuje przede 
wszystkim rozwój infrastruktury: budowę sali gimnastycznej nie tylko dla 
potrzeb szkoły, lecz także dla środowiska lokalnego oraz udostępnienie 
atrium dla uczniów liceum; doskonalenie bazy dydaktycznej, zwłaszcza 
do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz powszechnego wdra-
żania technologii informatycznej w kształceniu wszystkich przedmiotów 
i ścieżek edukacyjnych.
 Strategia wychowawcza ma zapewnić realny wymiar wychowaniu, 
bez pozorów typowych dla biurokracji. Konieczna jest stała moderniza-
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cja programów oraz integracja wszystkich podmiotów szkoły: uczniów, 
nauczycieli i rodziców wokół przyjętego i wdrażanego systemu wartości. 
Doskonalenia domaga się realizacja godzin wychowawczych, opartych 
na adekwatnym programie, w trzyletnim cyklu. Niezwykle istotne jest 
podtrzymywanie rodzinnego klimatu szkoły oraz serdecznej relacji po-
między nauczycielami a uczniami.
 Strategia dydaktyczna implikuje zaangażowanie nauczycieli na 
rzecz indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Proces indywi-
dualizacji przyczyni się do systematycznego rozwoju intelektualnego 
i sprawnościowego wychowanków, wpłynie na jakość składanych egza-
minów maturalnych.
 Strategia opiekuńcza zmierza do zapewnienia powszechnego 
dostępu do szkoły wszystkim chętnym uczniom, wymaga planowania 
i realizacji takiej taktyki finansowej, która godzi samowystarczalność 
ekonomiczną liceum z oczekiwaniami uczniów i rodzin niezamożnych. 
Dotychczasowa praktyka potwierdza taką możliwość.
 Strategia formacyjna kładzie nacisk na stałe podnoszenie kompe-
tencji nauczycieli: intelektualnych, pedagogicznych i osobowościowych, 
ku mistrzostwu zawodowemu oraz pełnemu świadectwu humanistycz-
nego i chrześcijańskiego życia. 
 Strategia tożsamościowa jest ciągłą troską o to, aby Jezus Chrystus 
był rzeczywiście w centrum środowiska szkolnego, a proces edukacyjny 
syntezą wiary, kultury i życia. 
 Wdrażanie powyższych strategii prowadzi ku szkole twórczej, 
którą cechuje innowacyjność w każdej dziedzinie jej funkcjonowania. 
Dzięki temu nabierają autentyzmu słowa św. Filipa Neri skierowane 
do młodzieży: szczęśliwi jesteście, ze waszą Alma Mater jest radomski 

„Katolik”, szczęśliwi jesteście, że tu możecie wzmacniać i rozwijać wasz 
talent do czynienia dobra. Jednocześnie nauczyciele i pracownicy szkoły 
mogą powiedzieć, że są szczęśliwi, ponieważ mają takich wychowanków, 
którzy pragną tworzyć projekt swojego życia otwarty na mądrość, a nade 
wszystko na dobro. 
 Spojrzenie ku przyszłości napawa nadzieją, bowiem dotychcza-
sowa działalność Katolickiego Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa 
Neri w Radomiu oraz zdolność do dynamicznych zmian wskazuje na 
perspektywę jego rozwoju jakościowego oraz animacyjnego wkładu 
w środowisko lokalne, eklezjalne, oświatowe, a przede wszystkim rodzinne  
uczniów szkoły. 
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Słownik wybranych  
pojęć pedagogicznych

Misja szkoły — jest samookreśleniem się placówki, odpowiada na py-
tania: czym jest, po co istnieje, w jaki sposób zamierza realizować swoje 
posłannictwo, czyli „konkretyzuje ona ogólny cel działania placówki” 
(D. Elsner). Jest to wyjście od teraźniejszości ku przyszłości, od podstaw 
ideowych i tożsamości ku wyznaczonemu celowi. Misja jest zatem syntezą 
tożsamościową szkoły, umożliwia konstrukcję wszystkich programów 
i form jej działalności. 

D. Elsner (red.), Jak planować rozwój placówki oświatowej, Chorzów 2001.

Podstawa programowa — zasadniczy akt prawny rządowego resortu 
odpowiedzialnego za oświatę i wychowanie; reguluje proces edukacyjny 
w przedszkolach i we wszystkich typach szkół: podstawowej, gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej; opisuje proces wspomagania rozwoju dzieci i mło-
dzieży oraz ich edukacji; zawiera kanon podstawowych treści nauczania 
oraz kształcenia umiejętności, a także wskazuje na pożądane postawy 
i wartości w wychowaniu przedszkolnym i szkolnym.

Podstawa programowa, w: red. B. Milerski i B. Śliwerski, Leksykon PWN. Pedagogika, Warsza-
wa; Rozporządzenie MENiS w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dn. 26 II 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 
51, poz. 458 z póź. zm.).

Program szkoły — zestaw zintegrowanych programów: dydaktycznego 
(określonego w dokumentach prawa oświatowego programem naucza-
nia), wychowawczego i profilaktycznego. Program dydaktyczny szkoły 
stanowi zestaw poszczególnych programów nauczania zintegrowanego, 
blokowego, przedmiotowego oraz w zakresie ścieżek edukacyjnych, które 
powinny zawierać całość podstawy programowej. Program wychowawczy 
całościowo opisuje „wszystkie treści i działania o charakterze wychowaw-
czym” (podstawa programowa) realizowane przez wszystkich nauczycieli. 
Program profilaktyki obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze 
profilaktycznym, dostosowane do sytuacji i potrzeb uczniów. Struktura 
programu szkoły obejmuje: cel (cele szczegółowe, zadania edukacyjne), 
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treści (nauczania, wychowania, profilaktyki), procedurę osiągania celu 
(m.in. metody i środki), ewaluację.

Rozporządzenie MENiS w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dn. 26 II 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 51, 
poz. 458 z póź. zm.); H. Komorowska, O programach prawie wszystko, Warszawa 1999; F. Be-
reźnicki, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2004; W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, 
Warszawa 2004.

Szkoła katolicka — jednostkowa organizacja edukacyjna, której za-
daniem jest kształcenie oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Zgodnie 
z polskim prawem oświatowym może być prowadzona jako szkoła 
publiczna lub niepubliczna (z prawami szkoły publicznej) przez osoby 
prawne (diecezje, parafie, instytuty zakonne, stowarzyszenia i fundacje) 
oraz osoby fizyczne. W tym aspekcie jest podstawową jednostką systemu 
edukacji, podlegającą m.in. państwowemu nadzorowi pedagogicznemu. 
Jako instytucja oświatowa Kościoła Katolickiego funkcjonuje za zgodą 
i pod nadzorem władzy kościelnej (biskupa diecezjalnego), zatrudniając 
nauczycieli posiadających kompetencje merytoryczne oraz moralne sto-
sowne do jej natury i posłannictwa (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 
803). Program dydaktyczno-wychowawczy szkoły jest integralną syntezą 
podstawy programowej obowiązującej w polskim szkolnictwie z chrześ-
cijańską koncepcją świata, człowieka i wychowania, czyli syntezą wiary, 
kultury i życia. Całość programu edukacyjnego (nauczania, wychowania 
i profilaktyki) inspirowana jest wartościami chrześcijańskimi. Środowisko 
wychowawcze szkoły charakteryzuje klimat wolności i miłości. Dzięki 
temu jest otwarta dla każdego ucznia, bez względu na jego wyznanie 
i światopogląd. Cel szkoły stanowi wspieranie pełnego, integralnego 
rozwoju wychowanka ku dojrzałości ludzkiej (humanizacja, socjalizacja) 
i chrześcijańskiej (ewangelizacja). 

Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallottinum 1984; Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim 
w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallottinum 1967; Rada Szkół Kato-
lickich w Polsce, Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła, Szczecin 2002; A. M. Perrone, Scuola 
cattolica, Enciclopedia pedagogica, t. VI, Brescia 1994; B. Rozen, Szkoła katolicka, Leksykon 
pedagogiki religii, red. C. Rogowski, Warszawa 2007;  A. Maj, Szkolnictwo katolickie w III RP 
(1989-2001), Warszawa 2002. 

Wartość — „oznacza to, co jest cenne, godne pożądania i co stanowi 
(powinno stanowić) przedmiot szczególnej troski oraz cel ludzkich dążeń, 
a także kryterium postępowania człowieka” (K. Chałs). Wartość bywa 
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odnoszona do osób, rzeczy, sytuacji, zjawisk, idei, itp. oraz do ich okre-
ślonych właściwości. W starożytnej i średniowiecznej filozofii wartość 
ogólnie określano terminem dobro. W klasycznej filozofii problematyka 
wartości sytuuje się w obrębie metafizyki, antropologii i teorii poznania. 
Współcześnie wartości i ich teoria na ogół stanowią przedmiot odrębnej 
dziedziny filozofii jaką jest aksjologia, traktowana także interdyscy-
plinarnie. Problematyka wartości odwołuje się do ludzkiej egzystencji. 
Wartości zawsze występują wobec człowieka a człowiek wobec warto-
ści. W ujęciu filozoficznym wartości dzielą się na pozytywne (dodatnie) 
i negatywne (ujemne). Sposób istnienia wartości ujmowany jest w dwóch 
przeciwstawnych stanowiskach: subiektywizmu (podmiotowy, względny 
status wartości albo niemożność ich poznania – Epikur, I. Kant) oraz 
obiektywizmu aksjologicznego (niezależny i bezwzględny status wartości 

- Sokrates, Platon, Arystoteles, św. Tomasz, G.E. Moore, M. Scheller, J. Tis-
chner). Począwszy od starożytności eksponuje się w filozofii i w kulturze 
jako podstawowe i najwyższe wartości, zwane uniwersalnymi: prawdę, 
dobro i piękno oraz tworzy hierarchię wartości. W personalizmie oraz 
w chrześcijaństwie podstawą hierarchii wartości jest człowiek i jego 
integralna pełnowymiarowa wizja, obejmująca cielesność i duchowość 
osoby ludzkiej, jej wymiar fizyczny (organiczny), psychiczny (rozumność, 
wolność, zdolność do poznawania i miłości), społeczny, kulturowy, du-
chowo-religijny. W wychowaniu wartości określają cele i treści wspoma-
gania osobowego i moralnego rozwoju wychowanka, stanowią kryterium 
efektywności procesu wychowania. 

K. Chałas, Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, T. 1, Kielce-Lublin 2006; W. Cichoń, 
Aksjologiczne ujęcie procesu wychowania, w: red. F. Adamski, Człowiek – wychowanie – kultura. 
Wybór tekstów, Kraków 1993; S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii 
personalistycznej, Lublin 2006; J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1982; W.  Stróżowski, 
Filozofia wartości, „Znak” 1965 nr 17; T. Styczeń, Aksjologia, w: Encyklopedia katolicka, T. 1, Lublin 
1985.

Wizja szkoły — określa pozytywne wyobrażenie szkoły i realizacji jej 
działalności, kreuje obraz jej absolwenta, tym samym implikuje cele, za-
dania i plany, które należy podjąć dla urzeczywistnienia wyobrażonego 
obrazu szkoły oraz jej absolwenta. Wizja jest spojrzeniem z przyszłości 
na teraźniejszość. 

D. Elsner (red.), Jak planować rozwój placówki oświatowej, Chorzów 2001.
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Lp. Nazwisko Imię Kl.
1. Bicz Katarzyna 4b
2. Błoński Piotr 4a
3. Bojarska Małgorzata 4a
4. Byzdra Kinga 4c
5. Chęć Jacek 4a
6. Chrząstek Sylwia 4c
7. Chudy Konrad 4c
8. Chudzik Konrad 4b
9. Cis Magdalena 4b

10. Dański Grzegorz 4c
11. Gęsiak Paweł 4b
12. Grzyb Grzegorz 4b
13. Jemiołowska Patrycja 4c
14. Klęczaj Ewa 4b
15. Kropidłowska Anna 4a
16. Kula Magdalena 4c
17. Lechowski Łukasz 4a
18. Lisak Anna 4a
19. Łyżwiński Paweł 4c
20. Maj Edyta 4b
21. Majewska Katarzyna 4b
22. Malinowska Monika 4b
23. Matyjaszek Justyna 4c
24. Mazurkiewicz Dorota 4b
25. Michalak Ewelina 4c
26. Nakoneczny Hubert 4a
27. Nowotarski Michał 4c
28. Oracz Małgorzata 4b
29. Orzechowska Katarzyna 4b
30. Pajda Barbara 4a
31. Pawłowska Inga 4b
32. Perczak Bartłomiej 4c
33. Piątek Alicja 4c
34. Piątek Barbara 4c
35. Piełudź Bernadeta 4a
36. Ptasińska Eliza 4b
37. Puchała Justyna 4b

Lp. Nazwisko Imię Kl.
38. Pyrka Daniel 4b
39. Pytlewski Michał 4b
40. Rajkowska Marta 4c
41. Sępioł Magdalena 4b
42. Siwiec Aneta 4a
43. Siwiec Anna 4c
44. Skorża Joanna 4a
45. Skórnicka Bernadetta 4c
46. Słomka Tomasz 4b
47. Sobania Milena 4a
48. Sosnowska Anna 4b
49. Sroka Jarosław 4a
50. Szapiel Elżbieta 4a
51. Szczepaniak Paweł 4a
52. Szeliga Aneta 4b
53. Szymański Maciej 4b
54. Szymczyk Eliza 4b
55. Środa Izabela 4a
56. Tuźnik Małogorzata 4b
57. Walczak Elżbieta 4b
58. Warchoł Paulina 4c
59. Wąsik Ewa 4b
60. Wiraszka Iwona 4b
61. Wojcieszak Ewa 4c
62. Wolska Beata 4c
63. Wróbel Konrad 4a
64. Zaborowska Anita 4a
65. Zaburska Agnieszka 4c
66. Zielińska Irmina 4a

Wychowawcy:
kl. 4a – Alicja Nawrotek
kl. 4b – Danuta Medyńska
kl. 4c – ks. Mirosław Prasek COr

Absolwenci liceum — 1995

1. Absolwenci KLO do roku 2006
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Absolwenci liceum — 1996

Lp. Nazwisko Imię Kl.
1. Banach Łukasz 4b
2. Blejsz Kinga 4a
3. Chudzio Marta 4a
4. Czekalski Maciej 4b
5. Dąbrowska Karolina 4b
6. Fituch Michał 4a
7. Fomin Jakub 4b
8. Iwańska Agnieszka 4b
9. Jakubowski Artur 4b

10. Jastrzębska Paulina 4b
11. Jone Jolanta 4b
12. Kalita Agata 4b
13. Karbarz Magdalena 4a
14. Kobyłecka Małgorzata 4a
15. Kowalczyk Robert 4a
16. Kurowska Ilona
17. Kwapińska Katarzyna 4b
18. Leszczyńska Ewelina 4b
19. Lisak Małgorzata 4b
20. Mach Magdalena 4a
21. Małysa Kasandra 4b
22. Marcula Magdalena 4a
23. Mazur Tamara 4a
24. Mazurkiewicz Małgorzata 4b
25. Misztal Katarzyna 4a
26. Nogacka Małgorzata 4b
27. Nowak Zbigniew 4b
28. Nowotnik Magdalena 4a
29. Opałka Irmina 4a
30. Panek Radosław 4b
31. Pietrzyk Joanna 4b
32. Piotrowska Luiza 4a
33. Podgórski Norbert 4a
34. Podlewska Ewa 4a
35. Pytko Sylwia 4b
36. Rawicz Bogumił 4a
37. Rozesłaniec Grzegorz 4a
38. Sakowska Małgorzata 4a

Lp. Nazwisko Imię Kl.
39. Sekuła Marcin 4b
40. Siara Bartłomiej 4b
41. Sikora Jowita 4b
42. Skórnicki Radosław 4a
43. Sokół Arkadiusz 4b
44. Sowula Katarzyna 4b
45. Stępień Izabela 4a
46. Tomczyk Edyta 4b
47. Tutak Piotr 4a
48. Wolska Kinga 4b

Wychowawcy:
kl. 4a – Ewa Podgajna
kl. 4b – Małgorzata Piątkowska
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Absolwenci liceum — 1997

Wychowawcy:
kl. 4a – Jolanta Skuza
kl. 4b – Anna Bobryk-Chlipała

Lp. Nazwisko Imię Kl.
1. Berak Julianna 4a
2. Bolińska Ewa 4b
3. Bonewa Hristina 4a
4. Brodziak Katarzyna 4a
5. Citak Anna 4b
6. Drewin Małgorzata 4a
7. Foder Katarzyna 4b
8. Forysiak Anna 4b
9. Gęsiak Tomasz 4a

10. Gołębiowska Bernadetta 4a
11. Gospodarczyk Dorota 4b
12. Gospodarczyk Katarzyna 4b
13. Grzegorczyk Monika 4a
14. Grzeszczyk Karolina 4a
15. Gutkowska Anna 4a
16. Janicka Mirosława 4b
17. Kalbarczyk Anna 4b
18. Kamińska Agnieszka 4a
19. Kolasa Tomasz 4b
20. Kołtun Katarzyna 4b
21. Kondraciuk Roman 4b
22. Kośla Anna 4b
23. Kotlonek Agnieszka 4b
24. Kozłowski Jakub 4a
25. Krawczyk Katarzyna 4b
26. Kucharski Jarosław 4a
27. Kurobiowska Anna 4a
28. Laskowska Małgorzata 4a
29. Łyczak Agnieszka 4b
30. Mężyk Marcin 4b
31. Nowak Marcin 4b
32. Pajączkowska Anna 4b
33. Pasierbiński Marcin 4a
34. Piątkowska Kinga 4a
35. Płokita Maciej 4b
36. Podgórska Agnieszka 4b
37. Prokopowicz Olga 4b
38. Rudnicka Anna 4b

Lp. Nazwisko Imię Kl.
39. Sadkowska Aneta 4a
40. Siara Katarzyna 4b
41. Skoczylas Karol 4b
42. Sowa Sylwia 4b
43. Strzałkowska Joanna 4a
44. Sypiół Małgorzata 4a
45. Szczepanowski Mariusz 4a
46. Szczęsna Ewa 4b
47. Śliwa Dominika 4a
48. Witecka Agnieszka 4a
49. Wlazło Katarzyna 4a
50. Zaczek Elżbieta 4a
51. Załęska Ewa 4b
52. Ziółkowski Marek 4a
53. Zjawińska Renata 4a
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Absolwenci liceum — 1998

Wychowawcy:
kl. 4a – Krystyna Pietrzyk
kl. 4b – Małgorzata Chmielewska

Lp. Nazwisko Imię Kl.
1. Brodnicka Marta 4b
2. Cabaj Marek 4b
3. Czyż Barbara 4a
4. Foder Krzysztof 4b
5. Gagacka Anna 4b
6. Gołąbek Irena 4a
7. Grzyb Małgorzata 4b
8. Hermanowicz Monika 4b
9. Janus Marzena 4b

10. Jasińska Magdalena 4a
11. Jesionek Patrycja 4b
12. Jezierski Patryk 4a
13. Kosiak Kinga 4b
14. Kotowska Joanna 4a
15. Krajewska Anna 4b
16. Kurobiowski Konrad 4b
17. Łyżwa Magdalena 4b
18. Malinowski Andrzej 4b
19. Mąkosa Katarzyna 4a
20. Migacz Sebastian 4b
21. Nagrodzka Edyta 4b
22. Olszewski Paweł 4b
23. Paul Sebastian 4b
24. Pestka Przemysław 4a
25. Piekarska Anna 4b
26. Podgajny Łukasz 4b
27. Pogoda Anna 4a
28. Poneta Andrzej 4a
29. Prażmowska Katarzyna 4a
30. Prażmowska Marta 4a
31. Pyszczek Agnieszka
32. Rojek Magdalena 4a
33. Sałek Katarzyna 4a
34. Sawicka Anna 4a
35. Sieradzka Kamila 4b
36. Spólny Mariusz 4a
37. Styczyńska Justyna 4a
38. Suchecki Grzegorz 4a

Lp. Nazwisko Imię Kl.
39. Śliwińska Katarzyna 4b
40. Taurin Dagmara 4a
41. Tomczyk Magdalena 4a
42. Tyczyńska Maria 4b
43. Wolszakiewicz Małgorzata 4a
44. Woszczyk Piotr 4b
45. Wroński Łukasz 4b
46. Zapał Anna 4a
47. Zdybiewski Michał 4a
48. Żejmo Dorota 4b
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Absolwenci liceum — 1999

Lp. Nazwisko Imię Kl.
1. Bańcerowska Katarzyna 4a
2. Białkowska Agnieszka 4b
3. Błędowska Katarzyna 4c
4. Bujak Agnieszka 4a
5. Burek Sebastian 4a
6. Byzdra Dominika 4c
7. Domański Łukasz 4b
8. Figarska Irmina 4b
9. Fituch Marta 4a

10. Gębura Anna 4c
11. Gregorczyk Katarzyna 4a
12. Hernik Grzegorz 4b
13. Jasiński Przemysław 4b
14. Jaworski Łukasz 4a
15. Jemioł Katarzyna 4b
16. Kalińska Agata 4c
17. Karczewski Paweł 4a
18. Kępka Monika 4b
19. Klęczaj Iwona 4c
20. Koczur Agata 4c
21. Kołodziejczyk Katarzyna 4c
22. Korny Magdalena 4a
23. Kosterna Marta 4c
24. Kotlonek Małgorzata 4b
25. Kucharska Joanna 4a
26. Kulesza Wojciech 4c
27. Kwaśnik Małgorzata 4a
28. Lewińska Sylwia 4b
29. Ławida Paulina 4c
30. Łuczkiewicz Anna 4a
31. Majewski Tomasz 4c
32. Mazurkiewicz Janusz 4c
33. Molga Piotr 4c
34. Mroczek Romana 4b
35. Mularski Tomasz 4b
36. Noworyta Krzysztof 4a
37. Ochocki Paweł 4b
38. Okulska Magdalena 4c

Lp. Nazwisko Imię Kl.
39. Podlewska Kamila 4c
40. Podsiadły Paweł 4a
41. Pogoda Wojciech 4a
42. Potocka Magdalena 4a
43. Przytuła Emilia 4b
44. Puchała Paweł 4c
45. Remiszewska Anna 4c
46. Rojek Anna 4b
47. Sakowska Marta 4b
48. Sikorski Michał 4c
49. Skrzypczyk Aneta 4c
50. Soból Kamila 4a
51. Sokół Katarzyna 4b
52. Spólny Paweł 4b
53. Stefańska Anna 4a
54. Sulis Łukasz 4c
55. Szałas Dorota 4a
56. Ślufarska Maria 4c
57. Trybuła Łukasz 4a
58. Tytłak Katarzyna 4b
59. Wichowska Justyna 4a
60. Włodarski Jakub 4c
61. Wojcieszek Sylwia 4c
62. Wołkowska Anna 4b
63. Woźniak Anna 4b
64. Wróbel Magdalena 4c
65. Zięba Emilia 4a
66. Zięba Ewa 4c
67. Zubrzycka Iwona 4a

Wychowawcy:
kl. 4a – Michał Deja
kl. 4b – Alicja Nawrotek
kl. 4c – Danuta Medyńska
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Absolwenci liceum — 2000

Lp. Nazwisko Imię Kl.
1. Adameczek Radosław 4a
2. Bestry Agnieszka 4b
3. Białecka Monika 4b
4. Borowiecki Paweł 4b
5. Ceglarski Łukasz 4b
6. Celi Magdalena 4a
7. Chlipała Łukasz 4b
8. Chołuj Karolina 4a
9. Chudzińska Patrycja 4b

10. Dąbrowska Anna 4b
11. Drabik Katarzyna 4a
12. Druch Dominika 4b
13. Fereniec Dominika 4b
14. Fliszkiewicz Krzysztof 4a
15. Gidlewska Katarzyna 4a
16. Gola Anna 4a
17. Grudzień Małgorzata 4b
18. Grzyb Karolina 4a
19. Gumowska Justyna 4b
20. Hankiewicz Marcin 4a
21. Jaźwiec Katarzyna 4b
22. Kłaczkow Małgorzata 4b
23. Kobus Marcin 4b
24. Kopycka Dominika 4a
25. Kowalik Kamil 4b
26. Kozera Anna 4b
27. Krajewska Agnieszka 4b
28. Krekora Szymon 4a
29. Kurowska Emilia 4b
30. Lesica Agnieszka 4a
31. Leśniewska Ewa 4a
32. Łakomski Janusz 4a
33. Łukasik Łukasz 4b
34. Łyczek Małgorzata 4a
35. Michalska Anna 4a
36. Michałowska Magdalena 4b
37. Minuczyc Michał 4a
38. Niedzielska Magdalena 4a

Lp. Nazwisko Imię Kl.
39. Nowakowski Michał 4b
40. Orzechowska Maria 4b
41. Sajór Urszula 4b
42. Siek Tomasz 4a
43. Skass Małgorzata 4a
44. Skowron Łukasz 4b
45. Soja Anna 4a
46. Starzyński Karol 4a
47. Stefański Marcin 4b
48. Szyjko Jacek 4b
49. Towarek Przemysław 4b
50. Urban Maciej 4b
51. Wilczyńska Magdalena 4a
52. Wilk Anna 4b
53. Wojcieszek Anna 4b
54. Wojdat Anna 4b
55. Wojtkowicz Łukasz 4a
56. Zając Paulina 4b
57. Zawal Anna 4a
58. Zawisza Magdalena 4a
59. Żaczko Piotr 4a
60. Żurowska Monika 4a

Wychowawcy:
kl. 4a – Małgorzata Piątkowska
kl. 4b – Anna Bobryk-Chlipała
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Absolwenci liceum — 2001

Lp. Nazwisko Imię Kl.
1. Aranowski Krzysztof 4b
2. Balana Agnieszka 4b
3. Bąk Łukasz 4c
4. Borowiecka Anna 4b
5. Brodowska Katarzyna 4c
6. Bulzacka Kamila 4c
7. Dąbrowska Paulina 4c
8. Domańska Marta 4c
9. Domański Maciej 4c

10. Fąfara Anna 4c
11. Fogiel Radosław 4c
12. Gagacka Justyna 4b
13. Gajewska Anna 4c
14. Galińska Maria 4b
15. Gąsior Grzegorz 4b
16. Glegoła Agnieszka 4b
17. Grabowska Agnieszka 4b
18. Gregorczyk Iwona 4b
19. Gregorczyk Katarzyna 4c
20. Gut Anna 4b
21. Iwiński Rafał 4a
22. Jakubowski Bartłomiej 4a
23. Janik Joanna 4a
24. Jurczak Ireneusz 4b
25. Kępka Iwona 4b
26. Kloczkowska Paulina 4b
27. Kowalczyk Justyna 4a
28. Krawczyk Michał 4b
29. Kundzicz Ewelina 4c
30. Lenart Luiza 4a
31. Leszczyńska Ludwika 4a
32. Maćkowiak Jakub 4c
33. Marcula Kamila 4a
34. Mieśnik Piotr 4c
35. Mitek Jakub 4c
36. Mordak Luiza 4c
37. Moskwa Michał 4b
38. Mroczkowska Anna 4c

Lp. Nazwisko Imię Kl.
39. Opala Kamila 4b
40. Orzechowski Piotr 4a
41. Osiński Karol 4c
42. Pawlik Agnieszka 4b
43. Pypeć Natalia 4a
44. Różyński Marek 4c
45. Sawicki Marcin 4c
46. Skowrońska Marta 4b
47. Sobczak Marta 4b
48. Solarska Paulina 4a
49. Staniaszczyk Anna 4c
50. Suchomska Marta 4b
51. Szary Anna 4c
52. Szmidt Piotr 4c
53. Szymańska Monika 4c
54. Śmietanka Anna 4a
55. Tatar Lucyna 4c
56. Tuzimek Monika 4a
57. Walkiewicz Grzegorz 4b
58. Włodarczyk Dorota 4a
59. Wójcicka Magdalena 4a
60. Wójtowicz Aleksandra 4b
61. Zawadzka Magdalena 4b
62. Zawiślak Maciej 4b

Wychowawcy:
kl. 4a – Henryk Suchomski
kl. 4b – Jolanta Skuza
kl. 4c – ks. Mirosław Prasek
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Absolwenci liceum — 2002

Wychowawcy:
kl. 4a – Krystyna Pietrzyk
kl. 4b – Alicja Nawrotek
kl. 4c – Maorzata Chmielewska

Lp. Nazwisko Imię Kl.
1. Antoniak Małgorzata 4b
2. Baliński Łukasz 4b
3. Budzowska Anna 4c
4. Bulzacka Agnieszka 4b
5. Cerfass Karol 4b
6. Chętkiewicz Magdalena 4b
7. Chrzanowska Katarzyna 4a
8. Chudzik Jacek 4a
9. Derlatka Marlena 4c

10. Fundowicz Agnieszka 4b
11. Galińska Anna 4a
12. Gawlik Paulina 4c
13. Górzyńska Katarzyna 4c
14. Gut Rafał 4a
15. Hackiewicz Grzegorz 4a
16. Jankowska Izabela 4b
17. Jaworski Przemysław 4b
18. Kamińska Joanna 4b
19. Karczewski Krzysztof 4a
20. Kielich Agata 4b
21. Kłosińska Agnieszka 4c
22. Kołacz Cezary 4a
23. Koperek Ilona 4b
24. Kornacki Łukasz 4b
25. Kosterna Anna 4c
26. Kozioł Olga 4c
27. Król Bartosz 4b
28. Krztuk Dominika 4c
29. Krzyżanowski Łukasz 4b
30. Kupiec Patrycja 4c
31. Latkowska Ewa 4b
32. Litwin Klaudyna 4c
33. Łaski Paulina 4c
34. Mąkosa Mateusz 4c
35. Misztal Adrianna 4a
36. Moszyńska Marta 4a
37. Nosowska Magdalena 4c
38. Nosowska Maria 4b

Lp. Nazwisko Imię Kl.
39. Pierzchała Daniel 4b
40. Płatos Kamil 4c
41. Podlewski Michał 4b
42. Potacki Wojciech 4a
43. Procka Ewa 4c
44. Pysiak Magdalena 4a
45. Rumieńczyk Bartosz 4a
46. Sander Olga 4b
47. Schubring Maria 4b
48. Serafin Maciej 4c
49. Siara Jakub 4b
50. Słotwińska Malwina 4c
51. Sobol Paulina 4b
52. Sołśnia Karolina 4a
53. Stańczykowska Justyna 4c
54. Szczęsna Ada 4c
55. Szpak Urszula 4b
56. Szymańska Natalia 4b
57. Trepczyńska Anna 4c
58. Urbański Dominik 4c
59. Walencik Anna 4c
60. Wąsik Iwona 4a
61. Wojaczek Aleksandra 4b
62. Wojciechowska Katarzyna 4a
63. Wojda Paweł 4a
64. Wojutyńska Katarzyna 4c
65. Wołkowska Agnieszka 4b
66. Zakrzewska Magdalena 4a
67. Żelawski Jakub 4a
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Absolwenci liceum — 2003

Wychowawcy:
kl. 4a – Wiesława  Pietraś
kl. 4b – Henryk Suchomski

Lp. Nazwisko Imię Kl.
1. Barańska Anna 4b
2. Białecka Anna 4a
3. Byzdra Małgorzata 4b
4. Chętkiewicz Kinga 4b
5. Czubak Anna 4b
6. Dąbrowski Piotr 4a
7. Dobrzański Tomasz 4b
8. Dziocha Grzegorz 4a
9. Fabiszewska Anna 4a

10. Fagasiński Łukasz 4a
11. Frankowska Emilia 4a
12. Gołębiowska Anna 4a
13. Gruszczyńska Małgorzata 4a
14. Gryka Magdalena 4b
15. Gutowska Kinga 4b
16. Jagielska Karolina 4a
17. Jakubowska Anna 4a
18. Kaleta Katarzyna 4b
19. Knyszyńska Karolina 4b
20. Kowalska Anna 4b
21. Kulak Marta 4a
22. Kwaśnik Piotr 4b
23. Maciąg Barbara 4b
24. Majcher Katarzyna 4a
25. Mazurkiewicz Karolina 4b
26. Oczkowska Magdalena 4b
27. Okólska Agata 4a
28. Oleksiak Joanna 4b
29. Pawelec Marta 4a
30. Pawińska Maria 4a
31. Pestka Wawrzyniec 4b
32. Piątek Karolina 4a
33. Piotrowska Elżbieta 4a
34. Piskor Grażyna 4a
35. Poręba Aleksandra 4b
36. Przybytniewska Anna 4b
37. Rut Iwona 4a
38. Sitek Dagmara 4b

Lp. Nazwisko Imię Kl.
39. Stanios Marta 4a
40. Szczodry Grzegorz 4a
41. Śliwa Artur 4a
42. Tatar Wojciech 4a
43. Tchórzewski Szymon 4a
44. Tomaszewska Ewa 4b
45. Toś Marek 4b
46. Trzaskowski Konrad 4b
47. Wieszczycka Dagmara 4a
48. Wojcieszek Joanna 4b
49. Wróblewski Artur 4b
50. Wydra Karolina 4a
51. Ziętek Mateusz 4a
52. Żmudzin Ewa 4b
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Absolwenci liceum — 2004

Wychowawcy:
kl. 4a – Anna Bobryk-Chlipała
kl. 4b – Michał Deja
kl. 4n – Ewa Podgajna

Lp. Nazwisko Imię Kl.
1. Adrjanowicz Aleksandra 4b
2. Baćmaga Anna 4b
3. Borzęcka Patrycja 4n
4. Brendel Łucja 4a
5. Cebula Sylwia 4a
6. Daniłowicz Kamila 4a
7. Dąbrowski Piotr 4a
8. Derlatka Katarzyna 4b
9. Dębowska Sylwia 4b

10. Dygas Małgorzata 4a
11. Dziocha Paweł 4a
12. Dziwirek Kamila 4a
13. Dziwirek Karolina 4a
14. Fąfara Katarzyna 4n
15. Fundowicz Michał 4a
16. Gęsiak Maria 4n
17. Gola Emila 4b
18. Gos Katarzyna 4a
19. Góra Marcin 4n
20. Jarosińska Katarzyna 4b
21. Jaśkiewicz Agata 4b
22. Jaworska Ewelina 4n
23. Jaworski Michał 4b
24. Jurek Kamila 4a
25. Kacperczyk Michał 4b
26. Kapuściński Tomasz 4n
27. Krąpiec Rafał 4a
28. Kurbiel Agata 4a
29. Leśnowolska Magdalena 4b
30. Ługowska Anna 4a
31. Łyżwa Katarzyna 4a
32. Łyżwa Mateusz 4b
33. Maciaszczyk Maciej 4b
34. Magiera Beata 4b
35. Małek Jakub 4n
36. Marcinek Olga 4a
37. Mastalerek Milena 4b
38. Mączkowski Piotr 4a

Lp. Nazwisko Imię Kl.
39. Miękus Katarzyna 4a
40. Milczarczyk Michał 4b
41. Mosiołek Renata 4b
42. Niczyj Joanna 4a
43. Olszewska Marzena 4b
44. Pasierbińska Ewelina 4n
45. Piądło Renata 4b
46. Płatos Monika 4a
47. Polak Anna 4b
48. Przybysz Piotr 4b
49. Puchała Agata 4a
50. Puchała Katarzyna 4b
51. Rozesłaniec Iga 4n
52. Rulski Michał 4b
53. Rus Aleksandra 4n
54. Rzeczkowska Katarzyna 4b
55. Skoczylas Szymon 4a
56. Stachurski Mateusz 4a
57. Stańczykowski Bartosz 4b
58. Stawarczyk Monika 4b
59. Szpotański Oskar 4n
60. Szymczak Paweł 4a
61. Taraś Beata 4b
62. Tomasik Katarzyna 4a
63. Troll Marta 4a
64. Turzyńska Maria 4b
65. Tytłak Agnieszka 4a
66. Wachowicz Małgorzata 4b
67. Warchoł Katarzyna 4n
68. Witkowska Monika 4b
69. Wojutyński Michał 4n
70. Woźniak Jakub 4n
71. Zajkowska Marta 4a
72. Zdziech Karol 4a
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Absolwenci liceum — 2005

Wychowawcy:
kl. 3a – Alicja Nawrotek
kl. 3b – Małgorzata Chmielewska
kl. 3c – Jolanta Skuza

Lp. Nazwisko Imię Kl.
1. Adamczak Rafał 3b
2. Adamczyk Łukasz 3a
3. Bąk Łucja 3c
4. Chudzik Katarzyna 3b
5. Czapla Mateusz 3b
6. Dezór Agnieszka 3b
7. Dróżdż Tomasz 3b
8. Dusiński Michał 3c
9. Figura Paweł 3b

10. Fogiel Marcin 3c
11. Gos Magdalena 3a
12. Grad Marcin 3c
13. Gwiazda Jakub 3b
14. Hernik Joanna 3a
15. Jamka Karol 3b
16. Jasiński Karol 3a
17. Jaskólska Justyna 3b
18. Kamiński Zenobiusz 3a
19. Konarska Kamila 3a
20. Kononowicz Dariusz 3a
21. Kowalczyk Agnieszka 3b
22. Krak Dariusz 3a
23. Kruszyna Piotr 3b
24. Krzemińska Ewelina 3b
25. Kubat Michał 3a
26. Lament Michał 3a
27. Leszczyńska Matylda 3c
28. Leśnowolska Katarzyna 3c
29. Luboch Maria 3b
30. Makulec Aleksandra 3a
31. Mamińska Monika 3a
32. Nędzi Emilia 3c
33. Nowakowski Paweł 3b
34. Nowocień Aneta 3b
35. Pierzchała Monika 3a
36. Piszczek Jacek 3a
37. Podsiadła Elżbieta 3c
38. Pronin Bartłomiej 3c

Lp. Nazwisko Imię Kl.
39. Puchała Agnieszka 3a
40. Pyszczek Łukasz 3c
41. Rafalak Kamila 3a
42. Rączkiewicz Kacper 3a
43. Rogólska Agnieszka 3c
44. Romaszkiewicz Karolina 3b
45. Rosińska Ewa 3b
46. Rozesłaniec Sandra 3a
47. Sadkowska Dorota 3c
48. Sarnowicz Anna 3c
49. Sępioł Łukasz 3c
50. Skrzyński Przemysław 3b
51. Słomka Jarosław 3b
52. Słyk Agata 3c
53. Sowa Monika 3c
54. Sowiński Wiktor 3a
55. Stańczykowska Iwona 3b
56. Stańczykowska Joanna 3a
57. Stępień Mateusz 3a
58. Szczerbińska Ewa 3b
59. Szmidt Michał 3b
60. Szmit Mikołaj 3c
61. Szymczak Joanna 3b
62. Trzmiel Anna 3c
63. Turek Sylwia 3c
64. Wiech Paweł 3a
65. Wieczorek Michał 3a
66. Wolszczak Edyta 3a
67. Zieleziński Jacek 3b
68. Żarłok Marcin 3c
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Absolwenci liceum — 2006

Wychowawcy:
kl. 3a – Wiesława Pietraś
kl. 3b – Jolanta Sochaj
kl. 3c – ks. Mirosław Prasek COr

Lp. Nazwisko Imię Kl.
1. Avagyan Edita 3c
2. Bajek Karolina 3c
3. Bednarczyk Anna 3a
4. Bobryk Aleksandra 3b
5. Bomba Michał  3b
6. Borusiński Hubert 3a
7. Cencelewicz Marta 3c
8. Ciężkowski Jakub 3c
9. Czarnecka Paulina 3a

10. Deja Aleksandra 3b
11. Dżygadło Weronika 3b
12. Fila Karolina  3a
13. Glibowska Karolina 3c
14. Jaworska Dominika 3b
15. Kapturska Monika 3a
16. Kasperska Małgorzata 3c
17. Kołtunowicz Krzysztof 3c
18. Koralewski Mateusz 3b
19. Krupa Michał 3b
20. Kryszeń Jakub 3a
21. Krzysztofczyk Daniel  3a
22. Krzyżanowska Anna 3a
23. Lis Michał 3b
24. Maj Piotr 3c
25. Majchrzak Łukasz 3c
26. Mazurkiewicz Ewa 3a
27. Michalczyk Magdalena 3b
28. Mizera Monika 3c
29. Mosiołek Mariusz  3a
30. Nakoneczny Jacek 3b
31. Nosowska Aleksandra 3c
32. Nowak Paweł 3a
33. Paduszek Agata 3c
34. Pawełek Eliza 3b
35. Pawlak Martyna 3a
36. Posiadała Piotr 3a
37. Pyszczek Kamila  3c
38. Rutka Malwina 3c

Lp. Nazwisko Imię Kl.
39. Rutka Olga 3c
40. Rybińska Karolina 3c
41. Rychlicka Joanna 3b
42. Sajór Julita 3b
43. Sasin Michał 3c
44. Sekuła Przemysław 3a
45. Skałbania Wojciech 3c
46. Stańczykowska Katarzyna 3c
47. Sulis Grzegorz 3b
48. Szymańska Izabela 3b
49. Szymański Kacper  3c
50. Świniarska Kamila  3a
51. Tarasińska Karolina 3b
52. Trzciński Mateusz 3b
53. Trzebieniak Małgorzata 3b
54. Wierzbicka Anna 3b
55. Wójcik Anna 3b
56. Wróblewski Michał 3b
57. Zając Konrad 3a
58. Ziętek Agnieszka 3b
59. Ziętek Aleksandra 3a
60. Ziętkowska Judyta 3c
61. Żelazny Adam 3a
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2. Nauczyciele KLO 1991-2006

Lp. Imię Nazwisko Przedmiot Praca
  1. Bożena Antoniak j. angielski 1994-
  2.Tomasz Barański informatyka 2000-
  3. Bogdan Barszcz w. f. 1996-1997
  4. Bogdan Bernat fizyka 1991-1992
  5. Jarosław Bielas informatyka 1999-2000
  6.Anna Bobryk-Chlipała j. polski 1992-
  7. Małgorzata Borudzińska-Frąk j. polski 1999-2000
  8. Bogusław Chlipała filmoznawstwo 1993-1998
  9. Małgorzata Chmielewska fizyka 1993-
10. ks. Albert Chruśniak religia 1999-2003
11. Michał Deja j. polski 1994-
12. Maria Dobrowolańska j. polski 1998-2002
13. Paweł Drużcz w.f. 1996-1997
14. Marek Figaszewski p.o. 1991-
15. Gertruda Fila j. niemiecki 1991-1993
16. Halina Gieżyńska ekonomia 1995-1998
17. Elżbieta Grabska teatrologia 1991-2004
18. Izabela Gutkowska religia I-VI 2004
19. Elżbieta Halama j. francuski 1993-
20.Artur Jagiełło wos 2006-
21. Maja Janczykowska-Kuna j. polski 2005-
22.† ks. Józef Jaskulski religia IX-XII 2003
23.Teresa Jesionek geografia 2002-
24. ks. Andrzej Jędrzejewski wos 1994-
25. Elżbieta Kancler-Ludwicka j. polski 1998-1999
26.Andrzej Karcz informatyka 1994-
27. Beata Karpeta-Peć j. niemiecki 1994-
28. Elżbieta Kielska ekonomia 1994-1995
29. Katarzyna Kluczny j. niemiecki 1999-
30.Agnieszka Kobierska muzyka 1992-
31. Renata Konarska biblioteka 1994-
32. Jerzy Korczak w. f. 1993-1996
33. Barbara Kozłowska przedsiębiorczość 1998-
34. Ilona Kozubek biologia 1998-
35. Edyta Krawczyk matematyka 2003-
36. Małgorzata Król j. polski 1999-2000
37. Jacek Książka j. niemiecki 2000-2004
38. Krzysztof Kubik w. f. 1996-1997
39. Mariola Kwiatek j. francuski 1992-1993
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Lp. Imię Nazwisko Przedmiot Praca
40.Anna Łaszanowska historia sztuki 1995-
41.Wojciech Ługowski teatrologia 1997-
42. ks. Adam Maj dyrektor szkoły, filozofia 1991-
43. Roland Manowski historia sztuki 1993-1993
44.Anna Szafruga filmoznawstwo 2005-
45. Monika Martyniuk j. niemiecki 1995-1996
46. Janusz Mazurkiewicz w. f. 1991-
47. Maria Mazurkiewicz w. f. 1992-1993
48. Danuta Medyńska j. polski 1991-1999
49.Alicja Nawrotek matematyka 1991-
50.† Małgorzata Okowińska biblioteka 1993-2001
51. Beata Okulińska filmoznawstwo 2000-2001
52. Elżbieta Orzechowska historia 1991-1993, 2006-
53. Halina Owczarek chemia 1991-1998
54. s. Barbara Pańkowska j. polski 1999-
55. Janusz Peć j. niemiecki 1994-1995, 2005
56. Małgorzata Piątkowska j. angielski 1991-
57. Joanna Pieregończuk-Kowalska filozofia 2003-
58.Wiesława Pietraś j. polski 2000-
59. Krystyna Pietrzyk matematyka 1993-
60. Roman Pniewski informatyka 1991-1993
61. Ewa Podgajna j. niemiecki 1991-
62. Elżbieta Podlaska j. polski 2003-2005
63. ks. Mirosław Prasek religia 1991-
64.Anna Rudny biologia 1998-
65. Jolanta Rychlicka-Olas j. polski 1998-1999
66. Katarzyna Sałek j. niemiecki II-VI 2005
67.Wojciech Sałek religia 2003-2004
68. Małgorzata Sander j. angielski 1994-
69. Janina Sawicka-Pypeć j. niemiecki 1996-2002
70.Anna Schubring j. francuski 1991-1992
71. Jolanta Skuza historia 1993-
72. Jolanta Sochaj biologia 1991-
73. Małgorzata Starck w.f. 2002-
74. Urszula Strzelczyk j. polski 1994-1994
75. Bolesław Strzemiński w. f. 1997-2000
76. Kazimiera Suchomska chemia 1998-
77.† Henryk Suchomski geografia 1991-2003
78. Grażyna Suliga pedagog 2004-
79.Anna Swat fizyka 1992-1993
80. Małgorzata Szmit greka, łacina 1992-
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Lp. Imię Nazwisko Przedmiot Praca
81. Krzysztof Szwarc j. polski 2004-
82. Monika Tadej j. niemiecki II-VI 2005
83. Ewa Ways biologia 1993-2000
84. Henryka Wiech psycholog 2004-
85. Lidia Wieteska j. niemiecki 1996-1997
86. Magdalena Wojtkiewicz j. polski 2004-
87. Marian Woźniak w. f. 2000-
88. s. Alina Zelek religia 2004-
89. Dariusz Żytnicki historia 1993-1993

Lp. Imię Nazwisko Przedmiot Praca
  1. Katarzyna Brzeska sklepik 1999-2002
  2. Rafał Celej informatyk 2001-
  3. Anna Chętkiewicz woźna 1991-1992
  4. Henryka Gola woźna 1997-
  5. Maria Kalszczak k-k administr.-finansowy 1991-1996
  6. Anna Kałuża archiwum 1999-
  7. Małgorzata Kiliańczyk-Zielezińska sekretariat 2000-
  8. Anna Kiraga sekretariat 1996-1997
  9. Wiesław Kisiel recepcja 1998-
10. Bogusław Kosiec recepcja 1997-1998
11. Teresa Kowalska pielęgniarka 1998-
12. Zofia Nagrodzka woźna 1996-1997
13. Katarzyna Pączek sekretariat 1997-2002
14. Maria Rózicka woźna 1998-
15. Joanna Stachowicz k-k administr.-finansowy 1994-
16. Bożena Szajnowicz woźna 1991-
17. Krystyna Timoszyk woźna 1992-1997
18. Grażyna Urbańska pielęgniarka 1993-1997

3. Personel administracyjny KLO 1991-2006
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4. Udział uczniów KLO w konkursach i olimpiadach 1991-2006 

 Sukcesy szkoły zazwyczaj mierzone są osiągnięciami uczniów 
w konkursach i olimpiadach. Tytuł laureata, finalisty, wysokie miejsce 
w rywalizacji określają nieprzeciętną wiedzę, umiejętności i pracowi-
tość uczniów oraz zaangażowanie nauczycieli. Budzą szacunek, a nawet 
podziw. Jednak sukcesem każdej szkoły są codzienne zmagania uczniów 
uwieńczone powodzeniem, umiejętność pokonywania przez nich rożnych 
trudności i przekraczania barier niemożności. Chociaż to sukcesy niena-
głośnione, pozbawione reklamy, to jednak kształtują życie poszczególnych 
uczniów i dają satysfakcję zawodową nauczycielom. Prezentując niektóre 
osiągnięcia KLO w konkursach i olimpiadach, pragniemy wszystkim 
absolwentom i uczniom szkoły pogratulować ich małych i większych 
sukcesów. Mamy nadzieję, że one zaowocują w ich dojrzałym życiu.

1992/1993 
  1. Wojewódzkie Zawody Matematyczne.
 Michał Pytlewski z II b, uczeń Alicji Nawrotek, zajął II miejsce. 
  2. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.
 W eliminacjach wojewódzkich Eliza Ptasińska z II b, przygotowana przez 

Elżbietę Grabską, otrzymała wyróżnienie. 
  3. Międzyszkolny Chór im. Mikołaja z Radomia prowadzony w V LO przez 

Agnieszkę Kobierską, w skład którego wchodzą uczniowie KLO, zajął 
I miejsce w eliminacjach wojewódzkich.

1993/1994 
  1. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego.
 Michał Pytlewski z III b został finalistą eliminacji centralnych,  

Eliza Ptasińska z III b otrzymała wyróżnienie w zawodach II stopnia; 
uczniów przygotowała Danuta Medyńska. 

  2. Ogólnopolski konkurs Wiedzy Biblijnej w Krakowie.
 Dorota Mazurkiewicz z III b i Agata Kalita z II b, uczennice 

ks. Mirosława Praska COr zostały finalistkami i zajęły drużynowo 
V miejsce. 

  3. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Francuskiej.
 Marta Rajkowska z III c zajęła I miejsce w eliminacjach wojewódzkich,  

Kinga Byzdra z III c otrzymała wyróżnienie; uczennice przygotowała  
Elżbieta Halama. 
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  4. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. 
 Eliza Ptasińska z III b zajęła II miejsce w eliminacjach wojewódz-

kich, a Marta Rajkowska z III c otrzymała wyróżnienie uczennice 
przygotowała Elżbieta Grabska. 

  5. Ogólnopolski Konkurs Sacrum w Literaturze.
 Bernadetta Gołębiowska z I a zajęła II miejsce w eliminacjach 

wojewódzkich, Eliza Ptasińska z III b, Michał Pytlewki z III b,  
Ewelina Leszczyńska z II b otrzymali wyróżnienia, Małgorzata 
Tuźnik z III b zdobyła nagrodę publiczności; uczniów przygotowała 
Elżbieta Grabska. 

  6. Ogólnopolski Przegląd Chórów a Capella.
 Chór prowadzony przez Agnieszkę Kobierską z udziałem uczniów 

KLO zajął III miejsce w eliminacjach centralnych.

1994/1995 
  1. Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie.
 Jarosław Sroka i Hubert Nakoneczny, uczniowie z IV a przygotowani 

przez ks. Andrzeja Jędrzejewskiego, zostali laureatami eliminacji 
centralnych. 

  2. Olimpiada Filozoficzna.
 Bartłomiej Perczak z IV c i Paweł Gęsiak z IV b, uczniowie  

ks. Adama Maja COr, uczestniczyli w eliminacjach centralnych; 
Bartłomiej Perczak został finalistą olimpiady. 

  3. Olimpiada Wiedzy Religijnej.
 Agata Kalita z III b i Norbert Podgórski z III a, uczniowie  

ks. Mirosława Praska COr, zajęli III miejsce w eliminacjach cen-
tralnych. 

  4. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej.
 Agnieszka Iwańska z III b zajęła V miejsce, Ewelina Leszczyńska 

z III b – VII miejsce w eliminacjach centralnych; uczennice przygotował 
ks. Mirosław Prasek COr. 

  5. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o św. Filipie Neri.
 Katarzyna Sowula z III b zajęła III miejsce. 
  6. Olimpiada Historyczna.
 Edyta Maj z IV b zajęła VII miejsce w eliminacjach regionalnych. 
  7. Wojewódzkie Zawody Matematyczne.
 Marcin Nowak z II b, uczeń Alicji Nawrotek, zajął I miejsce, Jakub 

Kozłowski z II a, uczeń Krystyny Pietrzyk, otrzymał wyróżnienie.
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  8. XXV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego.
 Eliza Ptasińska, Megdalena Sępioł i Milena Sobania – uczennice 

mgr. Danuty Medyńskiej w zawodach II stopnia uzyskały wyniki 
wyróżniające zapewniając sobie ocenę celującą z języka polskiego.

 W zawodach tych wzięły również udział: Aneta Siwiec, Anna Siwiec, 
Ewa Klęczaj, Aneta Szeliga i Irmina Zielińska

1995/1996 
  1. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego.
 Sylwia Pytko z IV b, uczennica Anny Bobryk-Chlipały, uzyskała 

wyróżnienie w zawodach II stopnia. 
  2. Olimpiada Filozoficzna.
 Jowita Sikora z IV b otrzymała wyróżnienie w eliminacjach okręgo-

wych. 
  3. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Religijnej.
 Jarosław Kucharski i Tomasz Gęsiak, uczniowie z III a przygoto-

wani przez ks. Mirosława Praska COr, zostali laureatami eliminacji 
diecezjalnych. 

  4. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej.
 Dorota Gospodarczyk i Bernadetta Gołębiowska, uczennice 

z III a przygotowane przez ks. Mirosława Praska, zostały finalistkami 
eliminacji centralnych. 

  5. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.
 Magdalena Łyżwa z II b, przygotowana przez Elżbietę Grabską, za-

jęła I miejsce w eliminacjach wojewódzkich i otrzymała wyróżnienie 
w międzywojewódzkich. 

  6. Ogólnopolski Konkurs Sacrum w Literaturze.
 Magdalena Łyżwa z II b, przygotowana przez Elżbietę Grabską, 

zajęła I miejsce w eliminacjach wojewódzkich. 
  7. Zawody sportowe szkół niepublicznych Radomia.
 W rozgrywkach piłki nożnej drużyna KLO zdobyła III miejsce. W teni-

sie stołowym drużyna dziewcząt zajęła I miejsce, a drużyna chłopców 
II miejsce. Indywidualnie turniej tenisa dziewcząt wygrała Magdalena 
Wróbel z I c, a w turnieju chłopców Zbigniew Nowak z IV b zajął II 
miejsce. Zawodników przygotował Janusz Mazurkiewicz.
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1996/1997 
  1. Olimpiada Filozoficzna.
 Katarzyna Siara z IV b i Jarosław Kucharski z IV a, uczniowie 

ks. Adama Maja COr, uczestniczyli w eliminacjach centralnych. 
  2. Olimpiada Wiedzy Religijnej.
 Łukasz Wroński z III b i Magdalena Rojek z III a, uczniowie przy-

gotowani przez ks. Mirosława Praska COr, uczestniczyli w ogólno-
polskim finale olimpiady. 

  3. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej.
 Dorota Gospodarczyk z IV b, Małgorzata Grzyb z kl. III b, uczennice 

ks. Mirosława Praska COr, zostały finalistkami eliminacji central-
nych. 

  4. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II.
 Śp. Kinga Prokulska z I b znalazła się wśród wyróżnionych autorów 

najlepszych prac spośród ponad dwustu nadesłanych z całej Polski.

1997/1998 
  1. Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie.
 Krzysztof Foder z IV b, przygotowany przez ks. Andrzeja  

Jędrzejewskiego, został finalistą eliminacji centralnych. 
  2. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego.
 Anna Pogoda z IV a, uczennica Danuty Medyńskiej, otrzymała 

wyróżnienie w eliminacjach II stopnia. 
  3. Olimpiada Języka Francuskiego.
 Jakub Włodarski z III c, uczeń Elżbiety Halamy, został wyróżniony 

w eliminacjach II stopnia. 
  4. Olimpiada Historyczna.
 Łukasz Wroński z IV b, uczeń Jolanty Skuzy, został laureatem eli-

minacji II stopnia. 
  5. Olimpiada Wiedzy Religijnej.
 Małgorzata Grzyb z IV b, Katarzyna Sałek z IV a, Kamila Soból 

z III a, uczennice ks. Mirosława Praska COr, uczestniczyły w ogól-
nopolskim finale olimpiady. 

  6. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej.
 Szymon Krekora z II a i Aneta Skrzypczyk z III c, uczniowie 

ks. Mirosława Praska COr, zajęli w finale V miejsce drużynowo. 
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  7. Ogólnopolski Konkurs Biblijny pod patronatem Prymasa Polski.
 Anna Remiszewska z III c, uczennica ks. Mirosława Praska COr, 

została finalistką konkursu. 
  8. IV Mistrzostwa Polski w Pływaniu Szkół STO Radom-Spała ’97.
 Janusz Mazurkiewicz z III c zajął I miejsce na 100 m stylem dowol-

nym i stylem zmiennym, Elżbieta Poneta z I a – II miejsce stylem 
grzbietowym i III miejsce stylem zmiennym, Przemysław Jasiń-
ski z III b – III miejsce stylem klasycznym, KLO zajęło I miejsce 
w sztafecie stylem dowolnym dziewcząt, II miejsce w sztafecie stylem 
zmiennym dziewcząt, II miejsce w sztafecie stylem zmiennym chłop-
ców, III miejsce w sztafecie stylem dowolnym chłopców. Uczniów 
przygotował Janusz Mazurkiewicz. 

  9. Mistrzostwa Szkół Ponadpodstawowych Radomia w pływaniu.
 KLO zajęło I miejsce drużynowo w kategorii dziewcząt (Magdalena 

Wróbel z III c, Ewelina Kundicz z I c, Anna Mroczkowska z I c, 
Katarzyna Gregorczyk z I c), a Janusz Mazurkiewicz z III c – II 
miejsce na 100 m stylem dowolnym. Uczniów przygotował Janusz 
Mazurkiewicz. 

10. Turniej Szachowy Szkół Średnich Radomia.
 Wojciech Kulesza z III c i Bartosz Kulesza z I b zajęli IV miejsce dru-

żynowo.

1998/1999 
  1. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego.
 Magdalena Niedzielska z III a, uczennica Michała Dei, otrzymała 

wyróżnienie w zawodach II stopnia. 
  2. Dutsches Sprachdiplom.
 Sylwia Wojcieszek z IV c, uczennica Ewy Podgajnej, uzyskała certyfikat 

DSD II. 
  3. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej.
 Łukasz Ceglarski z III b i Łukasz Wojtkowicz z III b, uczniowie 

ks. Mirosława Praska COr, zostali laureatami, zajęli w finale III 
miejsce drużynowo. 

  4. Olimpiada Wiedzy Religijnej.
 Szymon Krekora z III a, uczeń ks. Mirosława Praska, został finalistą 

eliminacji centralnych, a w etapie diecezjalnym zdobył I miejsce. 
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  5. Europejski Konkurs Szkolny – Europa w szkole.
 Łukasz Ceglarski z III b, uczeń Elżbiety Kancler-Ludwickiej, zo-

stał finalistą i otrzymał wiele nagród, m. in. bilet upoważniający do 
podróżowania po całej Europie przez 1 wybrany miesiąc. 

  6. Ogólnopolski Konkurs „Sacrum w Literaturze”.
 Natalia Pypeć, Anna Śmietanka i Dorota Włodarczyk z II a uczest-

niczyły w eliminacjach regionalnych w kategorii „Poezja śpiewana”. 
  7. Ogólnopolski Konkurs Poezji B. Leśmiana Iłża ’99.
 Jakub Żelawski z I a, przygotowany przez Wojciecha Ługowskiego, 

otrzymał wyróżnienie. 
  8. Mistrzostwa Radomia Szkół Średnich w Pływaniu Radom ’99.
 Janusz Mazurkiewicz z IV c – I miejsce na 50 m. stylem dowolnym 

i III miejsce na 100 m. stylem zmiennym. 
  9. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego.
 Aleksandra Wójtowicz z III b, uczennica Michała Dei, otrzymała 

wyróżnienie w elminacjach II stopnia. 
10. Wielki Jubileuszowy Konkurs Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II.
 Michał Krawczyk z III b, uczeń ks. Mirosława Praska COr, został 

finalistą etapu diecezjalnego. 
11. Olimpiada Wiedzy Religijnej.
 Michał Krawczyk z III b, uczeń ks. Mirosława Praska COr, uzyskał 

wyróżnienie na etapie diecezjalnym. 
12. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej.
 Urszula Szpak z II b, uczennica ks. Mirosława Praska, wzięła udział 

w finale konkursu, a na etapie diecezjalnym zajęła I miejsce. 
13. Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej 

im. Skamandrytów.
 Jakub Żelawski z II a zdobył nagrodę II stopnia.

1999/2000 
  1. Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie.
 Krzysztof Fliszkiewicz z IV a i Paweł Borowiecki z IV b, uczniowie 

ks. Andrzeja Jędrzejewskiego, zostali finalistami eliminacji central-
nych. 

  2. Olimpiada Historyczna.
 Łukasz Chlipała, Łukasz Łukasik, Kamil Kowalik, uczniowie IV b 

i Tomasz Siek z IV a, uzyskali wyróżnienia w eliminacjach II stopnia. 
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  3. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej Katolickich Szkół Średnich.
 Łukasz Ceglarski i Łukasz Wojtkowicz z IV b, uczniowie  

ks. Mirosława Praska COr, zostali laureatami eliminacji centralnych. 
  4. Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczy PTTK „Poznajemy Ojczyznę”.
 Marta Suchomska z III b, uczennica Henryka Suchomskiego, zajęła 

I miejsce na etapie regionalnym. 
  5. Konkurs Ośmiu Wspaniałych.
 Łukasz Krzyżanowski z II b został jednym z laureatów.

2000/2001 
  1. Regionalny Konkurs Recytatorski „Łaźnia 2000”. 
 Karolina Kryszyńska otrzymała wyróżnienie.
  2. Indywidualne osiągnięcia sportowe
 Tomasz Dobrzański:
 – VI miejsce w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski Szkół Po-

nadpodstawowych
 – IV miejsce w olimpiadzie Młodzieży w Gdańsku
 – zajął II miejsce w Ogólnokrajowych Mistrzostwach Bałtyku. 
  3. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Religijnej.
 Anna Białecka z klasy IIIa – uczennica ks. Mirosława Praska COr 

– została finalistką. 
  4. Ogólnopolski Konkurs Biblijny.
 Maria Pawińska z klasy IIIa – uczennica ks. Mirosława Praska COr 

– została finalistką. 
  5. Konkurs Wiedzy o Mieście Kazimierzowskim.
 Michał Fundowicz kl. IIa – I miejsce, 
 Katarzyna Miękus kl. IIa – II miejsce, 
 Marta Zajkowska kl. IIa – II miejsce, 
 Anna Ługowska kl. IIa – III. 
  6. Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie.
 Grzegorz Walkiewicz z III b – uczeń ks. Andrzeja Jędrzejewskiego 

– został finalistą eliminacji centralnych. 
  7. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej Katolickich Szkół Średnich.
 Maria Pawińska z IIa – uczennica ks. Mirosława Praska COr – zo-

stała laureatką eliminacji centralnych 
 Michał Podlewski z IIIb – uczeń ks. Mirosława Praska COr – został 

laureatem eliminacji centralnych. 
  



182

  8. Deutsches Sprachdiplom.
 Paulina Dąbrowska, Ewelina Kudzicz, Aleksandra Mroczkowska, 

Radosław Fogiel z kl. IVc – uczniowie Ewy Podgajnej – uzyskali 
certyfikat DSD II. 

  9. Konkurs Wiedzy o św. Filipie Neri.
 Anna Kosterna, Dominika Krztuk, Paulina Łaski i Anna Przybyt-

niewska, uczennice – kl. IIIc – zajęły równorzędne I miejsce. 
10. Konkurs EXPO na szkolną stronę internetową.
 Radosław Fogiel z kl. IVc i Marcin Góra z kl. In autorzy strony 

internetowej szkoły w języku niemieckim, angielskim i francuskim 
i zostali laureatami konkursu i w nagrodę otrzymali wyjazd na EXPO 
w Hanowerze. 

11. Konkurs Recytatorski Bolesław Lesmian.
 Jakub Żelawski z kl. IVa otrzymał wyróżnienie I stopnia. 
12. „Na grani tysiącleci” – konkurs wiedzy o Prymasie Wyszyńskim.
 Urszula Szpak i Joanna Kamińska z kl. IVb – uczennice ks. Miro-

sława Praska COr i Jolany Skuzy – otrzymały wyróżnienie w finale 
konkursu. 

2001/2002 
  1. Olimpiada Języka Niemieckiego.
 Patrycja Kupiec z kl. IVc i Olga Sander z kl. IVb – uczennice Ewy 

Podgajnej – wzięły udział w II etapie.
  2. Olimpiady Historycznej.
 Piotr Kwaśnik, Barbara Maciąg i Ewa Żmudzin z kl. IIIb – ucznio-

wie Jolanty Skuzy – wzięli udział w II etapie. 
  3. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w Siedlcach.
 Dagmara Sitek z kl. IIIb zajęła III miejsce. 
  4. Olimpiada Wiedzy Religijnej w Częstochowie – „Wszystko postawiłem 

na Maryję”.
 Anna Fabiszewska i Katarzyna Majcher z kl. IIIa – uczennice 

ks. Alberta Chrusniaka COr. – zakwalifikowały się do etapu diece-
zjalnego. 

  5. XVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – 26 lutego 2002 roku. 
 Anna Walencik i Malwina Słotwińska z kl. IVc – uczennice przy 

ks. Mirosława Praseka COr – zakwalifikowały się do etapu regio-
nalnego.



183

  6. „Stan wojenny w świadomości bliskich” – konkurs ogłoszony przez 
Instytut Pamięci Narodowej – 26 października 2001 roku.

 Małgorzata Gruszczyńska z kl. IIIa – uczennica Jolanty Skuzy – 
zdobyła III nagrodę za pracę pt. „EX INIURIA IUS NON ORITUR”

  7. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
 Anna Baćmaga z kl. IIb – uczennica Michała Dei – wzięła udział 

w II etapie.
  8. Olimpiady Języka Francuskiego – 8 grudnia 2002 roku. 
 Katarzyna Kaleta z kl. IVb – uczennica Elżbiety Halamy – wzięła 

udział w II etapie.
  9. „Na grani Tysiącleci” – konkurs wiedzy o Prymasie Wyszyński 
 – 1 września 2001 roku. 
 Joanna Kamińska z kl. IVb – uczennica Jolanty Skuzy – znalazła 

się wśród finalistów.
 Małgorzata Antoniak z kl. IVb i Olga Sander z kl. IVb wzięły udział 

w etapie powiatowym; Urszula Szpak z kl. IVb wzięła udział w etapie 
wojewódzkim.

10. V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w Elblągu.
 Dagmara Sitek z klasy IIIb otrzymała wyróżnienie. 
11. V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej 2001. 
 Katarzyna Miękus z kl. IIa – wzięła udział w etapie finałowym.
 Małgorzata Deluga z kl. IIa – wzięła udział w etapie diecezjalnym.
 Uczennice przygotował ks. Mirosław Prasek COr.
12. XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej – 27 listopada 2001 

roku. 
 Łukasz Krzyżanowski, Piotr Kwaśnik, Barbara Maciąg, Artur 

Wróblewski i Ewa Żmudzin – uczniowie kl. IVb – uczestniczyli 
w eliminacjach okręgowych (II stopnia). Uczniów przygotowała  
Jolanta Skuza.

2002/2003 
   1. XV Olimpiada Filozoficzna.
 Emilia Frankowska z kl. IIIa zdobyła tytuł finalisty. Uczennicę przy-

gotowała pani Joanna Pieregończuk-Kowalska.
  2. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Religijnej „Bóg bogaty w Miło-

sierdzie” – 27 lutego 2003 roku. 
 Maria Troll z kl. IIIa i Anna Polak z kl. IIIb – zajęły IV i V miejsce 

w etapie diecezjalnym.   
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  3. X Ogólnopolski konkurs Wiedzy Biblijnej Szkół Katolickich – War-
szawa – 1 marca 2003 roku.

 Monika Witkowska z kl. IIIb – uczennica ks. Alberta Chruśniaka 
COr – zajęła IV miejsce w eliminacjach ogólnopolskich.

  4. VII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej.
 Paweł Dziocha i Piotr Mączkowski z kl. IIIa – uczniowie ks. Alberta 

Chruśniaka COr – zdobyli dwa pierwsze miejsca w etapie diecezjalnym 
i zakwalifikowali się do etapu ogólnopolskiego. 

  5. XLIV Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
 Magdalena Oczkowska i Konrad Trzaskowski z kl. IVb – wzięli 

udział w II etapie. 
   Iwona Wąsik z kl. IVa, Marlena Derlatka z kl. IVc i Karolina Sołśni-

ca z kl. IVa – zakwalifikowały się do etapuo okręgowego Olimpiady 
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

 Uczniów przygotował ks. Andrzej Jędzrzejewski.
  6. Ogólnopolski Konkurs „Parlamentarzyści w Polsce”.
 Wawrzyniec Pestka i Konrad Trzaskowski z kl. IVb – uczniowie 

ks. Andrzeja Jędrzejewskiego – wzięli udział w eliminacjach okrę-
gowych.

  7. XXIX Olimpiada Historyczna.
 Konrad Trzaskowski z kl. IVb – uczeń Jolanty Skuzy – uczestniczył 

w eliminacjach okręgowych.

2003/2004 
  1. Konkurs Wiedzy Biblijnej.
 Łukasz Majchrzak z kl. IVc – zajął I miejsce w etapie diecezjalnym 

i zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego. 
  2. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. 
 Michał Kasperski z kl. IIb – uczeń ks. Andrzej Jędrzejewskiego 

– wziął udział w eliminacjach II stopnia.   
  3. Olimpiady Języka Angielskiego. 
 Maria Turzyńska z kl. IVb – uczestniczyła w III etapie.
  4. XIV Olimpiada Teologiczna.
 Anna Trzmiel, Łucja Bąk i Marcin Żarłok z kl. IIc – wzięli udział 

w etapie diecezjalnym. 
  5. Olimpiada Historyczna.
 Magdalena Kosno i Andrzej Schönthaler z kl. IIIa – uczniowie 

Jolanty Skuzy – zakwalifikowali się do II etapu. 
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  8. Konkurs Historyczny Fundacji im. Stefana Batorego za pracę „Historia 
jednego życia”.

 Maria Turzyńska i Sylwia Dębowska z klasy 3b otrzymały specjalne 
wyróżnienie za pracę pt.: „Historia jednego życia”.

2004/2005 
  1. Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych – Szydłowiec 2005.
 Katarzyna Stańczykowska z kl. 3c otrzymała I nagrodę za grę aktorską. 
 Krzysztof Kołtunowicz z kl. 3c uzyskał II nagrodę za grę aktorską.
 Michał Lis z kl. 4b otrzymał główną nagrodę za grę aktorską.
  2. XV Olimpiada Teologiczna.
 Agnieszka Grela i Paweł Nowak z kl. 3a – uczniowie s. Aliny Zelek 

– wzięli udział w etapie diecezjalnym.
  3. Olimpiada Historyczna.
 Aleksandra Ziętek z kl. 3a, Michał Bomba z kl. 3b i Mariusz Mosio-

łek z kl. 3a – uczniowie Jolanty Skuzy – wzięli udział w eliminacjach 
okręgowych. Mariusz Mosiołek przeszedł do etapu ustnego. 

  4. Olimpiada Języka Angielskiego.
 Julita Sajór i Jakub Gwiazda z kl. 3b – wzięli udział w I etapie.
 Julita Sajór zakwalifikowała się do II etapu. 
  5. Olimpiada Języka Niemieckiego.
 Mateusz Karolewski – uczeń Ewy Podgajnej – zakwalifikował się do 

II etapu. 
  6. Ogólnopolski Konkurs Biblijny. 
 Julita Ziętkowska – z kl. 2c – uczennica s. Aliny Zelek fmm – za-

kwalifikowała się do etapu ogólnopolskiego.
  7. Ogólnopolski konkurs Wiedzy Biblijnej.
 Ewa Mazurkiewicz z kl. 3a, Aleksandra Ziętek z kl. 3a i Kacper 

Zyzek z kl. 1a – uczniowie s. Aliny Zelek fmm – wzięli udział w II 
etapie; w finale znalazła się Aleksandra Ziętek. 

12. XVI Olimpiada Filozoficzna.
 Kacper Zyzek z kl. 1a – uczeń Joanny Pieregończuk-Kowalskiej 

– otrzymał wyróżnienie za pracę, opublikowaną później w ogólno-
polskim Biuletynie Olimpiady Filozoficznej.

13. XVIII Olimpiada Filozoficzna.
 Judyta Ziętkowska z kl. 2c – została finalistką.
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2005/2006 
  1. Olimpiada Historyczna.
 Katarzyna Bomba zakwalifikowała się do części ustnej II etapu.
  2. Olimpiada Teologiczna.
 Paulina Chętkiewicz i Anna Dąbrowska wzięły udział w II etapie na 

poziomie diecezjalnym.
    
5. Osiągnięcia szkolnego teatru „Scene”

2004
Spektakl pt. „Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić Polaków 
portret własny” na podstawie tekstów K. I. Gałczyńskiego: I miejsce 
w Międzyszkolnym Konkursie Małych Form Teatralnych i Kabaretowych 
w Skaryszewie; I miejsce i nagroda Grand Prix „Złoty Gargulec” oraz 
nagroda reżyserska dla Wojciecha Ługowskiego w Ogólnopolskim 
Konkursie „Spotkania Zamkowe” w Szydłowcu; II miejsce oraz główna 
nagroda publiczności i młodzieżowego jury w IV Mazowieckim Przeglą-
dzie Teatralnym w Podkowie Leśnej.

2005
Spektakl pt. „Stypa” wg I. Iredyńskiego otrzymał II miejsce w Ogólno-
polskim Konkursie „Spotkania Zamkowe” w Szydłowcu.
Za kreacje aktorskie w spektaklu pt. „Jasny pokój dziecinny” wg  
I. Iredyńskiego Katarzyna Stańczykowska i Michał Lis otrzymali indy-
widualne nagrody dla najlepszych aktorów w Ogólnopolskim Konkursie 
„Spotkania Zamkowe” w Szydłowcu.

2006
Spektakl pt. „Męczeństwo Piotra Ohey’a” wg S. Mrożka otrzymał II 
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Spotkania Zamkowe” w Szydłowcu, 
I miejsce w IX Przeglądzie Teatrów Szkół Katolickich w Józefowie. 

Wszystkie spektakle reżyserował i scenariusze opracował Wojciech  
Ługowski – aktor Teatru Powszechnego w Radomiu i nauczyciel teatrolo-
gii w KLO, scenografię projektował i wykonał Wojtek Sałek – dziennikarz 
Radia „Plus”, muzykę opracowała Agnieszka Kobierska – nauczycielka 
KLO i Katolickiego Gimnazjum im. św. Filipa Neri w Radomiu.

Opr. Małgorzata Szmit, ks. Adam Maj COr i Anna Kałuża
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Dodatek
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Absolwenci liceum — 2007

Wychowawcy:
kl. 3a – Teresa Jesionek
kl. 3b – Micha Deja
kl. 3c – Małgorzata Piątkowska

Lp. Nazwisko Imię Kl.
1. Bartosz Mateusz 3b 
2. Bąba Katarzyna 3b
3. Bączek Bartłomiej 3c
4. Bednarczyk Mateusz 3a
5. Bednarska Anita 3c
6. Bernady Anna 3c
7. Chętkiewicz Paulina 3c
8. Chmielewska Anna 3c
9. Chochoł Norbert 3a

10. Dams Aneta 3a
11. Dawiec Piotr 3a
12. Dąbrowska Anna 3a
13. Deja Damian 3a
14. Duda Magdalena 3a
15. Fila Agnieszka 3c
16. Frydrykiewicz Agnieszka 3c
17. Gadecka Justyna 3c
18. Gościniewicz Piotr 3c
19. Grela Agnieszka 3a
20. Grymuła Anna 3c
21. Jarząbek Łukasz 3a
22. Jaśkiewicz Joanna 3c
23. Jemioł Patrycja 3a
24. Kaczorowski Paweł 3a
25. Kamiński Krzysztof 3a
26. Kowalczyk Anna 3a
27. Kroczak Marcin 3a
28. Kustra Anna 3b
29. Lenda Anastazja 3b
30. Luboch Weronika 3b
31. Łobodziński Marcin 3c
32. Mazur Aleksandra 3c
33. Mikołajczyk Dominik 3b
34. Minda Magdalena 3a
35. Molenda Kinga 3c
36. Mosiołek Sabrina 3a
37. Możyłowska Weronika 3a
38. Mruk Karolina 3c

Lp. Nazwisko Imię Kl.
39. Murawski Mateusz 3a
40. Nagrodzki Patryk 3b
41. Nowak Jakub 3a
42. Parszewski Mateusz 3b
43. Popczyńska Dorota 3a
44. Pronin Magdalena 3a
45. Rafalski Paweł 3a
46. Rafalski Piotr 3a
47. Rokicińska Natalia 3c
48. Rudka Milena 3c
49. Scherer Jacek 3a
50. Schönthaler Andrzej 3a
51. Swęd Paweł 3c
52. Szczepanowska Izabela 3c
53. Terc Cezary 3c
54. Wilczak Damian 3b
55. Wójcik Milena 3b
56. Zdral Przemysław 3a
57. Zielezińska Aleksandra 3a
58. Zyzek Kacper 3a
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Absolwenci liceum — 2008

Lp. Nazwisko Imię Kl.
1. Barszcz Małgorzata 3a
2. Bielawska Małgorzata 3a
3. Czapla Przemysław 3a
4. Długosz Julia 3a
5. Drążyk Kinga 3b
6. Duchnik Anna 3a
7. Gołąbek Klaudia 3a
8. Górka Katarzyna 3b
9. Gruszka Ilona 3b

10. Grzebień Aleksandra 3a
11. Jaworska Marta 3b
12. Karcz Anna 3b
13. Kwiatkowski Michał 3a
14. Lenartowicz Magdalena 3a
15. Leszczyńska Marcela 3a
16. Lis Mateusz 3a
17. Ługowski Bartosz 3b
18. Magiera Natalia 3a
19. Mieńkowski Igor 3a
20. Miler Sebastian 3a
21. Molga Olga 3b
22. Niedzielski Marcin 3b
23. Nizielski Tomasz 3a
24. Nowakowski Szymon 3b
25. Patynowska Weronika 3a
26. Piechowicz Katarzyna 3a
27. Płowiec Marta 3b
28. Powoniak Piotr 3a
29. Przybysz Karol 3a
30. Rudzka Martyna 3b
31. Sałek Anna 3a
32. Sieczkowska Karolina 3b
33. Skuza Tomasz 3a
34. Sobieniecka Olga 3a
35. Sokołowski Wojciech 3a
36. Solecka Aleksandra 3a
37. Stani Iwona 3a
38. Stanisławska Anna 3b

Lp. Nazwisko Imię Kl.
39. Stępień Marta 3b
40. Stojak Michał 3b
41. Szary Ewa 3b
42. Świtkiewicz Jakub 3b
43. Wlazło Beata 3b
44. Wlazłowski Mikołaj 3a
45. Wnukowski Radosław 3a
46. Wolbergier Agata 3a
47. Wrona Katarzyna 3a
48. Wróblewska Maja 3a
49. Zaceńska Dorota 3b
50. Zacharski Bartosz 3b
51. Zagożdżon Olga 3a

Wychowawcy:
kl. 3a – Alicja Nawrotek
kl. 3b – Jolanta Skuza
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Maturzyści — 2008/2009

Lp. Nazwisko Imię Kl.
  1. Avagyan Zhora 3b
  2. Banasińska Paula 3a
  3. Barańska Anna 3a
  4. Barański Bartosz 3a
  5. Barszcz Patryk 3c
  6. Bednarczyk Jakub 3a
  7. Biernacki Bartosz 3b
  8. Byzdra Miłosz 3c
  9. Całczyńska Emilia 3c
10. Cegłowska Katarzyna 3c
11. Chojnacki Marcin 3a
12. Ciach Kacper 3b
13. Cieślak Kamil 3b
14. Dylor Jacek 3a
15. Dyr Magdalena 3a
16. Dyzner Katarzyna 3b
17. Fogiel Michał 3c
18. Gozdek Melchior 3b
19. Jemioł Klarysa 3a
20. Jeżak Mateusz 3c
21. Kitowska Marta 3c
22. Koperska Adela 3a
23. Kopyciok Anna 3b
24. Kozieł Łukasz 3a
25. Krukowska Klaudia 3b
26. Kucharski Michał 3a
27. Kusio Adam 3c
28. Majewski Dawid 3b
29. Malmon Maciej 3c
30. Marciniak Katarzyna 3a
31. Marciniec Mateusz 3a
32. Minda Wojciech 3b
33. Nowaczek Bartłomiej 3a
34. Okólska Alicja 3c
35. Osińska Katarzyna 3c
36. Pactwa Katarzyna 3c
37. Paff Karina 3b
38. Pastuszka Michał 3c

Lp. Nazwisko Imię Kl.
39. Pawlik Joanna 3c
40. Peterman Paweł 3b
41. Pietrzyk Olga 3a
42. Pogodzińska Anna 3c
43. Purc Paulina 3c
44. Radziszewski Piotr 3a
45. Rosiński Maciej 3a
46. Różańska Natalia 3a
47. Rudnik Michał 3a
48. Rusak Paulina 3b
49. Rybiński Kamil 3a
50. Scherer Wojciech 3a
51. Siwiec Andrzej 3c
52. Skarbek Marta 3c
53. Skuza Krzysztof 3a
54. Słomka Beata 3c
55. Stachurski Piotr 3a
56. Studniarz Kamil 3c
57. Szmit Irmina 3c
58. Szyszka Daniel 3c
59. Tomikowski Tomasz 3c
60. Tundziowski Michał 3a
61. Wiatrowska Maria 3b
62. Wysmolińska Kasia 3a
63. Zacharski Mateusz 3b
64. Zahorska Joanna 3c
65. Zdral Patrycja 3a

Wychowawcy:
kl. 3a – Kazimiera Suchomska
kl. 3b – Krystyna Pietrzyk
kl. 3c – Jolanta Sochaj
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Wycinki prasowe
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Galeria zdjęć

Obraz św. Filipa Neri – patrona Katolickiego Liceum w Radomiu
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Uroczysta inauguracja działalności szkoły i poświęcenie budynku szkolnego 
– 16 IX 1991. Od lewej: ks. dyr A. Maj, senator J. Rejczak, ks. bp E. Materski, 
poseł J. Łopuszański, prezydent Radomia W. Gęsiak

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 1991/1992. Od lewej siedzą: A. Nawro-
tek, 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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Wizyta wiceministra oświaty Kazimierza Marcinkiewicza (przyszłego premiera) 
– 14 XII 1992
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Pielgrzymka młodzieży KLO do Rzymu z okazji 400-lecia śmierci św. Filipa 
Neri. Uroczyste poświęcenie sztandaru szkoły przez Ojca Świętego Jana Pawła II  

– 28 V 1995
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Ks. bp E. Materski przekazuje młodzieży KLO sztandar szkoły poświęcony przez 
Jana Pawła II

Rewers sztandaru z mottem św. Filipa Neri: „Szczęśliwi młodzi – macie czas 
aby czynić dobro”
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Dzień skupienia nauczycieli KLO w Studziannie (zdjęcie na górze) 
oraz w Mariówce i Skrzyńsku (zdjęcie na dole)
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Msza św. na zakończenie roku szkolnego 1999/2000. Od lewej: ks. P. Karasek,  
ks. bp. A. Odzimek, ks. A. Maj, A. Bobryk-Chlipała, M. Piątkowska

Spotkanie koła misyjnego z s. Premą Peeris z Indii
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Wizyta ks. bpa J. Chrapka w KLO – 13 III 2000
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Jubileusz X-lecia KLO – 2001

Wizyta posła S. Niesiołowskiego
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Prymas Polski ks. kard. J. Glemp, ks. bp Z. Zimowski i ks. bp S. Siczek w KLO 
– 18 III 2003 
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Wpis do księgi pamiątkowej
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Jubileusz XV-lecia KLO. Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa  
Z. Zimowskiego (zdjęcie na górze). Przemówienie wicekuratora J. Jone oraz prezy-
denta   Radomia Z. Marcinkowskiego i wiceprezydent A. Szczepańskiej (zdjęcie 
na dole)
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Jubileusz XV-lecia KLO – spotkanie absolwentów i gości w holu szkoły (zdjęcie na 
górze) oraz pracowników sekretariatu: M. Kalszczak, J. Stachowicz i M. Kiliańczyk-
Zielezińskiej (zdjęcie na dole)



216

Rekolekcje szkolne (zdjęcia na górze). 
Rocznica śmierci Jana Pawła II (zdjęcie na dole)
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Zielona szkoła’  2004

Wymiana z młodzieżą włoską
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Wymiana polsko-niemiecka. Na zdjęciu dolnym koordynatorzy wymiany: 
ks. M. Prasek, A. Wolf, D. Baumgartner i E. Podgajna
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Szkolny teatr SCENE. „Męczeństwo Piotra Ohey’a” (zdjęcie na górze), 
„XIX-wieczna polska szopka ludowa” (zdjęcie na dole)
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Sala nr 12 z wyposarzeniem audiowizualnym i komputerowym

Kaplica szkolna z obrazem M.B. Częstochowskiej 
poświęconym przez Jana Pawła II
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Biblioteka szkolna im. kard. C. Baroniusza

Pracownia komputerowa
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Kościół Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri p.w. M.B. Królowej Świata 
w Radomiu z fragmentem budynku szkolnego i kongregacyjnego
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