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a szczególnie nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi,
rodzicom i absolwentom, którzy razem ze mną współtworzyli historię
Gimnazjum Katolickiego im. Jana Pawła II w Gdyni (2000-2019)
w roku jego wygaszenia.
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PRZEDMOWA

W

ychowanie człowieka jest zawsze wpisane w konkretny kontekst
i uwarunkowania polityczne oraz społeczno-kulturowe.
Z tymi uwarunkowaniami należy się liczyć nie tylko w naukowej
reﬂeksji nad teorią, ale nade wszystko w reﬂeksji nad praktyką wychowawczą.
Jest to konieczne zwłaszcza wtedy, gdy chcemy rozmawiać o procesie
wychowania we współczesnej szkole. Tempo przemian dzisiejszego świata
sprawia, że kontekst wychowania i reﬂeksji nad nim zmienia się szybciej, niż
to było w epokach poprzednich.
Wychowanie jest procesem, który zawsze odbywa się między tradycją
a współczesnością. Zakorzenienie w tradycji jest podstawą i fundamentem,
ale nie może zamykać na wyzwania współczesności, które wynikają najczęściej
ze zmian mentalności, zarówno wychowanków, jak i wychowawców.
Zmiany te dokonują się pod wpływem przemian cywilizacyjnych i kulturowych, nowych technologii zdobywania i przekazu informacji; są one
tym gwałtowniejsze, im bardziej mamy do czynienia z epoką w jakimś
sensie przełomową. Początki XXI wieku – jak się wydaje – są takim
okresem przełomowym w historii, szczególnie widocznym w kręgu kultury
śródziemnomorskiej i atlantyckiej, czyli na Zachodzie. Znajdujemy się
w Polsce – przynajmniej od 20 lat – w nurcie tych przemian, a więc postępującej globalizacji, zakwestionowania dotychczasowej absolutnej ważności
norm moralnych i hierarchii wartości powiązanych z religią, indywidualizacji
postaw i zachowań moralnych współczesnego człowieka. Prowadzi to
niejednokrotnie do zakwestionowania dotychczasowej wizji wychowania
człowieka. Rodzi się przeto ważne pytanie o aktualność pedagogii, która
ma oparcie w Ewangelii Jezusa Chrystusa i tradycji chrześcijańskiego
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systemu wychowawczego. Rodzą się pytania o kształt nauczania, a zwłaszcza
wychowania. Oto niektóre z nich: Czy nurt personalistyczny w wychowaniu
należy do przeszłości? Jakie są w tym zakresie problemy i znaki nadziei?
Jak nurt ten realizować we współczesnej szkole?
Potrzeba odpowiedzi na te pytania przychodzi mi na myśl w chwili,
gdy mam przed sobą tekst pokaźnej pracy autorstwa ks. profesora
Wojciecha Cichosza zatytułowanej: Wychowanie integralne. Praktyczna
recepcja GIMNAZJUM w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II
w Gdyni 1992-2019. Praca ta powstaje w czasie, gdy kolejna reforma
edukacji „wygasza” powołane przed dwudziestu laty gimnazja i proponuje
nowy system szkolnej edukacji.
Działalność opisywanego w pracy Gimnazjum przypadła na czas, gdy
możliwe było powoływanie szkół prowadzonych przez osoby prawne, które
po spełnieniu koniecznych warunków i na mocy decyzji władz oświatowych
mogły otrzymywać uprawnienia szkół publicznych. Powstało w tym czasie
wiele katolickich szkół publicznych, dla których organem prowadzącym
jest kościelna osoba prawna, organem ﬁnansującym jednostka samorządu
terytorialnego, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny właściwe
kuratorium oświaty. Zdecydowana większość z nich cieszy się powodzeniem,
zapisów do tych najlepszych dokonuje się często wraz z urodzeniem się
dziecka. Na temat ich funkcjonowania napisano już sporo prac, także
dyplomowych na uczelniach. Z ciekawością więc zabrałem się do cierpliwego
przekopania się przez pokaźną monograﬁę konkretnej realizacji idei szkoły
katolickiej.
Na co zwróciłem uwagę na początku lektury? Autor pracy poważną jej
część poświęcił zagadnieniu, które nazwałbym ukazaniem fundamentów,
podstaw realizacji idei szkoły katolickiej. Jest to konieczne oświetlanie
przedpola zagadnienia. Autor poświęcił tej wprowadzającej i bardzo ważnej
sprawie dwie pierwsze części pracy. Części od trzeciej do siódmej traktują
o genezie i funkcjonowaniu Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana
Pawła II, nazywanego w pracy gdyńskim Katolikiem.
Odpowiedzi na postawione wcześniej pytania o nurt personalistyczny
w wychowaniu szkolnym i katolickość realizowanej tam formacji znajdziemy
najpierw w części I, gdzie jest mowa o źródłach szkoły katolickiej. Autor
podkreśla, że z chrześcijańskiej wizji człowieka wynika dla pedagogiki jako
nauki zadanie odzyskania i uratowania człowieka-osoby w jej ogólno-
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ludzkiej i wyjątkowej strukturze bytowej oraz urzeczywistnianie konkretnych procesów wychowawczych, mających na celu świadome odkrywanie
człowieczeństwa w człowieku. Przypomnę w tym miejscu, że personalizm
chrześcijański wniósł w kulturę europejską niepodważalne wartości,
dopełniające naukę o człowieku, jego wychowanie, stosunek do człowieka
w każdej jego sytuacji i ludzkiej kondycji. Jak zauważa T. Halik: „Zachód
nie zna wznioślejszej normy niż norma personalizmu i wyższej wartości
niż »osoba«, niezastąpiona indywidualność”1. Przedmiotem troski – jak to
podkreśla tradycja chrześcijańskiej doktryny wychowawczej – jest „człowiek
w swej jedynej i niepowtarzalnej rzeczywistości człowieczej, w której trwa
niczym nienaruszony »obraz i podobieństwo« Boga samego” (RH n. 13 i 14).
Myśl tę wyrażał wielokrotnie patron szkoły, papież Jan Paweł II, ukazując,
że respektowanie godności człowieka jako podmiotu i osoby jest istotnym
kryterium humanizmu czy antyhumanizmu tak indywidualnych ludzi,
jak też ideologiczno-społecznych systemów.
Jesteśmy wezwani, szczególnie w naszej sytuacji, do pamięci o tych
wartościach, które kształtowały kulturę człowieka przez tysiące lat i prowadziły go do ciągłego wysiłku „stawania się bardziej człowiekiem”, jak to
określił św. Jan Paweł II na początku swego pontyﬁkatu. Należy być świadomym wartości, które wniosła w nasze dziedzictwo ludzka kultura: szacunek dla prawdy, pragnienie wolności, altruizm i poświęcenie, solidarność,
przyjaźń i współczucie. U podstaw tych wartości leży niezbywalne dziedzictwo
chrześcijaństwa. Należy sobie jednak zdawać sprawę z zagrożenia, jakim
jest niebezpieczeństwo duchowej próżni w Europie. Chrześcijaństwo nie
może rezygnować z wysiłku duchowego odrodzenia naszego kontynentu
i dysponuje tu doświadczeniem wieków.
Chrześcijaństwo, akcentując personalistyczny aspekt prawdy o człowieku i nie odrzucając konieczności naukowych poszukiwań w służbie
człowieka, podkreśla z mocą, że nie wszystko, co jest możliwe technicznie,
jest jednocześnie dopuszczalne pod względem moralnym. Święty Jan
Paweł II podczas wizyty w UNESCO w Paryżu, 2 czerwca 1980 roku,
a więc niemal na początku swej papieskiej posługi, wygłosił przemówienie,
w którym powiedział m.in.: „w wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby
człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej »był«,
1

T. Halik, Zacheuszu! Kazania na niedzielę i święta, Kraków 2006, s. 213.
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a nie tylko więcej »miał« – ażeby poprzez to wszystko, co »ma«, »posiada«,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, ażeby również umiał
bardziej »być« nie tylko »z drugimi«, ale także i »dla drugich«”. Słowa te
wydają się być podstawowe i zasadnicze dla zrozumienia chrześcijańskiej
wizji wychowania człowieka jako osoby. W wychowaniu chrześcijańskim,
pojętym jako dążenie do zapewnienia integralnego rozwoju człowieka, chodzi
o kształtowanie osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie dla dobra społeczeństwa i Kościoła, dla dobra jednostki-osoby
ludzkiej, „w harmonijnym rozwoju wrodzonych zalet ﬁzycznych, moralnych i intelektualnych oraz w stopniowym nabywaniu coraz większego
poczucia odpowiedzialności za właściwe kształtowanie własnego życia”
(por. DWCH nr 1).
Jezus Chrystus jest pierwszym nauczycielem i wychowawcą, jest wzorem
dla każdego wychowawcy i wskazuje na podstawowy cel wychowania
chrześcijańskiego, którym jest ponowne odkrycie Ojca, jako pełnego miłości
początku drogi ludzkiego życia i jego kresu.
Nieco szersze wskazanie na znaczenie wizji wychowania opartej na
Objawieniu i tradycji wychowawczej Kościoła jest ważnym akcentem tej
pracy. Bez tego nie miałoby sensu szczegółowe opisywanie dziejów powstania
Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II, jego struktury i zasad,
codziennego funkcjonowania szkoły.
Także w tej drugiej części ukazującej życie szkoły znajdujemy
odpowiedź na postawione na początku tego tekstu fundamentalne pytania
o próbę realizacji chrześcijańskiego modelu wychowania, szczególnie jego
personalistycznej linii. Dla czytelnika bardziej zainteresowanego życiem
szkoły niż podstawami teoretycznymi jej funkcjonowania ciekawsze będą
te części pracy, które ukazują, w jaki sposób założenia chrześcijańskiej
wizji wychowania realizowane są w praktyce. Wiele o tym mówi już samo
sformułowanie jednego z podtytułów w części III: „Szkoła jako wspólnota
rodziców, nauczycieli i uczniów”. Lektura wspomnień uczniów, nauczycieli
i rodziców ukazuje, jak ważne były wartości realizowane w szkole, spotkania
z postaciami znaczącymi dla przyszłego życia wychowanków. Opis życia
szkoły pokazuje je w różnych odsłonach: od dzieła ewangelizacji, wychowania
przez kulturę, do bardzo interesujących i ambitnych dzieł współpracy
z innymi placówkami oświatowym, także zagranicznymi oraz współpracy
z uczelniami. Warto zwrócić uwagę na te relacje z życia szkoły, które ukazują
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aktywność kadry nauczycieli i wychowawców, motywujących uczniów do
rozwijania zainteresowań wykraczających poza szkołę i przygotowujących
ich do pełnienia ról w dorosłym życiu. Przygotowanie do życia jest bowiem
jednym z zasadniczych celów wychowania inspirowanego Ewangelią,
wychowuje bowiem do odpowiedzialności za Ojczyznę, także tę małą
ojczyznę, w której dzisiejsi uczniowie w przyszłości będą pełnić ważne role
społeczne. I to widać w opisie realizacji bardzo konkretnych zajęć i działań
szkolnego środowiska.
Jestem przekonany, że podjęty trud opisu recepcji GIMNAZJUM
w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni wskazuje,
że rzeczywiście jest tam realizowana wizja integralnego wychowania,
zgodna z nauką Patrona szkoły, wyrażoną jego słowami: „W wychowaniu
chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem”.
Publikacja nie tylko oświetla znaczenie realizacji modelu edukacji opartego
o Ewangelię Jezusa Chrystusa, ale będzie także dla absolwentów szkoły
na całe ich życie przypomnieniem dziedzictwa – w które byli wprowadzani – i ludzi, którzy tworzyli gdyński Katolik, jemu służyli i którym tyle
zawdzięczają.
ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz
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Wy jesteście solą dla ziemi.
Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić?
Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
(Mt 5, 13)

W

jednym z wędrownych cyrków duńskich wybuchł pożar.
Sytuacja wydawała się bardzo groźna. Przerażony dyrektor
cyrku koniecznie chciał powiadomić mieszkańców sąsiedniej
wsi o grożącym im niebezpieczeństwie. Ogień bardzo szybko przenosił
się przez wyschnięte, puste po zbiorach pola. Ale trudno było mu znaleźć
kogoś, kto mógłby zanieść to ostrzeżenie do wsi. Dziwnym trafem spotkał
gotowego już do występu błazna. Rad nierad, posłał błazna. Ten dobiegł do wsi
i bardzo głośno prosił mieszkańców, by szybko przybyli i pomogli gasić pożar
w cyrku. Ale wieśniacy uważali krzyki błazna tylko za świetny trik reklamowy,
który ma sprowadzić jak najwięcej ludzi na przedstawienie. Wszyscy klaskali
i zaśmiewali się do łez. Błazen miał ochotę raczej płakać, niż się śmiać.
Nie ustawał w błaganiach i tłumaczeniach, że to prawda, że cyrk rzeczywiście
się pali. Błazeńskie wysiłki wywoływały jeszcze większe wybuchy śmiechu.
Ludzie uważali, że błazen jest doskonały, że świetnie gra swoją rolę. I nikt nie
wyruszył do obrony cyrku. Tymczasem ogień przeniósł się do wsi. Na pomoc było
już za późno. I cyrk, i wieś spłonęły.
W przestrzeni edukacji i wychowania losy cyrkowego błazna dzielą dzisiaj
rodzice, dziadkowie, szkoła i Kościół. Muszą coraz częściej przestrzegać
przed niebezpiecznym pożarem tzw. postępowego myślenia i działania.
Przywołane opowiadanie o błaźnie Sørena Aabye Kierkegaarda (1813-1855)
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trafnie oddaje ich sytuację. Jak Kierkegaardowski błazen, wielokrotnie są
opacznie rozumiani, wyśmiewani bądź zupełnie lekceważeni. W epoce
zeświecczenia – cichego szemrania i wyprowadzania się chrześcijaństwa – oraz
odchodzenia od moralności religijnej, mówienie o drodze wartości nie
jest rzeczą ani łatwą, ani oczywistą. Papież Benedykt XVI w 2006 roku
w rzymskim Koloseum postawił jednoznaczną diagnozę współczesności:
„Zagubiliśmy sens grzechu! Dziś przez oszukańczą propagandę szerzy się
głupia apologia zła, absurdalny kult szatana, szalone pragnienie łamania
zasad, kłamliwa i pusta wolność, która wynosi kaprys, wadę i egoizm, ukazując
je jako zdobycze cywilizacji (…). Wydaje się, że mamy do czynienia z jakimś
anty-Początkiem, anty-planem, z diaboliczną pychą, która zamierza zmieść
rodzinę. Człowiek chciałby na nowo wymyślić człowieczeństwo, zmieniając
reguły samego życia, reguły nadane przez Boga (Rdz 1, 27; 2, 24). A jednak
zastępowanie Boga nie będąc Bogiem jest bezgraniczną bezczelnością, jest
najbardziej niebezpieczną awanturą”2.
Jeżeli świat, w którym żyjemy, porównać do cyrku, to bez wątpienia
jednym ze współczesnych błaznów, którzy pragną zapobiegać owej bezczelnej
awanturze, jest Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni,
w którym kształci się ponad 500 uczniów: Katolickie Liceum Ogólnokształcące (1992- ), Gimnazjum Katolickie (2000-2019), Katolicka Szkoła
Podstawowa (2017- ). Gdyński Katolik jest placówką publiczną, rodzice
nie ponoszą kosztów kształcenia. To jedna z najlepszych szkół katolickich
w Polsce. Z punktu widzenia przepisów kościelnych szkołę „uważa się
za katolicką, gdy jest kierowana przez kompetentną władzę kościelną
lub kościelną osobę prawną (diecezję, paraﬁę, zgromadzenie zakonne)
albo też została uznana za katolicką na mocy dokumentu wydanego przez
uprawnioną władzę”3. Z kolei legislacja państwowa umożliwia zakładanie
szkół prowadzonych przez osoby prawne (np. stowarzyszenia katolickie),
które po spełnieniu określonych warunków i na mocy oddzielnej decyzji

2
Słowa te Benedykt XVI wypowiedział w Wielki Piątek w rozważaniach modlitewnych przy
III i VII stacji Via Crucis – https://papiez.wiara.pl/doc/372980.Droga-Krzyzowa-Koloseum-2006
[dostęp: 19.04.2019].
3
Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Religijny wymiar wychowania w szkole katolickiej,
Rzym 1988, 4.
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władz oświatowych mogą otrzymać uprawnienia szkół publicznych4.
Przy aprobacie organu ﬁnansującego dopuszcza się również zakładanie
katolickich szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest
kościelna osoba prawna, organem ﬁnansującym jednostka samorządu
terytorialnego, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny właściwe
kuratorium oświaty5.
Szkoła katolicka, jak każda placówka oświatowa, ma za zadanie uczyć
i wychowywać. Normą wychowania (ideałem wychowawczym) jest tutaj
dążenie do objęcia ucznia pełną formacją (integralną i harmonijną), zarówno
„w odniesieniu do dobra wspólnego społeczności, jak i w odniesieniu do celu
ostatecznego. Dzieci i młodzież powinny być tak wychowywane, aby mogły
harmonijnie rozwijać swoje przymioty ﬁzyczne, moralne oraz intelektualne,
zdobywać coraz doskonalszy zmysł odpowiedzialności, przygotować się do
czynnego udziału w życiu społecznym”6.
Tożsamość i działalność gdyńskiego Katolika determinuje fundamentalne odniesienie do chrześcijańskiej koncepcji świata (genealogia i antropologia divina – człowiek rozumiany jako dziecko Boże), w której centrum jest
Chrystus. To orientuje nauczanie i stanowi podstawę wychowania jako swoisty
kompas czy busola. Drugim ﬁlarem jest rozwój intelektualny ucznia. Wiara,
rozumiana jako przyjęcie miłości Boga i wypełnienie Jego woli, zakłada,
że powinnością osoby ludzkiej jest rozumne poznawanie stworzonego przez
Boga świata, podążanie za prawdą i jej odczytywanie poprzez rzetelne
wypełnianie obowiązków szkolnych i formowanie własnej osobowości.
Szkoła powinna zatem pomóc swoim wychowankom dojść do syntezy wiary
i kultury: wprowadzając harmonię (integrację) między wiarą a rozumem,
duszą i ciałem, między tym, co racjonalne, a tym, co duchowe i niewidzialne7.

4
Por. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329
z późn. zm.
5
Por. W. Cichosz, Formacyjna rola szkoły katolickiej. XV-lecie gdyńskiego „Katolika” 1992-2007,
Gdynia 2007, s. 44.
6
Tenże, Klasyczne Liceum i Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni 1992-2002,
Gdynia 2002, s. 5. Por. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Szkoła katolicka Rzym 1977,
w: Służyć wzrastaniu w prawdzie i w miłości. Wybór dokumentów Kościoła na temat szkoły katolickiej
i wychowania, red. J. Poniewierski, Kraków 2009, 30.
7
Por. K. Chałas, Funkcja wzoru osobowego w edukacji aksjologicznej, w: Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi dr. hab. Zbigniewowi Markowi
SJ w siedemdziesiątą rocznicę urodzin pod redakcją naukową Anny Walulik CSFN i Janusza Mółki SJ,
Kraków 2017, s. 447.
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To swoiste wychodzenie z biosu (człowiek jako istota biologiczna) poprzez
agos (środowisko i prowadzenie wychowawcze) i etos (system wartości) do
Logosu (bliskiej zażyłości z Jezusem Chrystusem).
Realizacja wytyczonych powyżej celów w szkole katolickiej nie jest rzeczą
łatwą, gdyż – jak pisze Ratzinger – przywołany na początku błazen z cyrku
jest obrazem teologa. Nieliczni tylko biorą go dzisiaj na serio. „Cokolwiek
by mówił – rola jego nadaje mu etykietę i w pewien sposób go klasyﬁkuje.
Jakkolwiek się on zachowuje i jakkolwiek usiłuje ukazać powagę sytuacji,
wie się zawsze z góry, że to jest tylko błazen. (…) W obrazie tym uchwycono bez wątpienia coś z trudnej rzeczywistości, w jakiej znajduje się
teologia i teologiczne mówienie: jakaś przygniatająca niemożność przełamania szablonów myślenia i przemawiania oraz niemożność ukazania,
że sprawy teologii są sprawami ważnymi dla życia ludzkiego”8. Papież Senior
we Wprowadzeniu do chrześcijaństwa wyraża radość, że jego słowa pomogły
wielu ludziom wierzyć mimo „przerażających zmian świata”, do których
doszło w ciągu ostatniego półwiecza. „We wstępie do wydania koreańskiego
autor wspomina, że impuls do powstania dzieła dała mu dyskusja z perskim
studentem medycyny, który chciał się dowiedzieć, o co właściwie chodzi
w wierze chrześcijańskiej. »Wobec tego pytania odczułem zaraz całą nędzę
naszej zachodniej teologii« – pisze Ratzinger. Po co komu teologia, której
uczona zawiłość nie pozwala na przekaz wiary tym, którzy chcą ją poznać?
Chciał temu zaradzić”9 i zaradził.
Ten kierunek nieustannie stara się utrzymywać Zespół Szkół
Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni. Na przestrzeni lat nie tylko
nie przerodził się w katolickie getto (skansen), lecz umocnił swoją postawę
odpowiedzialnej otwartości na współczesność. Wyrazem tego jest motto
zaczerpnięte z dokumentu Patrona: Fides et ratio (Wiara i rozum)10.
Decydujące znaczenie posiada ów spójnik „i”, bowiem – jak wyjaśnia
Katechizm Kościoła Katolickiego11, choć „wiara przewyższa rozum, to jednak
J. Ratzinger, Opera omnia, t. IV, Wprowadzenie do chrześcijaństwa, Lublin 2017, s. 889.
T. Jaklewicz, Podręcznik dla klauna, https://kosciol.wiara.pl/doc/4018307.Podrecznik-dla-klauna
[dostęp: 08.05.2019].
10
Por. Jan Paweł II, Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem „Fides et ratio”, Rzym 1998.
11
W książce przyjęto zasadę zapisu tytułu Katechizmu Kościoła Katolickiego dużymi literami, choć
autorzy publikacji Pisownia słownictwa religijnego sugerują następujący zapis: Katechizm Kościoła
katolickiego – por. R. Przybylska, W. Przyczyna, Pisownia słownictwa religijnego, Tarnów 2011,
s. 26; 104.
8

9
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nigdy nie może mieć miejsca rzeczywista niezgodność między wiarą
a rozumem [...]. »Dlatego badanie metodyczne we wszystkich dyscyplinach
naukowych, jeżeli tylko prowadzi się je w sposób prawdziwie naukowy
i z poszanowaniem norm moralnych, naprawdę nigdy nie będzie się
sprzeciwiać wierze, sprawy bowiem świeckie i sprawy wiary wywodzą swój
początek od tego samego Boga. Owszem, kto pokornie i wytrwale usiłuje
zbadać tajniki rzeczy, prowadzony jest niejako, choć nieświadomie, ręką
Boga«”12. Ta zasada, wzmocniona nauczaniem św. Jana XXIII13, przez
wszystkie lata funkcjonowania szkoły jest nieustannie drogowskazem
zarówno dla pracowników, jak i uczniów. Jako placówka w pełni zasługująca
na miano szkoły katolickiej, w centrum stawia wartości chrześcijańskie i dba o wychowanie młodzieży w duchu nauczania Kościoła
(łac. Magisterium Ecclesiae). Jak zauważył abp Tadeusz Gocłowski (1931-2016)
w słowie wstępnym do jednej z wcześniejszych publikacji o gdyńskim
Katoliku, szkoła katolicka musi „bazować na zdrowej myśli psychologicznej,
integralnie widzianym społeczeństwie, szacunku dla młodego człowieka,
poszukiwaniu sposobów współpracy z nim, szacunku dla jego wolności,
ale równocześnie na mądrym towarzyszeniu mu, gdy zgłębia ludzką wiedzę, rozwija talenty. Ważną sprawą jest środowisko, w którym działa
szkoła katolicka. Łatwiejszą rzeczą są procesy formacyjne, gdy uczniowie
utożsamiają się z wiarą katolicką. Trudniej, gdy uczniowie w dużym, a nawet
ogromnym procencie należą do innych religii czy wyznań chrześcijańskich.
Szkoły wówczas nie przestają być katolickie, ale ich metoda formacji musi
uwzględniać przekonania rodziców czy uczniów”14.

12
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, 159. Zob. także: Sobór Watykański II, Konstytucja
duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, Rzym 1965, 36.
13
„Uważamy, że coraz częstszy u chrześcijan rozdźwięk między wiarą religijną i postępowaniem
wynika również z tego, że wykształcenie ich w zakresie chrześcijańskiej moralności i nauki jest
niedostateczne. Zdarza się bowiem nawet często i w bardzo wielu miejscach, że nie przykładają się
do poznawania wiedzy religijnej tak, jak do świeckiej. Wykształcenie przyrodnicze osiąga najwyższy
poziom, a wykształcenie religijne nie wykracza na ogół poza stopień elementarny. Powstaje zatem
paląca konieczność zapewnienia młodzieży wykształcenia pełnego, jednolitego i udzielanego w taki
sposób, aby rozwój religijny i kształtowanie charakteru odbywało się równomiernie ze wzrostem
wiedzy naukowej i rozszerzającym się stale zakresem wykształcenia technicznego” – Jan XXIII,
Encyklika o pokoju między wszystkimi narodami opartymi na prawdzie, sprawiedliwości, miłości
i wolności „Pacem in terris”, Rzym 1963, 153. Zob. także: Tenże, Encyklika o współczesnych przemianach
społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej „Mater et magistra”, Rzym 1961, 227 i nast.
14
T. Gocłowski, Przedmowa, w: W. Cichosz, Formacyjna rola szkoły katolickiej…, dz. cyt., s. 10.
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W tym kontekście trzeba zauważyć – zgodnie z nauczaniem Soboru
Watykańskiego II – że szkoła katolicka, nie mniej niż każda inna szkoła,
stawia w centrum wychowanie do kultury i dąży do prawdziwie ludzkiej
formacji. Tym, co ją szczególnie wyróżnia, jest stworzenie we wspólnocie
szkolnej atmosfery przenikniętej duchem ewangelicznej miłości i wolności.
Przejawia się ona w chrześcijańskim myśleniu i stylu życia, obecnym
w każdym wymiarze szkolnej rzeczywistości. Szczególną rolę w tym względzie odgrywają rodzice, nauczyciele i wychowawcy. Ich pełna autentyczności
i zgodności z wyznawaną wiarą postawa (wyrażana przez słowo, znaki
sakramentalne, zachowanie, cierpliwość, przyjazną obecność) skutecznie
oddziałuje na wychowanków15. Niezwykle ważna w tym względzie jest
postawa personalistyczna, określana również terminem „pedagogiki
świadectwa”16, która wynika z założenia, że „wychowanie przebiega na
linii podmiot – podmiot, a nie podmiot – przedmiot. Relacje te tworzą
przestrzeń, w której osoba może się zanurzyć w rzeczywistości świadectwa
poprzez jego doświadczenie”17.
Ważne wydarzenia powinny być dokumentowane poważnymi opracowaniami naukowymi. Słowa bowiem, choć pozostawiają ślady w umysłach
i sercach słuchaczy, są z natury ulotne. Rok 2019 – w trzydziestą rocznicę
przemian ustrojowych w Polsce, dwudziestą rocznicę wstąpienia do NATO
oraz piętnastą rocznicę włączenia jej w struktury Unii Europejskiej – jest
bez wątpienia rokiem szczególnym również dla gdyńskiego Katolika, gdyż,
w związku z reformą systemu oświaty, działalność kończy Gimnazjum
Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni. Przygotowana monograﬁa, choć
motywowana tym wydarzeniem, ma jednak charakter zdecydowanie uni-

15
Por. Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis”,
Rzym 1965, 8.
16
Ksiądz prof. Zbigniew Marek i s. Anna Walulik pisząc o posłudze bpa Antoniego Długosza
stwierdzają, że jest to „służba z radością […], która pełni dwojaką funkcję: poznawczą i usługową”.
Ten rodzaj pełnienia posługi autorzy określili terminem „pedagogiki świadectwa”. Wyjaśniając
tak sformułowany termin piszą: „Pedagogika świadectwa, jak każda teoria pedagogiczna, zajmuje
się poznaniem, badaniem, opisywaniem, wyjaśnianiem, interpretowaniem tej części rzeczywistości
społecznej, która odnosi się do człowieka zanurzonego w rzeczywistości nazywanej wychowaniem,
a jej specyﬁka wyraża się w ukazaniu potencjału świadectwa dla myślenia i działania pedagogicznego”
– Z. Marek, A. Walulik, Pedagogika świadectwa. Perspektywa antropologiczno-kerygmatyczna, Kraków
2019, s. 251. Zob. W. Cichosz, Faith and Reason – territory of constructing freedom in personalisational
pedagogics, red. M. Paracki, „Studia Humanistica Gedanensia” 2012, t. 2, s. 55-57.
17
Z. Marek, A. Walulik, Pedagogika świadectwa…, dz. cyt., s. 251.
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wersalny. Całość charakteryzuje komplementarne spojrzenie na szkolnictwo
katolickie, a przeprowadzone badania mają charakter kerygmatyczny
oraz praktyczny. W zamyśle autora książka ma stać się pozycją dostępną
dla szerokiego grona odbiorców. Swoistą busolą intelektualno-duchowej
wędrówki stał się kluczowy problem badawczy w postaci pytania: Jeżeli
świat i edukację postrzegać jako cyrk, to jak powinien zachować się współczesny
błazen, aby umiał skutecznie przestrzec i zachować widzów przed zagrażającym
pożarem?
Przekazana czytelnikom do rąk książka wyraźnie diagnozuje, że dzisiejszemu błaznowi edukacyjnemu sama katolickość już nie wystarcza i nie jest
jedynym jego wyróżnikiem. „Obszar dzikiego lasu – jak pisał Benedykt XVI
w Spe salvi – staje się żyznym gruntem, gdy zostają powalone drzewa pychy,
gdy wykorzenia się to, co dzikie w duszy i w ten sposób przygotowuje się
teren, na którym może wyrosnąć chleb dla ciała i dla duszy. Czyż patrząc na
współczesne dzieje – zauważa dalej Papież – nie przychodzi nam stwierdzić,
że nie uda się stworzyć pozytywnego porządku świata tam, gdzie dziczeją
dusze?”18 To wystarczający powód, aby w książce znalazły się analizy ﬁlozoﬁczno-teologiczne poświęcone człowiekowi jako osobie (łac. persona),
która w procesie dydaktycznym staje się zarówno podmiotem, jak i przedmiotem oddziaływania pedagogicznego. Odnajdziemy tutaj wyraźne
przywołanie bądź odwołanie się autora do wcześniejszych wypowiedzi
na temat analizowanych zagadnień edukacyjnych. Te miejsca w tekście
zostały stosownie zaopatrzone w odsyłacze i notę bibliograﬁczną. Przyjęte
rozwiązanie pozwoliło na całościowe ujęcie tematu zarówno w wymiarze
teoretycznym, jak i praktycznym.
Tytułowa kategoria wychowania integralnego w szkole katolickiej
została zrealizowana w kilku częściach. Najpierw, w części I, wskazano
na podstawowe źródła szkoły katolickiej i jej obecność w Kościele na
przestrzeni dziejów. Kluczowe jest tutaj stwierdzenie, że szkoła kościelna,
z której wyłania się szkoła katolicka, podobnie jak kultura europejska
opiera się o trzy wzgórza: Akropol (ﬁlozoﬁa grecka), Kwirynał (prawo
rzymskie) oraz Golgotę (religia chrześcijańska). W prowadzonych analizach nie zapomniano o współczesnej krytyce szkoły katolickiej. Kolejnym
krokiem badań (część II) była reforma edukacji w Polsce po transformacji
18

Benedykt XVI, Encyklika o nadziei chrześcijańskiej „Spe salvi”, Rzym 2007, 15.
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ustrojowej w 1989 roku. Na jej tle najpierw zaprezentowano genezę
Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni (część III),
a następnie efektywność kształcenia na podstawie prowadzonego
w placówce pomiaru dydaktycznego (część IV) i statystyki dotyczące uczniów i absolwentów (część V). W książce dokonano też prezentacji
najważniejszej dokumentacji szkolnej i prowadzonej korespondencji
(część VI), jak również odbyto fotograﬁczną podróż w czasie (część VII).
Zwieńczeniem dyskursu jest sformułowanie dziesięciu zasad, które pozwalają
zbudować dobrą szkołę katolicką. Całości analiz dopełnia bibliograﬁa.
Taki układ treści był możliwy dzięki zastosowanej metodologii.
W książce – oprócz metody analizy i syntezy – zastosowano krytyczną analizę
źródeł i tekstów naukowo-badawczych. Postępowanie metodologiczne
przebiegało według trójstopniowego schematu pastoralnego: widzieć – oceniać – działać. Przywoływane w pracy tematy i zagadnienia nie miały
ograniczać się jedynie do sfery deskrypcyjnej (opisowej) czy predyktywnej
(przewidującej przebieg zjawisk i procesów), ale ich celem był paradygmat
eksplanacyjny, w którym poznaje się, rozumie i wyjaśnia wykrywane związki,
w tym przypadku między naturą szkoły katolickiej i jej praktyczną aplikacją
w gdyńskim Katoliku.
Ufam, że dzięki wieloaspektowemu ujęciu tematu, czytelnik otrzyma
bogatą treść poznania intelektualnego, duchowego i praktycznego. Pogłębiona
reﬂeksja nad teorią edukacji katolickiej ma ustrzec przed teoretyzowaniem
i moralizowaniem. Szkoła katolicka albo będzie prawdziwa i dobra, albo jej
wcale nie będzie. Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni
to aktualne zaproszenie edukacyjne, w którym podstawową rolę odgrywa
pedagogia wiary ukierunkowana ku pełni człowieczeństwa realizowanego
w wychowaniu integralnym.

Gdyński Katolik od lat zajmuje poczesne miejsce na mapie edukacyjnej
Pomorza i Polski. To zasługa wielu osób, których w tym miejscu nie sposób
wymienić, by przypadkiem kogoś nie pominąć. Nie byłoby edukacyjnej
jakości i elitarności bez ich determinacji i pełnego zaangażowania. Chciałbym w pierwszej kolejności podziękować ks. prałatowi doktorowi
Sławomirowi Decowskiemu za rozumienie, wspieranie i promowanie szkoły
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katolickiej, dla której – jako proboszcz paraﬁi pw. św. Andrzeja Boboli – jest przedstawicielem organu prowadzącego. Wyrażam wdzięczność
prezydentowi Gdyni – panu doktorowi Wojciechowi Szczurkowi – za konstruktywny dialog i dostrzeganie gdyńskiego Katolika jako ważnego
ośrodka edukacyjnego w naszym mieście. Słowa uznania i gratulacji kieruję
do wszystkich moich drogich współpracowników: dyrekcji, nauczycieli,
pracowników administracji i obsługi, którzy przez lata wiernie i odpowiedzialnie podejmowali zaszczytną misję „młodzieży chowania”19,
przyjmującą niekiedy kształt Pasji – męki na wzór Chrystusa. Szczególnie
dziękuję tym, którzy bezpośrednio nadzorowali pracę Liceum, Gimnazjum
oraz Szkoły Podstawowej. To oni na co dzień w moim imieniu – wraz
z całym zespołem dydaktyczno-administracyjnym – stawali się praktycznymi
kreatorami Katolika. Nie można pominąć również tych osób, które pomogły
mi w dotarciu do materiałów źródłowych, archiwalnych i kronikarsko-fotograﬁcznych. Słowa wdzięczności wypowiadam do wszystkich, którzy
wspierali mnie podczas tworzenia i publikacji książki.

Z głębi serca dziękuję,
Autor

„Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie” – cytat z aktu fundacyjnego
Akademii Zamojskiej, założonej (1595) przez kanclerza Jana Zamoyskiego.
19
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CZĘŚĆ I
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Z

godnie z nakazem Chrystusa, pierwsi uczniowie zostali rozesłani
na wszystkie strony świata. Tym samym dzieło odkupienia zyskało
uniwersalny zasięg, wynikający z powszechnego charakteru dzieła
stworzenia: każdy człowiek bez wyjątku jest dzieckiem Bożym20. Pierwsza
wspólnota chrześcijańska od wydarzenia Pięćdziesiątnicy, dzięki głoszeniu
Ewangelii i kontynuowaniu zbawczej misji Jezusa Chrystusa, była głęboko
przekonana, że Chrystus jest z nią i w niej. Taka postawa świadczy
o odwoływaniu się chrześcijan do słów i czynów Jezusa jako „normy” i „formy”
nauczania. Szybkie rozprzestrzenienie się chrześcijaństwa w całym Cesarstwie
Rzymskim, prawomocne przyznanie chrześcijanom na mocy edyktu
mediolańskiego (łac. edictum mediolanense) ogłoszonego wspólnie przez
cesarza zachodniej części Imperium Konstantyna Wielkiego i przez Licyniusza – cesarza wschodniej części Imperium Rzymskiego swobody wyznania
(313 r.), upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego w 476 roku i związany
z tym zanik szkół państwowych, otworzyły przestrzeń dla tworzenia szkół
kościelnych.

20
Tajemnicy odkupienia człowieka jest w całości poświęcona „Kolekcja Communio”, t. 11,
red. L. Balter, Poznań 1997.
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Obecność Kościoła w dziedzinie edukacji zaznacza się w szczególny
sposób przez szkołę katolicką. „Nie mniej niż inne szkoły – jak uczy Sobór
Watykański II w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum
educationis” – zmierza ona do celów kulturalnych i do prawdziwie ludzkiej
formacji młodzieży. Właściwością zaś jej jest to, że stwarza w społeczności
szkolnej atmosferę przesiąkniętą ewangelicznym duchem wolności i miłości,
dopomaga młodzieży, aby w rozwijaniu własnej osobowości wzrastała
zarazem wedle nowego stworzenia, którym stała się przez chrzest, a całą
ludzką kulturę porządkuje ostatecznie zgodnie z orędziem zbawienia, tak
aby poznanie, które wychowankowie stopniowo zdobywają odnośnie
do świata, życia i człowieka, było oświetlone wiarą. […] Szkoła więc
katolicka […] przez dialog między Kościołem i społecznością ludzką może
przysłużyć się wzajemnemu ich dobru. […] Dlatego ten Sobór święty
na nowo ogłasza prawo Kościoła do wolnego zakładania szkół jakiegokolwiek
rodzaju i stopnia, i do kierowania nimi”21. To stwierdzenie ma szczególną
wartość dla tożsamości szkoły katolickiej22, która zakotwiczona jest
w ostatnim Chrystusowym przykazaniu (tzw. imperatyw nauczania,
wychowania i ewangelizowania całych społeczeństw): Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem (Mt 28,19-20).
Odwołanie się do greckiej paidei, rzymskiej humanitas oraz pedagogii
biblijnej pozwala zrozumieć tożsamość współczesnej szkoły katolickiej23.
Jak zostało zaznaczone we wstępie, duch Europy i jej edukacji opiera się
o ﬁlozoﬁczną mądrość starożytnej Hellady (Akropol), prawo rzymskie
(Kwirynał) oraz religię chrześcijańską (Golgota). Sięgnięcie do najgłębszych
źródeł kultury basenu Morza Śródziemnego umożliwia poznanie odpowiedzi
na pytanie o początek i fundament, wzorce i kierunki działania szkolnictwa

Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis”,
dz. cyt., 8.
22
Zagadnieniu tożsamości szkoły katolickiej w całości poświęcony jest dokument Kongregacji
ds. Edukacji Katolickiej, Religijny wymiar wychowania w szkole katolickiej, który został opublikowany
w Rzymie w 1988 roku.
23
Por. Cz. Kustra, Opieka Kościoła nad dziećmi i młodzieżą, w: Z problemów pedagogiki. Uniwersalność
opieki międzyludzkiej. Studia oﬁarowane Profesorowi Zdzisławowi Dąbrowskiemu w rocznicę urodzin,
red. T. Biernat, Chojnice 2011, s. 113. Ogromny wpływ na działalność tych szkół miało cesarstwo
bizantyjskie, w którym przez cały okres średniowiecza pielęgnowano kulturę starożytną.
21
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kościelnego. Przyjęte powyżej założenia ukazano na przykładzie praktycznej
recepcji funkcjonowania Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II
w Gdyni24.

1. Grecki system wychowania
Za kolebkę myśli ludzkiej powszechnie przyjmuje się Helladę. Choć życie
państwowe było w niej obecne już na przełomie XVII i XVI wieku p.n.e.,
to pierwsze szkoły i kształtowanie się środowiska intelektualnego datuje się
dopiero na przełom VII i VI wieku przed Chrystusem. To właśnie starożytna
Grecja, czerpiąc z dorobku wysoko rozwiniętej kultury Wschodu: Egiptu,
Babilonii, Asyrii, Indii i Chin, mimo że nie wiadomo, czy we wspomnianych
społecznościach interesowano się wiedzą teoretycznie i systematycznie
(racjonalne uzasadnienie), na przestrzeni prawie dziesięciu wieków określiła
wzorce wychowania dzieci i młodzieży. Grecy, przyjąwszy pewien zasób
wiedzy z Południa i Wschodu, zaczęli ją istotnie przetwarzać25. Grecja
w opisywanym okresie była zlepkiem miast-państw, charakteryzujących
się własnym systemem kulturowym, społecznym i duchowym, z których
każde wniosło swój wkład w rozwój systemu wychowawczego, znanego pod
hasłem greckiej paidei.
Chcąc zrozumieć źródła helleńskiego systemu wychowawczego,
należy najpierw zaprezentować choć krótko system wychowawczy dwóch
najważniejszych polis (gr. ʌȩȜȚȢ – miasto-państwo): Sparty i Aten, w których
ów system dość znacznie się różnił. Spartę tworzyła społeczność, dla której

24
Problematyka szkolnictwa katolickiego była już wielokrotnie podejmowana, między innymi
w: W. Cichosz, De l’école chrétienne á l’école laïque, „Studia Gdańskie” 2007, t. 21, s. 377-396; tenże,
Od szkoły kościelnej do szkoły świeckiej. Rekonesans historyczno-aksjologiczny, Międzynarodowy Przegląd
Teologiczny „Communio” 2007, nr 3 (159), s. 17-32; Tenże, The History of Catholic Education
in Poland and its Place in Education in the Archidiocese of Gdańsk, red. M. Paracki, „Studia
Humanistica Gedanensia”, 2008, nr 1, s. 123-127; tenże, Historische Wurzeln, das heutige Bild und
Substanz der katholischen Schule in Polen, red. A. Świeżyński, „Studia Gdańskie” 2008, s. 191-201;
tenże, Formacyjna rola szkoły katolickiej..., dz. cyt., s. 23-48.
25
Warto zauważyć, że poznanie naukowe opiera się zasadniczo na czterech ﬁlarach: racjonalizacji
i demitologizacji świata (pozbawianie świata charakteru sakralnego i odróżnianie go od poezji)
oraz syntezie (uogólnianiu konkretnej wiedzy) i koherencyjności (spójności logicznej).
Por. W. Cichosz, Metodologia. Elementarz Studenta, Gdańsk 2000, s. 21.
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najistotniejszym elementem życia było państwo, jego dobro, natomiast
bez znaczenia pozostawały potrzeby indywidualne. Spartanie zaprawieni
w sztuce wojowania, jako nadrzędny cel stawiali wychowanie dzieci
i młodzieży do sprawnego uczestniczenia w licznych wojnach. Cel ten był
na tyle istotny, że dopuszczał do eliminowania ze społeczeństwa
noworodków nierokujących nadziei na prawidłowy rozwój. Dzieci zdrowe
ﬁzycznie pozostawiano do siódmego roku życia wychowaniu domowemu.
Po przekroczeniu tego wieku zarówno chłopcy, jak i dziewczęta byli
przekazywani pod nadzór pracowników państwowych, którzy w szkołach
zaprawiali ich przede wszystkim do ćwiczeń obronnych. Wszystkich, bez
względu na płeć, pochodzenie społeczne czy indywidualne uzdolnienia,
obowiązywały te same wymagania. Do 18 roku życia ćwiczyli się w walce
i trudach obozowego życia, później też w sztuce dowodzenia. Kary cielesne były
na porządku dziennym. W szkołach tych pozostawali do 30 roku życia,
doskonaląc się w sztuce wojennej i umiejętności znoszenia trudów
wojennego życia26. Wychowani w tym duchu odznaczali się samodyscypliną
i zawsze byli gotowi do poświęcenia swego życia dla państwa. O ile zaletą
takiego systemu wychowawczego było zyskanie wiernych obrońców,
zawsze gotowych do uczestnictwa w wojnie, zdyscyplinowanych, karnych
i sprawnych, to z drugiej strony kształtował on obywateli zamkniętych
na kulturę i uczucia, duchowo oschłych i bez ambicji intelektualnych,
niewrażliwych na twórczość literacką i artystyczną. W chwili, gdy znaczenie
Sparty pod względem militarnym w III w. p.n.e. zmalało, miasto nie
pozostawiło po sobie żadnej znaczącej spuścizny kulturalnej27.
Drugim silnym ośrodkiem starożytnej Grecji były Ateny. To helleńskie
miasto-państwo stanowiło swoisty kontrast względem wojskowej
Sparty. Jego mieszkańcy wysoko cenili literaturę, malarstwo, muzykę
i architekturę. Ich dociekliwość intelektualna była imponująca, a przy
tym nie zaniedbywali dbałości o tężyznę ﬁzyczną i umiejętności przydatne
w służbie wojskowej. Początkowo w Atenach, choć nie było szkół

Por. W. Sochacki, Starożytność, Warszawa 2016, s. 57.
Por. E. Mitek, Pedagogika dla teologów. Historia – teoria – rodzina – ruchy, Wrocław 2002,
s. 20-22; S. Kot, Historia wychowania, t. 1, Kraków 1935, s. 33; Sparta, ed. M. Whitby, New York
2002, s. 101; E. Ozga, O obywatelskości i jej przemianach na przestrzeni wieków, w: Kategorie pojęciowe
edukacji w przestrzeni interdyscyplinarnych interpretacji, red. A. Gaweł, B. Bieszczad, Kraków 2011,
s. 49-50.
26

27
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publicznych, to jednak moralnym obowiązkiem każdego ateńskiego rodzica
było kształcenie dzieci. Tym samym zjawisko analfabetyzmu nie istniało,
a system wychowawczy był ściśle określony i obejmował trzy fazy rozwojowe:
dzieciństwo, lata szkolne i pełną dojrzałość. Dzieciństwo młodych Ateńczyków upływało pod opieką matki lub opiekunki. Po ukończeniu siódmego
roku życia chłopiec przechodził pod kuratelę pedagoga (najczęściej zaufanego
niewolnika), który kształcił go w zakresie wiedzy szkolnej, zwłaszcza
literatury i poezji oraz kultury bycia. Powszechnie stosowano metodę
pamięciową, a środkiem dyscyplinującym były kary cielesne. W wieku 14 lat
chłopiec ćwiczył zapasy, gimnastykę i grał w piłkę. W wieku 18-20 lat
odbywał dwuletnią służbę wojskową, po której składał przysięgę i otrzymywał
broń. To wydarzenie było ostatnim warunkiem uzyskania pełnych praw
obywatelskich28.
Grecja była państwem militarnym, toteż nie dziwi fakt, że właśnie
te cechy były szczególnie pożądane i szanowane w społeczeństwie. Rozwój
intelektualny, poza nauką pisania i czytania oraz pamięciowym opanowaniem
tekstów literackich (zwłaszcza Iliady i Odysei), sprowadzał się raczej do
licznych dyskusji czy też uczestniczenia w przedstawieniach teatralnych.
Istotą i celem kalokagathii (doskonałość etyczna) był dynamiczny i moralny
rozwój ucznia w myśl platońskiej triady prawdy, dobra i piękna, który
stanowił istotę wychowania w Akademii Platońskiej i był niezwykle bliski
obecnej „sztuce wychowania” (gr. paidagogike techne – ʌĮȚįĮȖȠȖȚțȘĲİȤȞȘ;
łac. ars educandi, ars artium et scientia scientiarum)29. Akademia zaczerpnęła
swą nazwę od platanowego gaju nad rzeką Keﬁsos, poświęconego herosowi
Akademosowi, gdzie odbywały się spotkania30. Ze względu na prowadzoną
działalność naukowo-dydaktyczną w zakresie ﬁlozoﬁi, polityki, matematyki,

28
Por. E. Mitek, Pedagogika dla teologów…, dz. cyt., S. Litak, Historia wychowania. T. 1:
Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, Warszawa 2004, s. 22-25; E. Ozga, O obywatelskości i jej
przemianach na przestrzeni wieków, art. cyt., s. 49; W. Cichosz, Formacyjna rola szkoły katolickiej…,
dz. cyt., s. 24; Kuźma, Scholiologia. Zarys koncepcji ogólnej o szkole, Kraków 2018, s. 29.
29
Ars Educandi, red. L. Mokrzecki, Gdańsk 2000. Zob. także: Od pedagogiki do pedagogii, red.
E. Rodziewicz, Toruń 1993; P. Walczak, Pedagogia agatologiczna jako projekt Tischnerowskiej paidei,
w: Personalistyczny wymiar ﬁlozoﬁi wychowania, red. A. Szudra, K. Uzar, Lublin 2009, s. 227-240.
Dla przykładu można tu przywołać pedagogię św. Jana Pawła II czy personalistyczną koncepcję
pedagogii prewencyjnej św. Jana Bosko. Warto dodać, że deﬁnicja współczesnej pedagogii określa
ją jako „zespół środków i metod wychowania stosowanych przez nauczycieli” – Pedagogika. Leksykon
PWN, red. B. Milerski, B. Śliwerski, Warszawa 2000, s. 144.
30
Por. W. Cichosz, W. Dyk, Śladami wielkich ﬁlozofów, Warszawa 2002, s. 44.
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astronomii, nauk przyrodniczych, stała się wzorcem i odniesieniem dla
podobnych instytucji w starożytności i w czasach nowożytnych31. Akademia,
która istniała przez ponad 900 lat (ok. 387 p.n.e. – 529 n.e.), zainicjowała
rozwój myśli opartej na ścisłym, logicznym wnioskowaniu.
Grecja stopniowo rosła w siłę i coraz wyraźniej umacniała swoje znaczenie
w starożytnym świecie. Centrum nauki greckiej, z bibliotekami, muzeami,
pracowniami astronomicznymi, medycznymi i przyrodniczymi, stanowiły
Ateny, a później również Aleksandria (gdzie ok. 280 r. p.n.e. powstał
pierwszy w historii instytut naukowo-badawczy) oraz Antiochia. Stopniowo
rozwijała się gramatyka, której podmiot stanowiła analiza i naukowa krytyka
utworów literackich, a greccy ﬁlozofowie tego czasu wnieśli istotny wkład
w rozwój również innych dziedzin wiedzy: Archimedes (287-212) przyczynił się do rozwoju matematyki i ﬁzyki, Arystarch z Samos (320-250) – astronomii, Eratostenes (275-194) opracował pierwszą mapę geograﬁczną,
a Hipparch (190-125) obliczył odległość Księżyca od Ziemi. Osiągnięcia te
niewątpliwie wpłynęły na rosnącą pozycję nauki i poszerzały obowiązujące
programy nauczania. Przyczyniły się również do rozdźwięku między
poziomem wykształcenia młodzieży z zasobnych i ubogich domów. O ile
ci ostatni zdobywali wykształcenie w stopniu podstawowym, o tyle bogatsi
mieli możliwość pogłębiania wiedzy w szkołach średnich. Funkcjonowały
szkoły gminne, publiczne i państwowe, w których nauczano metodą
poglądową, stosując przy tym system nagród (liście wawrzynu, dębu lub
oliwki) i kar (cielesne). Uczniowie uczestniczyli ponadto w uroczystościach
państwowych i religijnych, uczęszczali na zajęcia stowarzyszeń i bractw
szkolnych. Coraz wszechstronniej rozwijało się także życie kulturalne,
a ideałem Greka była osoba obeznana z kulturą, odwiedzająca biblioteki
i muzea, potraﬁąca myśleć krytycznie, ﬁlozofować i dyskutować na każdy
temat.
Powyższe analizy pokazują, jak różne były w społeczeństwie greckim
zapatrywania na wychowanie – podczas gdy jedna grupa uważała,
że nauka nie wyposaża w dzielność i cnotę, druga przekonywała, że właśnie

Por. W. Cichosz, Zarys dziejów wychowania katolickiego w Polsce, w: Państwo a wychowanie.
Idee – mity – stereotypy, Szczecin 2005, s. 231.
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przez wiedzę do niej się dochodzi32. Dobitnie w tej kwestii wypowiadali
się zwłaszcza tacy ﬁlozofowie, jak Sokrates, Platon czy Arystoteles, który
ujmował tę prawdę w stwierdzeniu, że wszystkim ludziom wrodzone jest
pragnienie poznania (łac. omnes homines natura scire desiderant)33. Praktycy
posługiwali się raczej retoryką, która zapewniała przewagę w sporach.
Sokrates wskazywał na najwyższe dobro człowieka, na cnoty przynależne
kobiecie i mężczyźnie, duchowo wyrażające się poprzez sprawiedliwość,
panowanie nad sobą, mądrość34. Arystoteles upatrywał w kulturze siłę
katarktyczną (oczyszczającą), która pomaga wyrażać siebie, artykułować
odczucia i określać problemy. Uważał, że człowiek wypowiadając się przez
twórczość przelewa na nią odczucia destrukcyjne, tym samym ograniczając
własne negatywne oddziaływania na społeczeństwo. Również Platon
dostrzegał znaczenie kultury dla kształtowania ludzkich postaw, wskazując
jako jej główne składniki sztukę, ﬁlozoﬁę, teologię i język35. Kultura
oddziałuje na człowieka przez całe życie, a zatem greckiej paidei nie sposób
odnosić jedynie do wychowania młodego człowieka, paideia towarzyszyła
bowiem Grekowi przez całe życie.
Stopniowo znaczenie Grecji zaczęło ustępować na rzecz rosnącej potęgi
Rzymu. Tym niemniej Ateny, choć po podboju Rzymian straciły na znaczeniu politycznym, nadal pozostawały „kulturalną stolicą ﬁlozoﬁi i sztuki”36,
dzieląc się z innymi swoim dostatkiem duchowym. Celnie istotę tych

„Starożytne cywilizacje ściśle wiązały wychowanie osoby z kulturą. Obecne w Grecji czasów
Arystotelesa trzy zasadnicze dziedziny kultury – thēorȓa, práksis i poȓēsis (od gr. ʌȠȚȑȦ – SRȓƝR)
jednogłośnie podkreślały znaczenie rozumu: thēorȓD w poznaniu, práksis w działaniu i SRȓƝVLV
w tworzeniu”. Warto pamiętać, że Grecy do práksis z czasem dołączają religio – jako część moralności.
Por. W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, Warszawa 2010, s. 100-117.
33
Por. Arystoteles, Metaﬁzyka, A 1, 980 a 22.
34
Por. W. Cichosz, W. Dyk, Śladami wielkich ﬁlozofów, dz. cyt., s. 35-36. Wychowanie ateńskie
w pewien sposób ograniczało kształcenie dziewcząt, jednak ﬁlozofowie sprzeciwiali się takiemu
podejściu do rozwoju intelektualnego kobiet. Jak pisze autor Kroniki zagranicznej, naukowej
i artystycznej, Arystoteles uważał, że „skoro mężczyźni i niewiasty tworzą dwie równe części
w państwie, należy przeto wprowadzić nauki polityczne do wychowania kobiet. […] inne ludy greckie,
jak naprzykład (!) Eolowie, umieli ustrzedz (!) się dwóch wprost przeciwnych ostateczności.
Wychowując kobiétę w zamiłowaniu obowiązków domowych, kształcili niemniéj władze jéj
umysłowe” – Kronika zagraniczna, naukowa i artystyczna, „Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone
naukom, sztukom i przemysłowi” 1872, t. 4, s. 457 (pisownia cytatu oryginalna).
35
Por. W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 113.
36
T. Nosek, W służbie humanizmu chrześcijańskiego na współczesnym areopagu idei pedagogicznych,
w: Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna…, dz. cyt., s. 342.
32
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przemian dostrzega Monika Bieniek, gdy pisze: „Właśnie ów panhelleński
i ponadczasowy charakter greckiej paideia jest bliski naszemu rozumieniu
»cywilizacji« – oczywiście nie w sensie sposobu życia danej zbiorowości,
ale raczej w sensie antropologicznym – jako dążenia do osiągnięcia przez
człowieka ideału doskonałości, czyli do jego kultury”37.

2. Rzymska cultura animi
Drugim ﬁlarem, na którym opiera się duch Europy i jego myśl
edukacyjna, jest wychowanie rzymskie. Wieczne Miasto powstało prawdopodobnie w 753 r. p.n.e., przechodząc różne etapy rozwoju. Na wychowanie
oddziaływały obowiązujące aktualnie wzorce kulturalno-społeczne38. W ówczesnym państwie rzymskim ideał wychowawczy ściśle łączył się z fazami
dokonujących się przemian społeczno-politycznych: ideał dobrego rolnika
to wzorzec okresu królewskiego (753 p.n.e. – 509 p.n.e.), ideał dobrego
gospodarza wiejskiego wiąże się z czasem republiki (509 p.n.e. – 27 p.n.e.),
natomiast ideał dzielnego władcy dotyczy wychowania w latach cesarstwa
(27 p.n.e. – 395 n.e.39). Warunki życia najdawniejszych Rzymian wymuszały
dążenie do kształtowania cech koniecznych dla trwania i rozwijania się
w trudnych codziennych warunkach, toteż ideałem wychowawczym było
dążenie do cnoty dzielności (virtus), stałości (constantia), opanowania
(moderatio), godności (gravitas), roztropności (prudentia), pobożności
(pietas) i sprawiedliwości (iustitia). Wiejski charakter państwa rzymskiego
okresu królewskiego sprawiał, że szczególnie pożądane były te cechy, które
umożliwiały prowadzenie gospodarstwa rolnego40.
Rzym stosunkowo szybko przekształcił się w silne, liczące się w regionie
państwo. Po klęsce Kartaginy w 202 r. p.n.e. zaznaczył swoją dominację

M. Bieniek, Paideia grecka od czasów Homera do wojny peloponeskiej, „Filozoﬁa Kultury” 2015, s. 51.
Patrycjusze – uprzywilejowana grupa wyższa i plebejusze – niższa grupa, pozbawiona większości
praw.
39
Podaje się także datę 1453 n.e., zależnie od tego, czy podział państwa w 395 uznaje się
za początek dwóch nowych organizmów politycznych w miejsce jednego cesarstwa.
40
Por. A. Dębiński, J. Misztal-Konecka, M. Wójcik, Prawo rzymskie publiczne, Warszawa 2018,
s. 9; J. Kuźma, Nauka o szkole. Studium monograﬁczne. Zarys koncepcji, Kraków 2012, s. 30.
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w obszarze basenu Morza Śródziemnego. Dla utrzymania tej pozycji oraz
dalszej ekspansji, konieczne było dysponowanie dobrze przygotowaną
administracją i silną armią. W tym celu stworzono solidnie przemyślany
system edukacyjny, którego pierwszym etapem było wychowanie w rodzinie.
Była ona podstawą struktur ówczesnego społeczeństwa rzymskiego
i sama zajmowała się kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży41.
W starożytnym Rzymie dzieci do lat 7 (zarówno dziewczęta, jak i chłopcy)
pozostawały pod kuratelą matki, która kształtowała je moralnie. Po wkroczeniu w 8 rok życia dziewczęta nadal pozostawały pod nadzorem matki,
która przygotowywała córki do prowadzenia gospodarstwa domowego,
uczyła podstawowych umiejętności domowych, takich jak szycie
i przędzenie oraz muzyki. Chłopcy natomiast przechodzili pod wpływy
ojca, który stawał się wychowawcą i nauczycielem. Pod jego opieką uczyli
się prowadzenia gospodarstwa, ale też czytania. W zasadzie jedynym
i podstawowym podręcznikiem i jednocześnie lekturą było Prawo XII tablic – prawo zwyczajowe spisane w 450 p.n.e. Wspomnianego tekstu uczono
się na pamięć i przy różnych okazjach deklamowano. Młodzież męska
uczestniczyła pod opieką ojca w uroczystościach, zgromadzeniach ludowych
i rozprawach sądowych, gdzie zapoznawała się z różnego rodzaju sprawami
publicznymi. Umiejętności żołnierskie zdobywała najpierw podczas ćwiczeń
na specjalnym placu w zakolu Tybru (tzw. Pole Marsowe, łac. Campus Martius),
a następnie w specjalnie przygotowanych w tym celu obozach wojskowych.
Chłopcy rzymscy uczyli się władania różnego rodzaju bronią, pływania,
jazdy konnej oraz umiejętności znoszenia niewygód i głodu. Pełnoletniość
osiągali w wieku 16-17 lat. Symbolem osiągnięcia wieku męskiego było
przywdzianie togi42. Kolejnym etapem wychowania był roczny pobyt
w domu znaczącego obywatela, gdzie młodzieniec był przygotowywany
do pracy politycznej. Ostatni etap stanowiła służba wojskowa: pierwszy rok
w randze zwykłego żołnierza a następnie w sztabie, gdzie młodzi obywatele
zdobywali umiejętności związane z dowodzeniem i sztuką prowadzenia
wojny. Przyjęty model wychowania umożliwiał przygotowanie doskonałych

Por. S. Kot, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 86.
Chłopcom w tym wieku przysługiwała toga virilis – por. Dictionary of Greek and Roman
Antiquities, ed. W. Smith, New York 1857, s. 532.
41

42
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żołnierzy i wiernych obywateli, niestety – wyrachowanych, okrutnych
i egoistycznych pod względem moralnym43.
Obowiązujący w Rzymie model szkoły tworzyły trzy szczeble kształcenia
ogólnego: szkolnictwo elementarne, gramatykalne i retoryczne. Szkoły
elementarne gromadziły dzieci ze sfery biednych, wolnych obywateli
rzymskich. Na uwagę zasługuje fakt, że kształcili się w nich zarówno chłopcy,
jak i dziewczęta44. Lekcje odbywały się w przypadkowych miejscach
(na gankach, rynkach, placach). Nauczyciel (literator – nauczyciel liter)
wychowanie pozostawiał w rękach rodziców, sam zaś realizował program,
w którego skład wchodziło pisanie i czytanie, podstawowe działania arytmetyczne, elementy historii Rzymu, deklamacja ballad i nauka pieśni
patriotycznych, poznawanie tekstu Prawa XII tablic. Nauka rozpoczynała się
od przyswojenia alfabetu, następnie uczono składania liter i sylabizowania
oraz czytania. Stosowana metoda pamięciowa polegała na głośnym powtarzaniu za nauczycielem liter i sylab. Metoda ta dopuszczała stosowanie kar,
najczęściej ﬁzycznych, toteż istnienie szkół było dosyć niemiłe dla okolicznych
mieszkańców, ze względu na dobiegające przez cały dzień – nauka trwała
bowiem od rana do nocy z krótką przerwą na obiad – skargi i płacz uczniów.
Kiedy w II w. p.n.e. zaczęto angażować do przepisywania książek kopistów
(niewolników), stała się dostępna dla większości dzieci. Po opanowaniu
umiejętności czytania uczono poprawnej wymowy oraz znajomości
i przestrzegania zasad gramatyki. Pisano pod dyktando nauczyciela, najpierw
na woskowych tabliczkach, później na kawałkach pergaminu. Pomocą
dydaktyczną w nauce arytmetyki były palce, kamyki, a następnie tabliczki
woskowe (od połowy III w. p.n.e. arytmetyki uczyli tak zwani kalkulatorzy).
Wakacje w tego typu szkołach przypadały na czas najcieplejszych tygodni
letnich, w okresie zbioru płodów rolnych, kiedy to uczniowie pomagali swoim
rodzicom w pracach polowych. Pod koniec II w. p.n.e. w Rzymie powstały
pierwsze szkoły elementarne nauczające w języku greckim oraz szkoły
elementarne dwujęzyczne. Były one dostępne jedynie dla dzieci z zamożnych
rodzin. Naukę w szkołach elementarnych kończyło się w wieku dwunastu
lat45.

43
Por. M. Marcinkowski, M. Sokołowski, Aksjologiczne i funkcjonalne aspekty kultury ﬁzycznej
w wojsku. Axiological and Functional aspects of Physical Culture in the Army, Warszawa 2004, s. 13.
44
Por. J. Kuźma, Nauka o szkole…, dz. cyt., s. 30. Zob. także m.in.: W. Cichosz, Pedagogia wiary we
współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 45; tenże, Formacyjna rola szkoły katolickiej…, dz. cyt., s. 26.
45
Por. E. Mitek, Pedagogika dla teologów…, dz. cyt., s. 27.
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Dla większości młodzieży męskiej dalsza edukacja, ze względu na
jej odpłatność, nie była już dostępna. Do szkół ponadelementarnych
nie przyjmowano dziewcząt, gdyż istniało przekonanie, że kształcenie
kobiet jest zbędne. Z edukacji w szkołach gramatykalnych i retorycznych
korzystali zatem tylko synowie bogatych rodziców, których stać było
na ﬁnansowanie kształcenia potomstwa. Szkolnictwo średnie czerpało
z wzorców helleńskich, bowiem szybko doceniono wartość wiedzy, którą
posiadali Grecy. Rzymski program nauczania obejmował tzw. siedem sztuk
wyzwolonych: gramatykę, retorykę, dialektykę, arytmetykę, geometrię,
astronomię i muzykę. Wraz z ugruntowaniem pozycji szkoły helleńskiej
w Rzymie pojawiła się instytucja pedagoga, którego zadaniem była opieka
nad dziećmi i towarzyszenie im w drodze do szkoły. Funkcję tę początkowo
powierzano starszym niewolnikom, oczywiście nie trzeba dodawać, że byli
to zwykle wykształceni Grecy. Trzeci etap edukacji obejmował pięcioletni
pobyt w szkole retoryki. Podstawą kształcenia była literatura łacińsko-grecka,
uczono też odpowiedniej gestykulacji i zachowania właściwej postawy
ciała46. Umiejętność przemawiania była niezbędna w karierze politycznej
i adwokackiej, a opanowanie tej sztuki oznaczało dla Rzymianina osiągnięcie
ideału, było ucieleśnieniem wszelkich cnót moralnych i obywatelskich.
W okresie cesarstwa szkolnictwo rzymskie w zasadzie nie uległo zmianie – ani w zakresie metod wychowania, ani programu szkolnego. W szkołach elementarnych nadal uczono czytania, a od około połowy II w. n.e.
do programu wprowadzono elementy geograﬁi i astronomii. Liczba szkół
znacznie się powiększyła, między innymi ze względu na potrzeby armii,
zmalało jednak ich znaczenie. Wzrosła natomiast ranga szkoły średniej,
dostępnej dla młodzieży z wyższych sfer społecznych. Zarówno sama szkoła,
jak i jej uczniowie oraz nauczyciele cieszyli się szacunkiem Rzymian. Szkoła
średnia miała charakter ogólnokształcący i wyposażała w encyklopedyczne
wiadomości z zakresu wszystkich dziedzin wiedzy. Kwintylian – rzymski retor
i pedagog – nie określał granicy wieku dla szkoły średniej, jedynym kryterium
miała być umiejętność czytania i pisania. Za podstawę wykształcenia
średniego uważano znajomość poezji, toteż najważniejszym elementem
programu była literatura i sztuka objaśniania utworów poetyckich, w tym
zwłaszcza Homera, a także pisarzy rodzimych – Wergiliusza i Horacego.
46

Por. tamże, s. 28.
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Posługiwano się językiem łacińskim i greką. Podobnie rzecz się miała
w szkołach retorycznych, przygotowujących młodzież do czynnego życia,
które były ściśle ukierunkowane na kształcenie mówców. Czas przejścia
do kolejnego etapu nauki wyznaczał poziom wykształcenia, zdolności
i dojrzałości ucznia, a zatem do szkoły retorycznej traﬁała najczęściej młodzież
w wieku 13-14 lat, która w pięciu kolejnych blokach poznawała teoretyczne
podstawy wystąpień oratorskich: pomysłowości, układu (kompozycji),
wysławiania się, pamięci (zapamiętywania) i wypowiedzenia. Kwintylian
uważał, że młodzież powinna znać gramatykę, stylistykę i historię, przydatne
w publicznych wystąpieniach47. Dotychczasowy ideał dobrego obywatela-żołnierza zastąpiono ideałem wykształconego urzędnika państwowego.
Wyedukowani w szkołach retorycznych Rzymianie byli krzewicielami
własnej kultury na terenach zajętych w wyniku ekspansji48. W działalności
tych szkół można dostrzec pewien aspekt wychowawczy, jak choćby zalecane
przez Kwintyliana wpajanie uczniom potrzeby sprawiedliwości i zdrowych
zasad moralnych49. Właśnie moralność młodzieży stanowiła ważny
element zabiegów wychowawczych, zwłaszcza w szkolnictwie wyższym,
nadzorowanym przez cesarzy. Pierwszy uniwersytet, znany jako Akademia
Platońska, kształcił retorów i ﬁlozofów, a później prawników50.
Okres Cesarstwa Rzymskiego to czas owocnego działania znanych
myślicieli i teoretyków wychowania, spośród których należy przywołać
następujące nazwiska: Marek Terencjusz Warron (116 p.n.e. – 27 p.n.e.),
Marek Tulliusz Cyceron (106 p.n.e. – 43 p.n.e.) i Marek Fabiusz Kwintylian
(ok. 35 n.e. – ok. 96 n.e.). Warron z Reate, autor Dziewięciu ksiąg o naukach
(Disciplinarum libri IX), stworzył podstawy dwustopniowego podziału
nauk na trivium i quadrivium, wskazując przy tym na korzyści, jakie płyną
z siedmiu nauk wyzwolonych, do których dołączył ponadto medycynę
i architekturę. Był też autorem podręcznika do gramatyki łacińskiej
O języku łacińskim (De lingua Latina) oraz podręcznika O gospodarstwie

Por. Kwintylian, O wychowaniu mówcy, Lwów 1928, s. 19; H. Cichocka, J.Z. Lichański,
R. Volkmann, Zarys historii retoryki. Od początku do upadku cesarstwa bizantyjskiego, Warszawa 1993,
s. 41-42.
48
Por. J. Kuźma, Scholiologia. Zarys koncepcji ogólnej o szkole, dz. cyt., s. 30-31.
49
Por. Platon, Fajdros, Warszawa 1958, 261a; M. Nieć, Komunikowanie polityczne w społeczeństwach
przedmasowych, Warszawa 2011, s. 170.
50
Por. E. Mitek, Pedagogika dla teologów…, dz. cyt., s. 28-29.
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wiejskim (De re rustica)51. Cycero, znany polityk, ﬁlozof i poeta, był mistrzem
retoryki, interesował się prawem i psychologią. W jednym ze swoich
licznych utworów, podręczniku O mówcy (De Oratore), zgromadził wiedzę
teoretyczną i praktyczną z zakresu retoryki. Podjął też dyskusję ﬁlozoﬁczną
na temat ideału przedstawiciela elity państwa, jakim był w Rzymie mówca.
Cyceron, dla zobrazowania procesu wychowania, posługiwał się
metaforycznym podobieństwem do uprawy roli (agrokultura), bowiem tak,
jak dla wydania owoców przez ziemię konieczna jest jej uprawa, tak dla
ukształtowania człowieka – wychowanie owocujące wzrastaniem w cnoty
i „odchwaszczanie” z wad (łac. cultura animi – kultura duszy)52. Na czoło
ówczesnych myślicieli wysuwa się Marek Fabiusz Kwintylian, który uważał,
że wychowanie człowieka mądrego wymaga kształtowania go od najmłodszych lat. Według Kwintyliana, nadrzędnym celem podejmowanych
działań wychowawczych było przygotowanie chłopca do kariery mówcy.
Proponował zatem objęcie dzieci w wieku przedszkolnym nauką w formie
zabawy, zaś w szkole powszechnej postulował jednoczesną naukę pisania,
czytania i poznawania nazw liter. Przekonywał, że każde dziecko dysponuje
zdolnością przyswojenia wiedzy i jest podatne na wychowanie, a warunkiem
jego rozwoju intelektualnego jest ambicja i ciekawość. Ten pierwszy
publiczny nauczyciel retoryki w Rzymie, w dziele O kształceniu mówcy
(Institutio oratoria) przedstawił systematyczny wykład na temat formowania doskonałego oratora i jednocześnie zachęcał rodziny rzymskie do
wdrożenia szkolnej edukacji potomstwa. Jako źródło wiedzy wskazywał
nie tylko nauczycieli, ale także rówieśników, dbał o przyjacielskie relacje
nauczyciel – uczeń i jako jeden z nielicznych ówczesnych pedagogów był
przeciwnikiem kar ﬁzycznych53.

Por. S. Swieżawski, Dzieje europejskiej ﬁlozoﬁi klasycznej, Warszawa 2000, s. 195; I. Mikołajczyk,
Traktat Rerum rusticarum libri tres Marka Terencjusza Warrona. Monograﬁa historycznoliteracka, Toruń
1992, s. 5-6.
52
Por. W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 105; tenże, Źródła
zagrożeń wychowawczych w szkole, „Studia Gdańskie” 2008, t. 23, s. 163-178; tenże, Formacyjna rola
szkoły katolickiej…, dz. cyt., s. 53; P. Jaroszyński, Nauka w kulturze, Radom 2002, s. 323; W.J. Korab
-Karpowicz, Historia ﬁlozoﬁi politycznej. Od Tukidydesa do Locke’a. Tradycja klasyczna i jej krytycy,
Kęty 2010, s. 95-102.
53
Por. Kwintylian, O wychowaniu mówcy, Lwów 1928, s. 19; J. Kuźma, Scholiologia. Zarys koncepcji
ogólnej o szkole, dz. cyt., s. 31.
51
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Warto zauważyć, że choć stosunek cesarzy do szkolnictwa był różny,
cechował się jednak pewnym szacunkiem do wiedzy. Na przykład Juliusz
Cezar nadał nauczycielom pochodzącym spoza Cesarstwa prawa obywatelskie i wyborcze, a August Oktawian, orędownik „kultywowania tradycji
i budzenia dumy i świadomości państwowo-obywatelskiej”54, promotor
ksiąg i bibliotek, w trudnym dla Rzymu czasie głodu wydalił z państwa
obywateli obcych narodowości, pozostawiając nauczycieli, retorów i uczonych. Niezależnie jednak od dokonujących się przemian społeczno-politycznych i imponującej potęgi Rzymu z całym przekonaniem można
powiedzieć, że „jak długo istniało Cesarstwo Rzymskie, tak długo sposób
wychowywania młodzieży pozostał niezmienny”55, ale raczej na średnim
poziomie.

3. Starożytna paidea jako archetyp pedagogiki i pedagogii
Uważny czytelnik zauważył, że w prowadzonych dotychczas analizach
pojawiały się dwa rzeczowniki: pedagogika i pedagogia. Ponieważ oba
funkcjonują w języku pedagogicznym, należałoby poświęcić nieco uwagi
wyjaśnieniu znaczenia każdego z nich56. Punktem wyjścia do analizy
semantycznej terminów dotyczących nauczania i wychowania – odnoszących
się zarówno do obszaru nauk społecznych, jak i humanistycznych, pedagogiki
czy pedagogii – jest właśnie długa i bogata tradycja helleńska sięgająca
przełomu VII/VI w. przed Chrystusem. Etymologicznie rzecz ujmując,
sięgają one odpowiednio bądź to do źródłosłowu greckiego paidagogike
(gr. ʌĮȚįĮȖȦȖȚțȒ), wywodzącego się z kolei od słów: pais, dopełniacz
paidos (gr. ʌĮ߿Ȣ, ʌĮȚįȩȢ – chłopiec; dziecko; potomek; latorośl) oraz ago
(gr. ܿȖȦ – prowadzę kogoś, coś; imiesłów agagos – prowadzący), bądź też do

W. Horyń, J. Maciejewski, Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy, Wrocław 2007,
s. 61-62.
55
W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s 41.
56
Fragment odnoszący się do wyjaśnień terminologicznych stanowi część artykułu opublikowanego
w tomie Familiologia pod red. M. Marczewskiego. Pogłębione analizy czytelnik znajdzie
w: W. Cichosz, Pedagogia czy pedagogika? Recepcja aksjologii terminologicznej, w: Pedagogika rodziny.
Podejście systemowe. T. 1: Familiologia, red. M. Marczewski, Gdańsk 2016, s. 123-140.
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antycznej paidei (gr. ʌĮȚįİȓĮ). Grecki termin paideia (funkcjonuje również
zapis – paidea) odnosił się do wszelkich oddziaływań w zakresie ćwiczenia
i wychowania. Obok określenia paidagogos (gr. ʌĮȚįĮȖȦȖȩȢ, łac. paedagogus,
pedagogus – prowadzący dziecko) pojawia się również słowo paideutes, czyli
nauczyciel ćwiczący i karcący ucznia (por. Rz 2, 20; Hbr 12, 9)57. Jak już
powiedziano, początkowo w ideale wychowawczym (wzorze akceptowanym
społecznie) skupiano się na wychowaniu gimnastycznym (model wychowania
spartańskiego), by później, w czasach ﬁlozoﬁcznego kształtowania
i rozwoju kultury, przejść do tzw. modelu ateńskiego (jońskiego).
Rozwój tradycji pedagogicznej sprawił, że od końca XIX wieku zaczął
funkcjonować termin pedologia, czyli nauka o dziecku (gr. ܿȖȦȖȠȢ, agogos
– przewodnik). Skoro jednak działania wychowawcze dotyczą wszystkich
grup wiekowych, to pojawiły się również takie pojęcia, jak: pedagogika
(prowadzenie dzieci: gr. ʌĮ߿Ȣ, ʌĮȚįȩȢ, pais, paidos – dziecko), hebagogika –
hebologia58 (prowadzenie młodzieży: gr. ݤȕȘ, Hebe – młodość, dojrzałość
płciowa)59, andragogika (prowadzenie dorosłych: gr. ܿȞȒȡ, ܿȞįȡȩȢ, aner,
andros – mężczyzna, mąż), gerontagogika (prowadzenie starszych: gr. ȖȒȡȠȞ,
ȖȒȡȠȞĲȠȢ, geron, gerontos – starzec, starość) czy wreszcie antropagogika
i pedagologia (gr. ܿȞșȡȦʌȠȢ, ánthropos – człowiek)60 – rozumiane jako
prowadzenie człowieka i nauka o jego wychowaniu na każdym etapie rozwoju.
W starożytnej Grecji pedagog to niewolnik prowadzący chłopca
(dziecko) na miejsce ćwiczeń ﬁzycznych, tzw. gimnazjon (gr. ȖȣȝȞȐıȚȠȞ),
wokół którego zorganizowano wychowanie helleńskie. Był to zespół
częściowo krytych budowli przeznaczonych do ćwiczeń w zakresie pięcioboju
antycznego (gr. ʌȑȞĲĮșȜȠȞ, pentathlon: bieg na jeden stadion olimpijski – 192 m, skok w dal, rzut dyskiem, rzut oszczepem, zapasy), który od
708 roku p.n.e. stanowił dyscyplinę olimpijską (w nim należy szukać
początku współczesnego pięcioboju lekkoatletycznego i pięcioboju nowo-

Por. J. Kochel, Z. Marek, Katecheza Kościoła, w: J. Kochel, Z. Marek, Pedagogia biblijna
w katechezie, Kraków 2012, s. 65.
58
Stosując zasadę etymologicznej konsekwencji, można również zastosować termin – podobnie jak
w przypadku pedologii – hebologia, który nie tyle będzie odnosił się do pedagogiki młodzieży, czyli
hebagogiki, ile raczej do nauki o młodzieży.
59
W mitologii greckiej – bogini i uosobienie młodości oraz wdzięku, utożsamiana z rzymską
Juventas (łac. Iuventas, Juventas, Iuventus).
60
Por. W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 27-28; E. Mitek,
Pedagogika dla teologów…, dz. cyt., s. 107.
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czesnego). Warto też wymienić, obok gimnazjonu, tzw. palestrę
(gr. ʌĮȜĮȓıĲȡĮ, palaistra), czyli helleńską szkołę zapasów (od gr. ʌȐȜȘ,
pale – zapasy). Z reguły była to prostokątna budowla z czterema portykami,
które okalały kwadratowy dziedziniec. Umieszczano tam również posągi
patronów atletów – Heraklesa i Hermesa. Latem ćwiczenia odbywały się
na dziedzińcu, stąd też mogło to być miejsce niezadaszone. Zazwyczaj
jednak palestra wchodziła w skład gimnazjonu. Chłopcy ćwiczyli pod
okiem nauczyciela wychowania ﬁzycznego – tzw. pedotriby (gr. ʌĮȚįȠĲȡȓȕİȢ,
paidotribes – nauczyciel gimnastyki). Palestry można było spotkać we
wszystkich greckich miastach oraz okręgach kultowych, gdzie urządzano
igrzyska. Oczywiście istniały też palestry prywatne.
Z czasem model wychowania ﬁzycznego został wzbogacony o ateńskie
założenia ﬁlozoﬁczne, kiedy to do formowania ciała i kształtowania
silnego charakteru dołączono kulturę moralną oraz rozwijanie umysłu.
To spowodowało, że w krótkim czasie w Atenach termin paidagogos oznaczał
już nauczyciela, który wdrażał ucznia w podstawowe czynności czytania,
pisania, liczenia czy też śpiewu i recytowania, np. poematów Homera
Iliady i Odysei (gr. ȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒȢ, grammatistes – nauczyciel elementarny).
To paidagogos wpajał wychowankowi zasady duchowo-moralne,
np. poszanowanie starców61. Nie ma żadnych wątpliwości, że źródeł
pedagogii należy upatrywać w Helladzie, gdzie była ona tożsama
z kulturą (gr. ʌĮȚįİȓĮ – paidea), czyli całościowym wychowaniem człowieka
(obejmującym zarówno sferę ﬁzyczną, jak i duchową). Ze względu na
założony ideał wychowawczy pojawia się również pojęcie kalokagathia
(gr. țĮȜȠțܻȖĮșȓĮ). Dla starożytnych kalokagatia oznaczała przede wszystkim
doskonałość etyczną. Grecka kalokagathia wywodzi się od słów: kalós kai
agathós (gr. țĮȜާȢ țܻȖĮșȩȢ), dosłownie – piękny i dobry. Takie rozumienie
wychowania oznacza połączenie dobra z pięknem. Po raz pierwszy użył
tego słowa Arystoteles na oznaczenie ideału wychowania efebów w regionie
wpływów cywilizacji starożytnej Grecji. Tak, jak pedagogia starożytnej
Grecji propagowała całościowe wychowanie człowieka zarówno w sferze

Por. J. Kochel, Katecheza królestwa niebieskiego. Studium biblijno-katechetyczne Ewangelii
Mateusza (OBT 74), Opole 2005, s. 270-275.
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ﬁzycznej, jak i duchowej, tak tradycja rzymska używała terminu humanitas
(człowieczeństwo) – w znaczeniu najlepszych ludzkich cech62.

Rysunek 1. Grecki system wychowania
Źródło: Opracowanie własne.

Jak już powiedziano, paidagogos to starożytny opiekun dziecka, początkowo niewolnik, potem osoba specjalnie do tego przysposobiona. Wymagano więc w pewnym zakresie znajomości zawodu, wiedzy o postępowaniu
z dziećmi oraz o metodach wychowawczych. Paidagogos stopniowo nie
tylko prowadzi dziecko do szkoły, ale staje się jego wiernym towarzyszem,
czuwającym nad bezpieczeństwem. Jest z dzieckiem zarówno w zajęciach
domowych, jak i podczas zabaw czy podróży. To on bezpośrednio wpływa
na wychowanie i kształtuje wrażliwość wychowanka. Poświęcając mu jednak
cały swój czas i uwagę, mógł też niejednokrotnie przywiązać się do niego
uczuciowo. Tworzyła się zatem swoista więź opiekuńczo-wychowawcza.
62
Por. W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 106; Encyklopedia
„Białych plam”, t. 10 (Konkordat – Legion Puławski), Radom 2003, s. 276. „Ważnym etapem
kształtowania się idei rzymskiej humanitas była działalność środowiska arystokratów ﬁlohellenów,
skupionych wokół Scypiona Afrykańskiego Młodszego i pozostających pod wpływem greckiego
ﬁlozofa Panaitiosa, które odegrało dużą rolę w adaptacji i asymilacji kultury greckiej” – W. Pawlak,
Z dziejów pojęcia humanitas (do wieku XVII), w: Humanitas – projekty antropologii humanistycznej,
red. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2010, s. 171-172.
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Echa greckiej paidei rozbrzmiewają we współczesnej szkole, gdzie podejmowany jest przez nauczyciela nieustanny trud w zakresie personalizowania
i indywidualizowania działań dydaktyczno-wychowawczych63. W myśl
klasycznej mądrości, że nie wszyscy możemy wszystko (łac. non ómnia
póssumus ómnes), zadaniem pedagoga jest prawidłowe zrozumienie systemów motywacyjnych uczniów, by po stosownej interpretacji i diagnozie
podjąć oddziaływanie pedagogiczne – wspomniane powyżej prowadzenie
wychowanka ku prawdzie, dobru i pięknu. Zrozumienie motywacji ucznia,
a następnie wdrożenie właściwych metod, technik i środków pedagogicznych
umożliwia osiągnięcie sukcesu dydaktyczno-wychowawczego. Istotę
terminów: pedagogia, nauczyciel, wychowawca trafnie oddaje wspomniany
powyżej grecki termin paidagogos (prowadzący chłopca, dziecko). Aby jednak prowadzić, należy znać drogę, na której jest się przewodnikiem oraz
umieć wzbudzić zaufanie tego, komu chce się przewodzić64. Platon
przestrzegał zatem, by roli pedagoga nie podejmowały się osoby przypadkowe
i nieprzygotowane: Ageōmetrētos mēdeis eisitō (gr. ĮȖİȦȝȑĲȡȘĲȠȢ ȝȘįİޥȢ
İݧıȓĲȦ)65. Pedagogiem jest ten, który prowadzi i wskazuje drogę, który stwarza
właściwy klimat dla rozwoju wychowanka. W tym kontekście po raz kolejny
warto odwołać się do starożytnej Grecji, w której termin schole (łac. otium)
oznaczał odpoczynek. Nie pojmowano go jednak jako odpoczynek ﬁzyczny
(gr. anapausis), lecz odpoczynek duchowy, polegający na przebywaniu wśród
ludzi nawzajem dla siebie życzliwych i wspólnie poszukujących prawdy,
którzy dzielą się nią i radują z jej odnalezienia. Schole to miejsce pogłębiania
się wzajemnych więzi i satysfakcja ze wspólnego przebywania66.

63
Ten temat został obszerniej omówiony w: W. Cichosz, Pedagogiczny dekalog formacji chrześcijańskiej
w epoce globalizmu, w: Veritas cum caritate – intellegentia cum amore, red. Cz. Rychlicki, I. Werbiński,
Toruń 2011, s. 725-745. Etyka zawodu nauczyciela, zwłaszcza w szkole katolickiej, wymaga pełnego
zaangażowania na rzecz rozwoju wychowanka w każdej ze sfer jego rozwoju – por. Kodeks Prawa
Kanonicznego, Poznań 1984, kan. 803: „W szkole katolickiej nauczanie i wychowanie powinny
się opierać na zasadach chrześcijańskiej doktryny. Wykładowcy mają się odznaczać zdrową nauką
i prawością życia”.
64
Por. W. Cichosz, Między nagrodą a karceniem: rola systemów motywacyjnych w edukacji, „Gdyński
Kwartalnik Oświatowy” 2004, nr 1, s. 67; tenże, Nauczyciel świadkiem wiary w szkole katolickiej,
„Łódzkie Studia Teologiczne” 2006, nr 15, s. 35.
65
Por. J. Pieter, Zarys metodologii pracy naukowej, Warszawa 1975, s. 99: „Kto się nie zna na
geometrii, niechaj tu nie wstępuje”. Por. W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole
katolickiej, dz. cyt., s. 301.
66
Por. W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 300; tenże, Między
nagrodą a karceniem…, art. cyt., nr 1, s. 68; J. Salij, Miłość fundamentem działalności wychowawczej,
w: Wychowanie to dzieło miłości. Materiały po II Forum Nauczycieli i Wychowawców, red. M. Urbańska,
Tarnów 2001, s. 55-56.
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Podobne treści określeniu paidagogos nadaje Nowy Testament,
gdy mówi o przewodniku, opiekunie i wychowawcy (por. 1 Kor 4, 15;
Ga 3, 24.25). W Ewangelii św. Mateusza (23, 8.10) pojawia się bliskoznaczny
rzeczownik kathegetes (gr. țĮșȘȖȘĲȒȢ). Mając na uwadze wychowawczą
tradycję helleńską, można powiedzieć, że Platon był kathegetes (przewodnikiem-mistrzem) dla Arystotelesa, a Leonidas dla Aleksandra Wielkiego67.
Piszący po grecku teolog wczesnochrześcijański, Ojciec Kościoła Klemens
z Aleksandrii (właściwie Titus Flavius Clemens; ur. ok. 150 w Aleksandrii,
zm. ok. 212 w Azji Mniejszej) przedstawia Chrystusa jako Wychowawcę68,
a tym samym zakłada konkretny program wychowania. Warto spojrzeć
na jego dzieło Pedagog, w którym przeciwstawia założenia pedagogiki
chrześcijańskiej pedagogice greckiej69. U Klemensa pedagog nie jest
już niewolnikiem w klasycznym rozumieniu, jak to miało miejsce
w Helladzie, ale wychowawcą, który nie rezygnuje z postawy oddania i służby:
Wy mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem” i dobrze mówicie, bo nim
jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście
sobie nawzajem umywać nogi (J 13, 13n). To stwierdzenie niech stanowi
zaproszenie do kolejnego etapu rozważań, przejścia od słowa do czynu, od
teorii do praktyki.
Leksykon PWN różnicę między pedagogią a pedagogiką oddaje
następująco: pierwsza z nich to zespół środków i metod wychowania
stosowanych przez nauczycieli – odnosi się do praktyki „sztuki wychowania”
w odróżnieniu od pedagogiki, która jest teoretyczną i naukową reﬂeksją
dotyczącą praktyki edukacyjnej. Obecnie pojęcie pedagogii odnosi się
także do „paradygmatu edukacyjnego, który może przybierać postać
doktryny pedagogicznej, ideologii edukacyjnej bądź ukrytego programu
wychowawczego (np. szkoły)”70. W tym miejscu może zrodzić się słuszne
skojarzenie z myślą Arystotelesa, kiedy to w jego koncepcji bios theoretikos

Por. J. Kochel, Z. Marek, Katecheza Kościoła, art. cyt., s. 65.
Por. Mt 23, 8: „Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel,
a wy wszyscy braćmi jesteście”.
69
Klemens Aleksandryjski, Wychowawca, Toruń 2012. Por. W. Jaeger, Paideia. Formowanie
człowieka greckiego, Warszawa 2001; S. Jankowski, Greckie tło nowotestamentalnej pedagogii,
w: „Wy mnie nazywacie »Nauczycielem« i »Panem« i dobrze mówicie” (J 13, 13). Wychowanie w tradycji
biblijnej późnożydowskiej i wczesnochrześcijańskiej, red. J. Bagrowicz, S. Jankowski, Toruń 2010,
s. 71-95.
70
Pedagogika. Leksykon PWN, red. B. Milerski, B. Śliwerski, dz. cyt., s. 144.
67
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(gr. ȕȓȠȢșİȠȡȘĲȚțȩȢ) zostaje oddzielony od bios praktikos (gr. ȕȓȠȢʌȡĮțĲȚțȩȢ).
Stąd dobry wychowawca różni się od złego jedynie liczbą popełnianych
błędów.
W bogactwie treści terminów z obszaru wychowania i kultury
helleńskiej nietrudno zauważyć, że pojęciu pedagogii (gr. ʌĮȚįİȓĮ) bliskie
jest współczesne określenie „sztuka wychowania” (gr. ʌĮȚįĮȖȦȖȚțȒ ĲİȤȞȘ
– paidagogike techne; łac. ars educandi; ars artium et scientia scientiarum).
Chcąc jednak uniknąć pułapek terminologicznych i związanych z nimi
błędów, warto pamiętać, że sam „termin »pedagogia« jest pojęciem złożonym.
Odnosi się do całego procesu nauczania oraz wychowania i zawiera w sobie
[…] cztery podstawowe odniesienia: do osoby prowadzonej (kierowanej),
uczonej, czyli ucznia – wychowanka; do kierującego – nauczyciela i wychowawcy; do samego procesu prowadzenia (kierowania) – czyli – uczenia
i wychowania; oraz do przedmiotu nauczania i wychowania”71. Źródłosłów
grecki terminu pedagogia obejmuje zatem nie tylko całość zabiegów wokół
wychowywanego dziecka, ale również czynności i skutki wychowawcze.
Dlatego też pedagogia łączy się przede wszystkim z osobą i ma charakter
totalny, obejmujący wszystkie wymiary osoby ludzkiej, jak również działania
podejmowane celem ich formacji. Pedagogia oznacza dzieło wychowania
oraz zespół z nim związanych czynności i umiejętności. Można więc tu
mówić na przykład o pedagogii domowej, szkolnej, paraﬁalnej, kościelnej
i narodowej. W literaturze przedmiotu pojawia się na przykład pedagogia
wiary72, pedagogia biblijna73, pedagogia Boża74, pedagogia św. Jana Pawła II
czy na przykład pedagogia salezjanów75.
Poddając reﬂeksji teoretyczne i praktyczne oddziaływanie na wychowanka, warto spojrzeć na analizy Janiny Kostkiewicz, która – jako redak-

A. Wielgus, Personalistyczne aspekty pedagogii ignacjańskiej, w: Personalistyczny wymiar ﬁlozoﬁi
wychowania, red. A. Szudra, K. Uzar, dz. cyt., s. 293.
72
Por. W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 137.
73
Por. J. Kochel, Z. Marek, Pedagogia biblijna w katechezie, dz. cyt.
74
Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Rzym 1997, 148;
J. Szulist, Słowo Boże w społeczeństwie. Profetyczny aspekt katolickiej nauki społecznej, Pelplin 2015,
s. 166: „Autorzy natchnieni ukazują, na czym polega Boża pedagogia. Wyjaśniają, co oznacza, iż Bóg
jest pierwszym pedagogiem, towarzyszącym ludziom od początku. Pedagog to ktoś, kto prowadzi
człowieka w procesie wychowania. (…) Boża pedagogia została zarysowana w starotestamentalnym
widzeniu Samuela (por. 1 Sm 3,1-21). Pan Bóg wzywa człowieka, który nie zawsze potraﬁ poznać
głos Boży. Heli pomógł Samuelowi odróżnić ludzką mowę od głosu Boga”.
75
Por. St. Chrobak, Kultura szkoły katolickiej w kontekście pedagogii salezjanów, „Paedagogia Christiana” 2015, nr 1/35, s. 235-256.
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tor – poświęca trzy pokaźne tomy pedagogiom zgromadzeń zakonnych76.
Wymieniając całą gamę pojawiających się na przestrzeni dziejów katolickich
systemów wychowawczych, spotyka się np.: pedagogię jezuitów77,
wspomnianą już – pedagogię salezjanów78, salezjanek79, nazaretanek80,
pijarów81 czy też pedagogię franciszkańską82, wincentyńską83 i wiele innych.
Już same nazwy wskazują na treści, które ze sobą niosą oraz ich liczne konotacje.
W kontekście różnych nazw i modeli pedagogii należy zgodzić się z tezą
ks. Jana Kochela i ks. Zbigniewa Marka, według których paidea chrześcijańska
pragnie wynieść człowieka na wyższy, duchowy poziom, nie zaprzeczając
wartościom starożytnej tradycji greckiej (piękno – dobro – prawda)
i utrzymuje, że wiara wypełnia wychowawczą misję wobec ludzkości
w stopniu wyższym, niż do tej pory84. Paidea grecka dzięki chrześcijaństwu
została odnowiona, przemieniona i dopełniona, stąd np. przywołany już
Klemens Aleksandryjski przekonywał, że chrześcijaństwo oﬁarowało
ludzkości wychowanie, które jest wypełnieniem Boskiej Opatrzności85.

76
Trzytomowa monograﬁa Janiny Kostkiewicz, wydana przez Oﬁcynę Wydawniczą Impuls,
odsłania spójny całokształt działania katolickich zgromadzeń zakonnych, które na ogół kojarzą
się z odosobnieniem i kontemplacją, a przecież ich wkład w polską ars educandi jest bezsprzeczny.
W krótkim okresie powstało unikatowe dzieło: tom I ukazał się w roku 2012, tom II w roku 2013
(współredaktor naukowy Kazimierz Misiaszek), a tom III w roku 2015.
77
Por. A.P. Bieś, E. Dybowska, L. Grzebień, Pedagogia jezuitów (ignacjańska) [Towarzystwa
Jezusowego], w: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 1, red.
J. Kostkiewicz, Kraków 2012, s. 61-100.
78
Por. K. Misiaszek, Pedagogia salezjanów [Towarzystwa św. Franciszka Salezego], w: Pedagogie
katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 1, dz. cyt., s. 229-269.
79
Por. H. Wrońska, Pedagogia salezjanek [Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki], w: Pedagogie
katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 1, dz. cyt., s. 271-308.
80
Por. A. Walulik, Pedagogia nazaretanek [Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu],
w: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 1, dz. cyt., s. 369-404.
81
Por. B. Gołek, Pedagogia pijarów [Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół
Pobożnych], w: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 1, dz. cyt.,
s. 133-162.
82
Por. R. Jusiak, Pedagogia franciszkańska, w: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia
i współczesność, t. 1, dz. cyt., s. 21-60.
83
Por. Ł. Hajduk, Pedagogia misjonarzy lazarystów (wincentyńska) [Zgromadzenia Księży Misjonarzy
Świętego Wincentego à Paulo], w: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność,
t. 1, dz. cyt., s. 163-193.
84
Por. J. Kochel, Z. Marek, Katecheza Kościoła, art. cyt., s. 65-67.
85
Por. W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, Bydgoszcz 2002, s. 81. Ciekawą rzecz zauważa
Stanisław Jankowski. Jego zdaniem historia paidei greckiej zdaje się wskazywać na swoistą praeparatio
evangelica, dlatego można wyróżnić pięć obszarów, gdzie wkład wychowawczy myśli nowotestamentalnej
zaznacza się najwyraźniej. Wymienia tutaj antropologię, teologię, chrystologię, eschatologię oraz
aretologię – por. S. Jankowski, Biblia w życiu człowieka i Kościoła, Gniezno 1996, s. 91-94.
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Za tym przekonaniem podążali inni Ojcowie Kościoła, zwłaszcza Ojcowie
Kapadoccy – Bazyli z Cezarei i Grzegorz z Nazjanzu. To oni rozróżniali paideię
(paideę) grecką od chrześcijańskiej. Pierwsza obejmowała wszystkie dzieła
literatury greckiej, natomiast drugą była Biblia. Dla Grzegorza wychowanie
chrześcijańskie polegało na ukształtowaniu człowieka na wzór Chrystusa
(łac. de perfecta forma Christiani)86. Widać to najwyraźniej w sposobie,
w jaki Grzegorz z Nazjanzu pokazuje Biblię jako najwyższy autorytet.
Werner Jaeger ujmuje to następująco: „Zamiast powiedzieć: »prorok mówi«
lub: »Chrystus mówi«, co byłoby dla nas najbardziej naturalne, powtarza
on niezliczoną ilość razy: »prorok Izajasz poucza nas« albo »apostoł poucza
nas«, implikując w ten sposób, że to, czego naucza Biblia, należy przyjąć jako
paideię chrześcijańską”87. Staje tu w obliczu głównej myśli całej starożytności,
która idąc za św. Pawłem, widzi w Starym Testamencie i kulturze antycznej
pedagogię prowadzącą do Chrystusa, znajdującą w Nim końcowe
wypełnienie. W Jego Misterium streszcza się całe orędzie Objawienia:
„[Oto] Słowo krótkie, Słowo treściwe”; ponieważ „całe Pismo mówi
o Chrystusie i w Nim znajduje swoje wypełnienie”88. Nietrudno zauważyć,
że w powyższym kontekście pedagogia to nie jedynie teoria wychowawcza,
ale zasadniczo coś daleko więcej, aniżeli zwykły humanizm czy ﬁlantropia.

4. Początki szkolnictwa kościelnego
Filozoﬁa grecka, prawo rzymskie oraz religia chrześcijańska to najgłębsze źródła, z których wypływa tożsamość europejskiego ducha89. Owo
greckie umiłowanie mądrości i szacunek dla prawa, a także otrzymana
od cesarza Konstantyna Wielkiego w 313 roku swoboda wyznawania
religii chrześcijańskiej dały początek i wyznaczyły kierunek rozwoju myśli
chrześcijańskiej. Ona bowiem, poznając coraz lepiej świat starożytnej
Grecji i Rzymu, zaczęła dostrzegać w nim bliskie jej wartości, a dawne

Por. J. Kochel, Z. Marek, Katecheza Kościoła, art. cyt., s. 66.
W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, dz. cyt., s. 102.
88
M. Magrassi, Biblia i modlitwa, Kraków 2003, s. 72-77.
89
Obszernie temat kształtowania się kultury europejskiej i podwalin szkolnictwa kościelnego
został przedstawiony w: W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt.,
s. 23-52. Por. P. Mazur, Kultura człowieka, „Wychowawca” 2008, nr 5(185), s. 5.
86
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ideały edukacyjne stały się pierwowzorem dla kolejnych wieków rozwoju
sztuki wychowania. Rodząca się szkoła kościelna zwróciła się nie tylko
ku moralności i kształtowaniu postaw (pedagogiczny ideał wychowania
w wierze), ale stanowiła prawdziwe centrum kultury. Sztuka wychowania
stała się swoistą ars artium et scientia scientiarum (gr. ʌĮȚįİȓĮ – paideia)90.
Właśnie z tych źródeł czerpało wzorce szkolnictwo katolickie91.

4.1. Pedagogia biblijna
Człowiek ze swej natury jest zmuszony do nieustannego dokonywania
wyborów92. Dobrze tę egzystencjalną sytuację ludzkich poszukiwań i ocen
oddaje Jerzy Liebert, gdy w jednym z wierszy pisze: „Uczyniwszy na wieki
wybór, w każdej chwili wybierać muszę”93. We współczesnej dobie niezwykłego
rozwoju cywilizacyjnego przyszłość człowieka wydaje się z jednej strony
napawać optymizmem, z drugiej zaś budzi uzasadniony niepokój. Zmiany
w każdej przestrzeni ludzkiej egzystencji sprawiają, że do głosu dochodzą
„różne doktryny próbujące podważyć wartość prawd, o których pewności
człowiek był przekonany. Prowadzi to wielokrotnie do powstawania
różnych form agnostycyzmu i relatywizmu, które sprawiły, że poszukiwania
ﬁlozoﬁczne ugrzęzły na ruchomych piaskach powszechnego sceptycyzmu.
Uprawniona wielość stanowisk ustąpiła miejsca bezkrytycznemu
pluralizmowi, opartemu na założeniu, że wszystkie opinie mają równą
wartość: jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych przejawów braku

Por. W. Cichosz, Szkoła katolicka środowiskiem wychowania młodzieży w wierze: od nauczania do
katechezy, w: Polska krajem misyjnym? 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce, red. T. Wielebski, Warszawa
2016, s. 269; W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, dz. cyt., s. 101-102: „Istotną cechą
greckiej paidei, [...] był fakt, że rozważała nie tylko proces rozwoju podmiotu – człowieka, ale brała
też pod uwagę wpływ, jaki wywierał nań przedmiot nauczania. Jeśli uznamy wychowanie za proces
kształtowania czy formowania, przedmiot nauczania odgrywa rolę formy, przez którą podmiot jest
kształtowany. Kształtującą formą wczesnej greckiej paidei był Homer, a w miarę upływu czasu funkcje
te przeniesiono na całą grecką poezję. W końcu słowo paideia zaczęło oznaczać grecką literaturę jako
całość”.
91
Por. W. Cichosz, De l’école chrétienne á l’école laïque, art. cyt., s. 123-127; 377-396; tenże, Od
szkoły kościelnej…, art. cyt., s. 17-32; tenże, Historische Wurzeln…, art. cyt., s. 191-201; tenże,
Formacyjna rola szkoły katolickiej…, dz. cyt., s. 23-48; tenże, Pedagogia wiary we współczesnej szkole
katolickiej, dz. cyt., s. 33-75.
92
Problematyka ta została poruszona m.in. w: W. Cichosz, Biblijne wychowanie parenetyczne.
Od pedagogiki do pedagogii, „Studia Katechetyczne” 2012, t. 8, s. 243-253.
93
J. Liebert, Jeździec, w: tenże, Poezje, Warszawa 1934, s. 144.
90
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wiary w istnienie prawdy. […] Pod wpływem fałszywej skromności człowiek
zadowala się prawdami cząstkowymi i tymczasowymi, i nie próbuje już
stawiać zasadniczych pytań o sens i najgłębszy fundament ludzkiego życia
osobowego i społecznego. Można powiedzieć, że stracił nadzieję na uzyskanie
od ﬁlozoﬁi ostatecznych odpowiedzi na te pytania”94. Brak poczucia stałości
i pewności z całą mocą niweluje Biblia, która daje możliwość bezpiecznego
zakotwiczenia w Prawdzie obiektywnej. Stanowi zbiór niezmiennych wartości
i jako taka – sama staje się Wychowawcą, z której wskazówek może czerpać
zarówno wychowujący, jak i wychowywany. W Biblii wychowawcą jest sam
Bóg, którego „udział w procesach wychowania polega na odsłanianiu przed
człowiekiem nowych perspektyw życia, których ten nie jest w stanie odkryć,
korzystając z samej pomocy intelektu. […] Wychowanie wspomagane
przez religię (chrześcijaństwo) nie tylko nie ogranicza człowieka w jego
rozwoju, ale pomaga mu rozwijać się zarówno ﬁzycznie, jak też i wewnętrznie – duchowo”95. Tematy biblijne dotykają wielu problemów, które
w swoim życiu napotyka każdy człowiek: „sensu istnienia, cierpienia,
wartości w życiu, umierania i zła, losów człowieka, jego woli i przeznaczenia,
najważniejszych relacji przyjaźni oraz miłości”96 i jednocześnie stanowią
niewyczerpalną bazę przydatnych wskazówek, które pozwalają odnaleźć
klucz do owocnego rozwiązania rodzących się dylematów.
Dostrzeżenie owych podpowiedzi staje się niezwykle przydatne dla
konstruowania stosownych metod pomocnych w działaniach wychowawczo-dydaktycznych97, bowiem ludzkie poszukiwania i wybory dotykają
również sfery edukacji. W obliczu pytań o zasadność i źródło wybieranych
kierunków i metod wychowania, stawiają owe wybory – jak mówił twórca
humanizmu integralnego Jacques Maritain – „na rozdrożu” (l’éducation
à la croisée des chemins), a nawet, powtarzając za Aliną Rynio – „w kryzysie
i na rozdrożu”98. Wychowanie i pedagogika, co należy z mocą podkreślić,
94
Jan Paweł II, Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem „Fides et ratio”, 9. Por. Benedykt XVI,
Encyklika o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie „Caritas in veritate”, Rzym 2009, 32 ;
P. Kaźmierczak, M. Kaźmierczak, Duchowe podwaliny Europy według Jana Pawła II i Benedykta XVI,
w: Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna…, dz. cyt., s. 336.
95
Z. Marek, A. Walulik, Pedagogika świadectwa…, dz. cyt., s. 95.
96
R. Jasnos, Biblia między literaturą a teologią, Kraków 2007, s. 14; taże, Performatywność
i „sceniczność” przekazów biblijnych jako konsekwencje oralnego oraz pisarskiego procesu kształtowania
starożytnych tradycji, w: Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna…, dz. cyt., s. 298-300.
97
Por. W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 164.
98
A. Rynio, Tradycyjne i współczesne środowiska wychowania chrześcijańskiego w: Septuaginta
pedagogiczno-katechetyczna…, dz. cyt., s. 372. Por. taże, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła
II, Lublin 2004, s. 195.
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potrzebują trwałych i niepodważalnych podstaw i wzorców – wartości,
obecnych i zakorzenionych w osobie ludzkiej. Doskonale ilustruje tę prawdę Władysław Bartoszewski (1922-2015): „Wierzę w potęgę wartości – największy wpływ na moje wychowanie do wartości miała szkoła. Formacja,
którą tam odebrałem, pozwoliła mi później, w okresie próby, podejmować
bez większego namysłu decyzje, które następnie mnie rozwijały”99. Jakże
wymowne są w tym kontekście słowa rzymskiego poety Albiusa Tibullusa
(ok. 54-19 p.n.e.), przyjaciela Horacego (65 p.n.e. – 8 p.n.e.) i Owidiusza
(43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.), umieszczone na bramie wadowickiego gimnazjum, na które w swojej młodości codziennie przez osiem lat spoglądał
Karol Wojtyła: Casta placent superis. Pura cum veste venite et manibus puris
sumite fontis aquam (Bogu podoba się to, co jest czyste. Przychodźcie
w czystym odzieniu. I czystymi rękami czerpcie wodę ze źródła)100.
Wartości, które dla chrześcijanina mają swoje źródło w Bogu, należy
rozpatrywać na trzech płaszczyznach: wartości nadprzyrodzonych (prawdy
wiary – niesprawdzalne racjonalnie), wartości objawionych (odnoszą się
wprost do człowieka i jego bytowania – o charakterze ontologiczno-etycznym,
np. Dekalog, Sąd Boży, Kazanie na Górze, Kościół, sakrament, konieczność
odkupienia, grzeszność człowieka, cel ostateczny) oraz wartości nasyconych
chrześcijaństwem w życiu, kulturze i historii człowieka, zgodnie z maksymą:
Divina eloquia cum legente crescunt (Słowa Boże wzrastają wraz z tym,
kto je czyta)101. Ukazana na stronach Biblii pedagogia Boża ma charakter
wyraźnie parenetyczny (gr. ʌĮȡĮȓȞİıȚȢ – paraínesis – pouczający)102. Biblijne
wskazania, prezentowane postawy i wzorce, poprzez unaocznienie łączności

W. Bartoszewski, Wierzę w potęgę wartości, „Azymut” – dodatek do „Gościa Niedzielnego” 1998, nr 6.
Por. Jan Paweł II, Tryptyk rzymski, Kraków 2003, s. 22. Zamieszczone w przywołanym wydaniu
tłumaczenie brzmi: „To, co czyste, podoba się niebianom; przychodźcie czysto odziani i czystymi
rękami czerpcie źródlaną wodę”.
101
Por. Grzegorz Wielki, Homilia in Ezechielem, 1, 7, 8, cyt. za: Katechizm Kościoła Katolickiego,
dz. cyt., 94.
102
Na podstawie literatury przedmiotu można powiedzieć, że pareneza oznacza przede wszystkim
zachęcanie. To również swoiste pouczenie, porada czy napominanie. Z kolei w poezji pojęciem pareneza
(np. poezja parenetyczna) określa się twórczość o charakterze dydaktycznym (publicystycznym
i moralizatorskim). Zob. W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt.,
s. 167-171; K. Olbrycht, Edukacja zakorzeniona w kulturze podstawą kształtowania odpowiedzialnych
postaw twórczych, w: Kształtowaniu umysłu musi towarzyszyć formacja sumienia, rozwój życia moralnego,
wdrażanie do życia społecznego. Materiały edukacyjne z XIX Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich
(Jasna Góra, 4-6 grudnia 2008), Warszawa 2009, s. 64.
99
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Syna Bożego z Ojcem, który Go posłał, mają mobilizować do wychowania
w wierze żywej, co ściśle kierunkuje właściwe moralnie wybory i całościową
postawę człowieka103. Wychowawczy aspekt Pisma Świętego odnosi się
przede wszystkim do sfery religijnej, moralnej i kulturalnej osoby ludzkiej,
i to na nie w sposób szczególny Słowo Boże powinno oddziaływać. Człowiek
jako istota wolna ma prawo do podejmowania własnych wyborów, jednak
mądrość zawarta w Biblii powinna pomagać w udzielaniu odpowiedzi
na pytania „egzystencjalnie ważniejsze, dotyczące stosunku człowieka do
Boga”104, a zatem szczególnie oddziałujące w wychowaniu religijnym dzieci
i młodzieży. Odnalezienie tych odpowiedzi wpływa na stosunek człowieka
do samego siebie, do drugiego człowieka i do świata. Stary i Nowy Testament
jest dla wielu chrześcijan szczególnym poradnikiem życia zgodnego
z wartościami Boskimi. Ukazane w Biblii nakazy moralne wskazują na wartość
i niepodważalną godność osoby ludzkiej, co jest szczególnym argumentem
przemawiającym na rzecz wykorzystania jej treści w wychowaniu dzieci
i młodzieży105. Szczególną rolę w tym względzie odgrywają przypowieści,
które pouczają i wskazują właściwą drogę. Ich celem było i jest uzdolnienie
wyznawców Chrystusa do takiego zawierzenia Bogu, które jest w stanie
wywołać otwarcie na Jego Słowo. Jak bowiem pisze Benedykt XVI w książce
Jezus z Nazaretu: „Przypowieści stanowią wyraz ukrytej obecności Boga
w tym świecie. Wykazują też, że poznanie Boga angażuje całego człowieka,
że jest to poznanie stanowiące jedno z samym życiem”106.

Por. W. Cichosz, Metody aktywizujące w wychowaniu w wierze, w: Wychowanie w wierze
w kontekście przemian współczesności, red. R. Buchta, St. Dziekoński, „Studia i Materiały Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 2011, nr 61, s. 222-248; T. Nosek, W służbie
humanizmu chrześcijańskiego na współczesnym areopagu idei pedagogicznych, art. cyt., s. 348-349.
104
T. Jelonek, Biblia a nauka. Czy nauka sprzeciwia się Biblii?, Kraków 2005, s. 36.
105
Warto dodać, że choć w judaizmie można odnaleźć aż 613 różnych zasad (Talmud wymienia
w sumie 248 nakazów i 365 zakazów), to nakazy moralne, wynikające z biblijnego wychowania
w wierze, są ukazane nie tyle jako drobiazgowe przepisy obowiązujące w życiu codziennym
chrześcijanina, ale raczej jako podstawowe normy i idee przewodnie. Zgodnie z nimi dobre jest to,
co podoba się Bogu, a „sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności” (Ha 2, 4) – por. W. Cichosz,
Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 164. Zob. także: J. Kochel, R. Chałupniak,
„Kimże jest człowiek, że [go] wychowujesz?” (por. Ps 8,5). Antropologia pedagogiczna w katechezie,
w: Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna, dz. cyt., s. 639; Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego,
Kraków 2005, s. 35; M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2002.
106
Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, Kraków 2007, s. 167. Por. W. Cichosz, Pedagogia wiary
we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 168.
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ŹRÓDŁA SZKOŁY KATOLICKIEJ

53

Biblijne „formowanie nowego człowieka”107 ma charakter – jak już
powiedziano – wybitnie pouczający, o czym świadczą na przykład słowa
zapisane przez św. Mateusza: Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest
Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 48) oraz św. Pawła, który dodaje: Wiara rodzi się
z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa (Rz 10, 17).
Pawłowe odwołanie do wiary można odnieść także do innych wymiarów
ludzkiej egzystencji, w tym do wychowania młodzieży. Apostołowie, głosząc
naukę Chrystusa i przeżywając ją we wspólnocie, celebrując w liturgii
i modlitwie, dali wierzącym przykład, jak należy zaufać Słowu Boga i jak je
wypełniać. Jak podkreślono w soborowej Konstytucji Dei verbum: „Prawdy
przez Boga objawione, które są zawarte i wyrażone w Piśmie Świętym,
spisane zostały pod natchnieniem Ducha Świętego (…) Boga mają za autora
i jako takie zostały Kościołowi przekazane”108. Drugim autorem jest
człowiek – pisarz natchniony109. Jak pisze Tadeusz Dajczer, „Pismo Święte
to nie coś, ale przede wszystkim Ktoś”110, Ktoś, kogo może w Biblii dostrzec
ta osoba, która żyje wiarą i przez pryzmat wiary dostrzega Bożą pedagogię
ukierunkowaną na czynne współdziałanie z łaską Boga (na nawracanie
się, realizowanie Bożego prawa i życie wiarą), bowiem wszelkie Pismo
od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania,
do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był
doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu (2 Tm 3, 16-17). Słowa,
iż wszelkie Pismo od Boga jest natchnione, odnoszą się do całej Biblii,
a to oznacza, że „może służyć wielkiemu celowi, jakim jest udoskonalanie
człowieka Bożego, tj. wierzącego, poprzez naukę, motywację, zachętę do
dobrych czynów”111. Autor Listu do Hebrajczyków podkreśla, że Słowo
skierowane przez Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa jest ostatecznym
Słowem skierowanym do ludzi, co więcej – Jezus sam jest Słowem Boga,
spełniającym i wypełniającym Boże Objawienie112. Wiara Nowego Testamentu opiera się zatem na Chrystusie i całkowitym zawierzeniu Jego Słowu
Problem ten został poddany pogłębionej analizie w: W. Cichosz, Pedagogiczny dekalog formacji
chrześcijańskiej w epoce globalizmu, art. cyt., s. 725-745.
108
Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei verbum”, Rzym 1965, 11.
109
Zob. także: Tak mówi Bóg. Ogólne wiadomości o Piśmie świętym, red. M. Peter, Poznań 1984, s. 45.
110
T. Dajczer, Rozważania o wierze, Częstochowa 2004, s. 177.
111
Tak mówi Bóg, dz. cyt., s. 41. Por. W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej,
dz. cyt., s. 162-163.
112
Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei verbum”, dz. cyt., 4.
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(Mk 12, 43-44)113. Zwracając się do człowieka słowami: Uznaj w sercu,
że jak wychowuje człowiek swego syna, tak Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie
(Pwt 8, 5), Bóg pragnie nawiązać z człowiekiem dialog, który ma go zachęcić
do poznania Boga działającego w świecie i do podjęcia odpowiedzialności
za własne czyny114.
Biblia, poczynając od pierwszego słowa bereszit (na początku) z Księgi
Rodzaju, aż po ostatnie – Amen. Przyjdź, Panie Jezu! (Ap 22, 20) z Apokalipsy
św. Jana, jest zapisem nieskończonej miłości Stwórcy do Jego stworzenia115.
Kluczowy wydaje się tutaj rzeczownik „miłość”, rozumiany jako agape
(gr. ܻȖȐʌȘ) – uczucie bezinteresowne, oparte na altruizmie i duchowej więzi.
Wychowanie katolickie polega na takim właśnie spotkaniu wychowanka
z Bogiem i z drugim człowiekiem. Biblia jest w tym spotkaniu źródłem
wychowawczych i moralnych inspiracji, pomocnych w kształtowaniu
osobowości młodego człowieka116. Na tę inspirującą siłę Pisma Świętego,
która wynika z faktu, iż jej pierwszym autorem jest sam Bóg, zwraca uwagę
Benedykt XVI, gdy w ślad za św. Janem Apostołem, pisze: Bóg jest miłością:
kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim (1J 4, 16). Słowa
z Pierwszego Listu św. Jana wyrażają ze szczególną jasnością istotę wiary
chrześcijańskiej: chrześcijański obraz Boga i także wynikający z niego obraz
człowieka i jego drogi. Oprócz tego, w tym samym wierszu, św. Jan daje
jakby zwięzłą zasadę chrześcijańskiego życia: Myśmy poznali i uwierzyli
miłości, jaką Bóg ma ku nam”117.

Por. W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 168.
Por. K. Misiaszek, O wychowaniu w Kościele, w: Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna…,
dz. cyt., s. 389.
115
Por. W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 162.
116
Por. B. Szlaga, Personalistyczna koncepcja wiary według „Listu do Hebrajczyków”, „Zeszyty
Naukowe KUL”, t. 21, 1978, nr 1, s. 41-47; M. Finke, Pedagogika wiary, Poznań 1996, s. 100-102;
Jan Paweł II, Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów. Włocławek, 6 czerwca 1991, w: Służyć
wzrastaniu w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów Kościoła na temat szkoły katolickiej i wychowania,
red. J. Poniewierski, Kraków 2009, s. 307; J. Tischner, Jak żyć?, Wrocław 1997, s. 61; A. Höfer,
Pismo Święte miejscem spotkania Boga z człowiekiem, Poznań 1998, s. 132-136; J. Kaster, Education,
w: The Interpreter’s Dictionary of the Bible, ed. G.A. Buttrick, T.S. Kepler, J. Knox, Nashville 1962,
Vol. 2, p. 27; J. Bagrowicz, S. Jankowski, „Pan, Bóg twój wychowuje ciebie” (Pwt 8, 5). Studia
z pedagogiki biblijnej, Toruń 2005, s. 30-36.
117
Benedykt XVI, Encyklika o miłości chrześcijańskiej „Deus caritas est”, Rzym 2005, 1.
113
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Treści biblijne, na drodze systematycznej i uważnej lektury, wydatnie
przyczyniają się do kształtowania człowieka na wzór Boskiego Ideału
i umożliwiają odnalezienie właściwych proporcji w codziennym życiu.
„Słuchanie Boga – jak pisze w jednej ze swoich książek Benedykt XVI – staje
się życiem z Bogiem, które prowadzi od wiary do miłości, do odkrywania
drugiego. Jezus nie jest obojętny na głód człowieka ani inne jego
materialne potrzeby, umieszcza je jednak we właściwym kontekście
i określa ich hierarchię”118. Wychowanie oparte na Słowie Bożym
inspiruje do nawiązywania relacji z Bogiem w modlitwie, sakramentach,
podejmowania dzieł Chrystusowych, a w konsekwencji przyczynia się
do wewnętrznej przemiany i kierowania się w życiu nauką Chrystusa119.
Modlitwa, która „polega na przekształcaniu siebie samego w Ciało
Chrystusa, a więc w akt miłości, która – jako miłość Ciała Chrystusowego
i wraz z Nim – uznaje i dopełnia miłość Bożą, z konieczności i zawsze
rozumianą także jako miłość bliźniego, miłość członków jego Ciała”120,
pełni w kształtowaniu charakteru kluczową rolę. Oznacza to, że formując
siebie na wzór Chrystusa, młodzież jest w stanie odnieść ten wzorzec
do drugiego człowieka w perspektywie dobra i piękna, szacunku
i miłości podobnej do tej, którą głosi Ewangelia. Pedagogia Chrystusa
umożliwia dostrzeżenie żywej i nieustannie obecnej Bożej miłości
do człowieka, która stale asystuje w procesie dojrzewania, rozwoju
i wewnętrznego wzrostu osoby. Co ważne, istotą tego procesu nie jest
przekazywanie jedynie statycznej i pojęciowej wiedzy z zakresu Nauczania
Kościoła i teologii, ale dostarczanie rzeczowych podpowiedzi odnośnie
codziennych problemów wychowawczych121.

Tenże, Jezus z Nazaretu, dz. cyt., s. 167.
Por. W. Cichosz, Pedagogiczny dekalog formacji chrześcijańskiej w epoce globalizmu,
art. cyt., 113-114.
120
J. Ratzinger, Chrystus i Jego Kościół, Kraków 2005, s. 93. Ciekawie o wywołanym zagadnieniu
w: J. Pausch, G. Böhm, O modlitwie inaczej. Dla wszystkich, którzy chcą się modlić, Kraków 2008.
121
Por. J. Charytański, Katechetyka a teologia praktyczna, „Ateneum Kapłańskie” 1974, t. 391,
s. 222-246; H.J. Muszyński, Głosimy śmierć Twoją, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Homilie na
Triduum Paschalne i Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, Pelplin 2019, s. 86.
118
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Ponieważ wiara obecna na kartach Nowego Testamentu jest pełna
zawierzenia Bogu122, zachęca przez to do podobnego, osobowego spotkania
z Jego prawdą123. Zdolność tę może wzbudzić osoba, która jest otwarta na
uważne wsłuchiwanie się w Boskie Słowo płynące z kart Biblii, przyjmuje
je i aktywnie włącza w swoje życie. Umiejętność wsłuchiwania się
w Słowo, którą promował już król Salomon124, stanowi niezbędny warunek
by dostrzec jego głębię i wstęp do nawiązania dialogu z Bogiem. Dialog
między Bogiem i człowiekiem, oparty na miłości sprawia, że ten przyjmuje
skierowane do niego zaproszenie, formuje siebie i wznosi się duchowo tak,
by móc odpowiedzieć Bogu i nawiązać z Nim dialog125.
Życie Słowem Boga wymaga faktycznego zrozumienia dziejów
zawartych na kartach Starego i Nowego Testamentu. Odnosząc tę prawdę
do wychowania, niezbędne jest chronologiczne odkrywanie przed dziećmi
i młodzieżą historii Ludu Bożego, poczynając od pierwszych stron Starego
Testamentu i mając na uwadze cały kontekst historyczno-geograﬁczny126.
Dopiero takie usytuowanie zbawczej misji Chrystusa daje nadzieję na
zaakceptowanie jej przez ucznia, a następnie przyjęcie jej za własną
i przekazywanie innym127. Jedynie podążając tą drogą, młody człowiek
jest w stanie dojrzewać wewnętrznie i przyjmować za własne zarówno
wartości nadprzyrodzone, wartości objawione, jak i wartości nasycone
chrześcijaństwem w życiu, kulturze i dziejach człowieka. Nie sposób przy
tym nie dostrzegać czysto literackiej wartości Biblii, gdyż – jak pisze Renata
Jasnos – stanowi ona „fundament wiary i religii chrześcijańskiej, ale zarazem

Por. Mk 12, 43-44.
Por. J. Szlaga, Personalistyczna koncepcja wiary według „Listu do Hebrajczyków”, art. cyt.,
s. 41-47.
124
„Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania
dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to
Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie
o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie
o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre
i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie” (1Krl 3, 9-12).
125
Por. W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 163; J. Colomb,
Stawanie się wiary, Warszawa 1980, s. 43.
126
Por. A. Długosz, Znaczenie ewangelicznego języka skierowanego do dzieci, w: Septuaginta
pedagogiczno-katechetyczna…, dz. cyt., s. 629-630; J. Stępień, Słowo objawione w przepowiadaniu
Słowa Bożego, „Ateneum Kapłańskie” 1963, z. 324, s. 32-45; M. Liverani, Nie tylko Biblia. Historia
starożytnego Izraela, tłum. J. Puchalski, Warszawa 2010, s. 376-377.
127
Por. G. Kusz, Kierunki katechezy biblijnej, „Ateneum Kapłańskie” 1978, z. 417, s. 86-92.
122
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dzięki swym specyﬁcznym cechom literackim mogła i oddziaływała na wiele
wymiarów kultury europejskiej, stając się jej ﬁlarem”128. Urzeczywistnienie
powyższych przesłanek odgrywa ważną rolę zarówno w kształtowaniu
osobowości, jak i wyborze środków, które prowadzą do osiągnięcia pełni
wewnętrznej jedności ucznia, a w konsekwencji – określenia pożądanego
kształtu współczesnej szkoły129. Realizowanie tego założenia stanowi
gwarancję przyjęcia przez dzieci i młodzież wartości zawartych w Biblii
za własne, a następnie nieustanne w nich wzrastanie130.
Należy jasno powiedzieć, iż wychowanie w szkole katolickiej ma na celu
uświadomienie uczniom, że powołaniem osoby wierzącej jest całkowite
zjednoczenie z Bogiem. Treści biblijne są doskonałym środkiem do
osiągnięcia tego celu na drodze doskonalenia życia moralnego widzianego
w perspektywie prawdy metaﬁzycznej, jaką jest miłość Boga i bliźniego,
za którą warto oddać nawet własne życie131. Dla wychowania moralnego
współczesnej młodzieży, żyjącej w zsekularyzowanym świecie, wartość
nauki, którą niesie Pismo Święte, okazuje się nieoceniona132. Jej niezwykła
mądrość polega na uniwersalności i głębokim związku z ludzką egzystencją,
co trafnie oddają słowa Grzegorza Wielkiego: Divina eloquia cum legente
crescunt (Słowa Boże wzrastają wraz z tym, kto je czyta)133. Za Luigi Boriello
można dodać: „Słowo Boże »przeżute« i »przetrawione«, i głęboko zasymilowane przez liturgię i wysiłek nieustannego sięgania do źródeł – do
samego Chrystusa – jest obecne w życiu wewnętrznym chrześcijanina
jako światło i przewodnik, jako odpowiedzialność wobec depozytu wiary,
jako więź braterstwa, jako dynamiczna rzeczywistość, która niezawodnie
przynosi efekty upragnione przez Boga”134. Staje się ono dla dzieci
i młodzieży wychowywanej w ścisłym związku z Bogiem normą określającą

R. Jasnos, Performatywność i „sceniczność” przekazów biblijnych…, art. cyt., s. 300.
Por. J. Życiński, Perspektywa wielkiej integracji, w: Europa i Kościół, red. H. Juros, Warszawa
1997, s. 9.
130
Por. W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 169; A. Zwoliński,
Katolik i polityka, Kraków 1995, s. 62; S. Gałkowski, Celowość a wychowanie, w: Wybrane zagadnienia
z psychologii wychowawczej, red. A. Gała, Wrocław 1994, s. 10.
131
Por. J. Bagrowicz, Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele, Toruń 2000, s. 217.
132
Por. S. Jasionek, W świetle wiary, Częstochowa 2018, s. 92-96.
133
Por. Grzegorz Wielki, Homilia in Ezechielem, 1, 7, 8, dz. cyt. Por. W. Cichosz, Pedagogia wiary
we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 164.
134
L. Boriello, G. della Croce, B. Secondin, Historia duchowości, t. 6, Kraków 1998, s. 328.
128
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stosunek do Boga, siebie i drugiego człowieka. Właśnie Biblia formułuje
tak zwaną złotą zasadę postępowania i postuluje potrzebę wprowadzenia jej
w życie: Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im
czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy (Mt 7, 12)135.

4.2. Kościół promotorem edukacji
Jedną z konsekwencji upadku Cesarstwa Rzymskiego w 476 roku
było stopniowe zanikanie funkcjonujących dotąd szkół państwowych.
W tym samym czasie dostrzega się dynamiczne rozprzestrzenianie wiary
chrześcijańskiej, co wynika między innymi z faktu, że w chwili przyjęcia
wiary przez władcę, religię – zgodnie z obowiązującym wówczas prawem,
przyjmowali jednocześnie poddani (zasada: cuius regio, eius religio). Ogromnym
sukcesem Kościoła było przyjęcie wiary katolickiej przez króla Franków – Chlodwiga Merowinga (496), Burgundów w środkowowschodniej
Galii, a później ariańskich Wizygotów w Hiszpanii. Ten czas to zapewne
także początki chrystianizacji dzisiejszych Niemiec (wówczas Heiliges
Römisches Reich Deutscher Nation). Trzeba podkreślić, że przyjęcie chrztu
przez Chlodwiga było nie tylko aktem wynikającym z pobudek politycznych,
ale też wiązało się z rozwojem cywilizacji łacińskiej, co na kolejne wieki
określiło ducha i kształt Europy, zaś rozwój szkolnictwa grecko-rzymskiego
wpłynął na kształt wychowania europejskiego w następnych stuleciach136.
Europejscy władcy, wraz z przyjęciem chrztu, przyjmowali na swoje
ziemie zakony, które zgodnie z Chrystusowym przykazaniem nauczania,
wychowania i ewangelizowania: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając
im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha świętego. Uczcie je zachowywać wszystko,
co wam przykazałem (Mt 28, 19-20), szerzyły i pogłębiały wiarę, ale też
stopniowo przekazywały młodym pokoleniom wiedzę praktyczną i naukową.
Należy tu wspomnieć zwłaszcza o benedyktynach, cystersach, kartuzach,
do których stopniowo dołączyli jezuici, oratorianie, pijarzy, somaskowie,

Por. W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 164-165.
Por. tamże, s. 43; tenże, Od szkoły kościelnej do szkoły świeckiej…, art. cyt., s. 17-32; tenże,
De l’école chrétienne á l’école laïque, art. cyt., s. 379-380; S. Wołoszyn, Dzieje wychowania i myśli
pedagogicznej w zarysie, Warszawa 1964, s. 40-56.
135
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barnabici i teatyni137. Bez wątpienia, na szczególną uwagę zasługują w tym
względzie jezuici, którzy – jak pisze John W. O’Malley – „byli pierwszym
zakonem w Kościele katolickim, który podjął formalne wychowanie jako
posługę pierwszego rzędu. Stali się oni »zakonem nauczającym«”138.
Niekwestionowaną rolę w rozwoju szkolnictwa katolickiego odegrał
Karol Wielki (742-814). Ten władca z dynastii Karolingów, król Franków
i twórca odnowionego Cesarstwa Rzymskiego, za swoją powinność uważał
umocnienie i krzewienie wiary chrześcijańskiej na drodze rozumnego
(„oświeconego”) jej przyjęcia przez poddanych139. W tym celu sprowadził
na swój dwór wielu uczonych, w tym benedyktyna Alkuina z Yorku
(735-804) i Einharda (775-840). Szkoła i wychowanie były dla niego
niezwykle ważne i spełniały służebną rolę zarówno w stosunku do państwa,
jak i Kościoła140. Przyjęty przez Karola Wielkiego kierunek wyznaczył trend
rozwoju szkolnictwa kościelnego na długie lata141.
Rozwój szkół postępował niejako dwutorowo, w zależności od tego,
kto je prowadził: zakony czy też biskupi. Szkoły zakonne kształciły zwłaszcza
w zakresie wiedzy praktycznej, niezbędnej w codziennym życiu. Ich oferta

Alina Rynio wśród najbardziej zasługujących na uwagę w erze nowożytnej ze względu
na wkład w rozwój pedagogiki i wychowania wymienia następujące zakony żeńskie i męskie:
„urszulanki, barnabici, Szkoły Doktryny Chrześcijańskiej, jezuici, oratorianie, Szkoły Pobożne Józefa
Kalasancjusza, Ojcowie Chrześcijańskiej Doktryny, Mali Bracia Maryi, Bracia Nauki Chrześcijańskiej,
Bracia Stowarzyszenia Maryi (marianiści), Siostry De Notre-Dame, Siostry Miłosierdzia św. Marii
Magdaleny, Siostry Sacré-Coeur, Siostry św. Rodziny, Siostry Boromeuszki, prezentki, Służebniczki
Dębickie i Starowiejskie, Siostry Kanoniczki, Siostry Felicjanki, Franciszkanki Rodziny Maryi,
Siostry Niepokalanki, Siostry Opatrzności, Dominikanki III Zakonu, Siostry Matki Bożej
Miłosierdzia, józeﬁtki, Pasterki Wielkopolskie, Służebnice Serca Jezusowego, Sodalicja św. Piotra
Klawera, Misjonarki św. Rodziny, Urszulanki Serca Jezusa Konającego, Misjonarki św. Benedykta,
pasjonistki, Franciszkanki Służebnice Krzyża, Stowarzyszenie Kobiet Wspólnej Pracy, Benedyktynki
Samarytanki Krzyża Chrystusowego, salezjanie i salezjanki, zmartwychwstańcy i zmartwychwstanki,
michalici i michalitki, albertyni i albertynki, Ruch Szensztacki i wiele innych” – A. Rynio, Tradycyjne
i współczesne środowiska wychowania chrześcijańskiego, art. cyt., s. 382. Zob. także: A. Rynio, Katolicka
myśl pedagogiczna. Próba syntezy, w: Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, red. A. Rynio, Stalowa
Wola 1999, s. 411-418; W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt.,
s. 44; D. Kempa, Historia szkolnictwa katolickiego w Polsce, w: Szkolnictwo katolickie w Polsce, Kraków
1999, s. 9; E. Mitek, Pedagogika dla teologów…, dz. cyt.; B. Suchodolski, Studia z dziejów polskiej
myśli ﬁlozoﬁcznej i naukowej, Wrocław 1958; Ł. Kurdybacha, Dzieje oświaty kościelnej do końca
XVIII wieku, Warszawa 1949.
138
J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici, Kraków 2007, s. 40.
139
Por. E. Mitek, Pedagogika dla teologów…, dz. cyt., s. 33.
140
Por. M. Serejski, Karol Wielki na tle swoich czasów, Warszawa 1959.
141
Por. P. Riché, Éducation et culture dans l’Occident barbare, VIe-VIIIe, Paris 1972.
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była skierowana przede wszystkim do potomków rodów szlacheckich.
Nauka w tych szkołach umożliwiała zdobycie wiedzy w zakresie prowadzenia
ksiąg inwentarzowych, kasowych, uprawy roli (cystersi) czy też kształcenia
umiejętności czytania i pisania (benedyktyni)142. Nie przywiązywano jednak
w procesie kształcenia uwagi do edukacji w zakresie nauk przyrodniczych.
Z kolei szkoły katedralne, powoływane przez biskupów, miały na celu
podniesienie poziomu wykształcenia duchowieństwa i cechowały się
wyższym poziomem kształcenia niż szkoły zakonne. W zasadzie były one
kontynuacją szkolnictwa zakonnego, jednak dostrzegało się w nich już
pewien program dydaktyczno-wychowawczy. Faktyczny wpływ na poziom
szkół katedralnych mieli sprawujący nad nimi pieczę biskupi. To od ich
zaangażowania zależał rozwój oraz poziom kształcenia i wychowania.
Do najwybitniejszych ośrodków tego okresu należy zaliczyć niewątpliwie
szkołę laterańską w Rzymie, lyońską we Francji oraz magdeburską
w Niemczech.
Należy w tym miejscu wspomnieć o trzecim – niezwykle pożądanym – kierunku rozwoju szkolnictwa kościelnego, jakim za sprawą papieża
Eugeniusza I (654-657) stały się szkoły paraﬁalne. O ile zamierzenia
papieża były niezwykle ambitne, polecił on bowiem tworzenie szkół przy
każdej paraﬁi, o tyle ich realizacja, ze względu na niewystarczającą liczbę
nauczycieli, napotkała spore trudności. Szkoły paraﬁalne funkcjonowały
zatem głównie w większych miastach, ucząc młodzież podstaw liczenia
i zasad gramatyki łacińskiej. Najwięcej szkół paraﬁalnych powstało we
Włoszech. Szkoła kościelna była ukierunkowana nie tylko na kształtowanie
w młodym pokoleniu moralności i właściwych postaw (pedagogiczny ideał
„wychowania do zbawienia”), ale od swego zarania stanowiła prawdziwe
centrum kultury, a proces wychowania stał się w niej iście mistrzowską
ars artium et scientia scientiarum (gr. paideia)143. Podstawę kształcenia
w późnej starożytności i średniowieczu stanowiło siedem dyscyplin wiedzy,
nazwanych przez Marcjanusa Kapellę siedmioma sztukami wyzwolonymi
(łac. septem artes liberales). Stały się one wzorem dla Kasjodora, który na ich
podstawie stworzył dzieło O rzeczach boskich i ludzkich, dając tym samym
przewodnik na potrzeby kształcenia chrześcijańskiego144.
„Zdolniejsi uczniowie przepisywali podręczniki i stare rękopisy, co prowadziło do gromadzenia
dzieł starożytnych pisarzy” – W. Cichosz, Formacyjna rola szkoły katolickiej…, dz. cyt., s. 26.
143
Por. W. Cichosz, Od szkoły kościelnej do szkoły świeckiej…, art. cyt., s. 17-32.
144
Por. S. Swieżawski, Dzieje europejskiej ﬁlozoﬁi klasycznej, Warszawa 2000, s. 390-391.
142

ŹRÓDŁA SZKOŁY KATOLICKIEJ

61

Sztuki wyzwolone dzielono na trivium oraz quadrivium, czyli naukę
o słowie i naukę o liczbie. Trivium obejmowało gramatykę (biegłość w łacinie), dialektykę (logika) i retorykę (sztuka przemawiania), zaś quadrivium
arytmetykę (liczba czysta), geometrię (liczba w przestrzeni), muzykę (liczba
w czasie) i astronomię (liczba w ruchu i w przestrzeni). Uzyskanie tytułu
magistra siedmiu sztuk wyzwolonych (trivium + quadrivium) umożliwiało
podjęcie studiów uniwersyteckich w zakresie prawa, medycyny i teologii145.
Uniwersyteckie kształcenie młodzieży nadal pozostawało pod patronatem
Kościoła, a kolejni papieże udzielali zgody na powoływanie wyższych
uczelni i stowarzyszeń studenckich. Spośród najważniejszych centrów nauki
tego okresu należy wymienić niewątpliwie Paryż ze słynną Sorboną146,
Neapol, Salerno, Padwę, Bolonię, Rzym, Sienę, Pragę, a także Kraków
z Akademią Krakowską (Papież Urban V wyraził zgodę na jej powstanie
12 maja 1364 r.), Wiedeń (1383), Kolonię (1388) i wiele innych ośrodków
uniwersyteckich147.
Należy przypuszczać, że w Polsce, podobnie jak na Zachodzie, wraz
z przyjęciem chrztu i zapoczątkowaniem działalności zakonów, pojawiły
się także pierwsze szkoły. Wiadomo, że szkolnictwo funkcjonowało już za
czasów Władysława Hermana (1079-1102), bowiem jego syn Zbigniew
otrzymał wykształcenie łacińskie148. To wówczas, za sprawą arcybiskupa
gnieźnieńskiego Henryka, do Polski przybył św. Otton, który podjął się
w specjalnie powołanej do tego celu szkole edukacji księży pochodzących
spośród ludności polskiej. Pomyślny dla rozwoju oświaty był okres rządów
Kazimierza Sprawiedliwego (II poł. XII wieku), który sam dobrze wykształcony, dbał o szkoły katedralne. Intensywny rozwój szkolnictwa polskiego
przypada na wiek XIII. Wówczas to zgromadzenia zakonne powoływały
szkoły przyklasztorne nauczające umiejętności praktycznych, związanych
z uprawą roli, prowadzeniem ksiąg inwentarzowych i kasowych (cystersi),
Por. W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 45; tenże,
Od szkoły kościelnej do szkoły świeckiej…, art. cyt., s. 17-32; tenże, Zarys dziejów wychowania
katolickiego w Polsce, art. cyt., s. 231-244. Zob. także: E. Grant, The Foundations of Modern Science
in the Middle Ages: Their Religious, Institutional and Intellectual Contexts, Cambridge 1998;
C. Karolak, W. Kunicki, H. Orłowski, Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa 2007, s. 22.
146
Por. S. d’Irsay, Histoire des universités françaises et etrangeres, Paris 1933.
147
Por. W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 46.
148
W tym czasie w Rzymie toczył się spór o dominację między władzą cesarską (świecką) i papieską
(duchową), który uświadomił współczesnym potrzebę rozwoju oświaty i zdobywania wykształcenia
również przez elity świeckie. Por. S. Kot, Historia wychowania, Warszawa 1995, s. 186.
145
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kształcące młodzież w sztuce czytania i pisania (benedyktyni), zaś w paraﬁach
powstawały szkoły uczące podstaw liczenia i gramatyki łacińskiej. Wyższym
poziomem legitymowały się szkoły przykatedralne, gdzie sposób kształcenia
można by już nazwać programem dydaktyczno-wychowawczym, a nauka
w nich odbywała się zgodnie ze wspomnianym systemem sztuk wyzwolonych: trivium i quadrivium149.
Wydarzeniem niezwykle ważnym dla historii szkolnictwa w Polsce było
powołanie w 1364 roku przez Kazimierza Wielkiego Akademii Krakowskiej.
Jej celem było przygotowanie młodzieży świeckiej do roli światłych i dobrze
wykształconych, mądrych dyplomatów, polityków i administratorów, toteż
dbano o wysoki poziom między innymi nauk prawniczych. Po śmierci jej założyciela w 1370 roku, przez kolejnych trzydzieści lat uczelnia
pozostawała w pewnym marazmie, jednak dzięki zabiegom królowej Jadwigi
Andegaweńskiej na powrót rozkwitła, by od 1397 roku szczycić się również
wydziałem teologicznym. Akademia, przeżywająca na przestrzeni swoich
dziejów wzloty i upadki, obecnie znana pod nazwą Uniwersytet Jagielloński,
od początku istnienia aż po dzień dzisiejszy wykształciła wielu wybitnych
Polaków.
Rozkwit ośrodków naukowych w Europie niósł ze sobą rozwój myśli
humanistycznej i stopniowe dążenie do uwolnienia się od wpływu Kościoła.
Zaczął rodzić się nowy kierunek, znany pod mianem humanizmu (łac. humanus – ludzki), w którym sprawy Boskie odchodzą na drugi plan, a w centrum
poszukiwań naukowych zostają usadowione sprawy doczesne, pragmatyka
życia codziennego150. W tym czasie na Zachodzie zaczęto – na wzór
Wschodu – sięgać do spuścizny antyku, odsuniętej dotąd w niepamięć ze
względu na jej pogański charakter, a zapewne także z powodu wciąż żywej

Ta problematyka została poddana obszernej analizie w: W. Cichosz, Zarys dziejów wychowania
katolickiego w Polsce, w: art. cyt., s. 231-244. Por. D. Kempa, Historia szkolnictwa katolickiego
w Polsce, art. cyt., s. 10.
150
Gwoli ścisłości należy dodać, że w tym czasie nie funkcjonowało pojęcie humanizmu
w powszechnie znanym znaczeniu. Jako termin „Humanismus” wprowadził je dopiero w 1808 roku
bawarski nauczyciel Friedrich I. Niethammer, przyjaciel Schillera, Goethego i Hegla, odnosząc je
do klasycznego wykształcenia ogólnego, zwłaszcza w zakresie literatury antycznej i poezji. W czasie,
o którym mowa, należałoby raczej stosować określenie „ruch humanistyczny”. Por. J. Okoń,
Na scenach jezuickich w dawnej Polsce, Warszawa 2006, s. 30; A. Borowski, Renesans a humanizm
jezuicki, w: Jezuici a kultura polska. Materiały sympozjum z okazji Jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego
Loyoli (1491-1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540-1990). Kraków. 15-17 lutego
1991 roku, red. L. Grzebień, S. Obirek, Kraków 1993, s. 29.
149
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pamięci o prześladowaniach doznanych ze strony cesarzy. Środowisko greckie
dość szybko otworzyło się ponownie na dorobek antyku, zwłaszcza za sprawą
św. Hieronima ze Strydonu (331-420), postaci niezwykle zasłużonej
dla chrześcijaństwa, choćby dzięki tłumaczeniu Biblii na język łaciński,
zwolennika korelacji chrześcijaństwa ze starożytnością klasyczną151. Ponadto
przedstawiciele Kościoła Wschodu wysoko cenili naukę w szkołach świeckich,
a literatura i dorobek naukowy świata starożytnego były w nich stale
obecne. Niemały wkład w zmianę stanowiska Zachodu względem
kultury starożytnej i dostrzeżenie jej dorobku wniosły zapewne poglądy
chrześcijańskich myślicieli: Tertuliana (160-240), św. Bazylego (329-379),
św. Grzegorza (335-394) czy wspomnianego św. Hieronima. Ostatecznie
odrodzeniowy Zachód stopniowo zmieniał swoje spojrzenie na ideał
kształcenia proponowany przez Kościół, a świeccy coraz wyraźniej dostrzegali
potrzebę dążenia do samodzielnego myślenia. Teocentryzm stopniowo był
wypierany przez humanizm. Wyraźnie zaznaczała się ﬁlozoﬁa epikurejska
z jej pochwałą korzystania z życia ziemskiego i cieszenia się pięknem świata.
Trend odrodzeniowy dotyczył całej sfery społecznej, w tym przestrzeni
edukacyjnej152.
Tendencje odrodzeniowe, które pojawiły się we Włoszech w XIV-XV
wieku, dość szybko zaczęły się rozprzestrzeniać. Choć niosły ze sobą
ograniczenie roli Kościoła w życiu społecznym, to jednak między innymi
za sprawą Soboru w Bazylei (1431-1445), w którym uczestniczyli biskupi
z różnych stron Europy, trend ten docierał do nowych miejsc i zyskiwał
kolejnych naśladowców153. Należy podkreślić, że w żaden sposób nie wyparł
dotychczasowych idei, ale raczej przyczynił się do odnalezienia harmonii
między ideałami kościelnymi i świeckimi – pozwolił dostrzegać piękno
stworzonego przez Boga świata i doceniać możliwości człowieka. Ważnym
osiągnięciem humanizmu był rozwój ﬁlozoﬁi w części dotyczącej nauk
przyrodniczych, czego przykładem są dokonania włoskiego dominikanina,
151
Por. R.A. Todd, Księża, biskupi i papież, w: Historia chrześcijaństwa, tł. T. Szafrański, Warszawa
2002, s. 210-211.
152
Por. S. Kot, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 198-208; J.H. Hexter, The Education of the
Aristocracy in the Renaissance, „The Journal of Modern History”, Volume XXII, March 1950, Number 1.
153
Por. S.I. Możdżeń, Historia wychowania do 1795, t. 1, Sandomierz 2006; Tenże, Historia
wychowania 1795-1918, t. 2, Sandomierz 2006; Tenże, Historia wychowania 1918-1945, t. 3,
Sandomierz 2006; I Collegi Universitari in Europa tra il XIV e il XVIII secolo, a cura di D. Maﬀei
e H. de Ridder-Symoens, Milano 1991.
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teologa i ﬁlozofa Giordano Bruno (1548-1600), prekursora współczesnej
nauki. Ogromnym impulsem dla rozwoju wiedzy i szkolnictwa było wynalezienie przez Johannesa Guttenberga (1400-1468)154 druku, co przyczyniło
się nie tylko do rozpowszechnienia tekstu Biblii (1455), ale też do zapoczątkowania edycji książek na potrzeby ówczesnego szkolnictwa155, nadal
ściśle osadzonego w społecznym życiu religijnym i w Kościele. Wynikało to
między innymi z faktu, że nauczycielami byli najczęściej księża i zakonnicy156.
Ogromne zmiany w dotychczasowym status quo przyniósł ruch
religijno-społeczny, którego inicjatorem był Marcin Luter (1483-1546).
Reformacja, zainicjowana oﬁcjalnie w 1517 roku w Norymberdze, wskazała
na istnienie negatywnych zjawisk obecnych w hierarchii kościelnej,
w tym sprzedaż odpustów. Reformy dotyczyły zarówno doktryny Kościoła,
jak i codziennej rzeczywistości ludzkiego życia157. W rezultacie działań
reformatorskich, za sprawą ośrodków protestanckich opublikowano
tłumaczenia Biblii w językach narodowych, odtąd wykorzystywane w liturgii
i stanowiące podstawę nauk teologiczno-humanistycznych. Ukazał się także
nowy katechizm, eksponujący zwłaszcza treści związane z wychowaniem
moralnym. Działania reformatorskie początkowo negatywnie wpłynęły
na rozwój nauki i szkolnictwa. Luter niechętnie patrzył na wykształcenie
klasyczne, krytykował programy i metody wychowawcze, postrzegając je jako
zanadto gloryﬁkujące człowieka i niezgodne z duchem pokory. Stosunkowo
szybko zmienił „podejście, a szkoły i uczelnie protestanckie wypracowały
i utrwaliły wiele z cenionego współcześnie dorobku pedagogicznego”158.
Dla rozwoju szkolnictwa niewątpliwe znaczenie miały odezwy zachęcające
do posyłania dzieci do szkół, zwiększenia liczebności placówek powszechnych i reorganizacji szkolnictwa wyższego, postulaty wychowania moralnego
młodych pokoleń, powoływania szkół dla chłopców i dziewcząt, łagodnego
traktowania wychowanków. Dowodem na podjęte działania była szkoła
łacińska w Wittenberdze, nauczająca na trzech poziomach: elementarnym,

Właściwie: Johannes Gensﬂeisch zur Laden zum Guttenberg.
Por. C. Kerr, Freword, „Higher Education” 1972, Number 1, p. 2.
156
Por. E. Paul, Geschichte der christlichen Erziehung, t. 2: Barock und Aufklärung, Freiburg
im Breisgau 1995.
157
Por. P. Janowski, Luter Marcin, 1483-1546, jeden z inicjatorów Reformacji. 1. Życie i działalność,
w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 2006, t. 11, kol. 230-232; E.E. Cairns, Z chrześcijaństwem przez
wieki. Historia Kościoła powszechnego, Katowice 2003, s. 368-370.
158
P. Stawiński, Dziedzictwo reformacji. Wymiar społeczno-kulturowy, „Studia Sociologica” 2017,
nr 9, vol. 2, s. 6.
154
155

ŹRÓDŁA SZKOŁY KATOLICKIEJ

65

średnim i wyższym. Dla Lutra najważniejszymi przedmiotami były:
religia, oparte na gramatyce języki oraz historia. Wysoko cenił też zawód
nauczyciela159.
Promowane treści formacji i nauczania protestanckiego dość szybko
zaznaczyły swoją obecność w szkolnictwie podstawowym, średnim a nawet
wyższym – między innymi za sprawą Filipa Melanchtona (1497-1560),
autora podręczników do gramatyki łacińskiej i greckiej, retoryki i dialektyki
oraz do trzyklasowych średnich szkół łacińskich. Nowatorskim rozwiązaniem
był podział uczniów na klasy według stopnia ich zaawansowania
w nauce. To zwłaszcza jemu Niemcy zawdzięczały rozwój szkolnictwa po
zawirowaniach reformacji. Za sprawą F. Melanchtona program formacji
i nauczania protestanckiego wszedł do szkolnictwa wszystkich poziomów:
podstawowego, średniego, a nawet wyższego160. Warto przywołać w tym
miejscu jeszcze nazwisko Jana Sturma, piewcy rzymskiego wychowania
retorycznego, promującego nauczanie języków klasycznych, retoryki
i postrzegającego znajomość twórczości autorów starożytności jako fundament kształcenia gimnazjalnego161.
Intensywność oddziaływań nurtu reformacji obudziła potrzebę podjęcia
zdecydowanych działań w kręgach Kościoła katolickiego. W tym celu został
zwołany w północnych Włoszech, w Trydencie, sobór powszechny, który
w trakcie osiemnastoletnich obrad (1545-1563) podjął się, ogólnie rzecz
biorąc, odnowienia kościelnej dyscypliny i wdrożenia obyczajów zgodnych
z wiarą katolicką. Wśród przyjętych dekretów końcowych znalazły się także
te, które dotyczyły książek, tworzenia seminariów, dyscypliny kościelnej
i reformy obyczajów, a także powszechnej katechizacji i kształcenia katolików

159
Por. I. Możdżeń, Historia wychowania do 1795, dz. cyt., s. 288-289; J.M. Todd, Marcin Luter,
tł. T. Szafrański, Warszawa 1983, s. 227; W. Korzeniowska, Myśl pedagogiczna na przestrzeni wieków.
Chronologiczny słownik biograﬁczny, Kraków 2010, s. 41.
160
Por. W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 47; tenże,
Od szkoły kościelnej do szkoły świeckiej…, art. cyt., s. 23; P. Stawiński, Dziedzictwo reformacji…,
art. cyt., s. 6; M. Rogińska, „Niezamierzona reformacja” i początki nowożytnej nauki, „Studia
Sociologica” 2017, nr 9, vol. 2, s. 26-43; S. Wołoszyn, Historia wychowania. T. 1: Historia szkolnictwa,
Warszawa 1967, s. 54; S. Litak, Historia wychowania. T. 1: Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, dz. cyt.,
s. 115-116; L. Mokrzecki, Wokół staropolskiej nauki i oświaty. Gdańsk – Prusy Królewskie – Rzeczpospolita, Gdańsk 2001.
161
Por. Jan Sturm, w: Historia wychowania. Słownik biograﬁczny, red. A. Gąsiorowski, Olsztyn
1994, s. 130; T. Bieńkowski, Fabularne motywy antyczne w dramacie staropolskim i ich rola ideowa.
Studium dziejów kultury staropolskiej, Wrocław 1967, s. 10; S. Litak, Historia wychowania. T. 1:
Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, dz. cyt., s. 116-117.
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w szkołach paraﬁalnych162. W następstwie podjętych przez Sobór Trydencki
decyzji daje się zaobserwować masowe powstawanie szkół paraﬁalnych
(w tym także dla dziewcząt) oraz stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju
edukacji.
Spośród postaci, które wniosły istotny wkład w rozwój szkolnictwa
i pełniły wiodącą rolę dydaktyczną w tym okresie, należy wymienić Karola
Boromeusza (1538-1584), założyciela licznych instytucji oświatowych
i twórcę Towarzystwa Szkół Nauki Chrześcijańskiej (które organizowało
szkoły dla najuboższych chłopców)163, hiszpańskiego duchownego Józefa
Kalasancjusza, założyciela Fratres Scholarum Piarum (późniejsi pijarzy) – stowarzyszenia powołanego do organizowania opieki oraz tworzenia
szkół dla dzieci biednych (pierwsza w Europie była zorganizowana na
Zatybrzu bezpłatna szkoła dla dzieci z ubogich rodzin)164, Anielę Merici
(1474-1540) – założycielkę Stowarzyszenia Panien pod wezwaniem
św. Urszuli (później: Zgromadzenie Zakonne Urszulanek), którego zadaniem było m.in. organizowanie nauki dla biednych panien i praca
wychowawcza, a z czasem prowadzenie elementarnych szkół dla dziewcząt165,
a także postać Ignacego Loyoli – założyciela Towarzystwa Jezusowego166.

162
Por. D. Olszewski, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Katowice 1982, s. 64; R. Jaworski,
A. Koseski, Kościół i kultura, Płock 1996, s. 57-59; S. Litak, Historia wychowania. T. 1: Do Wielkiej
Rewolucji Francuskiej, dz. cyt., s. 113.
163
Por. W. Korzeniowska, Myśl pedagogiczna na przestrzeni wieków…, dz. cyt., s. 61; Z. Podlejski,
Do nieba przez aklamację, Kraków 2010, s. 99.
164
Por. W. Korzeniowska, Myśl pedagogiczna na przestrzeni wieków…, s. 63-64. Pijarzy składali
m.in. ślub wychowania i nauczania wszystkich potrzebujących. Prowadzone przez nich szkoły
dzieliły się na niższe i średnie, i składały się z siedmiu klas: w pierwszej uczono wiedzy elementarnej,
w klasach wyższych obowiązywał program szkoły średniej: łacina, przedmioty humanistyczne i wiedza
dotycząca kultury danego kraju.
165
Por. tamże, s. 49-50.
166
Jezuici ślubowali przede wszystkim całkowite oddanie Chrystusowi i władzy Kościoła. Zakładali
bezwzględne posłuszeństwo papieżowi – na wzór posłuszeństwa żołnierza. Jezuici mieli stać się nową
elitą duchową, w pełni oddaną Ojcu Świętemu. Chociaż Loyola nie powołał zakonu jako odpowiedzi
na szerzący się protestantyzm, to szybko Towarzystwo Jezusowe stało się wsparciem dla Kościoła
właśnie w tej kwestii. Ich konstytucje nie przewidywały specjalnego stroju zakonnego, umartwień
cielesnych czy postów, nie przewidywały też chóralnego odmawiania codziennych modlitw. Loyola
dbał jednak o przemyślany dobór kandydatów do zakonu i ich staranne wykształcenie. Powinnością
każdego członka zakonu był rozwój własnego życia wewnętrznego, czemu służyły medytacje i ćwiczenia
duchowne. Mieli stać się autentycznymi apostołami i sługami bliźnich. Loyola w Konstytucji zakonu
zakładał działalność ewangelizacyjną, misjonarską i bezwarunkowe wsparcie dla papieża w trudnych
dla Kościoła czasach reformacji – por. J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s. 28.
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Choć Ignacy Loyola (1491-1556) do głównych elementów charyzmatu
powołanego przez siebie Towarzystwa Jezusowego nie włączył wątków stricte
edukacyjnych, to poprzez dydaktyczną funkcję prowadzonych teatrów167
dość szybko dostrzegł znaczenie działalności naukowej dla kształcenia
początkowo kadr własnego zakonu, a następnie młodzieży świeckiej
i przyszłych elit społecznych168. Ze względu na ogromny wkład zgromadzenia
w rozwój szkolnictwa katolickiego należy ten wątek prowadzonych analiz
nieco rozwinąć. Towarzystwo powstało za sprawą Loyoli i jego dziewięciu
towarzyszy z Uniwersytetu Paryskiego na mocy bulli papieża Pawła III
Regimini militantis Ecclesiae w 1540 roku. Działalność zakonu organizowały
w zasadzie trzy dokumenty: Ćwiczenia duchowne169, Formuła Instytutu
i Konstytucje. Ćwiczenia duchowne, opracowane przez samego Loyolę
i obowiązujące jezuitów do dzisiaj, zostały przyjęte przez nową wspólnotę
zakonną bez zastrzeżeń. Drugi dokument, będący dla jezuitów tym,
czym dla innych zgromadzeń jest reguła i znany jako Formuła Instytutu,
był efektem prowadzonych w Rzymie na rok przed powołaniem zakonu – w grupie założycieli Towarzystwa i jeszcze kilku osób – narad.
Opracowany dokument, składający się z bardzo zwięzłych „Pięciu rozdziałów”
(Quinque Capitula), został przedłożony papieżowi, a następnie włączony
do wspomnianej bulli. Stanowił on podstawowy dokument zgromadzenia,
źródłowy dla wszystkich innych170. Biorąc pod uwagę doświadczenia
z pierwszych lat funkcjonowania Towarzystwa Jezusowego, Formułę poddano
w 1550 roku pewnym korektom, które zostały włączone do bulli Juliusza III Exposcit debitum. Dotyczyły one doprecyzowania bądź wyjaśnienia
treści lub też uwzględnienia zmian praktycznych, które pojawiły się od daty
sformułowania i zaakceptowania przez Pawła III pierwotnego tekstu171.

167
Por. H. Tüchle, C.A. Bouman, Historia Kościoła. T. 3: 1500-1715, tł. J. Piesiewicz, Warszawa
1986, s. 233.
168
Por. S. Kot, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 101-102; V.J. Duminuco (ed.), The Jesuit
Ratio Studiorum. 400th Anniversary Perspectives, New York 2000; J.W. Donohue, Jesuits Education. An
Essay on the Foundation of its Idea, New York 1963; G.P. Brizzi, I Gesuiti e i seminari per la formazione
della classe dirigente, in: Dall’isola alla città. I Gesuiti a Bologna, eds. G.P. Brizzi, A.M. Mateucci,
Bologna 1988, p. 145-155; K. Puchowski, Collegia Nobilium Societatis Jesu: Bildung der politischen
Elite in Polen (1746-1773), im: Luther und Melanchthon im Bildungsdenken Mittel- und Osteuropas,
R. Golz, W. Mayrhofer (Hrsg.), Münster 1996; M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego. T. 3:
Czasy nowożytne 1517-1758, Warszawa 1989, s. 175.
169
Por. Z. Marek, Religia – pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, Kraków 2014, s. 166.
170
Por. J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s. 26.
171
Por. tamże, s. 27.
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Jezuici uważali siebie za „pielgrzymów” i „apostołów”, posłanych do ludzi,
by krzewić wiarę i głosić Słowo Boże, co ściśle wiązało się z nieustannym
pielgrzymowaniem. W Formule Instytutu, również po zmianach z 1550 r.,
cele zakonu zawierały zadania ściśle apostolskie: „publiczne głoszenie kazań,
wykłady i innego rodzaju posługiwanie Słowu Bożemu […] przez Ćwiczenia
duchowne, nauczanie dzieci i ludzi prostych wiary, przez niesienie pociechy
duchowej wiernym podczas słuchania spowiedzi i podczas udzielania
innych sakramentów, […] do pojednania zwaśnionych, do niesienia
pomocy i posługi tym, którzy się znajdują w więzieniach lub szpitalach
i do spełniania innych uczynków miłosierdzia zależnie od tego, co się
okaże bardziej odpowiednie dla chwały Bożej i wspólnego dobra”172.
Choć zamierzenia te rzetelnie realizowali w trakcie swojego pielgrzymiego
nauczania, to szybko dostrzegli również efekty i znaczenie działania przez
dłuższy czas w tym samym miejscu173. Taka transpozycja pociągała za sobą
weryﬁkację relacji do kultury, zmiany adresata posługiwania, a także sposobu
ﬁnansowania działalności zakonu, należało bowiem zrezygnować z jałmużny
na rzecz pozyskiwania środków z fundacji. Zakon dość szybko ewoluował
w stronę zakonu nauczającego, a „szkoły stały się częścią jezuickiej tożsamości”174.
Na uwagę zasługuje fakt, że w żadnym z przywołanych powyżej
dokumentów wyznaczających kierunek działalności zakonu (Ćwiczeniach
duchownych, Formule Instytutu) nie wspomina się o kolegiach, mimo że
przypuszcza się, iż jezuici zaczęli zakładać i prowadzić pierwsze szkoły siedem
czy osiem lat po zatwierdzeniu zakonu przez Stolicę Apostolską175. W chwili
powstania wspomnianej korekty Formuły Instytutu prowadzili już szkołę
w Mesynie (1548) i w Palermo (1549), myśleli też o kolegiach w Neapolu
i Wenecji. Co więcej, niezwykły dynamizm w zakładaniu i obsadzaniu
szkół widoczny był od 1551 r., od kiedy to otwierali rocznie po cztery/pięć
szkół176. Dopiero Konstytucje opisują szkoły jako „dzieło miłości”, skierowane – z upływem lat – przede wszystkim do osób świeckich177.

Tamże.
Por. tamże, s. 39.
174
Tamże, s. 40.
175
Por. tamże, s. 24.
176
Por. tamże, s. 27, 286.
177
Por. tamże, s. 297; Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, w: Monumenta Ignatiana. Sancti Ignatii
de Loyola Constitutiones Societatis Jesu, 3 vol. Roma 1934-1938, 440, 451.
172
173
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Jeszcze za życia Jakuba Layneza powstały kolegia przy uniwersytetach
w Paryżu, Kolonii, Padwie, Coimbrze, Walencji, Alcali, Goa i Lowanium,
które jednak w swej początkowej fazie borykały się między innymi
z problemami ﬁnansowymi, wynikającymi ze wspomnianego powyżej poszukiwania źródeł ich utrzymania. Kolegia przy ośrodkach uniwersyteckich
miały być początkowo jedynie miejscami do zamieszkania, szybko jednak
zmieniły swoje oblicze i przekształciły się w szkoły, umożliwiając niebawem
kształcenie nie tylko członków zakonu jezuitów, ale od połowy XVI wieku
także młodzieży świeckiej178. Nauczycielami w tego typu placówkach
byli dobrze przygotowani do pracy, wyposażeni w pomocne środki
dydaktyczne i dobrze wynagradzani wykładowcy jezuiccy. Zaangażowanie
zakonu w rozwój kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży było na tyle
poważne, że obowiązek pracy pedagogicznej stał się niebawem jednym
z elementów reguły zakonnej, a Grzegorz XIII w bulii Salvatoris Domini
nostri z 30 października 1576 roku nadał zakonowi prawo szerzenia
apostolstwa na terenie całej Europy, zakładania domów i kolegiów
jezuickich179. Obecność jezuitów w przestrzeni nauczania i wychowania
systematycznie rosła do tego stopnia, że pod koniec XVI wieku w pełni ją
„kontrolowali”180. Szkoły jezuickie szybko zyskały popularność również za
sprawą bezpłatnego dostępu do nauki na poziomie powszechnym i stosowania
skutecznych metod nauczania, czego przykładem było wprowadzenie nowej
metody nauczania łaciny, polegającej na opanowywaniu całych zwrotów
i zdań181. Działalność edukacyjna Towarzystwa Jezusowego opierała się
na programie humanistycznym, głównie na trivium i teatrze szkolnym.

Por. S. Litak, Historia wychowania. Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, dz. cyt., s. 131;
J.W. Donohue, Jesuits Education. An Essay on the Foundation of its Idea, dz. cyt., p. 8: „Those
Constitutions make it very clear that the Society of Jesus is impelled to the work of education from
an apostolic motive since it believes that sound schooling can help conduct men to salvation”.
Zob. także: W.V. Bangert, A History of the Society of Jesus, St. Louis 1986, p. 26: „Education as a form
of the apostolate, in the broad sense that it included preaching and teaching catechism, was part
of the origins of the Society”.
179
Por. Grzegorz XIII, Bulla Salvatoris Domini nostri, 30 października 1576, w: Institutum Societatis
Iesu. Bullarium et compendium privilegiorum, t. 1, Florentiae 1892, nr 1, s. 63-67 – dostępna na:
https://archive.org/details/Institutum1/page/n83 [dostęp: 12.03.2019].
180
Por. K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium
z dziejów edukacji elit, Gdańsk 2007; D. Julia, Entre universel et local: le collège jésuite à l’époque
moderne, „Paedagogica Historica”, vol. 40, nr 1-2, Special Issue: Secondary Education: Institutional,
Cultural and Social History, eds. P. Savoie, A. Bruter, W. Frijhoﬀ, Gent 2004.
181
Por. J. Okoń, Na scenach jezuickich w dawnej Polsce, dz. cyt., s. 37.
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Początkowo miała przede wszystkim wymiar pragmatyczny (przygotowanie
na potrzeby życia)182.
Z biegiem czasu szkolnictwo jezuickie zdobyło popularność na tyle,
że zaczęło budzić liczne sprzeciwy ze strony już działających uznanych
placówek oświatowych. Tak było między innymi w przypadku Akademii
Krakowskiej, obawiającej się konkurencji w nauczaniu. W antyjezuickiej
publikacji, której celem była deprecjacja zakonu, mimo wszystko pojawiły
się słowa uznania dla prowadzonej działalności edukacyjnej. Jej autor
pisze bowiem: „Otworzyli już liczne kolegia, zewsząd zbiega się młodzież,
przeważna część szlachty, i to najprzedniejszej, pragnie u nich kształcić
synów, gdyż słyną z wielkiej nauki, stateczności i rzetelności, i mają jakąś
szczególną metodę nauczania”183. Niebagatelną rolę w przyciąganiu owej
młodzieży pełnił jezuicki teatr, prowadzony z niezwykłym rozmachem,
przepychem i wystawnością, którego teksty przedstawień zawierały aktualne
przesłania wychowawcze, wyznaniowe i polityczne184.
Ze względu na trudną poreformacyjną atmosferę panującą w Kościele,
z jezuitami łączono nadzieję na złagodzenie oskarżeń względem katolicyzmu
o brak reakcji na postawione przez Marcina Lutra zarzuty. Ich aktywność
na polu edukacji, działalności misyjnej na nowych obszarach oraz
przeciwdziałanie protestantyzmowi185 spotykały się z akceptacją ówczesnych
elit. Zamiłowanie do porządku, planowości, systematyczności i nieustanne
doskonalenie metod nauczania sprawiło, że szkoły prowadzone przez
Towarzystwo Jezusowe zyskiwały zwolenników i dynamicznie się rozwijały.
Absolwenci szkół jezuickich legitymowali się gruntowną wiedzą teologiczną

Por. Łacina jako język elit, red. J. Axer, Warszawa 2004; P. Salwa, Słowo wstępne, w: F. Petrarca,
O niewiedzy własnej i innych. Listy wybrane, Gdańsk 2006, s. 6; J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici,
dz. cyt., s. 39.
183
Cyt. za: J. Tazbir, Literatura antyjezuicka w Polsce. 1578-1625, Warszawa 1963, s. 20-21
(tł. tekstów łac. A. Kempﬁ).
184
Por. J. Okoń, Na scenach jezuickich w dawnej Polsce, dz. cyt., s. 20-21. Por. tamże, s 37;
J. Axer, Polski teatr jezuicki jako teatr polityczny, w: Jezuici a kultura polska. Materiały sympozjum
z okazji Jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli (1491-1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa
Jezusowego (1540-1990). Kraków. 15-17 lutego 1991 roku, red. L. Grzebień, S. Obirek, Kraków 1993,
s. 11-22.
185
To twierdzenie, choć w pewnym sensie uzasadnione na początku działalności zakonu, stopniowo
należy poddać rekapitulacji, ponieważ – gdy sięgnąć chociażby do przykładu szkoły w Pradze – do
szkół tych, obok uczniów katolickich, uczęszczała młodzież luterańska i husycka, a nawet niewierząca – por. J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s. 296.
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i ﬁlozoﬁczną, znajomością logiki i retoryki186, toteż wielu z nich stawało się
aktywnymi intelektualistami odrodzenia. Jednocześnie rozprzestrzenienie
szkolnictwa jezuickiego na rozległe tereny Europy i Dalekiego Wschodu
przyczyniło się do pozyskiwania nowych wyznawców spośród elit tego obszaru
geograﬁcznego187. Z tego właśnie okresu pochodzi funkcjonujące wśród
jezuitów stwierdzenie: „Jeżeli oddacie nam dziecko, zanim ukończy siedem lat,
to pozostanie katolikiem do końca życia”188.
Centrami rozwoju szkolnictwa były jezuickie uczelnie rzymskie – przede
wszystkim Collegium Romanum (funkcjonowało także Collegium Germanicum)189 – i włoskie (Seminarium Nobilium w Mediolanie, Collegium
Nobilium w Parmie190, Collegium Nobilium w Bolonii i Neapolu).
Szkolnictwo jezuickie, mające możliwość rozwijania się także w Polsce,
za sprawą sprowadzonego do Braniewa na Warmii przez kard. Stanisława
Hozjusza zakonu191, cieszyło się dużym zainteresowaniem. Do końca
XVI wieku kolegia, między innymi Collegium Nobilium we Lwowie,
Wilnie i Warszawie ukończyło co najmniej kilkanaście tysięcy uczniów192.
O ekspansji szkolnictwa jezuickiego świadczy fakt, iż w chwili ukazania
się breve Dominus ac Redemptor noster Klemensa XIV z dnia 21 lipca

186
Por. K. Puchowski, Between „orator christianus” and „orator politicus”. Historical Education and
Books in Jesuit Colleges in Poland and Lithuania (1565-1773), „Paedagogica Historica”, vol. XXXVII,
2002, Nr 1: Books and Education. 500 Years of Reading and Learning, ed. M. del Mar del Pozo Andrés,
J. Dekker, F. Simon, W. Urban, Gent 2002.
187
Por. J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s. 296.
188
R.D. Linder, Reforma katolicka, w: Historia chrześcijaństwa, dz. cyt., s. 439.
189
Por. R.G. Villoslada, Storia del Collegio Romano dal suo inizio (1551) alla soppressione della
Compagnia di Gesù (1773), Romae 1954.
190
Por. J. Włodarski, Wpływ Oświecenia na wyższe szkoły jezuickie w Wilnie (ze szczególnym
uwzględnieniem Collegium Nobilium 1740-1775), w: Dzieje kształtowania się polskich instytucji
oświatowych, red. E.A. Mierzwa, Piotrków Trybunalski 2002, s. 43-59; G. Capasso, Il Collegio dei
Nobili di Parma. Memorie storiche publicate nel terzo centenario della sua fundazione, Parma 1901.
191
Por. K. Puchowski, Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej 1565-1773,
Gdańsk 1999, s. 13. Zob. także: J. Korewa, Z dziejów diecezji warmińskiej w. XVI. Geneza
braniewskiego Hozjanum. Przyczynek do dziejów zespolenia Warmii z Rzecząpospolitą (1549-1564),
Poznań-Warszawa-Lublin 1965; J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s. 296.
192
W tym czasie funkcjonowało w Warszawie także Collegium Nobilium założone przez
teatynów (1737) i pijarów (1740) – por. K. Puchowski, Edukacja „losem urodzenia wyznaczonych”
w warszawskim kolegium teatynów (1737-1785), w: Między Barokiem a Oświeceniem. Sarmacki konterfekt,
red. S. Achremczyk, Olsztyn 2002, s. 79-94; Tenże, Collegium Nobilium Stanisława Konarskiego
a elitarne instytucje wychowawcze zakonów nauczających w Europie, „Wiek Oświecenia” 2004, t. 20,
s. 11-70.
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1773 roku prowadzącego do kasaty zakonu193, Towarzystwo Jezusowe
kierowało ponad ośmiuset placówkami oświatowymi: uniwersytetami,
seminariami, a w szczególności szkołami średnimi na całym świecie.
Jak zauważa J.W. O’Malley, świat nigdy wcześniej ani później „nie widział
tak rozległej sieci instytucji wychowawczych, działających na poziomie
międzynarodowym. Kolegia były często centrami kultury małych i dużych
miast, w których się znajdowały. Były w stanie przygotować kilka sztuk
teatralnych w ciągu roku, a niektóre utrzymywały ważne obserwatoria
astronomiczne”194.
Wracając do wątku odrodzeniowego, formułowana w tej epoce
zasada: docta et eloquens pietas (uczona i wymowna pobożność) stopniowo
przestała wystarczać. Zaczęto dostrzegać potrzebę powiązania szkolnictwa
z potrzebami życia codziennego195. Jako pierwsi zareagowali na nią protestanci, co było skutkiem między innymi wprowadzenia elementów
narodowych do obrządków kościelnych: tłumaczenia Biblii na języki
narodowe czy odprawiania nabożeństw w językach ojczystych. Zaczęto
nauczać przedmiotów ścisłych, języka rodzimego i obcych, wprowadzono
wychowanie obywatelskie i patriotyczne. Ukształtowana w ten sposób tzw.
„szkoła encyklopedyczna” znalazła się w sferze działalności wspomnianych
jezuitów, oratorianów i pijarów. Ci ostatni, pracując pod hasłem pietas et
litterae (pobożność i nauka), prowadzili szkoły znane pod nazwą „szkół
pobożnych” (łac. scholae piae)196, które stawiały sobie za cel wykształcenie
swoich wychowanków na dobrych i porządnych chrześcijan i patriotów.
Do tego typu szkół należy zaliczyć Collegium Nazarenum w Rzymie
(1630)197 i Collegium Nobilium we Florencji (1636)198.
Inną wspólnotą zakonną notującą na swoim koncie zasługi dla
wychowania dzieci i młodzieży, o której należy tu wspomnieć, są teatyni

Towarzystwo Jezusowe zostało przywrócone 7 sierpnia 1814 roku przez Piusa VII.
J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s. 40.
195
Znacznie bardziej pragmatyczny i utylitarny charakter prezentowały akademie rycerskie.
Zob. N. Conrads, Ritterakademien der frühen Neuzeit. Bildung als Standesprivileg im 16. und
17. Jahrhundert, „Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften” XXI, Göttingen 1982.
196
Por. L’enseignement classique au XVIIIe siècle. Collèges et universities, ed. P. Costabel, Paris 1986.
197
Por. P. Vannucci, Collegio Nazareno, Roma 1930.
198
Por. A. Tanturri, Gli Scolopi nel Mezziogiorno d’Italia in età moderna, „Archivum Scholarum
Piarum, Annus XXV – N. 50, Romae 2001, s. 123-134.
193
194
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(łac. Ordo Clericorum Regularium vulgo Theatinorum), zakon katolicki
oparty na regule św. Augustyna. Powołany w 1517 roku we Włoszech,
do Polski został sprowadzony w 1664. Sformułowane przez jego założycieli,
św. Kajetana i Giovanni Pietro Carafę (późniejszy Paweł IV) zadania
dotyczyły kształcenia duchownych – zarówno katolickich, jak i związanych
unią z papiestwem. Prowadzone przez zakon szkoły cieszyły się uznaniem
i szacunkiem na miarę szkół pijarskich i jezuickich.
Zaniedbania względem nauk przyrodniczych, nadmierne przywiązanie
do pojęć ﬁzyki arystotelesowskiej przyjętych przez św. Tomasza z Akwinu
i odrzucanie jakichkolwiek zmian w tym zakresie sprawiło, że nauki
przyrodnicze i medycyna świadomie oddaliły się od nauczania Kościoła.
Doświadczenie to było tym bardziej bolesne, że właśnie ludzie Kościoła byli
w tej dziedzinie pionierami postępu, jak miało to miejsce w przypadku
Mikołaja Kopernika (1473-1543). Co więcej, dokonujący się w tym zakresie
postęp z zaangażowaniem popierali naukowcy świadomie pozostający poza
Kościołem, jak eksdominikanin Giordano Bruno czy protestant Johannes
Kepler – wielcy admiratorzy przewrotu kopernikańskiego199. Tego rodzaju
okoliczności sprawiły, że pod koniec XVII wieku na Zachodzie Europy zaczął
zaznaczać się nowy, oświeceniowy nurt kulturalny. Stanął on w opozycji do
nauczania Kościoła. Jego hasła promowały deizm, indyferentyzm religijny,
naturalizm i otwarcie poddawały krytyce instytucję Kościoła. Coraz
wyraźniej domagano się również reformy oświaty. Tendencje oświeceniowe
(wiek światła, wiek rozumu) w centrum stawiały rozum, stąd też pojawiło
się poparcie dla poznawanej racjonalnie „religii naturalnej” i ogólna
niechęć względem prawd głoszonych przez Kościół. Negacja dotyczyła też
coraz częściej tradycji i obowiązujących autorytetów, dając pierwszeństwo
empiryzmowi i racjonalizmowi. Rozum coraz częściej był umieszczany
na pierwszym miejscu.
Wraz z postępowymi tendencjami politycznymi i narodowościowymi
coraz powszechniejsze stawało się niezadowolenie z dotychczasowej formy
nauczania proponowanej przez system kościelny, także stosowanej przez

Por. H. Tüchle, C.A. Bouman, Historia Kościoła. T. 3: 1500-1715, dz. cyt., s. 231; H. Hempel,
Kosmiczne Uniwersalium. Geneza i ewolucja cyklicznego dualnego Wszechświata, Będzin 2014,
s. 40-41.
199
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cenionych do tej pory jezuitów200. Hasła oświeceniowe – w tym względy
polityczne i narodowe oraz oczekiwania społeczne – w przestrzeni oświatowej
zaowocowały usankcjonowanym prawnie obowiązkiem powszechnej
edukacji, najpierw w Austrii (1774), następnie w Prusach (1794), potem
w Bawarii (1802)201. Wprowadzane odgórnie zmiany w organizacji oświaty
mniej były dokuczliwe w krajach protestanckich, w których proces ten
przebiegał stopniowo i długofalowo. Jednakże w krajach katolickich,
w których oświeceniowe przemiany zbiegły się z kasatą zakonu jezuitów,
miały charakter bardziej dynamiczny. Narzucone reformy spotykały się
z oporem, a w praktyce szkolnej pojawiły się postępowe – niekiedy
wręcz utopijne – tendencje naukowo-ﬁlozoﬁczne, społeczno-polityczne
i pedagogiczne. Trendy te dotknęły całą Europę, szczególnie silnie odciskając
swoje piętno na szkolnictwie we Francji, Niemczech i Austrii202.
Mimo coraz wyraźniejszych postulatów co do priorytetu państwa
w kwestii szkolnictwa, a więc wychowania narodowego, nadal przyznawano
prymat wychowaniu religijnemu203. Francuskie oświecenie, na fali rewolucji

Por. K. Puchowski, Collegium Nobilium Stanisława Konarskiego a elitarne instytucje wychowawcze
zakonów nauczających w Europie, art. cyt., s. 11-70. Zob. także: S. Janeczek, Edukacja oświeceniowa
a szkoła tradycyjna. Z dziejów kultury intelektualnej i ﬁlozoﬁcznej, Lublin 2008; Ch. Van Doren,
Historia wiedzy od zarania do dziś, Warszawa 1996; E.M. Rostworowski, Polski głos w edukacyjnym
koncercie wieku oświecenia, w: tenże, Popioły i korzenie. Szkice historyczne i rodzinne, Kraków 1985,
s. 117-132.
201
Por. S. Dziekoński, Ewangelizacja w podstawowych środowiskach katechetycznych, w: Ewangelizować czy katechizować?, red. S. Dziekoński, Warszawa 2002, s. 224-225.
202
Por. P. Wozniak, Count Leo Thun: A Conservative Savior of Educational Reform in the Decade
of Neoabsolutism, „Austrian History Yearbook”, vol. XXVI, 1995.
203
W tym miejscu należy wspomnieć inicjatora tego procesu, bretońskiego parlamentarzysty,
polityka, pisarza i pedagoga, René de la Chalotais, który zgłosił postulat odsunięcia jezuitów od
nauczania. La Chalotais uważał, że fundamentem państwa jest szkolnictwo, a zatem prawo
państwowe powinno w pełni je kontrolować. Mimo to bronił zasady wychowania religijnego. Choć
La Chalotais nie zamierzał zupełnie odsuwać duchownych od edukacji (np. jego dużym szacunkiem
cieszyli się oratorianie), to dość radykalnie wyliczał wszystkie słabości wychowania zakonnego: brak
zawodowych nauczycieli i tym samym odpowiednich kwaliﬁkacji, gra słowem i zaniedbania w sferze
wykształcenia ogólnego, kształcenie w duchu zakonu. W jego przekonaniu nauczyciele świeccy, jako
obywatele państwa, powinni zająć się wychowaniem przyszłych obywateli. Por. J. Viguerie, Les collèges
en France, in: Histoire mondiale de l’éducation, t. 2: De 1515 à 1815, Paris 1981; M.M. Compère,
Du collège au lycée (1500-1850). Généalogie de l’enseignement secondaire français, Paris 1985; Idem,
La formation littéraire et pédagogique des Jésuites en Europe, ﬁn du XVIIe et début du XVIII siècle,
„Pedagogica Historica”, 1994, vol. XXX; Idem, L’histoire de l’éducation en Europe. Essai comparatif
sur la façon dont elle s’éscrit, Paris 1995; M.M. Compère, D. Julia, Les collèges français 16-18 siècles,
Paris 1984.
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francuskiej (1789) coraz wyraźniej domagało się jednak odsunięcia Kościoła
od wychowania młodzieży204. Przyjmuje się, że właśnie ten moment
w historii stanowi granicę między „szkołą kościelną” a „szkołą świecką”. Spór
o wpływ na wychowanie młodzieży trwał nadal, a szala przechylała się to
w kierunku władzy świeckiej, to znów w stronę dysponującego rzeszą
nauczycieli Kościoła. Tym niemniej reformy dokonujące się we Francji
stopniowo przenikały dalej, by ostatecznie odcisnąć się wyraźnym piętnem
na oświacie całej osiemnastowiecznej Europy205.
W protestanckich Niemczech zostały wprowadzone odgórne wykazy
podręczników, szczegółowe treści wykładów i system pracy szkół, przyjęte
następnie także przez monarchów katolickich (Ingolstadt, Wiedeń). Przeprowadzona została reforma szkoły łacińskiej w Prusach, gdzie państwo przejęło
w 1787 roku całkowitą kontrolę nad szkolnictwem średnim, ujednolicając
szkolnictwo gimnazjalne i kryteria egzaminu dojrzałości, a także organizując
Bürgerschulen, tzw. szkołę realną o charakterze zawodowym. W 1794 roku
niemieckie uniwersytety i gimnazja zostały oﬁcjalnie upaństwowione206.
Wpływ rewolucji francuskiej (1789) w tej kwestii był decydujący, o czym pisałem następująco:
„z biegiem lat – w niektórych krajach – rozprzestrzeniający się proces sekularyzacyjny szkolnictwa
zaczął przyjmować współczesne znaczenie terminu zeświecczenie czy też laicyzacja, tzn. »odreligijnienie i odkościelnienie« szkoły i wychowania. W tym kontekście kluczową rolę pełni słowo ideologia.
Choć ma ono posmak starożytny, jest neologizmem oświeceniowym (1796), utworzonym z greckich
słów: idea i logos. Jego twórca, Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy (1754-1836) – jeden z ﬁlarów rewolucji francuskiej – odniósł ten neologizm do sensualistycznego odgałęzienia kartezjanizmu,
zamieniając kartezjańskie »cogito ergo sum« (myślę, więc jestem) na »je sens, donc j’existe« (odczuwam, więc jestem). Destutt de Tracy wprowadza ideologię w celu usunięcia »uprzedzeń« wypływających z metaﬁzyki i religii. Stąd walka z Kościołem w czasie rewolucji nie była tylko walką o wpływy,
ale sięgała najgłębszych podstaw cywilizacyjnych. W takiej perspektywie ani metaﬁzyka, ani teologia
czy religia nie mogły być nauką. Uznanie metaﬁzyki i religii za nienaukowe ma dyskwaliﬁkować te
dziedziny kultury w społeczeństwie, a zarazem przyczynić się do dyskredytacji samego Kościoła. Owa
zideologizowana koncepcja nauki i wychowania wymierzona była zarówno przeciwko teologii, jak
i samej religii (ideologia ateistyczna)” – W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej,
dz. cyt., s. 57.
205
Por. F. Eby, The Development of Modern Education: In Theory, Organization, and Practice,
New York 1934.
206
Prototypem szkoły, której programy nauczania stały się wzorem dla koncepcji kształcenia
realnego, była berlińska szkoła założona w 1747 r. przez Juliusza Heckera. Ideą jej funkcjonowania
było zdobywanie przez uczniów umiejętności praktycznych w sposób naukowy. Wykładano
w niej m.in. j. starożytne i nowożytne, matematykę, ﬁzykę, historię, geograﬁę, rysunek, mechanikę,
budownictwo, ogrodnictwo, anatomię i heraldykę. Uczniowie najstarszych klas przygotowywali
modele budynków, maszyn, statków, budowli wojskowych, urządzeń itp. – por. K. Karpińska, Szkoły
typu realnego na ziemiach polskich zaboru pruskiego: rodzaje i charakterystyka szkół oraz procedury
przeprowadzania matur, „Matematyka” 2017, nr 4, s. 38-45.
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Podobne przemiany nie ominęły także sąsiedniej Austrii, będącej
pod panowaniem Marii Teresy (1740-1780), a następnie jej syna Józefa II
(1780-1790), uważanego za symbol austriackiego oświecenia. Działalność
kulturalno-oświatowa władz wiedeńskich tego okresu zyskała miano
katolickiego oświecenia. Do najważniejszych działań należy zaliczyć
powołanie w 1760 roku nadwornej komisji do spraw studiów, a cztery
lata później przekazanie szkół pod nadzór państwa. Należy podkreślić,
że cesarstwo, mimo konsekwentnego utrzymywania prymatu władzy
świeckiej, a nawet opodatkowania duchowieństwa, zdołało utrzymać
poprawne stosunki z Rzymem207. Wynikało to zapewne między innymi
z faktu, że potraﬁło przekonać Kościół do współuczestniczenia w realizacji
społecznych i oświatowych planów państwa, o czym świadczy fakt,
iż jednym z głównych działaczy oświatowych tego okresu był ks. Ferdynand
Kindermann208, a biskupi i księża byli aktywnymi wychowawcami,
nauczycielami i urzędnikami państwowymi209. Podejmowane działania
przyczyniły się do rozwoju uczelni (zwłaszcza Theresianum210 i Savoyischen
Akademie oraz Uniwersytetu Wiedeńskiego). W 1775 roku reformie poddano także szkolnictwo średnie oraz zadbano o skuteczne nauczanie
w zakresie umiejętności praktycznych w szkołach ludowych. Niewątpliwym
atutem była dobrze przygotowana kadra, która kształciła nowe pokolenia
nauczycieli (pierwsze seminaria nauczycielskie) i przygotowywała nowe
programy nauczania. Wśród nauczanych przedmiotów na pierwszy plan
wysunęło się prawo państwowe, naturalne i międzynarodowe, historia,
ekonomia, polityka, ale także rolnictwo, górnictwo i księgowość oraz
szermierka, jazda konna i lekcje tańca211.

207
Por. S. Kot, Historia wychowania, t. 2, dz. cyt., s. 38-46; H. Engelbrecht, Geschichte
des Österreichischen Bildungswesens. Erziehung und Unterricht auf dem Boden Österreichs, Band 3:
Von der frühen Aufklärung bis zum Vormärz, Wien 1984; L.J. Rogier, G. de Bertier de Sauvigny,
J. Hajjar, Historia Kościoła. 1715-1848, t. 4, tłum. T. Szafrański, Warszawa 1987, s. 464.
208
Por. L. Hensel, Kultura szlachecka w Europie środkowo-wschodniej w I połowie XVIII wieku,
Wrocław 1986.
209
Por. L.J. Rogier, G. de Bertier de Sauvigny, J. Hajjar, Historia Kościoła. 1715-1848, dz. cyt.,
s. 464-467.
210
Por. E. Guglia, Das Theresianum in Wien, Wien-Köln-Weimar 1996.
211
Por. S. Litak, Historia wychowania. t. 1: Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, dz. cyt., s. 193-195;
J. Van Horn Melton, Absolutism and the eighteenth-century origins of compulsory schoolin in Prussia
and Austria, Cambridge 2002, p. 136-137; L.J. Rogier, G. de Bertier de Sauvigny, J. Hajjar, Historia
Kościoła. 1715-1848, t. 4, dz. cyt., s. 464.
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W Polsce reforma edukacji następowała z pewnym przesunięciem
czasowym. I tak w okresie odrodzenia, w obliczu zwrotu ku sprawom
doczesnym, ku kulturze antyku i pragmatyce życia codziennego, podobnie
jak na zachodzie Europy, zrodziły się – między innymi za sprawą
wspomnianego wcześniej Soboru w Bazylei oraz wynalezienia druku – tendencje mające na celu zmianę dotychczasowej sytuacji społecznej, w tym
edukacyjnej212. Odnowa szkoły przebiegała nadal w ścisłej relacji z Kościołem
i wyznawaną wiarą, a wykładowcami nadal w przeważającej części byli
księża i osoby duchowne. Zapoczątkowana w Niemczech przez Marcina
Lutra reformacja dotarła po pewnym czasie również na ziemie polskie,
między innymi za sprawą oświatowej aktywności Towarzystwa Jezusowego.
Jak już wspomniano, jezuici, sprowadzeni do Braniewa pod koniec
1564 roku przez kard. Stanisława Hozjusza, założyli pierwsze polskie
kolegium i seminarium duchowne. Podobne powołali też w Pułtusku213.
Szkolnictwo jezuickie – analogicznie jak w innych krajach – od początku
charakteryzowało się dynamicznym rozwojem i budziło duże zainteresowanie, co wynikało z dobrze zorganizowanego i nowoczesnego nauczania,
zwłaszcza w zakresie logiki i retoryki oraz teologii i ﬁlozoﬁi214. Nie bez
znaczenia był tutaj fakt, iż nauczanie w szkołach powszechnych było
bezpłatne 215. Do ważnych ośrodków szkolnictwa jezuickiego, wzorowanych
na rzymskim Seminarium Romanum, należały m.in.: Wilno (1582),
Wrocław (1565), Poznań (1576), Kalisz (1591), Płock (1595) i wspomniane
wcześniej Braniewo (1565)216. W tym czasie działalność oświatową na
ziemiach polskich prowadzili również pijarzy i teatyni – w Warszawie
działało Collegium Nobilium założone przez teatynów w 1737 roku oraz
od 1740 roku Collegium pijarów217.

J.H. Hexter, The Education of the Aristocracy in the Renaissance, „The Journal of Modern
History”, Volume XXII, March 1950, Number 1; C. Kerr, Freword, art. cyt., s. 2.
213
Por. J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s. 296.
214
Por. K. Puchowski, Between „orator christianus” and „orator politicus”…, art. cyt.
215
Por. Tenże, Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej 1565-1773, dz. cyt., s. 18.
216
Por. G. Ryś, Jeden, święty, powszechny, apostolski. Spotkania z historią Kościoła, Kraków 2016, s. 462.
217
Por. K. Puchowski, Edukacja „losem urodzenia wyznaczonych” w warszawskim kolegium teatynów
(1737-1785), art. cyt., s. 79-94; tenże, Collegium Nobilium Stanisława Konarskiego a elitarne instytucje
wychowawcze zakonów nauczających w Europie, art. cyt., s. 11-70.
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Chociaż do Polski oświeceniowy trend dotarł dopiero w latach
czterdziestych XVIII wieku, to zaznaczył swoją obecność równie mocno jak
na zachodzie Europy. Namacalnym tego dowodem było powołanie Biblioteki
Załuskich, pretendującej do miana centrum myśli naukowej i skupiającej
w swoich progach środowisko literackie. W sferze oświaty hasła
oświeceniowe znalazły swoje wyraźne odzwierciedlenie w szkolnictwie
pijarskim. Znakomitym tego przykładem było założenie Collegium
Nobilium (1740) przez ks. Stanisława Konarskiego, który wzorował się na
doświadczeniach niemieckiego oświecenia. Wybitnym osiągnięciem tego
okresu, którego autorem był Konarski i współpracujący z nim Cyprian
Komorowski i Antoni Wiśniewski, było opracowanie i opublikowanie
w 1754 roku „ustaw szkolnych polskiej prowincji pijarskiej, stanowiących
kodyﬁkację praw i obowiązków nauczycieli i uczniów oraz określających
treść i metody nauczania szkół pijarskich”218. Pijarzy bardzo umiejętnie
zapełnili późniejszą lukę pozostawioną przez jezuitów, pozbawionych
na mocy kasaty zakonu (1773) możliwości prowadzenia szkół. Wartości
narodowe, podobnie jak w Europie Zachodniej, stanowiły jeden z priorytetów wychowawczych, toteż celem podjętych przez pijarów działań
oświatowych było wychowanie młodzieży szlacheckiej w duchu
patriotycznym: nauczanie poprawnej polszczyzny, historii ojczystej, ale
także nauk humanistycznych, przyrodniczych i prawnych. Językiem
wykładowym był oczywiście język polski, a wykładowcami najczęściej
pedagodzy o proweniencji katolickiej. Do wybitnych pedagogów tego
okresu zalicza się wszak jezuitę Franciszka Bohomolca oraz księży Hugo
Kołłątaja i Stanisława Staszica219. Cele postawione oświacie przez pijarów
stały się podstawą działań Komisji Edukacji Narodowej (1773-1794), która
własną działalność oparła co prawda na przejętych po jezuitach szkołach
i kolegiach, ale wykorzystując wzorce wprowadzone właśnie przez pijarów.
W tym czasie funkcjonowały w Polsce także szkoły ludowe, w których wiedzę
zdobywały dzieci mieszczańskie i chłopskie, w tym również dziewczęta220.

L.J. Rogier, G. de Bertier de Sauvigny, J. Hajjar, Historia Kościoła. 1715-1848, t. 4, dz. cyt., s. 440.
Por. D. Kempa, Historia szkolnictwa katolickiego w Polsce, art. cyt., s. 12.
220
Por. Szkolnictwo katolickie w Polsce. Materiały z podróży studyjnej niemieckich i polskich nauczycieli
szkół katolickich, red. A. Porębski, Kraków 1999, s. 12; L.J. Rogier, G. de Bertier de Sauvigny,
J. Hajjar, Historia Kościoła. 1715-1848, t. 4, dz. cyt., s. 439-440.
218
219
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Po objęciu w 1764 roku tronu przez Stanisława Augusta, wychowanego
na zachodzie Europy zdecydowanego zwolennika racjonalistycznej
ﬁlozoﬁi oświeceniowej, w Polsce dostrzega się przyspieszenie reform
oświatowych. Dwa lata później król założył pierwszą w kraju szkołę świecką – Szkołę Rycerską (1766). Wśród wydarzeń istotnie oddziałujących na
kształtowanie świadomości obywatelskiej było utworzenie w 1765 roku
Teatru Narodowego, a także powstanie programowo oświeceniowej gazety
„Monitor” (1765-1785). W kolejnych latach doniosłym wydarzeniem
stało się powołanie pierwszej na ziemiach polskich i w Europie centralnej
świeckiej władzy oświatowej, czyli wspomnianej już Komisji Edukacji
Narodowej (1773), utworzonej – co należy szczególnie podkreślić – mimo
dokonanego rok wcześniej pierwszego rozbioru Polski. Gwoli ścisłości
należy dodać, że właśnie w odpowiednim wykształceniu i wychowaniu
w szkołach narodowych nowego pokolenia Polaków upatrywano nadzieję na
utrzymanie niezależności i poprawę sytuacji gospodarczej kraju221. Komisja
Edukacji Narodowej była najwyższym organem nadzorującym rozwój
i funkcjonowanie szkolnictwa, który odpowiadał przed sejmem i królem,
jednak na mocy Konstytucji 3 Maja i uchwał sejmu grodzieńskiego (1793)
został on ściśle związany z osobą prymasa. Powstanie KEN przyjmowano
jako kontynuację reform rozpoczętych przez pijarów i jezuitów. Komisja
stopniowo przejęła nadzór nad akademiami i szkołami średnimi, a potem
również nad szkołami paraﬁalnymi. Wprowadzone Ustawy, będące spuścizną
szkolnictwa zakonnego, opracowane i dostosowane – w głównej mierze przez
jezuitę Grzegorza Piramowicza – do aktualnych potrzeb, obowiązywały od
1783 roku i uważa się je za wybitne osiągnięcie polskiego i europejskiego
ustawodawstwa szkolnego. Komisja Edukacji Narodowej dokonała
gruntownej przebudowy przejętego po jezuitach szkolnictwa, wprowadzając
w miejsce łaciny język polski jako wykładowy, dowartościowując nauki
przyrodnicze, kulturę ﬁzyczną oraz przedmioty zawodowe (np. rolnicze
i rzemieślnicze). Szkoły podstawowe i średnie podzielono na trzy stopnie:
1) przeznaczone dla chłopów i mieszczan, 2) państwowe szkoły powiatowe
dla dzieci z rodzin szlacheckich, ale też zdolniejszych uczniów z niższych
stanów, 3) uniwersytety – w Wilnie i Krakowie, które pełniły również nadzór
pedagogiczny nad szkołami. Były one dostępne także dla dziewcząt, jednak

Por. L.J. Rogier, G. de Bertier de Sauvigny, J. Hajjar, Historia Kościoła 1715-1848, t. 4,
dz. cyt., s. 441.
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niemile widzieli je tam nauczyciele222. Szkoły nadzorowane przez KEN
zmierzały do ukształtowania zarówno dobrego obywatela, jak i dobrego
chrześcijanina223, a w centrum uwagi stawiano wychowanie patriotyczne.
Rewolucyjnym wydarzeniem tego okresu były obrady Sejmu Czteroletniego
(1788-1792) i ogłoszenie Konstytucji 3 Maja (1791) – pierwszej, pisanej
polskiej konstytucji, drugiej po konstytucji szwedzkiej (1789) w Europie
i trzeciej na świecie po konstytucji amerykańskiej (1787)224.
W okresie rozbiorów Polski zaangażowanie Kościoła katolickiego
w patriotyczne i chrześcijańskie wychowanie młodzieży zaznaczyło się
w sposób szczególny, gdyż to właśnie Kościół przejął obowiązek umysłowego
kształcenia Polaków. Obok naczelnych powinności wynikających ze stanu duchownego, księża podejmowali się organizowania tajnego nauczania, kultywowania wiary katolickiej w zaborze prawosławnej Rosji
i protestanckich Prus, walki o tożsamość narodową w okresie Kulturkampfu
Otto von Bismarcka, zwalczania analfabetyzmu, organizowania bibliotek
i czytelni, tworzenia banków i bazarów. W działaniach tych wspierało ich
Towarzystwo św. Franciszka Salezego, które kształciło polską młodzież
w duchu wartości narodowych. Młodzież salezjańska po studiach we
Włoszech w dużej liczbie wracała do ojczyzny, by aktywnie włączyć się
w organizację i prowadzenie szkolnictwa zawodowego dla dzieci i młodzieży
robotniczej i chłopskiej225.
Zaprezentowane powyżej analizy pokazują postępujący proces laicyzacji
szkolnictwa, który nie dokonał się co prawda w sposób gwałtowny, jednak
systematycznie zaznaczał swoją obecność w ewoluującym społeczeństwie
Europy. Postulowane zmiany dotyczyły udoskonalenia organizacji
wychowania publicznego i przekazania nadzoru nad nim w ręce państwa,
rozwoju edukacji wielokulturowej i wielowyznaniowej oraz kontroli
222
Por. Szkolnictwo katolickie w Polsce. Materiały z podróży studyjnej niemieckich i polskich nauczycieli
szkół katolickich, dz. cyt., s. 12; A. Jeżowski, Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej, Warszawa
2014, s. 14.
223
Por. L.J. Rogier, G. de Bertier de Sauvigny, J. Hajjar, Historia Kościoła 1715-1848, t. 4, dz. cyt.,
s. 441-442.
224
Por. [Konstytucja 3 Maja], http://poznaj.sejm.gov.pl/historia-sejmu/polskie-konstytucje/
konstytucja-3-maja.html [dostęp: 14.03.2019].
225
Por. T. Kostkiewiczowa, Oświecenie. Próg naszej współczesności, Warszawa 1994, s. 13;
K. Misiaszek, System wychowawczy św. Jana Bosko w wychowaniu szkolnym, w: Wychowanie wobec
zachodzących przemian, red. K. Franczak, J. Niewęgłowski, Warszawa 1996, s. 256-268; tenże,
Postawy wychowawcze, w: Wychowanie chrześcijańskie w duchu św. Jana Bosko, red. M. Majewski,
Kraków 1988, s. 113-126.
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państwowej nad szkolnictwem prywatnym, opracowania planu edukacji
i wykazu obowiązujących podręczników, a ponadto przygotowania świeckich nauczycieli. Sukcesywnie jako język wykładowy wprowadzano język
ojczysty, kładąc jednocześnie nacisk na kształcenie moralno-obywatelskie.
Systematycznie wzrastała też autonomia nauki, następował rozwój nauk
przyrodniczych i dostosowywanie oświaty do potrzeb społecznych. Coraz
wyraźniej ograniczano formację religijną do nauki katechizmu i poznawania
Pisma Świętego, postulując przeniesienie życia religijnego do paraﬁi. Należy
zauważyć, że laicyzacja „szkoły była procesem długotrwałym, a uchwycenie
jej wszystkich wątków i okoliczności jest wręcz niemożliwe. Niemniej
jednak można dziś stwierdzić z dużym przekonaniem, że choć »szkolnictwo
kościelne« ulegało zeświecczeniu, to proces ten należy rozumieć przede
wszystkim jako przekazanie nadzoru nad wychowaniem ludziom świeckim
(nie jak początkowo – duchownym). Właśnie laikat (świeccy, stąd
zeświecczenie) – choć duchowni jako elita wykształcona nadal odgrywali
znaczącą rolę w wychowaniu – stał się odpowiedzialny za edukację młodego
pokolenia”226.
Omawiany proces nieco inaczej, jak już wspomniano, przebiegał
w szkolnictwie protestanckim, co odnosiło się również do Polski. Na jego
strukturę i program wpływała przede wszystkim kultura otwarta na nowe
prądy ﬁlozoﬁczne i naukowe z Niemiec i Niderlandów. Placówki te znacznie
szybciej niż katolickie przeszły pod zarząd osób świeckich, dostosowując
tym samym swoją strukturę do pojawiających się postulatów społecznych.
Tego rodzaju gimnazja, ﬁnansowane i prowadzone przez rady miast, licznie
występowały na terenie Prus Królewskich. Z upływem czasu i umacnianiem
się wpływów protestanckich, rady miast dokładały starań, by jakość edukacji
w prowadzonych przez nie szkołach osiągała coraz wyższy poziom. Celem
podejmowanych działań w zakresie reformy strukturalno-programowej
(wydłużenie okresu nauki, większa liczba specjalizacji, poszerzenie oferty zajęć,
doskonalenie przygotowania kadry) było powołanie w Prusach Królewskich
uniwersytetu protestanckiego227. Placówki te były otwarte na dokonujące się
zmiany i odkrycia naukowe, co potwierdza fakt, że w szkołach protestanckich,

W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 57-58; tenże, De l’école
chrétienne á l’école laïque, art. cyt., s. 377-396.
227
W XVI wieku starano się zjednoczyć wysiłki władz Torunia, Gdańska, Elbląga, Malborka
i Gniewa w celu wypracowania wspólnego stanowiska umożliwiającego przekształcenie gimnazjów
w gimnazja akademickie, a z czasem założenie w Toruniu uczelni wyższej.
226
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takich jak luterańskie gimnazjum w Toruniu czy Gdańskie Ateneum,
już od 1715 roku odkrycia Kopernika nie budziły zastrzeżeń, podczas
gdy w szkołach katolickich taka sytuacja była możliwa dopiero w połowie
XVIII wieku228. Szkoły te, mimo swojej postępowości, nie zapominały
o przynależnej im misji ewangelizacyjnej.
Doskonałą ilustracją szkolnictwa protestanckiego jest wspomniane
Gdańskie Ateneum. Gdańskie Gimnazjum Akademickie229 – z katedrą teologii, prawa i historii, ﬁlozoﬁi, retoryki i poetyki, medycyny, matematyki,
ﬁzyki, greki klasycznej i języków orientalnych, a od 1589 roku proponujące
lektorat języka polskiego – było placówką niezwykle cenioną. Oprócz bogatej
oferty posiadało doskonale przygotowaną kadrę – większość wykładowców
to osoby ze stopniem doktora, dysponujące obszerną wiedzą ﬁlozoﬁczną
i znające literaturę klasyczną, otwarte na nowe wyzwania230. Sformułowane
w Gdańskim Ateneum osiem ﬁlarów godnego postępowania i zachowania
uczniów oraz nauczycieli, na które składały się: dyscyplina, pobożność,
szacunek, przyjaźń, wytrwałość w studiach, umiarkowanie, roztropność
i gościnność, pozostaje aktualne do dzisiaj231.
Odrodzenie się państwa polskiego w 1918 roku przyniosło rozkwit
szkolnictwa kościelnego prowadzonego przez zakony, duchowieństwo
diecezjalne i Akcję Katolicką. Kolejnym wydarzeniem, które w istotny
sposób wpłynęło na dynamikę rozwoju szkolnictwa katolickiego była
reforma ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego Janusza
Jędrzejewicza, na podstawie ustaw z 1932 i 1933 roku. Na mocy reformy,
która obowiązywała w latach 1932-1948, wprowadzono obowiązkową

228
Por. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Recepcja poglądów Christiana Wolﬀa w środowiskach katolickich
polskiego Oświecenia, „Analecta” 1998, R. VII, z. 2, s. 53-69.
229
Por. K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dz. cyt.,
s. 175; J. Małłek, Początki humanizmu w Prusach, t. 66, „Zapiski Historyczne” 2001, z. 4,
s. 19-27; L. Mokrzecki, Luterańskie gimnazja akademickie w strukturze oświaty okresu staropolskiego,
w: tenże, Wokół staropolskiej nauki i oświaty. Gdańsk – Prusy Królewskie – Rzeczpospolita, dz. cyt.,
s. 313-314; S. Salmonowicz, Prusy Królewskie w XVII-XVIII wieku. Studia z dziejów kultury, Toruń 2002;
E. Czerniakowska, Lektorzy języka polskiego w Gdańskim Gimnazjum Akademickim za panowania
króla Stanisława Augusta, „Teki Gdańskie” 2005, t. 6-7, s. 7-17.
230
Por. J. Budzyński, Paideia humanistyczna, czyli wychowanie do kultury. Studium z dziejów
klasycznej edukacji w gimnazjach XVI-XVIII wieku (na przykładzie Śląska), Częstochowa 2003;
J.G. Herder, Dziennik mojej podróży z roku 1769, tłum. M. Kurkowska, oprac. i posł. T. Namowicz,
Olsztyn 2002.
231
Por. Gdańskie Gimnazjum Akademickie. Wybór źródeł z XVI i XVII wieku, t. 2, red. L. Mokrzecki,
Gdańsk 2008, s. 50.
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siedmioletnią szkołę powszechną oraz sześcioletnią szkołę ogólnokształcącą:
czteroletnie gimnazjum, kończące się tak zwaną małą maturą i dwuletnie
liceum, skierowane do wybranej młodzieży, również zwieńczone maturą
oraz szkoły zawodowe, zaś dla kształcenia nauczycieli – trzyletnie licea
pedagogiczne.
Obok wymienionych typów szkół funkcjonowały też seminaria
duchowne przygotowujące do stanu kapłańskiego, zależnie od tytułu
własności: papieskie, biskupie lub zakonne. Były to tak zwane „małe
seminaria” kształcące w zakresie średniej szkoły ogólnokształcącej oraz
„wielkie seminaria” z nauką ﬁlozoﬁi i teologii. Władze zakonne i duchowne
prowadziły też gimnazja, które nie miały na celu przygotowania kandydatów
do kapłaństwa. Tego rodzaju placówek było w Polsce w 1938 roku łącznie
dwanaście (10 zakonnych i 2 biskupie). Najstarszym małym seminarium
prowadzonym przez biskupa było Collegium Marianum w Pelplinie (1836).
Spośród gimnazjów zakonnych na uwagę zasługują placówki w Chyrowie
i Wilnie (jezuici), na Bielanach w Warszawie (marianie) i w Drui na terenie
obecnej Białorusi (marianie). Najwięcej małych seminariów powstało
w latach 1921-1925 (17) oraz w okresie od 1929-1933 (11)232.
Jak już wspomniano, swoją obecność w historii tego okresu zaznaczył
świecki ruch społeczny Akcja Katolicka. Jego aktywność w życiu
społeczno-politycznym kraju uobecniała się między innymi w sferze oświaty i wychowania, co było widoczne we wzajemnym przenikaniu się idei
wychowania państwowego i kościelnego, z akcentem właśnie na przymiotniki „kościelne”, a nie „religijne”. Oﬁcjalny stosunek do wychowania
religijnego dzieci i młodzieży znalazł swoje odniesienie w encyklice Piusa XI
O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży233. Potwierdzeniem troski o „katolicki ideał wychowawczy” był zjazd w Wilnie w 1936 roku, podczas
którego referat programowy pt. „Katolicka idea wychowania” wygłosił
ks. Konstanty Michalski – jeden z czołowych teoretyków ówczesnej polskiej
pedagogiki katolickiej234.
Lata okupacji hitlerowskiej w Polsce to okres stagnacji w rozwoju
polskiego szkolnictwa. Należy jednak zauważyć, że mimo surowych represji

Por. W. Rabczuk, Szkolnictwo prywatne w Europie Zachodniej i w Polsce, Warszawa 1992, s. 122.
Por. Pius XI, Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży „Divini illius magistri”, Rzym
1929.
234
Por. S. Wołoszyn, Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, dz. cyt., s. 63.
232
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okupanta, funkcjonowały tzw. tajne komplety nauczania. Tego rodzaju
szkołą było prowadzone przez jezuitów gimnazjum i liceum w Starej Wsi
k. Brzozowa, w którym kształciło się 247 uczniów235. Po zakończeniu
działań wojennych polskie szkolnictwo zostało poddane gwałtownej
transformacji. Przede wszystkim przystąpiono do intensywnej jego
redukcji236, do 1961 roku usunięto również ze szkół nauczanie religii.
Decyzją władz państwowych zlikwidowano w lipcu 1952 roku niższe
seminaria (pozostały jedynie w Częstochowie i w Płocku)237. Spośród szkół
prowadzonych przez zgromadzenia zakonne pozostały nieliczne. Były wśród
nich: Żeńskie Liceum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie (założone
w 1908 r.)238, Liceum Sióstr Nazaretanek w Warszawie (1919)239, Liceum
Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie (1919)240. Swoje przetrwanie
zawdzięczały determinacji władz szkolnych, placówki katolickie borykały
się bowiem z nieprzychylnością, a nawet wrogością państwa, jak również
z problemami natury ﬁnansowej.

235
Por. S. Bednarski, Podstawowe zasady szkolnictwa jezuickiego, w: Z dziejów szkolnictwa jezuickiego,
Kraków 1994, s. 14.
236
Por. D. Kempa, Historia szkolnictwa katolickiego w Polsce, art. cyt., s. 14; J. Perszon, Vir ﬁdelis.
Ksiądz Mieczysław Sumiński proboszcz w Luzinie i dziekan wejherowski, Pelplin 2017, s. 60-62.
237
Założycielem Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie był bp Zdzisław Goliński,
który powołał je do życia w 1951 roku. Obecnie szkoła nosi nazwę Niższe Seminarium Duchowne
Archidiecezji Częstochowskiej – Liceum Ogólnokształcące. Jest to szkoła męska o trzyletnim trybie
kształcenia – por. http://www.nsd.niedziela.pl [dostęp: 27.02.2019]. Z kolei Niższe Seminarium
Duchowne Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Sikorzu formalnie istnieje od
1916 roku, kiedy to abp A.J. Nowowiejski powołał w Płocku Niższe Seminarium (Liceum
Diecezjalne Płockie). Jest to szkoła męska o trzyletnim trybie kształcenia. W 1949 roku Liceum
zostało pozbawione praw państwowych, jednak nauka w szkole nie została przerwana: uczniowie
zdawali egzamin dojrzałości eksternistycznie. Od 1998 r. Liceum ma swoją siedzibę w Sikorzu
k. Płocka – por. http://www.liceumkostka.pl [dostęp: 27.02.2019]. Zob. także: W. Cichosz,
Formacyjna rola szkoły katolickiej…, dz. cyt., s. 42-43.
238
Obok Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanek istnieje Prywatne
Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP.
239
LIV Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek i Prywatne Gimnazjum Sióstr
Nazaretanek są szkołami żeńskimi, jedynie klasy realizujące program matury międzynarodowej
to klasy koedukacyjne.
240
Przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania
Pańskiego im. Matki Jadwigi Borzęckiej od 1999 r. funkcjonuje również Prywatne Gimnazjum Sióstr
Zmartwychwstanek.
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Trudności czasów powojennych dotknęły także szkoły katolickie działające na terenie Gdyni: powołane w 1937 roku Gimnazjum Jezuitów241 i Liceum
Sióstr Urszulanek, obecne od 1931 roku. Liceum Jezuitów zlikwidowano
niedługo po wojnie (1947), ale z rozmachem reaktywowano we wrześniu
1994 roku. Obecnie – z dużym powodzeniem – szkoła prowadzi działalność
na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i licealnym. Natomiast
Liceum Urszulanek dotrwało do 1962 roku. O ile dzieje pierwszego
z nich były w Gdyni stosunkowo krótkie, to drugie mogło poszczycić
się piękną historią, bowiem jego początki sięgały „roku 1931, kiedy
to, na zaproszenie ówczesnego prezydenta Franciszka Sokoła, siostry
urszulanki przybyły do powstającego miasta i w zaadaptowanym budynku
mieszkalnym otworzyły pierwsze w mieście gimnazjum żeńskie. Głównym
celem wychowania w tej szkole było kształtowanie pełnego człowieka
i troska o jego harmonijny rozwój. Gdyńskie gimnazjum żeńskie
od początku cieszyło się uznaniem władz, rodziców i młodzieży. Jego
absolwentki zajmowały ważne pozycje społeczne, stanowiska naukowe,
a w czasie okupacji i w trudnych latach komunizmu wykazały głęboki
patriotyzm, działając aktywnie w organizacjach, które podejmowały walkę
o wolność i suwerenność Ojczyzny. Mimo trudnych warunków lokalowych
oraz ograniczeń, jakie po wojnie stwarzały władze komunistyczne,
w ciągu 25 lat funkcjonowania szkoły świadectwo maturalne uzyskało
525 dziewcząt. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że po roku 1953
absolwentki zdawały maturę ze wszystkich przedmiotów. Mimo to władze
komunistyczne zamknęły szkołę w 1962 roku i odebrały Zgromadzeniu
dotychczasowy budynek. Siostry jednak pozostały w Gdyni – mieszkają
w niewielkim domu i nadal służą miastu swoją mądrością i dobrocią”242.
Warto zauważyć, że w 1992 roku powstała Fundacja dla Reaktywowania
Liceum Sióstr Urszulanek w Gdyni, której celem było przywrócenie w Gdyni
szkoły żeńskiej prowadzonej przez Siostry Urszulanki. W chwili obecnej
Fundacja widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym jako wykreślona,
a podjęta inicjatywa nie doczekała się realizacji.

Gimnazjum dra Zegarskiego w Gdyni Orłowie. Uroczystego otwarcia szkoły dokonał
bp Wojciech Okoniewski 19 października 1937 roku.
242
W. Cichosz, Zarys dziejów wychowania katolickiego w Polsce, art. cyt., s. 237.
241
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Rozpatrywane powyżej w perspektywie historycznej dzieje szkolnictwa
katolickiego w Polsce jednoznacznie pokazują, że wychowanie, w którego
centrum jest Bóg, wymaga trudu i poświęcenia, a nade wszystko świadectwa
wiary. To nieustanne podejmowanie wyzwań danego czasu, niezwykłe
zaangażowanie i troska o rozwój kolejnych pokoleń młodych Polaków.
Historia pokazuje, że szkoła katolicka nie tylko stawiała pytania na
przestrzeni dziejów, ale też znajdowała na nie odpowiedź.

5. Filozoﬁa humanizmu integralnego
Szkoła katolicka nieustannie musi stawiać pytania o to, czy należy
pozostać wiernym wyznawanym wartościom, czy poddać się prądowi
przemian; zmierzać ku źródłom czy też nowym perspektywom; być wiernym
klasyce czy awangardzie; opozycji czy syntezie? Pedagogika chrześcijańska
odpowiada na postawione pytania jednoznacznie, opowiadając się za
takim wychowaniem, które promuje: prawdę, dobro, piękno, autorytet,
samodyscyplinę, wymaganie od siebie i od innych, kształtowanie silnej
woli i charakteru, pokorę względem świata i życia, uczciwość, sumienność
i pracowitość. Wymienione cechy, swoiste dla pedagogiki personalistycznej,
czerpią z mądrości historii, Biblii i Tradycji.
Te cechy doceniali już starożytni Grecy, którzy postrzegali człowieka,
twór Boga, jako istotę poznającą i teoretycznie formułującą sądy (gr. gnosai
kai theoresai – wiedzieć i wierzyć). W tej perspektywie człowiek mądry to nie
ten, który doznaje tylko wrażeń, który „gapi się” na otaczający świat i dzięki
posiadanemu doświadczeniu potraﬁ coś wytworzyć. To ten, który umie
sformułować odpowiedź na pytanie „dla-czego?” (gr. dia ti?)243. Podczas
gdy ludzie, opierając się na doświadczeniu, wiedzą, że coś ma miejsce, to
człowiek mądry rozumie „dla-czego” – rozumie i zna przyczyny. Nie można
być jedynie obserwatorem rzeczywistości – należy przyjmować postawę
aktywną, poszukującą i podejmującą trud poznania ze względu na samo
poznanie (łac. scire propter ipsum scire). Coraz powszechniejszy trend, który

Por. J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 2000; P. Jaroszyński, Nauka w kulturze,
dz. cyt., s. 337.
243
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można określić: poznać, aby korzystać (łac. scire propter uti), przyczynił się do
zmiany miejsca nauki w kulturze. Utylitaryzm w sferze materialnej sprawił,
że naukę przekształcono w technologię (technologizacja nauk ścisłych),
a w sferze humanistycznej – ﬁlozoﬁę w ideologię (ideologizacja nauk
humanistycznych). Jego konsekwencją stało się pewne przewartościowanie
w sferze nauki i kultury: o ile dla starożytnych Greków impulsem
pobudzającym do rozwoju było poszukiwanie przyczyn (dia ti – dla-czego),
to dla współczesnego człowieka ważne staje się „jak”, które daje mu władzę
nie tylko nad przyrodą, ale również nad człowiekiem244.
Przywrócenie zatem nauce i kulturze klasycznego miejsca może stanowić
antidotum na bolączki współczesnego wychowania. Według Cycerona – jak już zostało powiedziane – człowiek, na podobieństwo ziemi, wymaga
uprawy (łac. cultura animi – uprawa duszy), aby wzrastały w nim cnoty,
a wyplenione zostały wady. W ujęciu klasycznym kultura jest uzupełnieniem
braków natury (doskonaleniem) kierowanym za pomocą rozumu, a jej
podmiotem i celem jest zawsze człowiek. Wychowanie, polegające na
zaszczepianiu cnót i usuwaniu wad, jest stałym dysponowaniem osoby
do tego, aby potraﬁła kierować swoim życiem ku autentycznemu dobru.
Wychowanie (uprawa) w szkole katolickiej stawia w centrum podejmowanych
działań ucznia, stosując jednocześnie te same prawa moralne względem
ucznia i nauczyciela, zachowuje obiektywny system wartości, harmonizuje
doczesność ze światem idei i nadprzyrodzoności, eksponuje autorytety,
integruje wszystkie sfery funkcjonowania osoby (rozum, wolę i uczucia),
unika skrajności, dba o wykształcenie formalne i koreluje wychowanie
z nauczaniem, służy jednostce i społeczeństwu.
Tymczasem dokonujące się współcześnie przemiany kulturowe istotnie
zmieniają hierarchię wartości i negatywnie oddziałują na wychowanie dzieci
i młodzieży. Termin „kryzys” jest odmieniany przez wszystkie przypadki245.
O ile budzi on obawy w przestrzeni społeczno-politycznej i gospodarczej,
to szczególny niepokój dotyczy kryzysu osobowego – kryzysu samego

Por. W. Cichosz, „Narażeni na kły rozszalałych wilków”. Rzecz o wychowaniu. Rzeczywistość
i oczekiwania, „Gość Niedzielny” („Gość Gdański”) 2005, nr 46, s. IV-V; tenże, W poszukiwaniu
mądrości edukacyjno-wychowawczej, „Gdyński Kwartalnik Oświatowy” 2004, nr 4, s. 29.
245
Poniższe analizy ukazały się w formie artykułu pt. Implikacje pedagogiczne antropologii Jacquesa
Maritaina („Studia Gdańskie” 2000, t. XIII, s. 159-173). Choć upłynęło od tej daty sporo czasu,
to zawarte w jego treści uwagi nic nie straciły na aktualności.
244
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człowieka. Okazuje się bowiem, że pokonywanie problemów gospodarczych,
gwarancje ogólnoeuropejskie, sojusze i organizacje nie gwarantują
poszanowania godności i wielkości człowieka. Dzieje się tak dlatego, iż zapomina się, że w centrum wszystkich wymiarów kultury i cywilizacji powinno
znajdować się właściwe rozumienie i pojęcie osoby ludzkiej. Dlatego takie
dziedziny nauki, jak ﬁlozoﬁa, teologia, pedagogika są zobowiązane zająć
zdecydowane stanowisko w tej kwestii. Stąd jak bumerang wracają pytania
zasadnicze i podstawowe, pytania, obok których nie można przejść obojętnie:
Kim jestem – ja, człowiek? Jak rozumieć wolność? Czym jest pedagogika
i co stanowi sens wychowania? Skąd wyszedłem? Dokąd zmierzam?

5.1. Personalistyczna koncepcja człowieka
W kontekście postawionych powyżej pytań na czoło wysuwa się
odniesienie do personalizmu chrześcijańskiego, którego deﬁnicja określa
go jako „zespół koncepcji ﬁlozoﬁcznych (wchodzących w zakres antropologii).Wspólnym punktem wyjścia wszelkich kierunków personalistycznych jest metaﬁzyczne pojmowanie osoby jako autonomicznego bytu
natury duchowej”246 (łac. persona – osoba). Już sama deﬁnicja wskazuje na
wielość i różnorodność personalizmów, przy czym na gruncie europejskim
skrystalizowały się zasadniczo dwie koncepcje: tak zwany personalizm
otwarty (personalizm społecznego zaangażowania), którego głównym
przedstawicielem jest Emmanuel Mounier247 oraz humanizm integralny,
L. Gawor, Personalizm. Słownik pojęć ﬁlozoﬁcznych, pod red. W. Krajewskiego, Warszawa 1996,
s. 149; S. Blackburn, Oksfordzki słownik ﬁlozoﬁczny, Warszawa 1997, s. 290: „Personalizm to pogląd,
że osoba ludzka i jej problemy są głównym przedmiotem ﬁlozoﬁi człowieka. Personalizm rozwinął się
głównie na gruncie ﬁlozoﬁi chrześcijańskiej, m. in. u Jacquesa Maritaina (1882-1973), Emmanuela
Mouniera (1905-1950) i Karola Wojtyły”; Katcholiches Sozial Lexikon, Tyrolia Styria 1980, s. 2105:
„Das Wort Personalismus geht auf F. Schleiermacher zurück. Dieser grenzt damit „die ihm entgegen
gesetzte pantheistische Vorstellungsart” ab, das Christentum gegen jedliche allg. Religiosität.
Personalismus bezeichnet hier den Glauben an einen persönlichen Gott [...]. Im französischen
Sprachbereich erwies sich die Verbindung von Neuscholastik und Personalismus als sehr fruchtbar
(J. Maritain, E. Gilson, E. Mounier)”.
247
Por. E. Mounier, Co to jest personalizm?, Warszawa 1960; tenże, Liberté sous conditions, Paris1946;
tenże, Traité du caractère. Anthropologie, Paris 1974. Emmanuel Mounier urodził się w Grenoble
1 kwietnia 1905 roku. Jest on autorem wielu książek i artykułów, których wybory ukazały się również
w przekładach polskich: „Wprowadzenie do egzystencjalizmów” (1964 r.), „Chrześcijaństwo i pojęcie
postępu” (1968 r.) i wspomniana powyżej sztandarowa publikacja Qu’est-ce que le personnalisme? – Co
to jest personalizm? (1960). Zob. także: T. Płużański, Mounier, Warszawa 1967, s. 7-12.
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wiązany z nazwiskiem Jacquesa Maritaina248. To wokół tej drugiej idei skupia
się zasadniczy wątek podejmowanych w tym miejscu analiz. Centralnym
punktem Maritainowskiej koncepcji jest stwierdzenie, że człowiek to byt
cielesno-duchowy, a co za tym idzie, istota obdarzona wolnością249 i moralną
odpowiedzialnością, świadomością i wolą250.
Zdaniem ﬁlozoﬁi personalizmu chrześcijańskiego kryzys osobowy jest
życiem w iluzji, w bezsensie i w pseudoobiektywnych oraz pseudoabsolutnych wartościach251, a zatem konieczny staje się zwrot ku „wyostrzonej
humanizacji wychowania” poprzez ukierunkowanie się na osobową
koncepcję człowieka i wypływające z niej cele oraz ideały wychowania;
personalizowanie relacji: wychowanek – wychowawca, uczeń – mistrz oraz
dobór odpowiednich metod i technik wychowawczych.
Zgodnie z prezentowanymi przez Jacquesa Maritaina założeniami
personalizmu chrześcijańskiego, pojęcie „indywiduum – jednostki jest
wspólne człowiekowi i zwierzęciu, roślinie, mikrobowi i atomowi. [...] Stąd
jako jednostki, jesteśmy zaledwie fragmentem materii, częścią wszechświata,

Wydanie polskie ukazało się nakładem Wydawnictwa Veritas w 1960 roku: Jakub Maritain,
Humanizm integralny. Zagadnienia doczesne i duchowe nowego świata chrześcijańskiego, Veritas,
Londyn 1960. Wersja oryginalna: Jacques Maritain, Humanisme intégral, Fernand Aubier, Paris
1936. Zob. także: tenże, Pisma ﬁlozoﬁczne, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1988; tenże, L’educazione
al bivio, Brescia 1984; tenże, L’educazione della persona, Brescia 1985; tenże, The Conquest of Freedom,
London 1942. Jacques Maritain należy do grona najbardziej reprezentatywnych współczesnych
ﬁlozofów katolickich o orientacji personalistycznej. Urodził się w Paryżu 18.11.1882 roku. Obszerna
nota biograﬁczna m.in. w: J. Maritain, Pisma ﬁlozoﬁczne, dz. cyt., s. 7-19; R. Maritain, Wielkie
przyjaźnie, tłum. A. Olędzka-Frybesowa, E. Krasnowolska i M. Wańkowiczowa, Warszawa 1962;
M. Maurin, Jakub i Raissa Maritain – droga i duchowe orędzie, tłum. J. Klukowski, „W Drodze” 1990,
nr 11, s. 31-42.
249
Por. W. Cichosz, Fides et ratio jako przestrzeń kształtowania wolności w pedagogice personalistycznej,
w: Wiara i rozum na progu trzeciego tysiąclecia. Materiały na I Krajową Konferencję z cyklu „Nauka na
przełomie wieków”, red. W. Deptuła i W. Dyk, Szczecin 1999.
250
Por. np. J. Maritain, Principes d’une politique humaniste, Paris 1944, s. 15-16: „Quand nous
disons qu’un homme est une personne, nous ne voulons pas dire seulement qu’il est un individu
comme un atome [...]. C’est l’esprit qui est la racine de la personnalité. La notion de la personnalité
connote ainsi celle de totalité et d’indépendance [...]. Dire que l’homme est une personne, c’est
dire que dans le fond de son être il est plus un tout qu’une partie, et plus indépendant que serf.
C’est dire qu’il est un minuscule fragment de matière qui est en même temps un univers, un être
mendiant qui communique avec l’être absolu”; tenże, L’educazione al bivio, s. 20-21: „Dal punto di
vista esclusivamente ﬁlosoﬁco, il principale concetto sul quale dobbiamo insistere qui è quello della
persona umana. [...] E’questo mistero della nostra natura che il pensiero religioso esprime quando
dice che la persona umana è fatta ad immagine di Dio”.
251
Por. W. Dyk, Personalistyczna perspektywa wychowania, w: Wychowanie w szkole katolickiej,
red. A. Sowiński i ks. A. Dymer, „Szkoła Katolicka”, Szczecin 1999, s. 42.
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odrębną zapewne, lecz tylko częścią [...]. Jako indywidualności podlegamy
gwiazdom, ale jako osoby panujemy nad nimi”252. Takie stwierdzenie
świadczy, że nowoczesna myśl ﬁlozoﬁczna – a przede wszystkim personalistyczna – dopatruje się w człowieku pewnego rodzaju świata samego
w sobie, mikrokosmosu253. W tej perspektywie człowiek jawi się jako
integralna całość, bowiem jak stwierdza J. Maritain: „Dusza i ciało to
dwa substancjalne współpierwiastki jednego i tego samego bytu, jedynej
i niepowtarzalnej rzeczywistości, której na imię człowiek”254. Właśnie to
stwierdzenie jest niezwykle istotne w procesie wychowania i personalizowania
relacji osobowych. Celnie intencje francuskiego ﬁlozofa opisał Czesław
Strzeszewski: „Istotą Maritainowskiej teorii humanizmu integralnego
jest potraktowanie człowieka jako harmonijnej i nierozerwalnej całości
materialno-duchowej. Humanizm integralny docenia i chroni godność
osobową człowieka, zaspokajając jego potrzeby zarówno materialne, jak
i duchowe, i wcielając ducha ewangelicznego w życie społeczne”255. Zgodnie
z twierdzeniem J. Maritaina, człowiek nie jest rozbity na dwa światy, „w głębi
swej istoty jest całością, nie częścią. Bardziej niezależny niż poddany, maleńki
fragment materii, który jest jednocześnie wszechświatem. Źdźbło słomy,
w które wnika niebo”256. To ostatnie personalistyczne stwierdzenie jest
bardzo ważne, gdy idzie o właściwe rozumienie wolności i godności
człowieka, który realizuje swoje powołanie poprzez nieustanną samotranscendencję ku bliźnim, ku światu stworzonemu, a ostatecznie ku Bogu257.
Osoba ludzka jest zatem istotą zorientowaną na bezpośrednią bliskość ze
swym Stwórcą (łac. desiderium naturale in visionem beatiﬁcam)258.

J. Maritain, Trzej reformatorzy. Luter – Descartes – Rousseau, tłum. K. Michalski, Warszawa
1928, s. 31.
253
Por. K. Wojtyła, Tajemnica i człowiek, „Tygodnik Powszechny” 1951, nr 51-52, s. 1: „Jest
ów mikrokosmos prawdziwym ładunkiem, w którym formy i energie makrokosmosu skupiają się
i konsolidują w szczególny sposób”.
254
J. Maritain, Pisma ﬁlozoﬁczne, dz. cyt., s. 331.
255
Cz. Strzeszewski, Humanizm integralny Jacquesa Maritaina a Vaticanum II, „Chrześcijanin
w Świecie” 1983, nr 1, s. 73; J. Maritain, Humanizm integralny, dz. cyt., s. 14 n.
256
J. Maritain, Principes d’une politique humaniste, dz. cyt., s. 16: „Dire que l’homme est une
personne, c’est dire que dans le fond de son être il est plus un tout qu’une partie, et plus indépendant
que serf. C’est dire qu’il est un minuscule fragment de matière qui est en même temps un univers
– un être mendiant qui communique avec l’être absolu – une chair mortelle dont la valeur éternelle
– un brin de paille dans lequel entre le ciel”.
257
Por. np. M. Schmaus, Wiara Kościoła, tłum. J. Zaremba, Gdańsk 1989, s. 244.
258
Por. K. Rahner, Podstawowy wykład wiary, tłum. T. Mieszkowski, Warszawa 1987, s. 244;
H.U. von Balthasar, W pełni wiary, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1991, s. 147-161.
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5.2. Osobowa interpretacja wolności
Przywołane powyżej słowa Jacquesa Maritaina, iż „człowiek to źdźbło
słomy, w które (dans lequel) wnika niebo”259 były dość często interpretowane
błędnie. Przyjmowano, że to człowiek, będąc źdźbłem słomy, z własnej
inicjatywy wnika w niebo. Tymczasem pogląd Maritaina odzwierciedla
stanowisko współczesnej teologii i jest zgodny z aktualną katolicką myślą
pedagogiczną, że to Bóg wychodzi człowiekowi na spotkanie, pierwszy
wyciąga rękę, oferując dialog260. Człowiek w ten sposób zostaje zaproszony
do udzielenia odpowiedzi, będąc jednak zawsze wolnym w swym wyborze261.
Jacques Maritain zrewolucjonizował myśl Blaise Pascala na wzór przewrotu
kopernikańskiego, asymilując w pewien sposób ﬁlozoﬁę Mikołaja z Kuzy.
Wolność autonomiczna (wewnętrzna – wolność „do”), w przeciwieństwie
do wolności jako kategorii społecznej (zewnętrzna – wolność „od”)262,
jak mówi Karl Rahner, jest „otwartością na wszystko bez wyjątku: otwartością
na absolutną prawdę, na absolutną miłość, na absolutną nieograniczoność
ludzkiego życia w bezpośredniej bliskości z tym, którego nazywamy
Bogiem”263. Przyjęcie przez człowieka Bożego zaproszenia realizuje się
i przejawia w postawie wiary, czyli pozytywnej odpowiedzi na Boże
wezwanie. A zatem należy raz jeszcze podkreślić, inicjatorem dialogu
pomiędzy człowiekiem a Bogiem jest zawsze Bóg. Jak mówi J. Maritain:
„Trzeba nam paść na ziemię i obumierać, aby poznać swoje własne oblicze,
gdy przyjmiemy biały kamień, na którym Bóg napisał nasze nowe imię”264.

J. Maritain, Principes d’une politique humaniste, dz. cyt., s. 16: „Un brin de paille dans lequel
entre le ciel. C’est ce mystère métaphysique que la pensée religieuse désigne en disant que la personne
est l’image de Dieu”. Należy w tym miejscu przypomnieć, że Bóg będąc Dawcą istnienia wyprzedza
Swoją łaską każde ludzkie działanie (por. Flp 2, 13; Dz 17, 28; Ps 139, 4 n.). W tym kontekście należy
rozumieć sformułowanie J. Maritaina.
260
Por. M. Schmaus, Wiara Kościoła, dz. cyt., s. 249; K. Rahner, Podstawowy wykład wiary, dz. cyt.,
s. 101-118; H.U. von Balthasar, W pełni wiary, cyt., s. 162-169; J. Maritain, Principes d’une politique
humaniste, dz. cyt., s. 15-21; tenże, De Bergson à Saint Thomas d’Aquin, Paris 1947, s. 205; tenże,
Primauté du spirituel, Paris 1927, s. 51-57.
261
Por. K. Rahner, Podstawowy wykład wiary, dz. cyt., s. 82-92; M. Schmaus, Wiara Kościoła,
dz. cyt., s. 251.
262
Por. W. Cichosz, Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej prowokacji, dz. cyt., s. 66.
263
K. Rahner, Podstawowy wykład wiary, dz. cyt., s. 325.
264
J. Maritain, Trzej reformatorzy, dz. cyt., s. 36; W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole
katolickiej, dz. cyt., s. 139.
259
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W świetle powyższych analiz jako niezwykle istotne jawi się stwierdzenie
Emmanuela Mouniera, że każdy musi nauczyć się „zawodu człowiek”.
Jacques Maritain tę prawdę dopełnia twierdzeniem, że jesteśmy osobami,
ale stajemy się ludźmi. W kontekście wychowania konieczna zatem jest
świadomość tego, kim się jest, aby wiedzieć, co trzeba czynić. Wychowanie
w tej perspektywie dotyczy relacji interpersonalnych, a nie relacji względem
dóbr materialnych i towarzyszy mu następująca hierarchia wartości: od
materialnych poprzez duchowe ku absolutnym. Wartością absolutną
nie jest tu wolność pojęta jako samowola, wolność bez granic: indywidualizm, egoizm, relatywizm, przesadna tolerancja. Wartością tą nie jest
również intelekt i rozum dający wiedzę o świecie i człowieku, nie są także
techniki wychowawcze. Wartością absolutną jest zdobywanie wolności
duchowej, wewnętrznej, przez poznanie, mądrość i miłość oraz sięganie do
szczytów wolności zewnętrznej przez podporządkowanie się wartościom
zapewniającym rozwój osoby265.
W centrum Maritainowskiej koncepcji człowieka znajduje się byt
ludzki, który w perspektywie swej ontycznej budowy jest jednocześnie
jednostką i osobą266. Tym samym musi przejawiać te cechy, które wynikają
z jego człowieczeństwa. Człowiek jako osoba nieustannie rozwija się, wzrasta
w godności przez wolne i świadome działanie267, wypełniające się w perspektywie poznania i miłości względem drugiego człowieka268. Maritain
przekonuje, że jedynie człowiek jest zdolny do w pełni personalistycznej
miłości. Jak pisze, aby być zdolnym do udzielania siebie, „trzeba najpierw
istnieć i to nie tylko jak dźwięk drgający w powietrzu lub idea pojawiająca
się w umyśle, lecz jako rzecz, która subsystuje i która sama przez się spełnia
istnienie. I trzeba istnieć nie tylko jak inne rzeczy, trzeba istnieć w sposób
wybitny, trzymając siebie samego w ręku i dysponując sobą; to znaczy
trzeba istnieć przez istnienie duchowe, zdolne objąć siebie zrozumieniem
i wolnością, zdolne do nad-istnienia w poznaniu i w nieskrępowanej
miłości”269.

Por. Tenże, Pour une philosophie de l’education, Paris 1959, s. 28.
Por. Tenże, Trzej reformatorzy, dz. cyt., s. 30.
267
Por. Tenże, Principes d’une politique humaniste, dz. cyt., s. 15; S. Kowalczyk, Demokracja
personalistyczna w ujęciu J. Maritaina, „Ateneum Kapłańskie” 1991, nr 2, s. 224-230.
268
Por. J. Maritain, Principes d’une politique humaniste, dz. cyt., s. 15; L. Wciórka, Personalizm
Jacquesa Maritaina a Vaticanum II, „Chrześcijanin w Świecie” 1983, nr 1, s. 56 n.
269
J. Maritain, Pisma ﬁlozoﬁczne, dz. cyt., s. 333.
265
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5.3. Dialogiczna struktura bytu ludzkiego
Człowiek dopiero w spotkaniu z drugim człowiekiem jest w stanie
odkryć, że sam jest osobą i że drugą osobę musi uznać za równą sobie.
Jako byt zintegrowany, ze swej istoty stara się komunikować z innymi
osobami, aby je poznać i kochać. Tę prawdę o ludzkiej godności i dyspozycji
do miłości odkrywa na drodze dialogu z drugą istotą ludzką270. Święty
Jan Paweł II wyjaśnia ją następująco: „To, że powinienem miłować, ma
swą podstawę przedmiotową w osobowej godności adresata działania
(norma personalistyczna), natomiast to, jak powinienem miłować, ma swą
podstawę przedmiotową w naturze ludzkiej. Należy przy tym mieć stale na
uwadze, że »natura« nie znaczy tu »przyroda«. Autor ma na myśli naturę
człowieka pojętą najgłębiej, tzn. z uwzględnieniem, a nawet z wysunięciem
na pierwszy plan tych jej treści, jakich nie obejmują, bo objąć nie są w stanie,
ujęcia ﬁzykalne, tym bardziej ﬁzykalistyczne. Treści te – jako teoretyczno-opisowe – chociaż są miarodajne etycznie na swój sposób, nie rodzą same
przez się moralnej powinności, ale dopiero w swej postaci zaksjologizowanej
dzięki wspomnianej syntezie z normą personalistyczną”271. Tak zatem
człowiek jest istotą relacyjną, która ani psychologicznie, ani metaﬁzycznie
nie żyje w próżni, dopiero w środowisku może w pełni stawać się osobą. Ten
proces zawsze odbywa się w kontekście do „drugiego”, co wynika z relacyjności
osoby ludzkiej, która żyje „wobec” – także wobec wartości i wychowania.
I właśnie tę relacyjność J. Maritain wysuwa na pierwszy plan rozwoju osoby
ludzkiej (gr. dia ti – dla-czego, wobec czego, wobec kogo)272.
Sformułowania francuskiego myśliciela, według których osoba jest
bytem relacyjnym, odzwierciedlają podstawowe tezy tzw. współczesnych
dialogików (ﬁlozofów relacji i spotkania): Martina Bubera (1878-1965),
Franza Rosenzweiga (1886-1929) i Emmanuela Lévinasa (1906-1995)273.
Według tego ostatniego naczelną zasadą etyki jest idea odpowiedzialności.
Za podstawowe doświadczenie metaﬁzyczne uznaje się spotkanie „twarzą
Por. tamże, s. 334; K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001, s. 61-84.
K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 42.
272
Por. J. Maritain, L’educazione della persona, dz. cyt.; tenże, L’educazione al bivio,
dz. cyt.; tenże, Distinguer pour unir ou les Degrés du Savoir, Paris 1935, s. 457.
273
W poniższych analizach wykorzystano fragmenty tekstu: W. Cichosz, Chrześcijańska koncepcja
społeczeństwa personalistycznego w myśli współczesnych dialogików, w: Solidarność i społeczeństwo
obywatelskie, red. T. Biedrzycki, Katowice 2007, s. 139-149.
270
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w twarz” z innym człowiekiem (tzw. epifania twarzy), tłumacząc, iż takie
spotkanie wyrywa jednostkę z kręgu jej własnego „ja”, przez co kieruje ją
ku transcendencji – i na tej podstawie buduje się więź jednostki z Bogiem.
Czołowym reprezentantem ﬁlozoﬁi dialogu w Polsce był Józef Tischner
(1931-2000). Filozoﬁa ta znalazła swoje ujście i ukoronowanie w myśli
Karola Wojtyły, a potem w nauczaniu św. Jana Pawła II274.
Filozoﬁa dialogu odchodzi od klasycznej koncepcji świata. Dawni
myśliciele – począwszy od Talesa z Miletu, a na Heglu kończąc – poszukiwali
zasady (gr. archē), tego, czym można opisać złożoną strukturę. Nowe myślenie
ﬁlozoﬁczne dialogików wskazuje na przejście od teorii substancjalnej do
relacyjnej. Osoba ludzka uczestniczy w wielości spotkań, relacji i powiązań,
dlatego też dialog międzyludzki jest podstawową formą aktywności
człowieka. Wzajemne poznanie może nastąpić wyłącznie na drodze
dialogicznego doświadczenia, spotkania bezpośredniego mojego „ja” z drugim „ja”, które jest „innym”275.
Co jednak stanowi treść owego spotkania? Według ﬁlozofów relacji jest
nią dialog: „otwarcie dialogiczne”, „perspektywa dialogiczna”, „świadomość
dialogiczna”, „płaszczyzna dialogiczna” itp.276. Według Lévinasa człowiek
jest bytem, który mówi277, co orientuje osobę ludzką na dialog prowadzący
do wzajemnego zrozumienia i zbliżenia. Z kolei zrozumienie i zbliżenie
osiąga się na drodze poznania. Warunek konieczny (łac. condicio sine qua
non) stanowi tutaj chęć poznania i zwrócenia się ku „innemu”, wyjście mu
naprzeciw, nawiązanie z nim rozmowy. Doświadczenie ludzkie dowodzi,
iż w pierwszym odruchu człowiek reaguje na „innego” z rezerwą,
Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994; tenże, Rodzina
jako „communio personarum”, „Ateneum Kapłańskie”, 1974, z. 3, s. 347-361; tenże, Rodzicielstwo
a „communio personarum”, „Ateneum Kapłańskie”, 1975, z. 1, s. 17-31; tenże, Osoba: podmiot
i wspólnota, „Roczniki Filozoﬁczne”, 1976, z. 2, s. 5-39; Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył
ich. Chrystus odwołuje się do początku, Lublin 1981.
275
Por. M. Buber, Życie między osobą a osobą, tłum. M. Doktór, „Więź”, 1980, nr 5, s. 11-24;
F. Rosenzweig, Gwiazda zbawienia, tłum. T. Gadacz, Kraków 1998; E. Lévinas, Humanisme de l’autre
homme, Fata Morgana 1972; T. Gadacz, Wolność a odpowiedzialność. Rosenzweiga i Levinasa krytyka
Heglowskiej wolności ducha, Kraków 1990; tenże, L’educazione como incontro di persone, „Il nuovo
areopago” 1992, nr 2; tenże, Rozumowe poznawanie Boga, Bydgoszcz 2000; tenże, O umiejętności
życia, Kraków 2002.
276
Por. J. Tischner, Myślenie według wartości, dz. cyt.; tenże, Spór o istnienie człowieka, Kraków
1999; tenże, Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1998; tenże, Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1993;
tenże, Filozoﬁa dramatu. Wprowadzenie, Paryż 1990; tenże, Wobec wartości, Poznań 1984.
277
Por. E. Lévinas, Humanisme de l’autre homme, dz. cyt., s. 21.
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powściągliwie, nieufnie, a nawet wrogo. Ten fakt potwierdzają na przykład
starożytni Grecy, którzy nie-Greków nazywali barbaros: tymi, którzy mówią
bełkotliwie, których nie sposób zrozumieć, więc lepiej nie wchodzić z nimi
w relacje. Z kolei Rzymianie przeciw „innemu” budowali sieć umocnień
granicznych – limes, a Chińczycy przybyszów zza oceanu (obcych rasowo
i kulturowo) nazywali Yang-kwei, morskimi potworami.
Powyższe analizy wskazują, że spotkanie „ja” i „inny” odbywa się tylko
„tu” i „teraz”, jest konkretnym wydarzeniem w czasie i przestrzeni. Dokonuje
się ono poprzez słowo, które wypowiedziane na inne słowo oznacza dialog.
Wezwanie do dialogu to początek dialogu, autentyczna wymiana słowa za
słowo, „mojego” i „innego”278. Osoba ludzka pozostaje więc w nieustannej
relacji z drugim „ja”. Sens takiego myślenia ma niezwykle praktyczny
wymiar, albowiem jednostka ludzka („ja”), poprzez spotkanie z drugim
„ja” ma się w pełni urzeczywistnić (samospełnienie, ostateczne wyzwolenie
„ja”)279. Człowiek nie odczytuje swojego istnienia jedynie w perspektywie
łacińskiego „sum” (statyczne substancjalne „jestem”), ale „sursum” (relacyjne
dynamiczne „w górę”), to znaczy: wzrastać coraz wyżej i więcej.
Podstawą relacji człowieka z „innym” jest jego osobiste spotkanie
z Bogiem. Człowiek powinien nim żyć i czerpać z niego wzorce na
spotkanie z „innym”. Pierwszym spotkaniem jest spotkanie Boga-Stwórcy
z człowiekiem. Spotkanie-dialog jest zawsze odpowiedzią na pytanie. Bóg
pyta: „Gdzie jesteś?” (Rdz 3,9), a człowiek wezwany (po-wołany) przez Boga
nie kryje dłużej swojego „ja”, lecz odpowiada: „Oto jestem” (por. Rdz 3,10).
W ten sposób zaczyna się pierwsze spotkanie i pierwszy archetypiczny
dialog. Biblijne sformułowanie: „Niedobrze, by człowiek był sam; uczynię
mu pomoc” (Rdz 2,18) wskazuje, iż wyrażenia „sam” oraz „pomoc” mają
kluczowe znaczenie dla pełnego rozumienia samej istoty daru na poziomie
człowieka, jako treści egzystencjalnej wpisanej w prawdę obrazu Bożego280.
Ten Boży dar ujawnia szczególną prawidłowość bytowania osobowego
(osobowego istnienia). Człowiek istnieje z „kimś” i dla „kogoś”. Wspomniane
terminy „sam” i „pomoc” wskazują na relację i komunię osób, które są dla

278
Por. W. Pannenberg, Kim jest człowiek? Współczesna antropologia w świetle teologii, tłum.
E. Zwolski, D. Szumska, Paris 1978, s. 102-106.
279
Por. T. Styczeń, Człowiek w polu odpowiedzialności za siebie i drugich, „Communio” 1982,
nr 2, s. 59-61.
280
Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, dz. cyt., s. 53.
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osoby ludzkiej podstawowe i konstytutywne: „Ta relacja jest wypełnieniem
pierwotnej samotności człowieka”281. Dar jest więc zasadą przejawiającą się
najpełniej w obdarowywaniu kogoś – sobą.
Idea uczestnictwa jest niezwykle wyrazista w ﬁlozoﬁi Gabriela Marcela282.
Owo „udzielanie się” (darowanie się) w porządku osobowym poprzez miłość
jest znakiem i zarazem zapoczątkowaniem oraz potwierdzeniem specyﬁcznie
ludzkiej struktury osobowej człowieka, który rozwija się w społeczności
osób bytujących wzajemnie „dla siebie”283. Czynienie daru z samego siebie
stanowi istotę międzyludzkiej komunii i przybiera formę nadziei, przyjaźni
i miłości284. „Czymkolwiek jednak byłaby ta komunia w swej jakości – pisze
Józef Tischner – zawsze pojawi się w jej łonie zobowiązanie do wierności – do wierności twórczej”285. Za G. Marcelem można dopowiedzieć:
„Siłę charakteru człowieka poznaje się i mierzy wiernością, do jakiej jest
on zdolny; trzeba jednak dodać, że prawdopodobnie istnieją pewne
nierozpoznawalne rodzaje wierności i że nikt z nas nie jest uprawniony
do wydawania sądów o niewierności kogoś innego [...]. Wierność właśnie
dlatego, że jest twórcza, nieskończenie przekracza, podobnie jak wolność,
granice tego, co może być ujęte przepisem. Wierność, gdy jest autentyczna,
jest twórcza [...]. Polega ona na dawaniu świadectwa, na potwierdzaniu”286. Podstawowa relacja „ja” ļ„ty” pozwala przezwyciężyć nadmierny
altruizm i przesadny indywidualizm, które noszą w sobie znamiona egoizmu. Kultura śródziemnomorska określa tę relację jako: przyjaźń, miłość,
partnerstwo, dialog, spotkanie287. Specyﬁcznie biblijno-chrześcijańskim
określeniem tej relacji – dotyczącym również Osób Trójcy Świętej – jest
pojęcie wspólnoty osób (gr. koinōnia; łac. communio, communitas)288.

Tamże. Zob. także: E. Lévinas, Humanisme de l’autre homme, dz. cyt., s. 79-83.
G. Marcel, Homo viator, tłum. P. Kubicz, Warszawa 1960, s. 18: „Najlepsza cząstka mnie samego
nie należy do mnie, nie jestem jej właścicielem, a jedynie depozytariuszem”.
283
Por. J. Tischner, Myślenie według wartości, dz. cyt., s. 162-165.
284
Tamże, s. 163.
285
Tamże, s. 163-164.
286
G. Marcel, dz. cyt., s. 194-195.
287
Por. St. Michałowski, Spotkanie jako metoda bycia w pedagogice personalistycznej, w: Wychowanie
na rozdrożu. Personalistyczna ﬁlozoﬁa wychowania, red. F. Adamski, Kraków 1999.
288
B. Snela, Być ukierunkowanym na „ty” – ku charyzmatycznej wspólnocie, w: Być człowiekiem,
red. T. Bielski, Poznań-Warszawa 1974, s. 183-220.
281
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W zaprezentowanej ﬁlozoﬁi dialogu i wynikającej stąd perspektywie
edukacyjnej, konieczny jest „respekt do duszy i ciała, mając na uwadze
bogactwa wewnętrzne, głębię istoty oraz pewien rodzaj świętej i czułej uwagi
na tajemnicę tożsamości człowieka, rzeczy ukrytej, której żadna technika nie
jest w stanie osiągnąć”289. Na tej płaszczyźnie wychowania wyraźnie rysują
się trzy wymiary, które ciągle należy łączyć i integrować: wychowujący,
wychowywany oraz zadanie.

5.4. Podstawy podmiotowości człowieka
W perspektywie personalizmu integralnego w procesie wychowania
człowiek jest podmiotem. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z personalizmem chrześcijańskim podmiotowy człowiek jest narzędziem w ręku Boga.
W tym miejscu rodzi się zatem pytanie, czy człowiek może być także
przedmiotem? Odnosząc tę kwestię do wychowania należy zapytać, kiedy
może zaistnieć taka sytuacja. Otóż w personalizmie podmiotowość jest
postrzegana immanentnie, co sprawia, że można ją widzieć trójwymiarowo – jako cechę daną (inicjalną), zadaną (celową) i ﬁnalną. Podmiotowość
człowieka wynika z jego zdolności do subiektywnego przeżywania świata,
autoreﬂeksji, wolności wyboru, celowego kierowania sobą oraz zdolności
wartościowania etycznego (odróżniania dobra od zła). Tak zatem osoba
zawsze jest celem, a wychowanie normą społeczną. Istotne w omawianym
kontekście jest określenie Immanuela Kanta (1724-1804), że podmiotowość
jest warunkiem przedmiotu. Odnosząc się z kolei do relacji między wychowawcą i wychowankiem, warto przywołać stanowisko Mieczysława Krąpca
(1921-2008), który pojmuje relację jako przyporządkowanie czegokolwiek
czemukolwiek. I tylko w takim kontekście dopuszczalny jest pogląd,
że (przy zachowaniu relacji uczeń – mistrz) wychowanek staje się „przedmiotem”. Niemniej jednak zawsze dochodzi do spotkania osób: wychowującej i wychowywanej. Wychowanie zawsze musi dotyczyć wartości
osobowych. Najważniejszą wartością nie jest tu rozum i absolutna wolność,
ale „spotkanie osób, mistrza i ucznia, poprzez które otwiera się horyzont
wartości, dzięki którym człowiek staje się człowiekiem, bez względu na

289

Tenże, L’educazione al bivio, dz. cyt., s. 22.
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ideologię czy system społeczny”290. W wychowaniu personalistycznym
proces wzrastania dokonuje się na drodze prowadzenia ucznia-wychowanka
przez nauczyciela-mistrza ku triadzie prawdy, dobra i piękna.
Dla wychowania i rozwoju osoby w przestrzeni moralnej i duchowej
najważniejsza jest natura i łaska291. Człowiek – w myśl tezy sformułowanej
przez Mieczysława Gogacza (1926- ), że „jednostka jest dana, natomiast osoba
jest zadana”292 – ma obowiązek nieustannego wzrastania w człowieczeństwie
poprzez opanowywanie namiętności i zmysłów na rzecz życia ducha
i wolności293. Zdobywając zdolności i umiejętności permanentnie rozwija
własną osobowość. Tak zatem pojęcie indywiduum i pojęcie osoby odnosi
się zarówno do sfery materialnej, jak i sfery duchowej człowieka294. Jacques
Maritain, jak wskazano, wyjaśniał ten problem następująco: „Nie ma we
mnie jednej rzeczywistości zwanej moją jednostkowością i drugiej zwanej
moją osobowością. Jest to ta sama niepodzielna istota, która w jednym
sensie jest jednostką, a w innym sensie osobą. Jestem w pełni jednostką
ze względu na to, co otrzymuję z materii, i jestem w pełni osobą ze względu
na to, co otrzymuję z ducha: dokładnie tak, jak malowidło jest w swojej
niepodzielności zespołem ﬁzyczno-chemicznym ze względu na barwny
materiał, z którego zostało skomponowane, i tworem piękna ze względu
na sztukę malarza”295.

290
T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, w: Człowiek, wychowanie, kultura, red. F. Adamski,
Kraków 1993, s. 111.
291
Por. J. Maritain, Osoba ludzka i społeczeństwo, w: tenże, Pisma ﬁlozoﬁczne, tłum. J. Fenrychowa,
Kraków 1988, s. 336-337.
292
M. Gogacz, Wokół problemu osoby, Warszawa 1974, s. 198. Zdaniem M. Gogacza człowiek
staje się osobą dzięki działaniom doskonalącym go jako jednostkę. Człowiek zatem staje się osobą
dzięki nabywaniu przypadłości. Gogacz zarzuca Maritainowi, że nie widzi jasno relacji między istotą
(naturą) i przypadłościami (działaniami) doskonalącymi substancję rozumną w kierunku uzyskania
przez nią tej pełni, którą jest osoba. Oddając sprawiedliwość J. Maritainowi, należy stwierdzić,
że człowiek jest dla niego i jednostką, i osobą równocześnie, choć poprzez realizację swego osobowego
powołania coraz bardziej doskonali swoją osobowość. Myśl M. Gogacza imputuje, że człowiek jest
osobą w stanie potencjalnym, a wiadomo skądinąd, iż człowiek jest osobą z racji ontycznej budowy.
293
Por. tamże, s. 335 n.
294
Por. E. Welty, Gemeinschaft und Einzelmensch, Salzburg (brak roku wydania), s. 128-129:
„Trotz der Individuierung aus der Materie wäre es grundfalsch die Individualität zu beschränken
auf den sinnenhaften Teil im Menschen. Die Einzigheit umfasst das ganze Sein des Menschen, auch
den Geist”; tamże, s. 126: „Individualität und Personalität, drfen keineswegs aufgefasst werden als
zwei getrennte Sphären. Individualität und Personalität teilen den Menschen nicht in zwei Hälften.
[...] Das wäve eine grobsinnenhafte Vorstellung”.
295
J. Maritain, Pisma ﬁlozoﬁczne, dz. cyt., s. 335.
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Z dotychczasowych analiz jednoznacznie wynika, że byt ludzki to całość
istniejąca na wielu płaszczyznach. Cała zatem osoba wymaga poszanowania
praw przynależnych z racji wymiaru osobowego (nieśmiertelna dusza)296,
jak i potrzeb materialnych. Wszystkie te sfery przynależą człowiekowi
i wymagają realizacji jego potrzeb we wszystkich wymiarach. Należy
zatem podkreślić, iż bytu ludzkiego – jako integralnej całości – nie można
postrzegać w sposób ani zbyt naturalistyczny, ani zbyt duchowy, gdyż
byłoby to sprzeczne z samą jego naturą297. Oczywiste jest, że istnieje wiele
elementów łączących człowieka z otaczającymi go bytami świata zwierzęcego
i roślinnego, niemniej jednak człowiek jest czymś daleko więcej, czymś,
co ma swoją podstawę i uzasadnienie w osobowej sferze jego egzystencji298.
Człowiek dzięki temu, że jest bytem osobowym, posiada w swej ontycznej
strukturze element transcendentny, który przez Biblię określany jest jako
„obraz i podobieństwo Boże” (Rdz 1, 27). Ten tak zwany odboski element
osoby sprawia, że osoba jest dana i zadana człowiekowi przez Boga. Człowiek
ma zatem obowiązek, aby tę osobę w sobie realizować. A realizuje ją, będąc
zakorzenionym we wspólnocie.

5.5. Wychowanie jako spotkanie osób
Dobro młodego pokolenia wymaga docenienia i uznania niezastąpionej
i pierwszoplanowej roli rodziców w formacji. Już Pius XI, mówiąc o wychowaniu, pisał: „Istnieją trzy społeczności konieczne a zarazem różne, które

Por. W. Granat, Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985, s. 578.
Por. B. Pascal, Myśli, w układzie Jacquesa Chevaliera, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1989,
s. 161: „Niebezpieczne jest zanadto pokazywać człowiekowi, jak bardzo podobny jest zwierzętom, nie
wskazując mu jego wielkości. Również niebezpieczne jest zanadto mu ukazać jego wielkość bez jego
nikczemności [...]. Nie trzeba, aby człowiek mniemał, że jest równy bydlętom ani aniołom, ani żeby
nieświadom był jednego i drugiego, ale aby widział jedno i drugie”.
298
Por. J. Maritain, L’educazione al bivio, dz. cyt., s. 20-21: „Egli non esiste soltanto come un essere
ﬁsico: c’è in lui un’esistenza più nobile e più ricca: la sovraesistenza spirituale propria della conoscenza
e dell’amore. Egli è così, in un certo senso, un tutto, e non soltanto una parte; è un universo a se
stesso, un microcosmo, in cui il grande universo intero può essere racchiuso mediante la conosceza.
E mediante l’amore egli può donarsi liberamente ad esseri che sono per lui come degli altri se stesso.
[...] Se ricerchiamo la radice prima di tutto ciò, siamo condotti a riconoscere la piena realtà ﬁlosoﬁca
di questo concetto dell’anima, tanto ricco di connotazioni, che un Aristotele descrivera come il primo
principio della vita di ogni organismo e vedeva dotata nell’uomo di un intelletto sopra-materiale,
e che il cristianesimo ha rivelata come il tempio di Dio e come fatta per la vita eterna”.
296
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Bóg powiązał w harmonijną całość i na których łonie rodzi się człowiek: w porządku naturalnym – rodzina i państwo; w porządku zaś nadprzyrodzonym – Kościół”299. Sobór Watykański II potwierdza to stanowisko,
uzasadniając je następująco: „Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom,
w najwyższym stopniu są obowiązani do wychowania potomstwa
i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców.
To zadanie wychowawcze jest tak wielkiej wagi, że jego ewentualny brak
z trudnością dałoby się zastąpić. Do rodziców bowiem należy stworzyć taką
atmosferę rodzinną, przepojoną miłością i szacunkiem dla Boga i ludzi,
aby sprzyjała całemu osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci. […]
tam też doświadczają one najpierw zdrowej społeczności ludzkiej i Kościoła;
a wreszcie przez rodzinę wprowadza się je powoli do obywatelskiej
wspólnoty ludzkiej i do ludu Bożego. […] Obowiązek wychowania ciążący
w pierwszym rzędzie na rodzinie, potrzebuje pomocy całej społeczności.
Oprócz więc praw rodziców i tych, którym oni powierzają część zadania
wychowawczego, pewne obowiązki i prawa przysługują państwu, ponieważ
do niego należy organizowanie tego, czego wymaga wspólne dobro
doczesne. Do jego zadań należy popieranie różnymi sposobami wychowania
młodzieży, a mianowicie: ochrona obowiązków i praw rodziców oraz innych,
którzy mają udział w wychowaniu, i dopomaganie im; przejmowanie wedle
zasady pomocniczości wychowania w wypadku braku inicjatywy ze strony
rodziców i innych społeczności, lecz z uwzględnieniem życzeń rodziców;
ponadto zakładanie własnych szkół i instytutów, w miarę jak dobro wspólne
tego wymaga. W szczególny wreszcie sposób obowiązek wychowawczy
należy do Kościoła nie tylko dlatego, że winno się go uznać również za
społeczność ludzką zdolną do pełnienia funkcji wychowawczej, lecz nade
wszystko dlatego, że ma on zadanie wskazywania wszystkim ludziom drogi
zbawienia, a wierzącym udzielania życia Chrystusowego i wspomagania ich
ustawiczną opieką, aby mogli osiągnąć pełnię tego życia”300.
Zachowanie właśnie tej hierarchii: rodzina, następnie szkoła i społeczeństwo oraz Kościół jest niezwykle istotne dla wychowania młodego

299
Pius XI, Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży „Divini illius magistri”, dz. cyt., 1.
Por. J. Przybyłowski, Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie. Poszukiwanie pastoralnych symptomów,
„Warszawskie Studia Pastoralne” 2006, nr 3, s. 92-111; W. Cichosz, Teologia imperatywu wychowania
w rodzinie, „Gdyński Kwartalnik Oświatowy” 2005, nr 4 (10), s. 5-7.
300
Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis”,
dz. cyt., 3.
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pokolenia. Świadomość oddziaływania i swoistego włączania się każdej
z wymienionych grup w wychowanie dzieci i młodzieży wymusza konieczność nawiązania bliskiej współpracy wszystkich zaangażowanych
w to dzieło podmiotów301. W perspektywie personalistycznej należałoby
powiedzieć, że wychowanie w szkole katolickiej to swoiste przechodzenie
od szkoły-instytucji do szkoły-wspólnoty. Należy przy tym dodać, że wspólnoty wychowującej, a nie jedynie kształcącej. Zgodnie bowiem z ideą
personalistyczną szkoła to wspólnota miłości osób, którą tworzą uczniowie, rodzice i nauczyciele. Pojawiający się współcześnie kryzys wychowania,
dehumanizacja i dominacja wartości pozornych, negacja przez współczesnego człowieka moralności wynika najczęściej z niedostatków w obszarze
wymienionej triady. Należy zatem przyjąć, że proces uzdrowienia wiedzie
poprzez naprawę relacji międzyosobowych wewnątrz tej wspólnoty.
Program wychowania chrześcijańskiego kryje w sobie ogromny potencjał,
dzięki któremu „istota człowieka może wydobyć się z podświadomości
i stać się świadomie kierującą poruszeniami »ja« psychicznego”302.
Wychowankowi należy stworzyć odpowiednie warunki, przepełnione miłością i zrozumieniem środowiska wychowującego, by ten potencjał mógł się
urzeczywistnić. Niezbędnym warunkiem powodzenia tak pojmowanego
procesu jest prawda (łac. summum bonum), która w pełni może zaistnieć
jedynie w atmosferze uczciwości. Uczeń – jak każda osoba – potrzebuje
miłości i zrozumienia, a do tego potrzebuje wspólnoty, właśnie wspólnoty
wychowującej.
Wychowanie, które sprawia, że człowiek w pełni staje się człowiekiem,
można rozpatrywać w optyce funkcjonariusza bądź też w optyce życia
osobowego303. Według tej pierwszej wychowawca staje się najemnikiem,
urzędnikiem i funkcjonariuszem, a proces wychowawczy zakłada
przedmiotowy sposób traktowania ucznia. Przykładem takiego właśnie
podejścia jest nastawienie ucznia i wychowawcy na realizację programu,
na teoretyczne poznanie i opanowanie materiału. Miernikiem jest prawo,
system społeczny, ideologia, kontrola, przepis czy zarządzenie. Szczególnie
niebezpieczny w tej optyce jest przyjęty model autorytetu: autorytetu

Por. S. Jasionek, W świetle wiary…, dz. cyt., s. 115-118.
J. Tarnowski, Człowiek – Dialog – Wychowanie. Zarys chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej, „Znak” 1991, nr 9, s. 72.
303
Por. W. Dyk, Personalistyczna perspektywa wychowania, art. cyt., s. 6; T. Gadacz, Wychowanie
jako spotkanie osób, art. cyt., s. 64.
301
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władzy i siły. To sprawia, że rola i wartość wychowawcy trwają tak długo,
jak „długo trwa porządek, którego strzeże, lub osoba, którą reprezentuje”304.
Mimo, że takie wychowanie przynosi szybkie owoce, to mało angażuje
pedagoga i jest nietrwałe. Wraz ze zmianą wychowawcy-stróża rodzi się
zmiana postawy ucznia i budzi nieokiełznane pragnienie odwetu za „czas
ucisku” czy zniewolenia.
W modelu personalistycznym wychowanie jest zawsze spotkaniem
osób, które ma miejsce na potrójnej płaszczyźnie: uczniów, rodziców
i wychowawców. Wychowawca-mistrz pełni w tej perspektywie rolę tego,
który prowadzi (gr. ʌĮȚįĮȖȦȖȩȢ  paidagogos wychowanka ku triadzie
prawdy, dobra i piękna. Jest mistrzem w pełnym znaczeniu tego słowa.
Autorytet zdobywa nie siłą i pozycją społeczną, ale poprzez autentyczność
i szczerość. Taka relacja mistrz – uczeń prowadzi „ku (do) wolności”, a nie
wychowania „od wolności”. Oba podmioty są wolne w swoich postawach
i działaniach, co sprzyja ich utrwalaniu w każdym wymiarze osobowym.
Ukształtowane postawy na trwałe wpisują się w osobowość ucznia i nie
zagraża im nawet zmiana nauczyciela. Tego rodzaju postępowanie Tadeusz
Gadacz charakteryzuje następująco: „Wychowawca w optyce funkcjonariusza oddziałuje jedynie na intelekt i pamięć wychowanka, gdyż jego
celem jest przyswojenie mu zasad i przyzwyczajenie do nich. Wychowawca
wychowujący osoby kieruje swój apel do całej osoby, szczególnie do jej uczuć,
a jego celem jest uzdolnienie wychowanka do samodzielnego formułowania
sądów o rzeczywistości”305. Tym samym dzieło wychowania jest rozumiane
jako proces w czasie – „stawanie się”, wymaga zatem czasu i wielu zabiegów
ze strony wychowujących.
Dokonując podsumowania powyższych analiz, należy podkreślić,
że w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego wychowanie to nieustanne budowanie relacji: „Ja” – „Ty” – „Ty – „Ja”. Wychowawca staje się
mistrzem, który prowadzi ucznia ku triadzie: prawdy, dobra i piękna.
Mistrzostwo wychowawcy wynika z jego autorytetu, który osiąga „samym
sobą”, codziennym świadectwem identyczności między głoszoną postawą a postępowaniem. Spotkanie między wychowawcą a wychowywanym
odbywa się na drodze dialogu, poprzez który słowa stopniowo nabierają
substancjalności, a oni sami coraz bardziej otwierają się na dynamikę

304
305

T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, art. cyt., s. 67.
Tamże, s. 68.
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elementarnego bycia razem. Na drodze interpersonalnego spotkania
uczeń-podmiot sam odnajduje w wychowawcy wartości, które pragnie
zinterioryzować jako własne. Wychowawca-stróż natomiast, w „atmosferze
prawdziwej rozmowy kieruje się myślą o własnym oddziaływaniu jako mówcy
tego, co powinno samo przez niego przemówić, ten działa jak niszczyciel”306
Na początku takiej drogi umiera dialog, ustaje rozmowa, a ostatecznie giną
relacje międzyosobowe. Wychowanek-przedmiot przyjmuje na drodze
pouczenia i pośrednictwa prezentowane przekonania i sądy jako własne.
Model wychowawcy-mistrza generuje nauczanie w prawdzie, podmiotowe
traktowanie procesu wychowania oraz dobrowolne i świadome spotkanie
osób. Model wychowawcy-stróża utożsamia się z przedmiotowością
i propagandą, Heraklesowskim modelem tresury nastawionej na szybki
i zauważalny sukces.
Wychowanie personalistyczne dobrze charakteryzuje słynne powiedzenie
Heraklita: panta rhei (gr. ʌĮȞĲĮ ȡİȚ țĮȚ ȠȣįİȞ ȝİȞİȚ; panta rhei kai ouden
menei – wszystko płynie i nic nie pozostaje takie samo). Podkreśla ono bowiem
niepowtarzalność pedagogicznych wysiłków i działań. W perspektywie
personalistycznej dynamiczny rozwój wychowanka pociąga za sobą
wielość i złożoność niejednokrotnie skomplikowanych zabiegów i działań
pedagogicznych wiodących ku triadzie: dobra, prawdy i piękna, zawsze
w hierarchii od wartości doczesnych poprzez duchowe ku absolutnym.

6. Współczesna krytyka szkoły katolickiej
W perspektywie powyższych analiz trudno nie zająć stanowiska
w kwestii krytycznych uwag odnośnie szkolnictwa katolickiego307. Rodzące
się wątpliwości dotyczące funkcjonowania tego rodzaju szkół próbowała
rozstrzygnąć Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego. W dokumencie
Szkoła Katolicka autorzy zawarli najczęściej formułowane zarzuty:
1) zasadność jej funkcjonowania jako instytucji,
2) przeniesienie edukacji ze szkoły państwowej do katolickiej,

M. Buber, Życie między osobą a osobą, tłum. J. Doktór, „Więź” 1980, nr 5, s. 22.
Problematyka ta została podjęta w książce: W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole
katolickiej, dz. cyt., s. 75-79.
306
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3) elitaryzm i dyskryminacja społeczna,
4) nieskuteczność nauczania i wychowania,
5) rozdźwięk między nazwą szkoły a realizowanym programem
wychowawczym.
W obszernym dokumencie autorzy podjęli się analizy i wyjaśnienia
zasadności podnoszonych kwestii. Po pierwsze, trudno nie dostrzec, jak
zauważyli, głosów krytyki, a niekiedy wręcz kwestionowania zasadności
funkcjonowania szkoły katolickiej jako instytucji308. Dotyczy to między
innymi tak zwanego prozelityzmu, rzekomego wykorzystywania szkoły
dla celów religijnych i wyznaniowych. Trudno jednak uznać ten zarzut
za zasadny, skoro wychowanie integralne zakłada rozwój we wszystkich
wymiarach ludzkiej osobowości: zarówno ﬁzycznej, intelektualnej, jak
i duchowej309.
Po drugie, uważa się, że w dobie nieograniczonego dostępu do edukacji
państwowej, szkoły katolickie nie nadążają za dokonującymi się w oświacie
zmianami zarówno co do metod i środków, jak i technik nauczania, a także
dostępu do nowoczesnych technologii. Tymczasem rodzice doceniają troskę
szkoły katolickiej w kwestii wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
– zarówno w zakresie nauki, jak i wiary, w duchu Ewangelii310. Trudno też
zgodzić się z zarzutem co do braku nowoczesnych technologii, bowiem
szkoły katolickie to najczęściej placówki dobrze wyposażone i dysponujące
fachową kadrą. Należy przy tym zauważyć, że placówki państwowe
to instytucje ujednolicone i wbrew pozorom nie w pełni neutralne w zakresie
zagwarantowania formacji duchowej.
Po trzecie, posądzenie o elitaryzm należałoby raczej postrzegać jako
dowartościowanie niż zarzut. Jeśli jednak przyjąć ten problem w charakterze
zarzutu, to autorzy Szkoły Katolickiej postrzegają go raczej jako owoc
panującego stereotypu, wywodzącego się z historii wychowania, kiedy
to szkoły kościelne faktycznie kształciły elity (dzieci zamożnej części
społeczeństwa). Tym niemniej, odnosząc ten problem do obszaru Polski,
do roku 1989 ze względu na uwarunkowania polityczne i legislacyjne, szkół
katolickich faktycznie było niewiele i były trudno dostępne dla przeciętnego

Por. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Szkoła Katolicka, dz. cyt., 18.
Por. tamże, 19.
310
Por. tamże, 20; 67.
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obywatela311. Po transformacji ustrojowej liczba szkół tego typu gwałtownie
wzrosła, a ich elitaryzm należy postrzegać jako walor, jeśli odnieść problem
do kwestii wychowania i systemu wartości (tzw. aksjologii chrześcijańskiej),
kształtowania w wychowankach prawdziwego obrazu dziecka Bożego.
Ponadto wśród szkół katolickich funkcjonują liczne szkoły publiczne,
w których rodzice nie ponoszą kosztów kształcenia312. Szkoła katolicka, choć
nieobce są jej rankingi, to nie ulega powszechnemu obecnie ukierunkowaniu
na zdobywanie jedynie wiedzy i kształcenie kompetencji zawodowych,
lecz dba o formowanie wychowanka w pozostałych przestrzeniach jego
osobowości313.
Po czwarte, stawiane są zarzuty, że szkole katolickiej „nie udało się
wychować przekonanych chrześcijan, konsekwentnie kierujących się wiarą
i przygotowanych do działalności politycznej i społecznej”314. Należy jednak
mieć nadzieję, że wyrażane co do braku skuteczności nauczania i wychowania
obawy nie spełnią się, ponieważ w ciągu ostatnich ponad czterdziestu lat
obecność absolwentów szkół katolickich w przestrzeni życia społeczno-gospodarczego i naukowego zaznacza się coraz wyraźniej, co dobitnie
potwierdzają osiągnięcia i postawy na przykład absolwentów Zespołu Szkół
Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni.
Ostatnim z przywołanych zarzutów są zastrzeżenia co do zgodności
nazwy szkoły, która deklaruje się jako katolicka, z jej programem
wychowawczym, który w poszczególnych tego typu placówkach wyraźnie
odbiega od ewangelicznego systemu wartości. Uważa się, że taka sytuacja
nie służy ani Kościołowi, ani społeczeństwu. W pewien sposób odpowiedź
można odnaleźć w wypowiedzi papieża Piusa XI, który w 1929 roku pisał:
„Sam fakt nauczania religii […] w jakiejś szkole nie dowodzi jeszcze, że czyni
ona zadość prawom Kościoła i rodziny, i zasługuje na to, aby uczęszczały do
niej dzieci katolickie. Żeby bowiem szkoła odpowiadała tym warunkom,
trzeba, aby całe wychowanie i nauczanie, i cały ustrój szkoły były przejęte
i ożywione duchem chrześcijańskim pod kierownictwem i macierzyńską
opieką Kościoła. To samo odnosi się do grona nauczycielskiego, programów

Por. tamże, 21.
Taką szkołą jest Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni, którego uczniowie
osiągają znaczące wyniki nauczania i wychowania, a rodzice nie płacą czesnego. To według rankingów
„Perspektyw” jedna z najlepszych szkół w Gdyni, na Pomorzu i w Polsce.
313
Por. W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 76-77.
314
Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Szkoła Katolicka, dz. cyt., 22.
311
312
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nauki, podręczników i wszystkich przedmiotów. […] Konieczną jest rzeczą
[…], żeby nie tylko w pewnych określonych godzinach nauczano dzieci
religii, lecz żeby całe nauczanie tchnęło duchem chrześcijańskiej pobożności.
Jeśli tego braknie, jeśli to święte tchnienie nie będzie przenikało i ożywiało
nauczycieli i uczniów, korzyści z takiej nauki będą nikłe, a szkody częstokroć
bardzo wielkie”315. Umieszczenie w nazwie szkoły przymiotnika „katolicka”
nie zawsze jest równoznaczne z wyznawaną hierarchią wartości. Błędy mogą
też wiązać się z brakiem świadomości i odwagi, zarówno osób świeckich,
jak i duchownych (w tym życia konsekrowanego) pracujących w szkołach,
do pełnego realizowania zadania pedagogii wiary316. Jest to szczególnie
trudne w krajach wysoko rozwiniętych, w sytuacji, gdy coraz wyraźniej
zaznacza się sekularyzacja społeczeństwa, relatywizm moralny i subiektywizm,
a wartości chrześcijańskie stoją w opozycji do konsumpcyjnego stylu
życia317. Nieodzowne jest zatem nieustanne samopoznanie, następnie
samoocena i systematyczny powrót do źródeł318. Supozycje z końca ubiegłego
wieku, jakoby Kościół „powinien porzucić swoje szkoły i zachować odtąd
swe siły dla bardziej bezpośredniej działalności ewangelizacyjnej, prowadzonej na odcinkach uważanych za priorytetowe lub bardziej przystosowane
do jego właściwej misji”319, wydają się obecnie zupełnie nieuzasadnione
i nieuprawnione.
Podsumowując powyższe analizy, można z całą odpowiedzialnością
stwierdzić, że krytyka szkoły katolickiej i jej obecności we współczesnych
społeczeństwach nie jest uzasadniona. Personalistyczny model wychowania,
oparty na Biblii i Tradycji, może stanowić (i stanowi) odtrutkę na
współczesne zagrożenia i objawiające się coraz wyraźniej niedostatki
w sferze wychowania. Co więcej, odniesienie do stałych i niezmiennych
wartości etycznych i moralnych jest skutecznym panaceum na lęki
współczesnej epoki. Szkoły katolickie dysponują dobrze wykształconą kadrą
pedagogiczną, uczestniczą w życiu naukowym, kulturalnym i artystycznym
oraz troszczą się o kultywowanie tradycji chrześcijańskiej i patriotycznej320.
Pius XI, Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży „Divini illius Magistri”, dz. cyt., 80.
Por. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Szkoła Katolicka, dz. cyt., 66.
317
Por. taże, Świecki katolik świadkiem wiary w szkole, Rzym 1982, 1; W. Dyk, Wartości
chrześcijańskie podstawą wychowania w szkole europejskiej, w: Wychowanie moralne w szkole katolickiej,
red. A. Sowiński i A. Dymer, Szczecin 2003, s. 231-242.
318
Por. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Szkoła Katolicka, dz. cyt., 67.
319
Tamże, 23.
320
Por. W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 77-78.
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Systemy i metody wychowawcze, jakie na przestrzeni wieków wypracowała
szkoła kościelna, są obecne we współczesnej szkole katolickiej, która
z kolei na bieżąco wzbogaca je osiągnięciami w zakresie technologii, myśli
dydaktycznej i psychologicznej. To wszystko sprawia, że dzisiaj szkoła
katolicka może szczycić się sukcesami zarówno w zakresie kształcenia,
jak i wychowania. Może też stanowić pozytywną odpowiedź na nękające
współczesne szkolnictwo negatywne oddziaływania pojawiających się
ponowoczesnych nurtów ideologiczno-społecznych321.

Por. A. Rynio, Tradycyjne i współczesne środowiska wychowania chrześcijańskiego, art. cyt.,
s. 384; K. Misiaszek, O wychowaniu w Kościele, art. cyt., s. 398; W. Cichosz, Wychowanie chrześcijańskie
wobec postmodernistycznej prowokacji, Gdańsk 2001; tenże, Źródła zagrożeń wychowawczych
w szkole, art. cyt., s. 163-178; tenże, Współczesny dramat języka, nauki i wychowania, w: Dramatyczne
pytania naszego wieku, „Kolekcja Communio”, Poznań 2006, t. 17, s. 36-52; tenże, Pedagogia
wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 63-75; tenże, Czy szkoła katolicka może ulegać
postmodernizmowi, w: Szkoła katolicka. Nr 2: Program wychowania. Reﬂeksje, problemy, dylematy,
red. A.J. Sowiński, A. Dymer, Szczecin 2000, s. 97-107; tenże, Postmodernistyczny dyskurs o wolności
we współczesnej edukacji, w: Wiara i rozum na progu trzeciego tysiąclecia. Materiały na I Krajową
Konferencję z cyklu „Nauka na przełomie wieków”, red. W. Deptuła, W. Dyk, Szczecin 1999,
s. 119-143; tenże, Metody aktywizujące w wychowaniu w wierze, art. cyt., s. 222-248.
321
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CZĘŚĆ II

REFORMA EDUKACJI W POLSCE
PO 1989 ROKU

Na kanwie dokonującej się w Polsce po 1989 roku transformacji
ustrojowej, która skutkowała transpozycją w różnych sferach
życia społecznego, potrzebą chwili stały się również przeobrażenia
w oświacie. Wkraczająca z impetem rzeczywistość świata zachodniego
pokazała, że system edukacji jest przestarzały i wyraźnie odstaje od
szkolnictwa Europy. O ile bowiem władze oświatowe w innych krajach
stwarzały warunki do kreowania umiejętności i kształtowania osobowości
uczniów, to w polskim systemie skupiano się przede wszystkim na przekazie
informacji. Co więcej, polska oświata nie zapewniała równego dostępu do
edukacji na wszystkich poziomach kształcenia i we wszystkich przestrzeniach
społecznych. Coraz wyraźniej dostrzegano, że odizolowane od rzeczywistości
społeczno-gospodarczej szkolnictwo zawodowe w żaden sposób nie
koreluje z wkraczającą do kraju gospodarką rynkową. Te przesłanki, a także
perspektywa akcesji do Unii Europejskiej sprawiły, że władze oświatowe
coraz wyraźniej dostrzegały potrzebę dokonania zdecydowanej reformy
polskiego szkolnictwa322.

322

Por. Encyklopedia pedagogiczna XXI w., t. 4, red. T. Plich, Warszawa 2005, s. 568.
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1. Polska oświata w świetle reform
Formacja młodego pokolenia zawsze budziła wiele emocji i kontrowersji.
Taka postawa nie dziwi, gdyż od jakości edukacji najmłodszych zależy
przyszłość kolejnych pokoleń w rodzinie i w całym społeczeństwie. Jak pisał
w jedynym ze swoich listów papież Benedykt XVI, wychowanie „nigdy nie
było prostym zadaniem i dziś wydaje się, że stało się jeszcze trudniejsze.
Wiedzą o tym dobrze rodzice, nauczyciele, księża i wszyscy, którzy są
bezpośrednio odpowiedzialni za wychowanie. Mówi się nawet o wielkim
»kryzysie wychowania«, potwierdzanym przez niepowodzenia, które zbyt
często towarzyszą naszym wysiłkom w formowaniu osób mocnych, zdolnych
współpracować z innymi i nadawać sens swojemu życiu”323. Poszukiwanie
skutecznych programów wychowania nieobce jest też polskiej rzeczywistości
oświatowej.

1.1. Powstanie gimnazjów w 1999 roku
W trakcie prac nad przebudową systemu oświaty zrozumiano, że diametralna zmiana jej sytuacji w Polsce jest możliwa jedynie na drodze
przeobrażenia całego ustroju szkolnictwa. Realizacji tego założenia miał
służyć trójstopniowy ustrój szkolny (6+3+3) oraz trójstopniowe studia
wyższe (tzw. system boloński)324. Kolejny obszar reform dotyczył wdrożenia
nowej podstawy programowej oraz zmian w organizacji i metodach
nauczania. Wprowadzono także nowe zasady oceniania pracy ucznia, czego
wyrazem było wdrożenie, obok oceniania wewnątrzszkolnego, systemu

Benedykt XVI, List o pilnej potrzebie wychowania (21.01.2008), „Katecheta” 2008, nr 7-8, s. 4.
19 czerwca 1999 roku ministrowie edukacji z 29 państw europejskich podpisali Deklarację
Bolońską. Miała ona na celu utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. System boloński wprowadza jednolity system studiów w krajach, które podpisały deklarację. Studia pierwszego
stopnia – licencjackie lub inżynierskie i studia drugiego stopnia – magisterskie. W 2003 roku
do systemu włączono także studia doktoranckie, trzeciego stopnia, tworząc tym samym system
trzystopniowy. W skład programu wchodzi także przyjęcie systemu porównywalnych dyplomów
i wprowadzenie suplementu do dyplomu. Oprócz tego w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego
obowiązuje punktowy system zaliczania zajęć przez studentów, czyli powszechnie znane punkty ECTS
(European Credit Transfer System). Wszystko po to, by zwiększyć mobilność studentów i pracowników
akademickich oraz ich możliwości na europejskim rynku pracy.
323

324
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oceniania zewnętrznego – niezależnego od szkoły systemu egzaminów
państwowych kończących poszczególne etapy kształcenia. Zmiany objęły
ponadto źródła ﬁnansowania zadań szkolnych oraz zasady zarządzania
i nadzoru nad szkołami. Podjęto również kwestię wynagrodzeń nauczycieli,
która została powiązana ze ścieżką awansu zawodowego oraz kształceniem
ustawicznym325.

Rysunek 2. Schemat ustroju szkolnego – reforma 1999 roku
Źródło: W. Książek, Rzecz o reformie edukacji 1997-2001, Warszawa 2001, s. 21.

325

Por. W. Książek, Rzecz o reformie edukacji 1997-2001, Warszawa 2001, s. 15; 47-51.
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Szczególne nadzieje wiązano z powrotem gimnazjów. Uważano,
że powstanie szkół średnich w każdej gminie – gimnazja były bowiem
uważane za pierwszy stopień kształcenia na tym poziomie – przybliży ﬁzycznie
szkoły tego typu uczniom z terenów wiejskich i miejscowości odległych od
większych aglomeracji. Należy pamiętać, że okres transformacji ustrojowej
dotkliwie odczuli mieszkańcy terenów niezurbanizowanych, w tym
ludność związana zawodowo z lawinowo upadającymi pegeerami. Ufano,
że ułatwienie dostępu do szkół wyrówna szanse wszystkich uzdolnionych
młodych Polaków na zdobycie wykształcenia w liceach ogólnokształcących
i proﬁlowanych326, a w przyszłości – kontynuowania nauki na studiach
(por. Rysunek 2). Zdawano sobie jednocześnie sprawę, że do gimnazjów
traﬁą uczniowie w trudnej fazie rozwojowej – w okresie przejścia od
wieku dziecięcego do młodzieńczego. Uznano zatem, że konieczne jest
przygotowanie odpowiednich programów oraz przeszkolenie pedagogów,
psychologów i socjoterapeutów wspierających młodzież. Również rozłożenie
wdrażania nowego systemu na trzy lata miało ułatwić sukcesywne
pokonywanie ewentualnych trudności.
Celem działań podejmowanych przez zespół osób pracujących nad
nowym modelem edukacji była dbałość o właściwy system wartości,
w którego centrum stawiano przede wszystkim człowieka. Założenie,
że szkołę należy budować na personalistycznym systemie wartości, miało
potwierdzić umieszczenie ucznia w centrum wszystkich podejmowanych
działań. Nie zapominano przy tym, że w realizacji tego założenia podmiotem
niezwykle ważnym jest dobry nauczyciel, szczerze zainteresowany dobrem
i rozwojem wychowanka. Współpraca z nauczycielem, który jest autorytetem
dla ucznia, daje bowiem nadzieję na prawidłowe i owocne spotkanie
uczeń – mistrz, które umożliwi uczniowi zrozumienie „kim jest i jak ma żyć”327,

Celowo użyto takiego podziału, choć w założeniach reformy była mowa jedynie o liceach
proﬁlowanych. Pierwotnie zakładano pięć proﬁli: proakademicki, techniczno-technologiczny,
rolniczo-środowiskowy, społeczno-usługowy oraz kulturalo-artystyczny. Każda szkoła musiała
zaproponować naukę w minimum dwóch proﬁlach, z czego jednym obowiązkowo był proﬁl
proakademicki. Stąd powyżej mowa o liceach ogólnokształcących, których nie umieszczono na
rysunku 2.
327
Por. W. Książek, Rzecz o reformie edukacji 1997-2001, dz. cyt., s. 7; A. Rynio, Tradycyjne
i współczesne środowiska wychowania chrześcijańskiego, art. cyt., s. 369.
326
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a także da odpowiedź na pytania stawiane przez rodziców i wychowawców:
„Jak rozumieć wolność i wychowanie?”328.
Za początek prac nad wdrożeniem reformy oświaty przyjmuje się datę
28 stycznia 1998 roku, kiedy to w Poznaniu zaprezentowano założenia
reformy329. Kilka miesięcy później, 25 maja w Krakowie przedstawiono
jej koncepcje: cele, nowy ustrój szkolny, którego istotnym elementem
były wspomniane gimnazja, nowy system proﬁlaktyki i opieki nad
dzieckiem, zmodyﬁkowany system zarządzania i nadzorowania oświaty,
nowy system jej ﬁnansowania, koncepcja wychowania, system oceniania
i egzaminów, kształcenie i doskonalenie nauczycieli i ściśle z tym faktem
związany, mobilizujący pedagogów do ustawicznego doskonalenia swoich
kompetencji, wspomniany już system awansu zawodowego330. Całością prac
zespołu przygotowującego reformę szkolnictwa kierował i koordynował jego

328
Por. W. Cichosz, Wiosna wychowania chrześcijańskiego według Soboru Watykańskiego II,
w: Studia soborowe. Historia i nauczanie Vaticanum II, red. M. Białkowski, Toruń 2013, s. 484; tenże,
Czy szkoła katolicka może ulegać postmodernizmowi?, art. cyt., s. 102; P.T. Goliszek, Personalistyczny
wymiar katechezy, Lublin 2016, s. 64-86. Nowoczesne metody nauczania, co należy z całą mocą
podkreślić, dotyczą także – a może szczególnie – szkolnych lekcji religii. Wykorzystanie technologii
informacyjno-informatycznej w pracy z „cyfrowymi tubylcami” (digital natives) poprzez włączenie
Internetu i katolickich portali internetowych, korzystanie z cyfrowej wersji Biblii, zastosowanie
technologii sieciowych oraz platform edukacyjnych w dydaktyce podnosi atrakcyjność szkolnego
nauczania religii – por. Katecheta i katechizowany w sieci, red. B. Bilicka, Toruń 2015. Problem
poszukiwań metod wychowawczych był i jest wciąż aktualny, i był tematem wielokrotnie przeze mnie
podejmowanym, np.: W. Cichosz, Implikacje pedagogiczne antropologii Jacquesa Maritaina, art. cyt.;
tenże, Tożsamość szkoły i katechety w obliczu współczesnych wyzwań kulturowych, „Gdańskie Materiały
Katechetyczne” 2003, nr 11, s. 87-93; tenże, Postmodernistyczny dyskurs o wolności we współczesnej
edukacji, art. cyt., s. 119-143; tenże, Współczesny dramat języka, nauki i wychowania, art. cyt., s. 48.
329
Ogólne założenia reformy zostały też przedstawione w trzech publikacjach: 1) Reforma
Systemu Edukacji – koncepcja wstępna (styczeń 1998, tzw. żółta książeczka), 2) Reforma Systemu Edukacji – Projekt (maj 1998, tzw. pomarańczowa książeczka), 3) Reforma Systemu Edukacji – szkolnictwo
ponadgimnazjalne (projekt – materiały do dyskusji) (kwiecień 2000, tzw. niebieska książeczka).
Od 1998 publikowano również serię „Biblioteczka Reformy”. We wstępie minister Mirosław Handke
pisze: „Szeroki zakres reform nakazuje Ministerstwu Edukacji Narodowej zwrócenie uwagi na
systematyczne informowanie społeczeństwa o zachodzących przemianach. Mam nadzieję, że nasza
seria »Biblioteczka Reformy« przyczyni się do poprawy przepływu informacji (…). Pragnę, aby
zamieszczone informacje niosły potrzebną wiedzę na temat reformy, wyzwalały wiarę w powodzenie
tego trudnego dzieła, a także rozwiewały wszelkie obawy z nim związane” – s. II (okładka).
330
Por. np.: Ministerstwo Edukacji Narodowej o sieci szkół, Warszawa 1998 (z. 2); Ministerstwo
Edukacji Narodowej o reformie programowej, Warszawa 1999 (z. 7 i 8); Ministerstwo Edukacji Narodowej
o zasadach ﬁnansowania oświaty w 1999 roku (1999, z. 6) i Ministerstwo Edukacji Narodowej o systemie
ﬁnansowania oświaty (2000, z. 22); Ministerstwo Edukacji Narodowej o programie wychowawczym
szkoły (2001, z. 37). Łącznie w ramach serii „Biblioteczka Reformy” ukazało się 40 zeszytów.
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działania Minister Edukacji Narodowej w rządzie Jerzego Buzka – prof. Mirosław Handke, który dbał, by decyzje zapadały kolegialnie, bez względu
na zapatrywania ideologiczne osób wchodzących w skład zespołu331. Wielki
zapał i szczere chęci kierowały zespołem, skoro w jednej z licznych publikacji
na temat reformy aktywny uczestnik tego przedsięwzięcia pisze następująco:
„Uważaliśmy, że przez edukację opartą na prawdzie, człowieczeństwie,
miłości do swych małych ojczyzn i Polski możemy wejść w XXI wiek
jako naród prawdziwie wolny, prawy, szanujący i znający swą historię
i dziedzictwo, pamiętający o najlepszych synach Rzeczypospolitej”332.
Ogłoszone założenia i koncepcje zostały poddane ogólnospołecznej
debacie, która trwała od lutego do czerwca 1998 roku. Prowadzono
równocześnie prace nad właściwym przygotowaniem reformy od strony
legislacyjnej, czego potwierdzeniem były nowe zapisy w szeroko dyskutowanej ustawie o systemie oświaty, znowelizowane rozporządzenia i podstawa
programowa (dla przedszkoli, szkoły podstawowej i gimnazjum); opracowano
też nowe zasady oceniania333. O zakresie i intensywności prowadzonych
prac, także w perspektywie konsultacji społecznych, świadczy fakt,
że tylko w dniu 15 lutego 1999 roku minister MEN podpisał aż jedenaście
rozporządzeń, w tym o nowym systemie szkolnym i tworzeniu gimnazjów,
ramowych planach nauczania w szkołach publicznych, podstawie programowej kształcenia ogólnego, warunkach i trybie dopuszczania szkolnych
programów nauczania i podręczników, tworzeniu komisji egzaminacyjnych.
Równocześnie rozpoczęto monitorowanie wdrażania nowego systemu,
polegające na przekazywaniu do MEN kuratoryjnych raportów o zaletach
i trudnościach w realizacji zaplanowanych działań. Tego rodzaju prace
zaowocowały powołaniem w marcu 1999 przez Prezydenta RP zespołu
ekspertów, którego zadaniem było sprecyzowanie uwag i postulatów
dotyczących dalszego przebiegu reformy, w tym organizacji nowo
tworzonych gimnazjów. Podobny zespół powołał też premier Jerzy Buzek,
natomiast Instytut Spraw Publicznych prowadził w tym zakresie własne

Por. W. Książek, Rzecz o reformie edukacji 1997-2001, dz. cyt., s. 6.
Tamże, s. 8.
333
Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 kwietnia 1999 w sprawie klasyﬁkowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach
publicznych, Dz. U. 1999 nr 41 poz. 413. Szkoły, na podstawie tego rozporządzenia, mogły
opracowywać wewnątrzszkolne systemy oceniania uczniów.
331
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badania. Szerokie grono uczestników reformy miało okazję wypowiedzieć
swoje zdanie na jej temat w 2000 roku, kiedy to Ministerstwo Edukacji
Narodowej poddało badaniu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
ich rodziców i nauczycieli. Zebrane wnioski zostały udostępnione drukiem,
między innymi w publikacji Edukacja – raport 1997-2000 (Warszawa
2001)334.
Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, 1 września 1999 roku
prowadzenie szkół przekazano samorządom terytorialnym, odpowiednio:
gminom – przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja; powiatom – licea,
szkoły zawodowe, policealne i specjalne oraz poradnie związane z systemem oświaty i wychowawczo-opiekuńczym; województwom – wymienione
w rozporządzeniu Rady Ministrów335 szkoły i placówki o charakterze
regionalnym. Nadzór nad jakością edukacji i wychowania powierzono
zrestrukturyzowanym kuratoriom oświaty336. W placówkach oświatowych
reforma zaznaczyła swoją obecność w dniu 1 września 1999 roku.
Wówczas to powstała sześcioklasowa szkoła podstawowa, ruszyły pierwsze klasy gimnazjum i została wdrożona reforma programowa w klasach I-III i IV szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum. Do tego
typu szkół należało też uruchomione rok później, 1 września 2000 roku,
Klasyczne Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni, które
rozpoczęło swoją działalność jako pierwsze publiczne gimnazjum
katolickie w tym mieście, zapewniające naukę i wychowanie najpierw
trzynasto-, a w kolejnych latach czternasto- i piętnastolatkom. Warto
wspomnieć, że nazwa szkoły wiązała się z pielgrzymką jubileuszową do
Rzymu dyrektora szkoły ks. Wojciecha Cichosza i proboszcza paraﬁi,
ks. prałata Andrzeja Czerwińskiego. W trakcie osobistej rozmowy Papież
zapytał: „Czy w Gdyni uczycie młodzież klasyki, czy mają język łaciński
i grekę?”. Dyrektor szkoły potwierdził i zapewnił, że placówka w swojej
nazwie będzie nosiła przymiotnik „klasyczna” i nawiązywała do myśli Ojca

334
Por. Wdrożenie systemu monitorowania oraz oceniania przebiegu efektów reformy, http://nauczyciel.wsipnet.pl/serwisy/reforma/reforma/02_09_bilans07.htm [dostęp: 07.03.2019].
335
Por. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1998 r. w sprawie określenia wykazu
szkół i placówek o znaczeniu regionalnym, których prowadzenie należy do samorządu województwa,
Dz.U. 1998 nr 147 poz. 964.
336
Por. Reforma systemu edukacji. Projekt. WSiP 1998, http://nauczyciel.wsipnet.pl/serwisy/
reforma/reforma/02_09_bilans01.htm [dostęp: 25.03.2019].
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Świętego. Papież udzielił apostolskiego błogosławieństwa. Miało to miejsce
niedługo przed uruchomieniem Gimnazjum – 10 lutego 2000 roku.
Już po wprowadzeniu reformy do szkół kontynuowano prace
nad systemowym rozwiązaniem problemu monitorowania postępów
edukacyjnych uczniów, czego rezultatem było powołanie Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej i jej komisji okręgowych337. Opracowane wymagania
egzaminacyjne, zebrane w „Standardach wymagań egzaminacyjnych dla
szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych”, przekazano
do społecznej konsultacji, która spotkała się ze sporym odzewem, o czym
świadczy fakt przekazania do CKE niemal 60 tys. wypełnionych ankiet338.
W trosce o właściwie przygotowany przebieg egzaminów zewnętrznych
wprowadzono system egzaminów próbnych, które umożliwiły między
innymi przetestowanie funkcjonowania elektronicznego gromadzenia
i przetwarzania danych, weryﬁkację procedur i instrukcji obowiązujących
w ich przebiegu, kontrolę sprawności organizacji, systemu oceniania, a także
zweryﬁkowanie kompetencji egzaminatorów (i inne elementy wynikające
z przepisów w sprawie oceny zewnętrznej osiągnięć uczniów)339. System
egzaminów próbnych pozytywnie wpłynął na przygotowanie uczniów,
umożliwiał bowiem śledzenie postępów w nauce i informował o brakach
w wiedzy, a ponadto oswajał z procedurami i atmosferą właściwą egzaminom
końcowym.
W kolejnym roku (2000) przystąpiono do wdrożenia nowego systemu
ﬁnansowania oświaty, którego głównym założeniem była zasada, że „pieniądz
idzie za uczniem”340. Znacznych nakładów wymagała sama reforma:
organizacja gimnazjów, centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
modernizacja sieci szkół, szczególnie doceniony przez środowisko wiejskie

Por. Powołanie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, http://nauczyciel.wsipnet.pl/serwisy/reforma/reforma/02_09_bilans03.htm [dostęp: 25.03.2019].
338
Por. Przesłanie do konsultacji społecznej „Standardów wymagań egzaminacyjnych dla szkoły
podstawowej, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych, http://nauczyciel.wsipnet.pl/serwisy/reforma/
reforma/02_09_bilans08.htm [dostęp: 25.03.2019].
339
Por. Próbne egzaminy zewnętrzne, http://nauczyciel.wsipnet.pl/serwisy/reforma/reforma/
02_09_bilans11.htm [dostęp: 25.03.2019].
340
Por. W. Książek, Rzecz o reformie edukacji 1997-2001, dz. cyt., s. 69. Zob. także: Ministerstwo
Edukacji Narodowej o zasadach ﬁnansowania oświaty w 1999 roku, Warszawa 1999, s. 37-40;
44 (Biblioteczka Reformy 6); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 1998
r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1168.
337
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system dowozu uczniów341. W tym czasie podjęto też działania zmierzające
do opracowania i wprowadzenia dalszej części reformy, tym razem
w odniesieniu do szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Ponieważ jednak temat
tej publikacji dotyczy gimnazjów, ten wątek zostanie celowo pominięty,
choć warto dodać, że także w tym zakresie MEN i rząd prowadziły szerokie
konsultacje społeczne. Gimnazjum, jako pełna trzypoziomowa szkoła,
zaczęło swoją działalność od 1 września 2001 roku342.
Mając świadomość potrzeby reformy, a jednocześnie zdając sobie
sprawę z odpowiedzialności, Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz
kolejny poddało szerokiej konsultacji propozycje jej założeń i kierunków.
Z prośbą o konsultację zwrócono się w zasadzie do wszystkich podmiotów
zainteresowanych szkolnictwem: nauczycieli, władz samorządowych, uczelni,
stowarzyszeń, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, a także Kościoła.
W tym celu opracowano również składającą się z 40 zeszytów publikację
„Biblioteczka Reformy Edukacyjnej”, w ramach której ukazały się także
zeszyty dotyczące powoływanych gimnazjów343. Na tym etapie reformy
dostrzega się ogromne zaangażowanie i entuzjazm osób uczestniczących
w pracach nad zmianą systemu szkolnego.
W założeniach reformy jednym z istotnych zadań szkół gimnazjalnych
było rozpoznanie predyspozycji i zainteresowań młodzieży, a następnie
ich rozbudzenie i rozwijanie. Osiągnięcie tych celów, przy obowiązującym
systemie przedmiotowym oraz wprowadzonym do praktyki szkolnej ścieżkom międzyprzedmiotowym, powinno umożliwić wskazanie kierunku
dalszego rozwoju ucznia. Ważnym elementem kształcenia w gimnazjach
była nauka informatyki i języków obcych, co wymagało doﬁnansowania
tej sfery oświaty, konieczny był bowiem zakup sprzętu do nowo organizowanych pracowni informatycznych i językowych. Ogromnych nakładów
wymagało także dostosowanie budynków do potrzeb funkcjonujących

Por. Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie po dwóch latach, Warszawa 2000, s. 26 (Biblioteczka Reformy 20).
342
Opracowano na podstawie: Reforma edukacji – wrzesień 2002, http://nauczyciel.wsipnet.pl/
serwisy/reforma/02_09_reforma1.htm [dostęp: 23.03.2019].
343
Były to m.in. zeszyty dotyczące bezpośrednio gimnazjów. Z. 9: Ministerstwo Edukacji Narodowej
o reformie programowej – gimnazjum; z. 12: Ministerstwo Edukacji Narodowej o programach nauczania
– gimnazjum. W pierwszym z zeszytów serii wyjaśniano istotę reformy oświaty, w kolejnych m.in.
zasady ﬁnansowania oświaty, podstawę programową, pracę z uczniami o wielorakich potrzebach
edukacyjnych czy też nauczanie poszczególnych przedmiotów. Zeszyty były publikowane w latach
1998-2001 i udostępniane podmiotom zainteresowanym przeprowadzaną reformą.
341
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w wielu miejscowościach w jednym gmachu różnych typów szkół,
a także zorganizowanie dowozu uczniów do szkoły na terenach wiejskich,
wynikające z przepisu, że sieć szkół publicznych powinna być tak
zorganizowana, aby umożliwić wszystkim dzieciom realizację obowiązku
szkolnego. Na marginesie warto zauważyć, że chociaż organizacja dowozu
uczniów w kolejnych latach funkcjonowania systemu napotykała liczne
uwagi krytyczne, to niewątpliwie ograniczyła liczbę codziennie
przemierzanych przez dzieci kilometrów oraz zredukowała liczbę godzin
nieobecności na lekcjach344. Te działania zasługują na szczególne uznanie,
gdyż z największymi trudnościami związanymi z niskim poziomem
infrastruktury oświatowej, borykały się szkoły wiejskie. Wprowadzenie
gimnazjów, na co wypada w tym miejscu zwrócić uwagę, miało na celu jeszcze
jeden aspekt. Zakładano, że gimnazja, jako placówki dobrze wyposażone
w nowoczesne pracownie i dysponujące wysoko wykwaliﬁkowaną kadrą
dydaktyczną, staną się ważnym centrum rozwoju kultury i edukacji także
dla lokalnych społeczności. Ponadto będą miejscem licznych imprez
oświatowych i sportowych, inicjatorem kursów i szkoleń nie tylko dla
młodzieży, ale również dla dorosłych. Wraz z kolejnymi wyborami do
parlamentu w 2001 roku prace nad reformą organizacji szkolnictwa
ponadgimnazjalnego zostały wstrzymane, a dążenie do reorganizacji
techników i tworzenia liceów akademickich, mimo zaznaczającego się
coraz wyraźniej bezrobocia wśród absolwentów szkół średnich, zostało
zaniechane345.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o systemie oświaty „droga dziecka z domu do szkoły nie
może przekraczać: 1) 3 km w przypadku uczniów klas I-IV, 2) 4 km w przypadku uczniów klas
V-VIII. 3. Jeżeli droga dziecka do szkoły przekracza odległości, o których mowa w ust. 2, i nie ma
możliwości korzystania z komunikacji publicznej, obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu” – Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425. Niestety, realizacja tego punktu przysparzała w kolejnych latach
wielu problemów, wynikających m.in. z konieczności zapewnienia opieki podróżującym uczniom,
wydłużenia czasu przebywania uczniów poza domem – ze względu na oczekiwanie na autobus szkolny
itp. Z chwilą rozpoczęcia reformy z 2017 r. i reorganizacji systemu szkolnictwa pojawia się coraz
więcej postulatów o przejęcie organizacji dowozu przez kuratoria oraz stworzenie jednoznacznych
przepisów określających funkcjonowanie oświaty w tym zakresie – por. D. Gajos-Kaniewska, Dowóz
dzieci do szkół i przedszkoli – wystąpienie RPD do MEN, „Rzeczpospolita” z dn. 28.08.2018, https://
www.rp.pl/Zadania/308289966-Dowoz-dzieci-do-szkol-i-przedszkoli---wystapienie-RPD-doMEN.html [dostęp: 17.01.2019].
345
Por. W. Książek, Rzecz o reformowaniu edukacji czyli… a to Polska właśnie, Żarnowiec – Gdańsk
2005, s. 48-49.
344
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1.2. Reforma oświaty z 2017 roku
Wprowadzony w 1999 roku ustrój szkolny od początku, obok nadziei
na lepszą oświatę, rodził też mniej lub bardziej uzasadnione sprzeciwy.
W odpowiedzi na postulaty likwidacji gimnazjów i wprowadzenia systemu
kształcenia 8 (szkoła podstawowa) + 4 (ponadpodstawowa) + 5 (studia: 3 + 2
lub 5), w 2017 roku przywrócono ośmioklasową szkołę podstawową
i czteroletnią szkołę średnią. Ministerstwo Edukacji Narodowej motywowało
podjęcie reorganizacji systemu oświaty faktem, że Polacy „chcą szkoły
nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji”346,
dostępnej dla dzieci i młodzieży bez względu na status materialny rodziców.
Zapowiedziano nie tylko zmianę ustroju szkolnego, ale również nowe
rozwiązania „w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego
z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół
i placówek oświatowych”347. Graﬁczną ilustrację działań przygotowujących
wprowadzenie reorganizacji szkolnictwa przedstawia poniższa „Mapa
drogowa reformy edukacji” (por. Rysunek 3).

Rysunek 3. Mapa drogowa reformy edukacji
Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Mapa drogowa reformy edukacji,
http://reformaedukacji.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/mapa-drogowa-mat.prasowy.jpg [dostęp: 25.03.2019].

346
347

O reformie, http://reformaedukacji.men.gov.pl/ [dostęp: 24.03.2019].
Tamże.
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Prace przygotowawcze nad reformą oświaty rozpoczęły się w lutym
2016 roku inauguracją ogólnopolskiej debaty o edukacji pod hasłem:
„Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Od marca do czerwca
w całym kraju odbyło się siedemnaście debat wojewódzkich oraz bezpośrednie
spotkania z samorządowcami, rodzicami i nauczycielami, podczas których
zasięgano opinii i oczekiwano postulatów odnośnie obszarów edukacji,
które wymagały zmian. W pracach nad reformą uczestniczyło 1667 ekspertów – praktyków i teoretyków edukacji, analizowano opinie i wnioski
docierające drogą elektroniczną, organizowano spotkania z samorządowcami
i dyrektorami szkół (por. Rysunek 4). 27 czerwca w Toruniu Ministerstwo
Edukacji Narodowej podsumowało przeprowadzone konsultacje i zaproponowało kierunki niezbędnych zmian, które 16 września w formie
projektów ustaw zostały przekazane do konsultacji społecznych i uzgodnień
międzyresortowych348.

Rysunek 4. Konsultacje w sprawie reformy 2017 w liczbach
Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Reforma w liczbach, http://reformaedukacji.
men.gov.pl/ [dostęp: 25.03.2019].

Propozycja zmian w prawie oświatowym w zakresie ustroju szkolnego
i związanych z tym modyﬁkacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół

348
Por. Ustawa Prawo oświatowe. Projekt [z dn. 16.09.2016], https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2
/12289958/12379198/12379199/dokument244686.pdf [dostęp: 24.03.2019]; Rządowy projekt
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/
Projekty/8-020-384-2016/$ﬁle/8-020-384-2016.pdf [dostęp: 24.03.2019].
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i placówek oświatowych została złożona w Sejmie 14 listopada 2016 roku.
Ustawa została ogłoszona 11 stycznia 2017 roku i weszła w życie 1 września
2017 roku. Drugi akt prawny, organizujący reformę edukacji: Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, dotyczący mechanizmów
i trybu wdrożenia nowych regulacji zawartych w ustawie, zakładający nowy
ustrój szkolny oraz modyﬁkację organizacji szkół i placówek oświatowych,
również wpłynął do Sejmu 14 listopada 2016 roku349. Ustawa została ogłoszona 11 stycznia 2017 r. i weszła w życie z dniem 1 września 2017 roku.
Trzecim dokumentem było Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej. Tym samym, od 1 września 2017 roku działalność szkolnictwa
w Polsce regulują trzy zasadnicze akty prawne: Ustawa z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 59)350; Ustawa z dnia 14 grudnia
2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.
60)351 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego
2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356)352.
Zakładane zmiany, jak już powiedziano, dotyczyły między innymi
ustroju szkolnego oraz modyﬁkacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół
i placówek oświatowych. W miejsce dotychczasowej 6-letniej szkoły
podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz

349
Historia konsultacji publicznych, poczynając od Projektu konsultacji, dokumentu
datowanego na 16.09.2016 r., dostępna online: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12289957/
katalog/12379161#12379161 [dostęp: 24.03.2019].
350
Por. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz.U. poz. 59, http://www.
dziennikustaw.gov.pl/du/2017/59/1 [dostęp: 24.03.2019].
351
Por. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
Dz.U. poz. 60, http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/60/1 [dostęp: 24.03.2019].
352
Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. 2017 poz. 356, http://
www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356 [dostęp: 24.03.2019].
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szkoły policealnej powołano 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 2-letnią branżową szkołę II stopnia, 3-letnią szkołę specjalną
przysposabiającą do pracy oraz szkołę policealną. Poniższe rysunki graﬁcznie
prezentują dwie drogi, które otworzą się w roku szkolnym 2019/2020 przed
absolwentami ostatniego rocznika wygaszanego gimnazjum (por. Rysunek 5)
i absolwentami klas ósmych szkoły podstawowej (por. Rysunek 6).

Rysunek 5. Zmiana ustroju szkolnego od roku szkolnego 2017/2018 – kształcenie
absolwentów gimnazjum
Źródło: Zmiany w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym oraz w obszarze
wychowania i proﬁlaktyki, Warszawa 2017, s. 8 (https://www.ore.edu.pl/wp-content/
uploads/2018/03/reforma-edukacji-2017.-zmiany-w-ksztalceniu-ogolnym-specjalnym-i-zawodowym-oraz-w-obszarze-wychowania-i-proﬁlaktyki.pdf [dostęp: 25.03.2019].
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Rysunek 6. Zmiana ustroju szkolnego od roku szkolnego 2017/2018 – kształcenie
absolwentów szkoły podstawowej
Źródło: Zmiany w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym oraz w obszarze
wychowania i proﬁlaktyki, Warszawa 2017, s. 8 (https://www.ore.edu.pl/wp-content/
uploads/2018/03/reforma-edukacji-2017.-zmiany-w-ksztalceniu-ogolnym-specjalnym-i-zawodowym-oraz-w-obszarze-wychowania-i-proﬁlaktyki.pdf [dostęp: 25.03.2019].

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów oświatowych rozpoczęło
się stopniowe wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019
uczniowie klas trzecich są jednocześnie ostatnim rocznikiem gimnazjum.
Do tego typu szkoły nie było naboru do klas pierwszych już we wrześniu
2017 roku, natomiast uczniowie kończący w tymże roku klasę szóstą stali
się automatycznie uczniami klasy siódmej szkoły podstawowej. Również
1 września wprowadzono branżową szkołę I stopnia, która zastąpiła dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową. Od roku szkolnego 2020/2021 jej
absolwenci będą mogli podjąć naukę w szkole II stopnia353.

353
Por. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Reforma edukacji. Najważniejsze zmiany. Pytania
i odpowiedzi, Warszawa 2016, s. 9 (http://reformaedukacji.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/
broszura-dobra-szkola-plik-internetowy.pdf [dostęp: 24.03.2019]).
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Zbliżający się rok szkolny 2019/2020 będzie pierwszym rokiem reformy
w liceach ogólnokształcących i technikach. Uczniowie gimnazjów podejmą
naukę w 3-letnich liceach i 4-letnich technikach, natomiast pierwsi
absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej będą kontynuowali naukę
w 4-letnich liceach lub 5-letnich technikach. Obecni ósmoklasiści będą
mogli podjąć również naukę w szkołach branżowych I stopnia. Proces
zmian w liceach ogólnokształcących i technikach zakończy się w roku
2023/2024354.
Z reformą systemu oświaty wiązał się trudny czas dostosowywania
placówek oświatowych do nowych rozwiązań ustrojowych. Kilkuletni okres
przejściowy oraz rozwiązania prawne miały ułatwić wybór formy i czasu
przekształcania gimnazjum przez organ prowadzący szkołę – samorząd,
osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę
ﬁzyczną. Przyjęte w latach 2016-2017 zmiany ustawowe w oświacie sprawiły,
że 1 września 2019 roku w inauguracji kolejnego roku szkolnego w Zespole
Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II po raz pierwszy nie będą uczestniczyli uczniowie Gimnazjum Katolickiego im. Jana Pawła II w Gdyni.

2. Szkoły katolickie po 1989 roku
Przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze rozpoczęte w 1989 roku
przyniosły ze sobą możliwość zakładania szkół niepaństwowych, a tym
samym tworzenia na nowo szkolnictwa katolickiego. Na mocy Ustawy
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. szkolnictwo katolickie zaczęło
się odradzać – powstawały zarówno szkoły prywatne (niepubliczne), jak
i ﬁnansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego (publiczne),
w których rodzice nie ponoszą kosztów kształcenia. W pierwszym dziesięcioleciu odrodzonej Polski obserwowano ich dynamiczny rozwój355,
co potwierdzają dane liczbowe. Podczas wizyty w Polsce w 1999 roku papież
Jan Paweł II powiedział: „Cieszy mnie fakt, że w Polsce powstaje coraz
Por. tamże, s. 10.
Por. A. Maj, Szkolnictwo katolickie w III RP (1989-2001)…, dz. cyt. Portal internetowy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu: https://www.gov.pl/web/edukacja, gdzie dostępne są archiwalne i aktualne akty prawne.
354
355
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więcej szkół katolickich. Jest to znak, że Kościół pozostaje obecny w sposób
konkretny w dziedzinie szkolnictwa. Szkoły te należy popierać i stwarzać
takie warunki, aby we współpracy z całym szkolnictwem w Polsce mogły
przysłużyć się wspólnemu dobru społeczeństwa. Przykład takiej działalności
pozostawił nam z pewnością ks. Stanisław Konarski”356.
Dokonujące się przemiany społeczne, cywilizacyjne i polityczne w oczywisty sposób oddziałują na każdą dziedzinę życia, w tym również na oświatę.
Nie sposób uciec od stwierdzenia, którego autorem jest Jan Zamoyski:
„Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie”
(Zamość, 1595). Słusznie zatem zauważa Alina Rynio, gdy pisze: „Jakość
życia w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, a tym samym przyszłość
społeczeństw, ludów i narodów uwarunkowana jest jakością wychowania.
[…] szczególnie w świecie współczesnym »lansującym wzorce wychowawcze opatrywane mianem ‘neutralnych aksjologicznie’ i niosącym niejednokrotnie zamierzoną destrukcję moralnych fundamentów życia społecznego
i indywidualnego«, istnieje pilna potrzeba odnowienia i rekonstrukcji
takiego wychowania i takich systemów wartości, które nie dewaluowałyby
się tak łatwo, ale miały moc opierania się naciskowi dehumanizacji cywilizacji współczesnej. Niewątpliwie taką szansę niesie chrześcijańska tradycja
wychowawcza, na którą składają się sprawdzone przez wieki ideały, zasady
i wartości”357. Budowanie wychowania na silnym i trwałym fundamencie
pedagogii Bożej rodzi nadzieję na nieuleganie aktualnym tendencjom
i modom dydaktyczno-wychowawczym. Szkolnictwo katolickie, silnie
oparte na kanonie wartości uniwersalnych, daje nadzieję na konstruowanie
modelu szkoły, która jest otwarta na osobę ludzką – na prawdę, dobro
i piękno.

356
Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy świętej. Łowicz, 14 czerwca 1999, w: Służyć wzrastaniu
w prawdzie i miłości, dz. cyt., s. 322. Zob. także: T. Rozmus, Młodzież nadzieją Kościoła i Ojczyzny,
w: Szkoła katolicka na przełomie wieków, t. 3, red. A.J. Sowiński, A. Dymer, „Szkoła Katolicka”,
Szczecin 2001, s. 51-69.
357
A. Rynio, Tradycyjne i współczesne środowiska wychowania chrześcijańskiego, art. cyt., s. 371.
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Szkoły katolickie w polskim systemie oświaty
Zgodnie z prawem kościelnym – jak już powiedziano we wstępie – szkołę uważa się za katolicką, gdy jest kierowana przez kompetentną władzę
kościelną lub kościelną osobę prawną (diecezję, paraﬁę, zgromadzenie
zakonne) albo też została uznana za katolicką na mocy dokumentu
wydanego przez uprawnioną władzę358. Przepisy państwowe umożliwiają
zakładanie szkół katolickich, podobnie jak wszystkich innych szkół
niepublicznych, stowarzyszeniom, fundacjom itp. – czyli osobom prawnym.
Szkoły te otrzymują uprawnienia szkół publicznych oddzielną decyzją władz
oświatowych po spełnieniu określonych ustawą warunków359. Przy aprobacie
organu ﬁnansującego można również zakładać katolickie szkoły publiczne,
w których organem prowadzącym jest kościelna osoba prawna, organem
ﬁnansującym jednostka samorządu terytorialnego (JST), zaś organem
sprawującym nadzór pedagogiczny właściwe Kuratorium Oświaty, czego
przykładem jest Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni.
Na marginesie warto zauważyć, że Kościół, zdobywając na przestrzeni
wieków bogate doświadczenie w prowadzeniu szkół, podkreśla, że u podstaw
tego typu edukacji leży jej charakter i specyﬁka, a nie jedynie odniesienie
prawne360. W 2001 roku w Polsce funkcjonowało 350 placówek katolickich,
proponujących naukę dzieciom i młodzieży na wszystkich poziomach
nauczania361. Trzy lata później, w roku 2004, było ich już 413 z populacją
nieco przekraczającą 1% wszystkich uczniów (por. Wykres 1).

358
Por. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Religijny wymiar wychowania w szkole
katolickiej, dz. cyt., 4.
359
Por. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, Dz.U. 1996, nr 67, poz. 329 z późn. zm.
360
Por. W. Cichosz, Szkoła katolicka środowiskiem wychowania młodzieży w wierze…, art. cyt.,
s. 265-286; tenże, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 79-84.
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Wykres 1. Szkoły katolickie w latach 1989-2004
Źródło: A. Maj, Szkolnictwo katolickie w III RP (1989-2001). Status i rozwój w okresie
przemian oświatowych, Warszawa 2002, s. 172-176 (na podst. tab. 1-3); Rada Szkół
Katolickich, Informator adresowy szkół katolickich w Polsce (z 2003 i 2004).

Należy mieć na uwadze, że za sprawą reformy edukacji w 1999 roku,
w wyniku utworzenia gimnazjów szkoły podstawowe uległy podziałowi
na 6-letnie szkoły podstawowe i gimnazja. Dynamiczny rozwój szkolnictwa
katolickiego nie dotyczył katolickich szkół zawodowych, których liczba
w tym czasie zanotowała tendencję spadkową (por. Wykres 2)362.

Wykres 2. Liczba szkół katolickich w latach 1989-2004 z podziałem na typy szkół
Źródło: A. Maj, Szkolnictwo katolickie w III RP (1989-2001), dz. cyt., s. 172-176 (tab. 1-3);
Rada Szkół Katolickich, Informator adresowy szkół katolickich w Polsce (z 2003 i 2004).

Por. A. Maj, Szkolnictwo katolickie w III RP (1989-2001), Warszawa 2002, s. 178; Rada Szkół
Katolickich, Informator adresowy o szkołach katolickich, Warszawa 1999.
362
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Obecność szkół katolickich w polskiej oświacie po transformacji
ustrojowej, która dokonała się pod koniec XX wieku, oddaje poniższe
zestawienie tabelaryczne (por. Tabela 1).
Tabela 1. Zbiorcze zestawienie liczby szkół katolickich w pierwszych latach
po roku 1989
Rok

Liczba szkół według typów
podstawowa

gimnazjum1

zawodowa2

liceum3

1989

–

–

3

21

1993

18

–

6

54

1999

57

63

37

119

2001

71

105

33

141

2003

96

140

25

144

2004

100

143

27

143

Źródło: A. Maj, Szkolnictwo katolickie w III RP (1989-2001), dz. cyt., s. 172-176 (tab. 1-3);
Rada Szkół Katolickich, Informator adresowy szkół katolickich w Polsce (z 2003 i 2004).
Uwaga: 1) W roku 1989 i 1993 w strukturze szkolnictwa nie funkcjonowało gimnazjum.
2) Zawodowa: technikum i zasadnicza. 3) Liceum ogólnokształcące (w tym: niższe seminarium duchowne) i szkoła policealna.

Tendencja wzrostowa w szkolnictwie katolickim z lat 1989-2004,
z wyjątkiem wspomnianych szkół zawodowych, utrzymuje się do chwili
obecnej, osiągając w 2016 roku łącznie liczbę 608 szkół w Polsce. W roku
szkolnym 2018/2019 jest to liczba 467, gdyż nie wlicza się do niej gimnazjów,
które w kilkunastu przypadkach do 31 sierpnia 2019 roku funkcjonują
samodzielnie. Szkoły katolickie szczycą się wysokim poziomem nauczania,
czego dowodzi fakt podejmowania studiów przez 75% absolwentów liceów.
Tę tezę potwierdza również popularny ranking, corocznie opracowywany
i publikowany przez miesięcznik „Perspektywy”. Dane ogłoszone w styczniu 2019 roku pokazują, że w pierwszej dwusetce liceów osiągających
najwyższe wyniki na egzaminie maturalnym aż 30 liceów to szkoły katolic-
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kie: 4 w pierwszej pięćdziesiątce, 7 w drugiej, 10 w trzeciej i 9 w czwartej363.
We wspomnianej zaszczytnej dwusetce, na 86 pozycji w Polsce plasuje się
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Gdyni. W tym
samym rankingu, wśród pięciuset najlepszych liceów mieści się aż 57 szkół
katolickich, gdyński Katolik zajmuje tam 95 pozycję w kraju364.
Rozwój szkolnictwa katolickiego w Polsce po 1989 roku ilustruje
poniższe zestawienie (por. Tabela 2), które opracowano na podstawie danych
zgromadzonych z różnych dostępnych źródeł365.

363
Por. Katolickie licea ogólnokształcące – osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018, http://rsk.edu.
pl/2019/01/katolickie-licea-ranking/ [dostęp: 17.03.2019].
364
Por. Ranking liceów ogólnokształcących, http://licea.perspektywy.pl/2019/ranking/rakingliceow-ogolnoksztalcacych-2019?strona=1; http://licea.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-liceow-ogolnoksztalcacych-2019?strona=2; http://licea.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-liceowogolnoksztalcacych-2019?strona=3; http://licea.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-liceow-ogolno-ksztalcacych-2019?strona=4 [dostęp: 17.03.2019].
365
A. Maj, Szkolnictwo katolickie w III RP (1989-2001), dz. cyt., s. 172-176; M. Smak, Czynniki
warunkujące zainteresowanie szkołami katolickimi, „Opuscula Sociologica” 2014, nr 4, s. 19;
K. Woynarowska, Szkoły katolickie dbają o integralny rozwój dzieci i młodzieży, „Niedziela. Tygodnik
Katolicki” 2014, nr 46; A. Cichobłazińska, A. Przewoźnik, Szkoły na fundamencie wartości, „Niedziela.
Tygodnik Katolicki” 2015, nr 38, s. 44-45; Rada Szkół Katolickich, Informator adresowy szkół katolickich
w Polsce, Warszawa 2005; taże, Informator adresowy szkół katolickich w Polsce, Warszawa 2008; taże,
Informator adresowy szkół katolickich w Polsce, Warszawa 2011; Główny Urząd Statystyczny, Oświata
i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, Warszawa 2011, s. 133; tenże, Oświata i wychowanie
w roku szkolnym 2012/2013, Warszawa 2013, s. 132-133; tenże, Rocznik Statystyczny. Kościół katolicki
w Polsce 1991-2011, Warszawa 2014, s. 232; tenże, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014,
Warszawa 2014, s. 132; tenże, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2014/2015, Warszawa 2015,
s. 133; Raport o prywatnym szkolnictwie w Polsce: Katolickie szkoły wygrywają wszelkie rankingi,
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/889333,raport-o-prywatnym-szkolnictwiew-polsce-katolickie-szkoly-wygrywaja-wszelkie-rankingi.html [dostęp: 05.10.2018]; A. Wojtas, Szkoły
katolickie w Polsce, https://ekai.pl/wydarzenia/x5525/szkoly-katolickie-w-polsce/?print=1 [dostęp:
05.10.2018]; Dyrektorzy szkół katolickich spotykają się dziś na Jasnej Górze, https://ekai.pl/wydarzenia/
x15539/dyrektorzy-szkol-katolickich-spotkaja-sie-dzis-na-jasnej-gorze/ [dostęp: 05.10.2018]; Szkoły
katolickie w Polsce, https://ekai.pl/wydarzenia/polska/x44967/szkoly-katolickie-w-polsce/ [dostęp:
05.10.2018]; Uczniowie wg wieku w roku szkolnym 2015/2016 – według stanu na 30 września
2015, https://cie.men.gov.pl/index.php/dane-statystyczne/137.html [dostęp: 05.10.2018]; System
Informacji Oświatowej, https://sio.men.gov.pl/ [dostęp: 05.12.2018].
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Tabela 2. Szkoły katolickie w Polsce w okresie 1989-2019
Liczba uczniów
w szkołach
katolickich

Rok

Liczba szkół katolickich

1989

24

1990/1991

19
(1 podstawowa i 18 liceów)

1993

78

1997

181

1999

276

2001

blisko 400

ok. 50 tys.

2002

450

prawie 60 tys.

2003

407

50 000

2004

419

216 000
(dane z przedszkolami)

2005/2006

451

Liczba uczniów
w Polsce

b.d.

6 800 000

6 800 000
5 782 000
5 918 959

2006/2007

5 690 669

2007/2008

476

ok. 52 000

2008/2009

466

2009/2010

518

55 323

5 076 566

2010/2011

515

57 000

4 917 938

2011/2012

540

58 000

4 809 000
4 798 253

5 243 500

4 669 000
4 660 011

2012/2013
2013/2014

5 460 224

582

2014/2015

59 724

4 553 652

ok. 63 000

5 943 472
4 646 391

2015/2016

608

66 321

6 350 262

2016/2017

610

66365

b.d.

2017/2018

527

67589

b.d.

2018/2019

467*

70556

b.d.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Rady Szkół Katolickich w Warszawie.
* Do liczby szkół nie wlicza się gimnazjów, które w kilkunastu przypadkach do 31 sierpnia
2019 r. funkcjonują samodzielnie.
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Odnosząc analizowaną bazę szkół katolickich do samych gimnazjów,
można zauważyć, że ich liczba – do chwili ogłoszenia reformy 2017 roku – sukcesywnie rosła366 (por. Tabela 3).
Tabela 3. Gimnazja katolickie od pierwszego roku ich funkcjonowania
w 1999 do chwili likwidacji w 2019 roku (w wybranych latach)
Rok

Liczba gimnazjów

1999

63

2001

105

2003

140

2004

143

2005

162

2011

199

2016

207

2017

227

2018

b.d.*

2019

b.d.*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rada Szkół Katolickich, Informator adresowy
szkół katolickich w Polsce, Warszawa 2005; taże, Informator adresowy szkół katolickich
w Polsce, Warszawa 2011; Dane statystyczne Rady Szkół Katolickich w Warszawie – na
podstawie materiałów wewnętrznych RSK.
* Ze względu na reformę edukacji, w wyniku której gimnazja stopniowo są wygaszane
lub wchłaniane przez inne typy szkół, Rada Szkół Katolickich nie prowadzi statystyki
dotyczącej ich liczby.

Akty prawne wprowadzające reformę: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe,
Dz.U. 2017 poz. 59; Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
Dz.U. 2017 poz. 60; Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o ﬁnansowaniu zadań oświatowych,
Dz.U. 2017 poz. 2203; Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
Dz.U. 2017 poz. 2184; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. 2017 poz. 356;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, Dz.U. 2018
poz. 467.
366
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Na przestrzeni kolejnych lat liczba uczniów kształcących się w szkołach katolickich sukcesywnie – chociaż w niewielkim stopniu – rosła:
od 0,74% całej populacji uczniów w roku szkolnym 2001/2002 do 1,44%
w 2018/2019 (por. Tabela 4). Należy jednocześnie zauważyć, że ten wzrost,
zarówno procentowy, jak i liczbowy, miał miejsce w malejącej populacji
dzieci i młodzieży pozostającej w obowiązku szkolnym.
Tabela 4. Uczniowie w szkołach katolickich na tle populacji uczniów w Polsce
w wybranych latach

Rok

Liczba szkół
katolickich

Liczba
uczniów
w szkołach
katolickich

Liczba
uczniów
w Polsce

%

2001/2002

400

50000

6800000

0,74%

2005/2006

451

51000

6550013

0,78%

2010/2011

515

57000

5505946

1,03%

2015/2016

608

66321

5198122

1,28%

2016/2017

610

66365

5022195

1,32%

2017/2018

527

67589

4915000

1,38%

2018/2019

467*

70556

4903114

1,44%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informatorów i materiałów wewnętrznych
Rady Szkół Katolickich w Warszawie, zestawień Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Na uwagę zasługuje fakt, że procentowy udział uczniów kształcących
się w szkołach katolickich uległ na przestrzeni piętnastu lat podwojeniu
(por. Wykres 3). Zważywszy, że do szkół katolickich traﬁają najczęściej
osoby świadomie wybierające ten rodzaj edukacji, osiągnięty wynik – mimo
że dotyczy niewielkiej stosunkowo populacji dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym – jest zadowalający.
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Wykres 3. Udział uczniów szkół katolickich w systemie polskiego szkolnictwa
Źródło: Opracowanie własne.

W dniu 1 września 2008 roku naukę w polskich szkołach rozpoczęło
prawie pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy uczniów (5 243 500)367.
Populacja 13-latków (VI klasa szkoły podstawowej) wyniosła wówczas
437 777 osób i z tej liczby szkołę podstawową w 2009 roku ukończyło
427 800 uczniów, czyli 97,72%. W tym samym czasie populacja 11-latków
wynosiła już tylko 406 470. By z powyższych danych uzyskać liczbę
13-latków w dwa lata później, należy liczbę tę skorygować o średni ubytek
ludności w przedziale między 11 a 13 rokiem życia, który sytuuje się na
poziomie około 0,09%. Stąd też liczba 13-latków w 2010 roku waha się
na poziomie 406 tysięcy.
Można przyjąć, że w roku szkolnym 2009/2010 liczba absolwentów
szkół podstawowych wyniosła ok. 397 000, zaś absolwentów gimnazjum – 451 000. Rzecz ciekawa, że w gimnazjach współczynnik skolaryzacji368
(stosunek liczby uczniów do liczby dzieci w odpowiednich rocznikach)
wynosił około 101,5% (102,5% dla chłopców i 100,5% dla dziewcząt).
367
Zakład Wydawnictw Statystycznych, Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2009,
Warszawa 2009; Oświata i Wychowanie w roku szkolnym 2008/2009, https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/
gus/e_oswiata_i_wychowanie_2008-2009.pdf [dostęp: 05.04.2019].
368
Współczynnik skolaryzacji to jeden z dwóch podstawowych wskaźników stosowanych do
badania poziomu edukacji, zaś stopa skolaryzacji to odsetek osób uczących się obliczany w stosunku
do liczby ludności w określonym przedziale wiekowym, według podziału na odpowiednie etapy
kształcenia.
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Za to dziwne, wydawać by się mogło, zjawisko odpowiadało bezpośrednio
niepromowanie uczniów do klasy programowo wyższej (powtarzanie klasy).
Przyjmując taki współczynnik, można oszacować liczbę wychowanków
gimnazjów w roku szkolnym 2009/2010 na prawie 1 347 000.
Mimo braku dostępu do szczegółowej statystyki w roku szkolnym
2009/2010, biorąc pod uwagę dane z lat ubiegłych, można stwierdzić,
że w polskich szkołach katolickich kształciły się 55 323 osoby, co stanowiło
około 1,055% uczniów wszystkich szkół w Polsce. Rada Szkół Katolickich
podaje w przekazanym w dniu 30 września 2009 roku zestawieniu,
iż w roku szkolnym 2009/2010 działało w sumie 518 placówek katolickich369,
podczas gdy w roku 2005 szkół tych było 428370. Organy prowadzące
to prawne osoby kościelne (322 szkoły)371, inne podmioty (188)372
lub osoby ﬁzyczne (8). Największą liczbę stanowiły szkoły gimnazjalne – 178 (w 2005 – 46), funkcjonowały 142 (105) szkoły podstawowe
i 139 (133) liceów ogólnokształcących. Spośród pozostałych placówek
20 to szkoły ponadgimnazjalne kształcące w zawodzie, 20 – szkoły specjalne
dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, 16 – szkoły dla dzieci chorych lub
uczniów z problemami wychowawczymi. Istniały jedynie 3 szkoły policealne.
W stosunku do roku 2001 widać wyraźny wzrost liczby szkół gimnazjalnych
i podstawowych, natomiast niewielki – liceów ogólnokształcących.
W roku szkolnym 2015/2016 w 608 szkołach katolickich w Polsce
uczyło się 66 321 uczniów. Struktura przedstawiała się następująco (w nawiasach podano liczbę uczniów): szkoły podstawowe – 191 (25 375), gimnazja – 207 (25 449), szkoły ogólnokształcące – 135 (12 768), technika
i szkoły zawodowe – 17 (960), szkoły artystyczne – 7 (518), szkoły specjalne
dla dzieci i młodzieży wymagających socjoterapii – 22 oraz dla dzieci z problemami rozwojowymi – 29 (w szkołach specjalnych łącznie 1 135 uczniów).

369
Dane pochodzą ze strony WWW Rady Szkół Katolickich w Warszawie: http://www.rsk.edu.
pl/ [dostęp: 16.09.2016].
370
Por. W. Cichosz, Formacyjna rola szkoły katolickiej…, dz. cyt., s. 46.
371
Są nimi diecezje działające w imieniu własnym lub przez podmiot erygowany, paraﬁe,
zgromadzenia zakonne oraz jedno stowarzyszenie erygowane.
372
Za inne podmioty uważa się tutaj stowarzyszenia prywatne, świeckie, fundacje i spółki.
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W dwudziestu jeden diecezjach373 naukę w szkołach katolickich pobierało
51 368 uczniów, zaś w pozostałych dwudziestu – łącznie 14 953 osoby374.
Przywołane liczby (na zasadzie egzempliﬁkacji) jednoznacznie ukazują
spadkową tendencję demograﬁczną. Dane statystyczne mówią same za
siebie. Dokonując (dość radykalnej) syntezy z wykorzystaniem dostępnych
współcześnie narzędzi badawczych, można powiedzieć, że pojawiające się
na tak dużą skalę problemy demograﬁczne zdają się, przynajmniej na razie,
omijać szkolnictwo katolickie. Niemniej jednak uzasadniony niedosyt
i niepokój może budzić zbyt mała liczba tych placówek – zaledwie 608 placówek w skali kraju, w których kształci się 66 321 uczniów – co stanowi
niecałe 1,5% – przy około 4 mln 626 tys.375 populacji dzieci i młodzieży
szkolnej. Na marginesie można zauważyć, że w ostatnim dziesięcioleciu
wzrost tego współczynnika wyniósł nieco ponad 0,5 punktu procentowego, co powinno stanowić punkt wyjścia do głębszych analiz i wniosków.
Trzeba przy tym jeszcze raz powtórzyć, że wiele z tych placówek jest
wymienianych w rankingach najlepszych szkół w Polsce. Dzisiaj trudno
jednoznacznie przewidzieć, jak zareagują szkoły katolickie na kolejną,
wdrożoną z dniem 1 września 2017 roku przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej, reformę strukturalną edukacji w Polsce (likwidacja gimnazjum
i powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej)376.
Święty Jan Paweł II uważał, że najcenniejszym darem Kościoła
dla współczesnego, nękanego niepokojami świata jest ukształtowanie
chrześcijan, którzy dostrzegają to, co ważne i radują się swoją wiarą377.
Rozwój szkolnictwa katolickiego w Polsce w ostatnim dwudziestopięcioleciu

Archidiecezja krakowska – 8 742, warszawska – 4 955, poznańska – 3 502, łódzka – 2 999,
gdańska – 2 991, katowicka – 2 569, częstochowska – 2 529, diecezja bielsko-żywiecka – 2 365,
warszawsko-praska – 1 959, włocławska – 1 954, łowicka – 1 797, archidiecezja szczecińskokamieńska – 1 785, diecezja gliwicka – 1 666, archidiecezja lubelska – 1 636, diecezja pelplińska
– 1 517, legnicka – 1 492, bydgoska – 1 464, kaliska – 1 421, archidiecezja przemyska – 1 365,
wrocławska – 1 332, diecezja rzeszowska – 1 328.
374
Por. Rada Szkół Katolickich, Szkoły katolickie w roku szkolnym 2015/2016 [komputeropis].
375
Por. Rok szkolny 2016/2017. Zmiany dla uczniów i nauczycieli, http://www.polskieradio.pl/5/3/
Artykul/1662006,Rok-szkolny-20162017-Zmiany-dla-uczniow-i-nauczycieli [dostęp: 17.12.2018].
376
Tekst zaczerpnięto z: W. Cichosz, Szkoła katolicka środowiskiem wychowania młodzieży w wierze:
od nauczania do katechezy, s. 265-286.
377
Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach „Catechesi tradendae”,
Rzym 1979, 61; tenże, Posynodalna adhortacja apostolska o Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele jako
źródło nadziei dla Europy „Ecclesia in Europa”, Rzym 2003; tenże, List apostolski na Rok Eucharystii,
październik 2004 – październik 2005 „Mane nobiscum Domine”, Rzym 2004.
373
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zdaje się potwierdzać, że rodacy doceniają wartość wychowania chrześcijańskiego. Pewnym mankamentem szkół katolickich jest ich rozmieszczenie.
Śledząc dane Rady Szkół Katolickich w Warszawie dostrzega się, że funkcjonują one zwłaszcza w wielkich aglomeracjach miejskich, będących
jednocześnie dużymi ośrodkami akademickimi. Wynika to zapewne z faktu
obecności tam licznej kadry o wysokiej świadomości moralnej i religijnej,
często w okresie studiów aktywnie działającej w duszpasterstwie studentów.
Do tego rodzaju ośrodków niewątpliwie należą: Warszawa (37 szkół
katolickich), Kraków (26), Częstochowa (11), Szczecin (10), Lublin (8),
Wrocław (8), Katowice (8). W Trójmieście funkcjonuje 11 szkół katolickich: 6 w Gdańsku (ok. 460 tys. mieszkańców) i 5 w Gdyni (ok. 246 tys.
mieszkańców)378.

Szkoły katolickie w archidiecezji gdańskiej
Polskie szkoły katolickie są zrzeszone w Radzie Szkół Katolickich
z siedzibą w Warszawie. Należą do nich także szkoły z obszaru archidiecezji
gdańskiej. W pierwszej połowie 2019 roku379, przyjmując poszczególne
szkoły wchodzące w skład zespołów szkół jako odrębne placówki, funkcjo-

Por. W. Cichosz, Zarys dziejów wychowania katolickiego w Polsce, art. cyt., s. 240-241.
Sięgając do historii warto zauważyć, że na przykład w roku szkolnym 2007/2008 pracę
dydaktyczno-wychowawczą prowadziło 18 placówek katolickich, nie wliczając przedszkoli. Należały
do nich: szkoły im. św. Jana de la Salle w Gdańsku (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum),
Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni (publiczne: gimnazjum, liceum), Gimnazjum
i Ogólnokształcące Liceum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Gdyni, Salezjańskie Gimnazjum
im. św. Dominika Savio i Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Rumi, Zespół Szkół
Katolickich im. św. Kazimierza w Gdańsku (szkoła podstawowa, gimnazjum), Katolicka Szkoła
Podstawowa im. Świętej Rodziny przy Paraﬁi NMP w Gdyni, Szkoła Podstawowa Zgromadzenia
Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie, Katolickie Szkoły
Niepubliczne im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim (szkoła podstawowa, gimnazjum), Paraﬁalna
Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Żukowie, Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr
Salezjanek Świętej Rodziny w Rumi, I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha w Gdańsku
Morenie. Wykazy szkół katolickich w archidiecezji gdańskiej opracowano na podstawie danych
dostępnych na WWW Rady Szkół Katolickich (https://rsk.edu.pl/baza-szkol), Kurii Metropolitalnej
Gdańskiej (https://www.diecezja.gda.pl/kontakt/11-kuria) i Kuratorium Oświaty w Gdańsku (http://
www.kuratorium.gda.pl/wykaz-szkol-i-placowek/). Źródłem informacji były również Wydziały
Edukacji poszczególnych miejscowości, które udzielają dotacji bądź subwencji na każdego ucznia,
stąd można tu mówić o danych obiektywnych. Por. W. Cichosz, Formacyjna rola szkoły katolickiej…,
dz. cyt., s. 47-48; tenże, Zarys dziejów wychowania katolickiego w Polsce, art. cyt., s. 241.
378

379
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nuje łącznie 25 szkół: 7 w Gdyni, 8 w Gdańsku i 10 w innych miejscowościach archidiecezji gdańskiej. Na terenie Sopotu nie działa żadna szkoła
katolicka. W oświatowej przestrzeni Gdyni działają: Katolicka Szkoła
Podstawowa Sióstr Nazaretanek im. Świętej Rodziny w Gdyni; Zespół
Szkół Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Gdyni, w którego skład wchodzi
Prywatna Szkoła Podstawowa, Prywatne Gimnazjum i Prywatne Liceum
Katolickie; a także Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II, który
tworzą – Katolicka Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Katolickie i Katolickie
Liceum Ogólnokształcące (są to szkoły publiczne – nieodpłatne). Gdańskie
szkoły katolickie: Szkoły im. św. Jana de la Salle w Gdańsku – Gimnazjum
i Szkoła Podstawowa; Katolickie Szkoły im. św. Wojciecha w Gdańsku – Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące (oraz Szkoła Awans
i Liceum im. Bandury), a także Zespół Szkół Katolickich im. św. Kazimierza w Gdańsku, w którego skład wchodzi Publiczne Katolickie Gimnazjum
i Szkoła Podstawowa. Poza obszarem Trójmiasta działają: Podstawowa Szkoła
im. ks. Ignacego Błażewskiego i Branżowa Szkoła I Stopnia im. ks. Ignacego Błażewskiego w Kniewie; Katolickie Szkoły Niepubliczne im. Jana
Pawła II w Pruszczu Gdańskim – Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie
Gimnazjum; Paraﬁalna Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu
w Żukowie; Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania
Pańskiego im. bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie; Publiczna Szkoła
Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny w Rumi (oraz
przedszkole); Salezjańska Szkoła Podstawowa i Salezjańskie Gimnazjum
im. św. Dominika Savio w Rumi oraz kolejna szkoła katolicka w Rumi – Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko.
Jak łatwo zauważyć, szkolnictwo katolickie nieustannie domaga się
dowartościowania i rozwoju. Kształcenie na poziomie 2,5 tys. uczniów
przy milionowej populacji archidiecezji gdańskiej należy uznać za głęboko
niezadowalające. Właśnie szkoły katolickie, na przestrzeni dziejów, były
znakomitymi ośrodkami kształcenia elit chrześcijańskich. To kuźnie
umysłów, ducha i kultury (łac. ars artium et scientia scientiarum).
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CZĘŚĆ III

GENEZA
ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH
IM. ŚW. JANA PAWŁA II

W

ielu współczesnych ludzi marzy o szkole z pasją, zwanej
też szkołą z charakterem, o czytelnym systemie wartości.
Bez wątpienia, taką placówką jest Zespół Szkół Katolickich
im. św. Jana Pawła II w Gdyni, w którym obecnie – pod okiem ponad
50 kompetentnych, kreatywnych i otwartych na zachodzące zmiany
nauczycieli oraz pracowników administracyjnych – nieodpłatnie kształci się
i z dużym powodzeniem rozwija talenty blisko 500 uzdolnionych
i pracowitych uczniów. Bez cienia wątpliwości można powiedzieć,
że gdyński Katolik wyróżnia się atmosferą! Potwierdzają to sami uczniowie,
ich rodzice i różne instytucje środowiska lokalnego. Gdy niedawno na
jednym ze spotkań studyjnych w Gdańsku omawiano szczegółowy plan
unijnej wymiany międzynarodowej dla uczniów osiągających wybitne
wyniki, nie zabrakło i takiego pytania: czy w programie uwzględniono
niedzielną mszę świętą? To autentyczne i radosne świadectwo wiary jednej
z absolwentek Gimnazjum Katolickiego, jednoznacznie dowodzi, że człowiek ze swojej natury nieustannie dąży do rozwoju i samospełnienia, a ostatecznie do zbawienia (życia wiecznego). Proces ten wypełnia osobę ludzką
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zarówno w perspektywie rozumu, jak i wiary380. Ten obszerny fragment,
który rozpoczynał publikację o szkole w 20-lecie jej powstania, nie stracił nic
na wartości i aktualności. Niewielkie zmiany dotyczą jedynie liczb i skrótu
„św.” w nazwie szkoły, oraz tego, że jako żywy organizm jest nieustannie
poddawana wewnętrznym i zewnętrznym zmianom, czego przykładem jest
powołana od roku szkolnego 2017/2018 Katolicka Szkoła Podstawowa
(niemal ze wszystkimi oddziałami, od klasy czwartej do siódmej). Zanim
jednak będzie o niej mowa, warto przypomnieć 27-letnią historię gdyńskiego
Katolika.

1. Powstanie Gdyńskiego Liceum Katolickiego
Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni jest szkołą,
która wyrosła na fali dokonujących się przemian i transformacji ustrojowej
1989 roku. Gdyńskie Liceum Katolickie rozpoczęło działalność 1 września
1992 roku, za zgodą Kuratorium Oświaty w Gdańsku i Prezydenta Miasta
Gdyni oraz na mocy dekretu JE ks. biskupa Mariana Przykuckiego – ówczesnego ordynariusza chełmińskiego – z dnia 10 marca 1992 roku. Inicjatorami pomysłu powstania szkoły byli świeccy nauczyciele, zwłaszcza
mgr Wiesława Zaleska oraz absolwentka Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego mgr Iwona Stanisławska, jak również dr Danuta Idczak wraz
z mężem Leszkiem. Organem prowadzącym szkołę była założona przez nich
Agencja Oświatowa „Logos” sp. z o.o. Pierwszym dyrektorem szkoły została
mgr Wiesława Zaleska. Dla potrzeb liceum został udostępniony piętrowy
budynek domu katechetycznego przy ulicy Rymarskiej 40 (obecnie Plac
św. Andrzeja 2), w którym szkoła mieści się do dziś. Kiedy pierwsi uczniowie,
po mozolnej wspinaczce pod górkę, stawali wreszcie u szczytu, przed ich
oczami wyłaniała się brama z napisem „Fides et Ratio” (od roku 1999).
Jeszcze tylko kilka kroków po tak zwanym przez uczniów wybiegu i już
byli w środku, a ich oczom ukazywały się dwa piętra z salami lekcyjnymi
opatrzonymi imionami patronów (św. Jana, św. Marka, św. Łukasza,

380

Por. W. Cichosz, Ku pełni człowieczeństwa. Gdyński „Katolik” 1992-2012, Pelplin 2012, s. 11.
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św. Mateusza, św. Andrzeja, św. Jadwigi, św. Maksymiliana i św. Barbary)381,
gabinet dyrektora na półpiętrze, sklepik szkolny tuż przy wejściu do pokoju
nauczycielskiego, aula, nie było jednak sali gimnastycznej. Krótko mówiąc:
mała, kameralna szkoła.
Tak było do dnia 31 sierpnia 1996 roku, kiedy to Gdyńskie Liceum
Katolickie zostało przekazane Paraﬁi Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja
Boboli, której proboszczem do końca stycznia 2011 roku był ks. prałat
dr Andrzej Czerwiński. 26 czerwca 1997 roku ks. arcybiskup Tadeusz
Gocłowski skierował do wspólnoty paraﬁalnej oraz na studia specjalistyczne
z pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim ks. mgra Wojciecha Cichosza,
któremu dwa dni później (28.06.1997) ks. proboszcz powierzył
stanowisko dyrektora. Wicedyrektorem została dotychczasowa dyrektor
mgr Wiesława Zaleska. Od 1 września 1998 roku funkcje wicedyrektorów
pełnili: mgr Iwona Stanisławska (ds. kultury) oraz mgr Piotr Lewandowski
(nadzór pedagogiczny). Pierwszym pracownikiem zatrudnionym przez
nowego dyrektora (na początku lipca 1997 roku) była pani mgr Katarzyna
Szlachcikowska – nauczycielka języka angielskiego, pracująca w szkole do
chwili obecnej.
Uczniów dotknęły niebawem dość radykalne zmiany, gdyż 1 września
1998 roku zarządzeniem księdza dyrektora wprowadzono ujednolicony
strój szkolny (warto zauważyć, że ta decyzja o kilka lat wyprzedziła działania ministra Romana Giertycha, który na mocy uchwały Rady
Ministrów zdecydował o wprowadzeniu jednolitego stroju dla uczniów
w 2006 roku, w ramach programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkołach”382). Decyzja ta wynikała z tradycji właściwej dla szkół kościelnych.

381
Stopniowo sale zmieniły swoje nazwy: św. Jana to późniejsza G1, a obecnie 10; św. Marka – G2 – 9;
św. Łukasza – G3 – 8; św. Mateusza – G4 – 7; św. Andrzeja – G7 – 13; św. Jadwigi – G8 – 14; św. Maksymiliana – G9 –15; św. Barbary – G10 – 16.
382
W Uchwale nr 28/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 potrzebę wdrożenia
jednolitego stroju do szkół podstawowych i gimnazjów uzasadniano następująco: „Wprowadzenie
w szkole jednolitego stroju może mieć znaczenie wychowawcze i budzić wśród uczniów poczucie
wspólnoty, równości, solidarności, a także stanowić element kształtowania przez szkołę własnej
tradycji. Wprowadzenie jednolitego stroju uczniowskiego korzystnie wpłynie na zniwelowanie
widocznych różnic materialnych w szkolnym ubiorze uczniów, umożliwi wyeliminowanie obecności
w szkołach osób niepożądanych, np. dilerów narkotyków” – Załącznik do Uchwały Nr 28/2007
Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007: Rządowy program poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach
i placówkach, VII.5.6 (dostępny Online: https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2007/08/
uchwala_20070306_zalacznik.pdf [dostęp: 01.04.2019]).
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Wdrożone zmiany sprawiły, że szkolne mury wypełniły się jednolicie
ubranymi uczniami i pracownikami: w dni świąteczne obowiązujący
nauczycieli, uczniów i kadrę administracyjną mundur galowy stanowiła
granatowa marynarka z tarczą szkoły, dla chłopców i mężczyzn – spodnie,
dla dziewcząt i kobiet – spódnica, biała koszula, apaszka/krawat, ciemne
buty. W dni powszednie były to biała koszulka polo i granatowa bluza
z logo szkoły. Przez lata w stroju wprowadzano drobne zmiany:
zrezygnowano z apaszek dla pań na rzecz krawatów, zmieniono fason
bluz do stroju codziennego, wprowadzono różne wzory spódnic dla
uczennic gimnazjum i liceum, zrezygnowano z munduru galowego dla
nauczycieli. Od kilku lat obowiązkowym elementem stroju szkolnego jest
również identyﬁkator, który umożliwia wejście do szkoły, a także pełni
funkcję karty bibliotecznej. Jak każda innowacja, także ta, dotycząca
jednolitych strojów i identyﬁkatorów, spotkała się z pewnym sprzeciwem
uczniów, niewątpliwie jednak pobudziła ich wyobraźnię. Świadczy
o tym, opowiedziane z przymrużeniem oka, poniższe wspomnienie:
Przypomniało mi się wprowadzenie identyﬁkatorów. Bardzo się
buntowaliśmy. Całą klasą. Nikt nie chciał „pikać” wchodząc i wychodząc
ze szkoły, nikt też nie chciał nosić identyﬁkatorów na szyi. Różne sposoby
„noszenia – nienoszenia” identyﬁkatorów wymyślaliśmy. Wkładaliśmy je
do plecaków, kieszeni, pod bluzy i bluzki, nosiliśmy je na kilku smyczach
żeby ich widać nie było, zaklejaliśmy nasze zdjęcia i rysowaliśmy w ich
miejscach „usunięte przez ACTA” albo inne tego typu dowcipy. Nie mam
pojęcia, po co robiliśmy te rzeczy, była to chyba chęć buntowania się
przeciwko narzuconym regułom, a że za grzeczni byliśmy, żeby buntować
się np. przeciwko noszeniu całego munduru, to chociaż identyﬁkatorów nie
chcieliśmy nosić. Kolega z klasy stwierdził, że dali nam chipy jak psom,
więc nie chcieliśmy być zachipowani. Z identyﬁkatorami robiliśmy różne
rzeczy, oprócz oczywiście nienoszenia ich, sprawdzaliśmy np. ile kosztuje
przeciętny uczeń Katolika w najbliższym sklepie wielkopowierzchniowym,
do którego gromadnie chodziliśmy podczas przerw. Niestety, okazało się,
że jesteśmy całkowicie bezwartościowi.
W sumie to jak się uczeń nie ma przeciw czemu buntować to niedobrze,
młody człowiek buduje swoją osobowość również na przeciwstawianiu się
innym. Całe szczęście, że wprowadzono te identyﬁkatory, bo inaczej nie
wiem, przeciwko czemu byśmy się musieli buntować.
Niektórzy może buntowali się przeciwko mundurom, mój brat z uporem maniaka nosił czerwoną koszulkę, która wystawała spod białego polo,
ja jednak mundurek kochałam miłością wielką. Paniką napawały mnie
dni niemundurowe, które miały być dla nas nagrodą, traktowałam je jako
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najprawdziwszą karę. Zastanawiałam się, jak ludzie w innych szkołach
mogą żyć bez mundurów. Ja wstawałam rano, wciągałam na siebie jeansy,
polo, bluzę i byłam gotowa do wyjścia. W dzień wolny od standardowego,
szkolnego stroju stałam godzinami przed szafą, bo doskonale wiedziałam,
że jak tylko przekroczę próg szkoły, zostanę zmierzona krytycznym
spojrzeniem koleżanek. Czasem zastanawiałam się, czy mimo wszystko nie
założyć munduru i nie udawać, że zapomniałam… Nigdy jednak się na to
nie zdobyłam.
(A. Matuszczak383)

Dnia 15 listopada 1999 roku, na prośbę społeczności szkolnej, Gdyńskie
Liceum Katolickie otrzymało imię Jana Pawła II. Prace związane z nadaniem
szkole imienia objęły (co pozostało tradycją do tej pory): coroczny konkurs
wojewódzki (wcześniej diecezjalny) o życiu i dziele Jana Pawła II, omawianie
zagadnień poświęconych Patronowi szkoły na zajęciach z historii, języka
polskiego, religii, retoryki i edukacji kulturalnej, gromadzenie zbiorów
książkowych, ﬁlmowych i religijnych dotyczących jego osoby, stworzenie
działu o Papieżu na stronie internetowej szkoły, ustanowienie 16 października
Świętem Szkoły – Dniem Patrona. W 2011 roku, po wyniesieniu Jana
Pawła II na ołtarze jako błogosławionego, Stolica Apostolska ustanowiła
wspomnienie liturgiczne 22 października (dzień inauguracji jego
pontyﬁkatu), w związku z tym Święto Szkoły zostało przeniesione na ten
właśnie termin. Po kanonizacji Patrona do dotychczasowego członu Zespołu
Szkół Katolickich im. Jana Pawła II dodano w 2018 roku przymiotnik
„święty”, pozostawiając w niezmienionej formie jedynie nazwę wygaszanego
Gimnazjum Katolickiego. 1 września 2002 roku Gdyńskie Liceum Katolickie – szkołę niepubliczną – przekształcono, dzięki staraniom ks. dyrektora
i proboszcza paraﬁi oraz przychylności władz miejskich i oświatowych,
w Publiczne Klasyczne Liceum Katolickie, a w 2005 ze względu na stan
prawny (w nazwie konieczna obecność zwrotu „liceum ogólnokształcące”
jako typu szkoły) zmieniono nazwę na Katolickie Liceum Ogólnokształcące.
Historia powstania gimnazjum w Zespole Szkół Katolickich w Gdyni
wiąże się z reformą systemu oświaty po 1989 roku, na mocy której
wprowadzono trzystopniową strukturę szkolnictwa. Wtedy to podjęto

Agnieszka Matuszczak, która obszernie opisała we wspomnieniach szkolne życie gdyńskiego
Katolika, była uczennicą najpierw Gimnazjum Katolickiego (2007-2010), następnie Liceum
(2010-2013), a jako studentka psychologii odbywała w szkole praktyki. 9 maja 2019 roku uzyskała
tytuł zawodowy magistra psychologii.
383
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decyzję o utworzeniu gimnazjum przy Gdyńskim Liceum Katolickim.
Aby szkoła mogła rozpocząć działalność, potrzebna była zgoda władz
kościelnych i oświatowych. Na prośbę ks. Andrzeja Czerwińskiego i dyrektora
Liceum ks. Wojciecha Cichosza, metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski
dnia 10 grudnia 1999 roku wydał stosowny dekret, w którym wyraził zgodę
na powstanie Publicznego Klasycznego Gimnazjum Katolickiego im. Jana
Pawła II. Jego organem prowadzącym została Paraﬁa Rzymskokatolicka
pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłużu. 1 września 2000 roku dzięki
przychylności władz miejskich i oświatowych rozpoczęło działalność
pierwsze i jedyne w Gdyni nieodpłatne gimnazjum katolickie. Uroczysta
inauguracja Publicznego Klasycznego Gimnazjum Katolickiego miała
miejsce 16 października 2000 roku, w dniu Patrona Szkoły. W roku szkolnym 2005/2006 na podstawie Decyzji nr 5/2005 Prezydenta Miasta Gdyni
Wojciecha Szczurka zmieniono nazwę szkoły na Gimnazjum Katolickie
im. Jana Pawła II oraz adres z ul. Rymarskiej 40 na Plac św. Andrzeja 2.
1 września 2002 roku obie szkoły weszły w skład nowej jednostki
organizacyjnej – Zespołu Szkół Katolickich, szkoły publicznej, w której
uczniowie i rodzice nie ponoszą kosztów kształcenia. Ksiądz dr Andrzej
Czerwiński funkcję dyrektora ZSK powierzył ks. dr. Wojciechowi Cichoszowi.
Równolegle z prowadzeniem szkoły ksiądz dyrektor podjął kolejne studia
doktoranckie, tym razem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uzyskując w 2005 roku stopień
doktora nauk teologicznych. Pięć lat później, w roku 2010, w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych. Po upływie kolejnych pięciu lat,
postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2015 roku Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisław Komorowski nadał mu tytuł naukowy profesora.
Rozwój naukowy ks. dyrektora w wymierny sposób przekładał się na rozwój
szkoły. Systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej, dydaktycznej,
psychologicznej i katechetycznej umożliwiało wdrażanie najciekawszych
i najbardziej przydatnych osiągnięć nauki do realizowania praktycznych
działań na stanowisku czy to dyrektora, czy też kanclerza Zespołu Szkół
Katolickich w Gdyni. Tę troskę o rozwój i dobro szkoły dostrzegali uczniowie
i rodzice.
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Każda szkoła ma swoje dobre duchy. Myślę, że Katolik ma lub miał ich
parę. Każdy powie, że szkoła za jego czasów była najlepsza. Niewątpliwie
dobrym duchem jest ks. Profesor Wojciech Cichosz. Szalony to duch,
niespokojny i nieprzewidywalny, jednak to właśnie dodaje szkole smaku.
Niesamowite jest to, że ks. Cichosz pamięta każdego ucznia z imienia
i nazwiska, w większości kojarzy rodziców, wie coś o każdym ze swoich
podopiecznych. W tej szkole nikt nie jest anonimowy i to jest jej walor,
ogromny. Często śmialiśmy się, że Ksiądz jest Ojcem Dyrektorem. Zwrot
ten jest bardzo traﬁony, gdyż „Ojciec Dyrektor” spina w całość Zespół Szkół
Katolickich im. Jana Pawła II. Przecież to właśnie On wymyśla wszelkie nowe
koncepcje, pomysły, wprowadza zmiany, zarządza, ale przede wszystkim
łączy w całość zarówno nauczycieli, jak i uczniów. […] Muszę podkreślić,
że chociaż ks. Wojciechowi tytułów naukowych przybywa, to zawsze każdy
uczeń Katolika powinien mieć przekonanie, że na ks. Profesora zarówno
w kwestiach duchowych, jak i naukowych liczyć może. Nie każda szkoła ma
takiego dyrektora / kanclerza / szarą eminencję, która zawsze znajdzie czas
dla potrzebującego pomocy.
(A. Matuszczak)

W roku 2002, w związku z tym, że szkoła zyskała status placówki
publicznej, co pociągnęło za sobą zwiększenie liczby uczniów, zaistniała
potrzeba adaptacji nowych pomieszczeń. W porozumieniu z proboszczem
paraﬁi pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni ustalono, że część zajęć
lekcyjnych będzie odbywała się w budynku katechetycznym przy ul. Armii
Krajowej 46. Na potrzeby uczniów przeznaczono i wyremontowano pięć
sal. Do dyspozycji oddano również szatnię, bibliotekę, pokój nauczycielski,
sekretariat i kaplicę akademicką, w której o godz. 750 odbywała się modlitwa
poranna. Od 1 września 2002 roku do końca roku szkolnego 2005/2006
w poniedziałki, wtorki i środy mieli tam swoje zajęcia lekcyjne uczniowie
Gimnazjum, natomiast uczniowie Liceum w czwartki i piątki. Ponieważ
lekcje odbywały się w dwóch dosyć oddalonych od siebie budynkach,
dyrektor szkoły powołał w 2002 roku prefekta – ks. Jarosława Dąbrowskiego,
zaś funkcję wicedyrektora powierzył mgr. Piotrowi Lewandowskiemu
(do listopada 2002). W okresie od 1 września 2003 roku do 31 sierpnia
2006 roku funkcję tę pełnił mgr Maciej Meller, a 1 września 2005 roku
na stanowisko wicedyrektora został powołany mgr Dariusz Kruca.
Ranga szkoły i jej dobra opinia w środowisku lokalnym systematycznie
rosła, przybywało też kandydatów, którzy swoją dalszą naukę wiązali
właśnie z tą placówką. W czerwcu 2006 roku ks. prałat A. Czerwiński
podjął decyzję o budowie trójkondygnacyjnego skrzydła szkoły z sześcioma
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salami lekcyjnymi oraz pełnowymiarową salą gimnastyczną. Przygotowano
odpowiednią dokumentację, uzyskano wymagane zezwolenia i 2 lutego
2007 roku rozpoczęto prace. Po mszy św. o godz. 1000 na oczach uczniów
i wiernych zburzono stary budynek przykościelny. Po przygotowaniu terenu
budowy, w tym wykonaniu muru oporowego i wykopów pod fundamenty,
2 kwietnia 2007 roku – w drugą rocznicę śmierci Papieża – nastąpiło
wmurowanie kamienia węgielnego. W mosiężnej tubie umieszczono część
pasa papieskiego św. Jana Pawła II oraz akt erekcyjny, na którym swoje
podpisy złożyli: arcybiskup metropolita gdański Tadeusz Gocłowski,
Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, przedstawicielka Marszałka
Województwa Pomorskiego – Elżbieta Lamparska, ks. prałat Andrzej
Czerwiński, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich – ks. Wojciech Cichosz
oraz główny architekt mgr inż. Michał Majewski. Prace budowlane trwały
do września 2007 roku. Okres rozbudowy budynku to jedyny czas, gdy
w całej historii szkoły zajęcia lekcyjne odbywały się w trybie dwuzmianowym
(01.09.2006 – 30.11.2007).
Otwarcie i poświęcenie nowego budynku nastąpiło po dziesięciu
miesiącach od chwili podjęcia pierwszych prac budowlanych – 30 listopada
2007 roku, podczas obchodów 15-lecia szkoły. Uroczystości rozpoczęły się
mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza
arcybiskupa dr. Tadeusza Gocłowskiego metropolity gdańskiego. Kazanie
wygłosił JE ks. biskup prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga (1940-2012).
Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek, Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz, Przewodniczący
NSZZ „Solidarność” Janusz Śniadek, rektorzy uczelni wyższych (Gdańskie
Seminarium Duchowne, Uniwersytet Gdański, Akademia Wychowania
Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni – dzisiaj Uniwersytet Morski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),
przedstawiciele Rady Rodziców Elżbieta Sierżęga i Mirosław Pietrzak.
Po przemówieniach wszyscy przeszli do nowego gmachu szkoły, aby wziąć
udział w jego poświęceniu i obejrzeć program artystyczny przygotowany
przez nauczycieli i uczniów. Uroczystości zakończyły się wspólną agapą.
Wraz z rozbudową budynku przybywało nowych uczniów, zmieniała
się również obsada kadrowa. W 2007 wicedyrektorem gimnazjum został,
do dzisiaj z sentymentem wspominany przez uczniów i pracowników,
ks. mgr Krzysztof Mudlaﬀ, obecnie dyrektor szkoły katolickiej na gdańskiej
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Zaspie (Zespół Szkół Katolickich im. św. Kazimierza) i doktorant na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dlaczego czas mojej bytności w szkole był tym Złotym Wiekiem Katolika?
Odpowiedź jest bardzo prosta – wszystko za sprawą ks. Krzysztofa Mudlaﬀa.
Nie wiem, czy znajdę słowa, którymi mogłabym to opisać. Jest to człowiek
niesamowitej wiary, charyzmy, rozumu, rozsądku i dobra, które widać
w każdym geście i słowie. Ks. Krzysztof to najlepsza postać, która pojawiła
się w Katoliku, dała mu najwięcej i pozostawiła w nim swoje serce. Był
to ojciec duchowy całej społeczności, wspaniały spowiednik i niesamowity
pedagog. Zbuntowanego ucznia potraﬁł przekonać racjonalnymi
argumentami do zmiany decyzji, zagubioną owieczkę przyprowadzić do
owczarni, stroskanego rodzica pocieszyć a nawet najbardziej rozbrykaną
klasę w trzech słowach doprowadzić „do porządku”. Nie każdy tak potraﬁ,
nie każdy ma do tego predyspozycje. Kiedy byłam w gimnazjum, równoległa
klasa „b” przeszła pod skrzydła ks. Krzysztofa i problemy wychowawcze
od razu się zmniejszyły, nikt sobie z nimi nie radził, nikt, prócz księdza
Krzysia. Wszyscy go kochaliśmy, choć nie każdy poznawał się na wartości
tego wspaniałego kapłana od razu, jedni potrzebowali mniej, drudzy więcej
czasu. Koniec końców wszyscy jednak płakaliśmy po usłyszeniu dekretu
o jego przeniesieniu.
Z ks. Krzysztofem wiąże się wiele ciepłych wspomnień – lekcje religii
w kościele albo ta jedna lekcja w biurze paraﬁalnym (temperatura w DK
była zbyt niska, żeby odbyć tam zajęcia), spowiedzi, podczas których ksiądz
mówił po imieniu i bardzo personalnie. Moja mama zawsze pytała się mnie,
czy nie przeszkadza mi spowiadanie się u wicedyrektora. Faktycznie, może
gdyby to był ktoś inny, ale ksiądz Krzysztof potraﬁł oddzielić jedną „pracę”
od drugiej. Nigdy nie odeszłam od konfesjonału z myślą, że teraz w szkole
Ksiądz będzie patrzył na mnie inaczej. Poza tym to ciepło, ta prawdziwa
nauka, która była realną chęcią pokazania młodemu, często pogubionemu
człowiekowi, że życie wcale nie ma być lekkie, łatwe i przyjemne, ale że
najważniejsze jest potraﬁć zawsze patrzeć samemu sobie prosto w oczy.
Ksiądz Krzysiu czasem zamiast mówić do mnie Agnieszka, mówił „Rybo
moja kochana”. We wszystkim, co robił, odczuwało się takie właśnie czułe
i troskliwe skierowanie na drugiego człowieka. Każdemu życzę znaleźć
takiego przewodnika duchowego, jak wiele więc straciła szkoła…
Uczniowie na początku mówili o wicedyrektorze ks. Mudlaﬀ, stopniowo,
zżywając się coraz bardziej, zaczęliśmy mówić ks. Krzysztof. To jednak ciągle
było dla nas za mało, Ksiądz stawał się całej społeczności coraz bliższy, coraz
bardziej kochany – stąd pojawiający się i w mojej wypowiedzi ks. Krzysiu.
Nie ma jednak nauczyciela bez swojego przezwiska. I ks. Krzysiu go dostał.
Stworzyła go jego klasa, a przejęła cała szkoła i od drugiego roku pracy
ks. Krzysztofa większość mówiła po prostu „Mudi”.
(A. Matuszczak)
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Gdyński Katolik nieustannie podlegał transformacji. Na początku
2011 roku na emeryturę przeszedł ks. prałat dr Andrzej Czerwiński
(uroczyste pożegnanie odbyło się 31 stycznia), a nowym proboszczem
został ks. kanonik Sławomir Decowski (wprowadzenie miało miejsce
6 lutego 2011 roku), którego nazwisko widnieje odtąd pod pieczęcią Organu
Prowadzącego Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni.
1 września 2012 roku w poczet wicedyrektorów, tym razem Katolickiego
Liceum Ogólnokształcącego, została wpisana mgr Alina Wandtke. Kolejny
etap w historii szkoły wiąże się ze zmianą stanowiska ks. Wojciecha Cichosza,
który nieprzerwanie od roku szkolnego 1997/1998 kieruje gdyńskim
Katolikiem i wyznacza kierunki jego pracy oraz rozwoju we wszystkich
obszarach. Wszczynając postępowanie w sprawie uzyskania tytułu
naukowego profesora, z dniem 26 sierpnia 2013 roku został mianowany
radcą ds. formacji, a od 1 września 2015 roku został kanclerzem szkoły.
Warto dodać, że w latach 2013-2016 funkcję dyrektora ZSK pełnił
mgr Dariusz Kruca, a wicedyrektora mgr Alina Wandtke. W 2016 roku
dyrektorem Zespołu Szkół Katolickich oraz dyrektorem Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego pozostał mgr Dariusz Kruca, mgr Alina Wandtke
objęła funkcję dyrektora Gimnazjum Katolickiego, a mgr Magdalena
Wąsik-Kowalska – wicedyrektora. Nowo powstała w roku szkolnym
2017/2018 Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II otrzymała
dyrektora w osobie Dariusza Krucy, którego obowiązki, jako dyrektora
Liceum, przejął mgr inż. Leszek Ciesielski (dotychczasowy wieloletni dyrektor
I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni). Z początkiem
roku szkolnego 2019/2020 ks. prof. Wojciech Cichosz obejmuje ponownie
stanowisko dyrektora, wicedyrektorem Liceum zostaje mgr inż. Leszek
Ciesielski, a wicedyrektorem Szkoły Podstawowej mgr Dariusz Kruca.
Dobrym duchem jest też pan Dariusz Kruca, bardzo wyważona i spokojna
osoba. Ks. Profesor z Panem Dyrektorem stanowią fantastyczne połączenie,
jak ogień i woda. Jak myślę o swoim dyrektorze, wicedyrektorze
z podstawówki, to choć wszyscy zawsze mówili o nich dobrze, to… ja nic
o nich nie wiedziałam tak właściwie. A tutaj sytuacja jest inna. Dyrektor,
za moich czasów wicedyrektor, dawał się poznać uczniom. Wiedzieliśmy,
że jak pan Kruca powie „nie”, to nie ma sensu dyskutować. Każda decyzja
była jednak sprawiedliwa. Jeżeli coś przeskrobałeś, trzeba było ponieść tego
konsekwencje, jednak zawsze odpowiednie do przewinienia. Niezależnie, co
się działo, pan Kruca traktował każdego ucznia z ogromnym szacunkiem,
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nie jak dziecko, które nic nie rozumie, tylko jak rozsądnego, młodego
człowieka, który musi odpowiedzialnie podchodzić do sprawy. Tego właśnie
można się było nauczyć od Pana Dyrektora – solidności, sprawiedliwości
i odpowiedzialności. Jeżeli obiecałaś, że coś zrobisz, to słowa danego
dotrzymać trzeba, przecież honor inaczej ci nie pozwala. Jeżeli na takim
stanowisku jest człowiek, który swoim życiem wyznaje te trzy zasady,
które ukształtowały naszą tożsamość narodową, a mianowicie Bóg, Honor
i Ojczyzna, to wszystko jest na właściwym miejscu.
Pamiętam, jak kiedyś w jeden z trudnych dni w życiu nastolatka, a jak
wiadomo takich jest stosunkowo wiele, siedziałam zapłakana pod jakąś
salą. Już nie pamiętam, co mnie wtedy wprawiło w aż tak fatalny nastrój,
bo płakać publicznie nie mam w zwyczaju. Korytarzem akurat szedł pan
Kruca, zatrzymał się, zapytał, co się stało. Znalazł chwilę, żeby pochylić
się nad uczniem, z którym kiedyś przez semestr miał jedną godzinę zajęć
w tygodniu, więc praktycznie nieznanym, zapytał, co się dzieje, czy chcę
porozmawiać, a może potrzebuję pomocy...
(A. Matuszczak)

Rok 2017 przyniósł w polskiej edukacji zmiany, które odbiły się echem
także w gdyńskim Katoliku. W murach szkoły 1 września po raz pierwszy
pojawili się młodsi uczniowie. W związku z wydłużeniem nauki w szkole
podstawowej i rozpoczęciem procesu wygaszania gimnazjum zdecydowano
się otworzyć progi Zespołu Szkół Katolickich najpierw uczniom klasy
czwartej, piątej, szóstej i siódmej. Rok później część budynku wydzielono
na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej. Klimat szkoły wyraźnie się zmienił: zniknął podział na sale G i L, na korytarzach pojawili się jakże ruchliwi
i pełni animuszu młodsi uczniowie, swoim temperamentem i ekspansywnością wprawiając w zadziwienie starszych kolegów. Jak pokazuje
prowadzona w szkole statystyka, nabór do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II systematycznie rośnie (w roku szkolnym
2017/2018 – 177 uczniów, a w roku szkolnym 2018/2019 – 306).
Pomimo tak diametralnych zmian, szkoła nadal zapewnia uczniom doskonałe warunki do nauki. Dzięki zaangażowaniu i staraniom ks. proboszcza
i dyrekcji szkoły w budynku panują warunki zapewniające wspólnocie
gdyńskiego Katolika bezpieczny i komfortowy pobyt w miejscu nauki
i pracy. Uczniowie mają do dyspozycji 17 sal lekcyjnych, w tym dwie pracownie komputerowe i pracownię chemiczną z dygestorium (w których
wyposażeniu ma swój udział fundacja Renovabis) oraz pracownię biologiczną. Na przestrzeni lat udało się doposażyć pracownię ﬁzyczną i bibliotekę
szkolną, która istnieje od początku funkcjonowania szkoły. Początkowo
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jej zbiory liczyły zaledwie kilkadziesiąt pozycji: w roku 2006 – ok. 600,
a obecnie – dzięki niezłomnym staraniom p. Henryki Kuchta, po prostu pani
Heni, jak mówią wszyscy – ponad 10 tys. egzemplarzy. Dzięki życzliwości
wielu osób (zwłaszcza jednego z dyrektorów Stoczni Gdynia, jednocześnie
paraﬁanina wspólnoty św. Andrzeja Boboli w Gdyni) udało się pozyskać
znaczne zbiory z likwidowanej stoczniowej biblioteki zakładowej. W latach
2002-2005 mieściła się w jednym pomieszczeniu z Biblioteką Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Armii Krajowej 46 w Gdyni, kiedy
to uczniowie mogli korzystać zarówno z księgozbioru biblioteki szkolnej,
jak i biblioteki UKSW. W marcu 2006 roku dyrekcja szkoły podjęła
decyzję o powrocie biblioteki na Obłuże, choć nie był to kres jej wędrówki.
Początkowo umieszczona w ustronnej części sali 11, przewędrowała
po kilku miesiącach do sali K1 na zapleczu kościoła, by po zakończeniu
rozbudowy budynku szkoły zagościć od roku szkolnego 2007/2008
w tajemniczej sali nr 5. Jej tajemniczość sprowadzała się do tego, że zamiast
numeru na drzwiach pojawiła się tabliczka „Biblioteka”, a lokalizacja
sali nr 5 należała do serii pytań podchwytliwych w różnych konkursach
i quizach dla uczniów. Pomieszczenie biblioteki wypełniają półki z książkami, szafy zawierające materiały audiowizualne i multimedialne, stanowiska
centrum multimedialnego ze stałym dostępem do Internetu, skanerem
i drukarką oraz niewielka czytelnia. Księgozbiór zawiera lektury szkolne,
literaturę piękną, wydawnictwa informacyjne, opracowania metodyczne dla
nauczycieli, czasopisma a także pozycje z różnych dziedzin wiedzy objętych
programem nauczania. W ostatnich latach wzbogacono ofertę literatury
dla dzieci i młodzieży oraz poszerzono zbiór multimediów (zwłaszcza
w zakresie ekranizacji lektur szkolnych, historii i religii). Ze względu na funkcjonowanie szkoły podstawowej konieczne było poszerzenie zbioru
o literaturę dla tej grupy uczniów. Wraz z wprowadzeniem dotacji MEN
na podręczniki zakres prac znacząco się zwiększył, jednak uczniowie już
od pierwszego dnia nauki w nowym roku szkolnym w pełni mogą z nich
korzystać. Całość prac ewidencyjnych przyspiesza program biblioteczny
MOL NET+. Dzięki niemu czytelnicy mają możliwość przeglądania online
katalogu biblioteki, zakładanie własnych kont czytelnika oraz dokonywania
rezerwacji książek. Za działalność biblioteki odpowiadały kolejno:
mgr Iwona Stanisławska, mgr Joanna Meller oraz mgr Henryka Kuchta.
Ważne miejsce w działalności biblioteki pełni tak zwany aktyw biblioteczny,
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który tworzą uczennice i uczniowie szkoły. Ich aktywność w dbaniu
o pomieszczenie biblioteki, pomoc w porządkowaniu zbiorów i opieka nad
nowymi czytelnikami jest bardzo potrzebna w codziennym funkcjonowaniu
szkolnej biblioteki.
Uczniowie korzystają również z siłowni i sali gimnastycznej. Zapewne
wielu pamięta czasy, kiedy na lekcje trzeba było jeździć do budynku NSPJ,
wspinać się po schodach do sali usytuowanej pod chórem w budynku
kościoła św. Andrzeja Boboli czy marznąć w pomieszczeniu pieszczotliwie
zwanym przez uczniów „kostnicą”. Od ponad dziesięciu lat gmach szkoły
jest klimatyzowany, a jego użytkownicy mogą cieszyć się budynkiem na
miarę XXI wieku.
Powyższe opisy odnoszą się do sfery materialnej szkoły, ale najistotniejszą
jej składową są uczniowie. Szkoła jest bowiem przede wszystkim instytucją
o charakterze kształcącym i wychowującym. Jako placówka katolicka,
w której obecny jest personalistyczny system wychowania, promuje
koncepcję szkoły-wspólnoty (wspólnoty uczniów, rodziców i nauczycieli).
Taką szkołę charakteryzują zdrowe relacje międzyosobowe, które sprzyjają
skutecznemu i solidarnemu wychowaniu młodego pokolenia384. Jednak nawet
najkorzystniejsze relacje międzyosobowe i doskonałe warunki techniczne
placówki szkolnej nie są w stanie zapewnić zrównoważonej formacji młodego
człowieka. Dziecko należy do rodziców i to rodzice je wychowują, a nauczyciel
jedynie ich w tym procesie wspomaga. Dziecko nigdy nie było ani nie
jest – co należy z pełną odpowiedzialnością podkreślić – własnością szkoły.
Zadaniem szkoły jest przekazywanie wiedzy, wskazywanie pożądanych
wzorców osobowych, rozwijanie osobowości, a w wymagających tego
kryzysowych sytuacjach – udzielanie wsparcia i poszukiwanie pomocnych
rozwiązań, gdy rodzina nie jest w stanie samodzielnie uporać się z pojawiającymi się problemami wychowawczymi385. Dopiero solidarna i odpowiedzialna postawa, otwarta na mądrość ewangeliczną, dialog i współpracę
każdego z wymienionych podmiotów buduje tożsamość szkoły386.

Por. W. Cichosz, Nauczyciel świadkiem wiary w szkole katolickiej, art. cyt., s. 32.
Por. tenże, Pasja etosu nauczyciela, „Universitas Gedanensis” 2001, nr 2 (24), s. 49-57.
386
Por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce,
Kraków 2001, nr 153.
384
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2. Szkoła jako wspólnota rodziców, nauczycieli i uczniów
Jacques Maritain twierdził, że „dobrem wspólnym jest w istocie swej
prawidłowe życie ziemskie gromady, całości składającej się z osób ludzkich – znaczy to, że dobro to jest jednocześnie materialne i moralne”387.
W myśl przytoczonej deﬁnicji dobro wspólne jest przede wszystkim
prawością życia, celem samym w sobie, dobrem, nazywanym przez dawnych
ﬁlozofów bonum honestum, dobrem o wspólnej wartości, przy czym dobrem
nadrzędnym jest osiąganie doskonałości i wolności duchowej388. Wychowanie
dzieci i młodzieży ze swej natury jest zadaniem dorosłych. Zarówno
na rodzicach, jak i nauczycielach spoczywa obowiązek odkrywania wraz
z wychowankami świata i przygotowywania ich do dokonywania
odważnych i odpowiedzialnych wyborów. Działania te można podejmować
jedynie we wspólnocie: uczniów, rodziców i nauczycieli. Tak postrzeganej
szkoły-wspólnoty nie można analizować ani w perspektywie dóbr
prywatnych, ani też należących do całości – dóbr ucznia, dóbr rodzica
czy też dóbr nauczyciela. Jest to rzeczywistość, którą należy rozumieć jako
wspólne życie osobowe.

2.1. Rodzice
„Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są
obowiązani do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za
pierwszych i głównych jego wychowawców. To zadanie wychowawcze
jest tak wielkiej wagi, że jego ewentualny brak z trudnością dałby się

J. Maritain, Humanizm integralny. Zagadnienia doczesne i duchowe nowego świata chrześcijańskiego,
dz. cyt., s. 99-100.
388
Jacques Maritain wyjaśnia tę kwestię następująco: „Nie jest zadaniem społeczności politycznej
prowadzić osobę ludzką do doskonałości duchowej i do pełnej wolności autonomicznej. Jednakże
społeczność polityczna jest z istoty swej przeznaczona, z racji samego swego celu ziemskiego,
do rozwijania warunków środowiska, które doprowadzą w taki sposób zbiorowość do stopnia
życia materialnego, intelektualnego i moralnego odpowiedniego dla dobra i pokoju całości, aby
każda osoba znalazła w niej pozytywną pomoc w stopniowym zdobywaniu pełnego życia osoby
i wolności duchowej” – J. Maritain, Humanizm integralny, dz. cyt., s. 100. Por. tenże, Osoba ludzka
i społeczeństwo, dz. cyt., s. 339; W. Cichosz, Chrześcijańska koncepcja społeczeństwa personalistycznego
w myśli współczesnych dialogików, art. cyt., s. 147-148.
387
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zastąpić”389. Zawarta w przywołanych wskazaniach Ojców Soborowych myśl
wyraźnie wskazuje na priorytetową rolę rodziców w wychowaniu własnego
potomstwa. Pogłębia ją św. Jan Paweł II, a Dyrektorium Katechetyczne
Kościoła Katolickiego w Polsce przypomina, że we wspomnianym procesie
rodzice mogą oczekiwać pomocy ze strony szkoły, która „służy rodzinie
i społeczeństwu, wypełniając zadania wynikające z zasady pomocniczości”390
oraz Kościoła w zakresie wychowania religijnego. Przywołane wskazania
Magisterium Ecclesiae pokazują, że to przede wszystkim od kondycji rodziny
i zaangażowania rodziców zależy wychowanie dzieci i młodzieży oraz kształt
przyszłych pokoleń. Należy zatem tej problematyce poświęcić nieco uwagi.
Powołaniem rodziny jest wybór dobra, życia i miłości, której źródłem jest
Chrystus391. Święty Jan Paweł II w Familiaris consortio wskazywał na cztery
podstawowe zadania rodziny: tworzenie wspólnoty osób, służba życiu, udział
w rozwoju społeczeństwa, uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła392.
Właśnie w rodzinie dziecko doświadcza pierwszych wzorców wspólnoty,
które oddziałują na nie przez całe życie, toteż tak ważne jest doświadczenie
jedności, w której „kocha się człowieka z racji, że jest człowiekiem, tym
jedynym, niepowtarzalnym, że jest osobą”393. Doświadczenia i nawyki
wyniesione z pierwszego okresu rozwoju człowieka na trwałe kształtują
przyszłą postawę społeczną. W rodzinie od najmłodszych lat małżonkowie
przekazują dzieciom wartości moralne i religijne, wzorce zachowań
społecznych, uczą empatii i szacunku względem drugiego człowieka394.
Rodzice, dla których ważne są wartości wynikające z wiary katolickiej, którzy

Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis”,
dz. cyt., 3. Kodeks prawa kanonicznego ujmuje tę prawdę następująco: „„Rodzice mają najcięższy
obowiązek i najpierwsze prawo troszczenia się zgodnie, według swoich możliwości, o wychowanie
potomstwa zarówno ﬁzyczne, społeczne i kulturalne, jak i moralne oraz religijne” – Kodeks prawa
kanonicznego, Poznań 1984, kan. 1136.
390
Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce,
dz. cyt., 83. Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny w świecie współczesnym
„Familiaris consortio”, Rzym 1981, 17.
391
Pogłębiona problematyka rodziny i jej kondycji we współczesnym świecie w: W. Cichosz,
Wartość rodziny chrześcijańskiej w dobie współczesnych przemian kulturowo-postindustrialnych.
Od rodziny nuklearnej do rodziny globalnej, „Studia Włocławskie” 2012, t. 14, s. 248-266.
392
Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny w świecie współczesnym „Familiaris
consortio”, Rzym 1981, 17.
393
D. Bunia, Kościół w dialogu z młodymi. Studium pastoralno-homiletyczne na podstawie nauczania
św. Jana Pawła II podczas Światowych Dni Młodzieży, Kraków 2017, s. 97.
394
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, dz. cyt., 2207.
389
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kierują się wzorcami czerpanymi z Biblii i Magisterium Ecclesiae, doskonale
pojmują, że to oni są pierwszymi, najważniejszymi i niezastępowalnymi
wychowawcami i przekazicielami wzorów postaw. To właśnie przez rodzinę,
którą św. Jan Paweł II postrzegał jako centrum i serce cywilizacji miłości,
toczy się historia człowieka, historia zbawienia ludzkości, przyszłość świata
i Kościoła395. Wypowiedziane wiele lat temu przez św. Jana Pawła II słowa,
że „życie całych społeczeństw, narodów, państw, Kościoła, zależy od tego czy
cała rodzina jest pośród nich prawdziwym środowiskiem życia i środowiskiem
miłości”396 w pełni znajdują swoje potwierdzenie we współczesnym świecie.
Rodzina jest pierwowzorem każdego społecznego porządku, wspólnotą,
w której obywatele rodzą się i odnajdują pierwsze wzorce cnót społecznych,
pielęgnowanych i rozwijanych w kolejnych latach życia dziecka w solidarnej
współpracy z przedszkolem i szkołą. Ponieważ rodzina, na mocy swej natury,
nie zamyka się w sobie, lecz otwiera na innych – zarówno na inne rodziny,
jak i społeczeństwo w wymiarze globalnym – cnoty te stanowią o życiu
i rozwoju całej ludzkości397.
Należy pamiętać o jeszcze jednej, jakże istotnej roli. Rodzina została
powołana do tworzenia „Kościoła domowego”398, a tym samym do
uczestnictwa w oﬁerze Chrystusa399, jest też podstawowym środowiskiem,
w którym osoba ludzka funkcjonuje od urodzenia do śmierci. Właśnie rodzina
w szczególny sposób oddziałuje na wychowanie jednostki, rozpoznawanie
jej powołania i wspieranie w jego wypełnianiu400. W rodzinie, w której
obecna jest miłość, szacunek względem drugiej osoby, która funkcjonuje
na wzór Świętej Rodziny, w naturalny sposób przekazywane są wartości
moralne i religijne, dokonuje się ewangelizacja i wychowanie w wierze oraz

395
Por. Jan Paweł II, Rodzina, w: Nauczanie moralne Jana Pawła II, red. A. Korba, Radom 2006,
s. 90-91.
396
Tenże, Apel Jasnogórski, Jasna Góra, 5 czerwca 1979, w: Jan Paweł II, Musicie od siebie wymagać,
Poznań 1984, s. 126.
397
Por. Benedykt XVI, Rodzina wspólnotą pokoju. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2008
roku, „L’Osservatore Romano” 2008, nr 1(299), s. 5; W. Cichosz, Wartość rodziny chrześcijańskiej
w dobie współczesnych przemian kulturowo-postindustrialnych…, art. cyt., t. 14, s. 248-266.
398
Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, Rzym 1964, 11;
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny w świecie współczesnym „Familiaris consortio”,
dz. cyt., 21.
399
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, dz. cyt., 2205.
400
Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny w świecie współczesnym „Familiaris
consortio”, dz. cyt., 2.
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przygotowanie do odpowiedzialnego i rozumnego uczestnictwa w życiu
społecznym401.
Na kondycję współczesnej rodziny niewątpliwie ogromny wpływ mają
dokonujące się przemiany cywilizacyjne, które konfrontują ją z wielorakimi
pozytywnymi, ale też negatywnymi oddziaływaniami. Trudno byłoby
nie dostrzegać korzystnych aspektów dokonującego się postępu. Są nimi
niewątpliwie: wzrost komfortu życia – dostęp do dóbr materialnych402,
kulturalnych, możliwość korzystania z szerokiego wachlarza usług, w tym
rozwijającego się i nowoczesnego systemu ochrony zdrowia, możliwość
realizowania swoich aspiracji przez wszystkich członków rodziny403. Rozwój
nauki i postęp techniczny, które niosą ze sobą liczne korzyści zarówno dla
poszczególnych jednostek, jak i całych społeczeństw, wpływają jednak także
na rosnące dysproporcje w dostępie do tych osiągnięć. Sytuacja rodziny jest
ściśle związana ze stopniem rozwoju kraju zamieszkania, jego urbanizacji,
uprzemysłowienia czy też położenia geopolitycznego i podatności
na wpływy zewnętrzne404.
Narastające zarówno wewnątrz poszczególnych społeczności, jak i w przestrzeni ogólnoświatowej przemiany społeczne i pojawiające się dysproporcje
w naturalny sposób oddziałują także na rodzinę. O ile jeszcze niedawno
więzi wewnątrzrodzinne były rozbudowane, o tyle obecnie przeważa – jak
to określa Norman Goodman – „rodzina nuklearna”, którą tworzą dwie
osoby dorosłe i własne lub adoptowane dzieci405. Coraz częściej tę małą
rodzinę zaczyna zastępować wspólnota, którą tworzy jeden rodzic i dzieci,
rodziny bezdzietne, związki partnerskie czy też pary homoseksualne.
Kolejnym czynnikiem oddziałującym na zmiany w rodzinie jest industrializacja i postindustrializacja, która pociąga za sobą wzrost potrzeb
konsumpcyjnych406. Ten proces skutkuje zmianą układu ról społecznych:
zanika zróżnicowanie obowiązków przypisywanych w rodzinie mężczyźnie
i kobiecie na rzecz solidarnego współdziałania407. W ślad za Dariuszem
Por. W. Cichosz, Wartość rodziny chrześcijańskiej w dobie współczesnych przemian kulturowo-postindustrialnych…, art. cyt., s. 248-266.
402
Por. S. Jasionek, W świetle wiary…, dz. cyt., s. 274-280.
403
Por. H. Krzysteczko, Modele i wartości rodziny dawnej i współczesnej, w: Rodzina. Historia
i współczesność, red. W. Korzeniowska, U. Szuścik, Kraków 2005, s. 135.
404
Por. S. Jasionek, W świetle wiary…, dz. cyt., s. 92-93; F. Adamski, Socjologia małżeństwa
i rodziny, Warszawa 1984, s. 207-208.
405
Por. N. Goodman, Wstęp do socjologii, red. A. Fabiś, Poznań 2001, s. 183-184.
406
Por. S. Jasionek, W świetle wiary…, dz. cyt., s. 303-305.
407
Por. Nauki o rodzinie w służbie ewangelizacji, red. K. Majdański, Warszawa-Łomianki 1995, s. 29.
401
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Koteckim warto przypomnieć, że nauczanie Kościoła w żaden sposób „nie
zakłada niższości którejkolwiek z płci ani podporządkowania sobie kobiety
przez mężczyznę. Wyprowadzenie takich wniosków byłoby pogwałceniem
przesłania biblijnego”408.
Dokonujący się postęp oraz rozwój technologii (w tym informacyjnej
i komunikacyjnej) pociąga za sobą zderzenie się różnych kultur i zacieranie
wewnętrznej autonomii. Postępująca atomizacja społeczna i liberalizacja
życia społecznego w sferze moralności i obyczajowości powoduje, że dotychczasowe normy religijne coraz rzadziej stają się wyznacznikiem postępowania.
Na pierwszym miejscu stawiane są przede wszystkim cele i potrzeby
jednostki, a nie rodziny i społeczeństwa, co często negatywnie oddziałuje
na ich kondycję409. Celnie oddaje tę sytuację św. Augustyn, gdy stwierdza,
że jest ona konﬂiktem między dwiema miłościami: miłością Boga, posuniętą
aż do wzgardzenia sobą i miłością siebie, posuniętą aż do pogardy Boga410.
Człowiek jako osoba wolna, która tę wolność otrzymała od Boga,
ma prawo wyboru drogi życiowej. W świecie zagrożeń i niesprzyjających
okoliczności, licznych powabów ponowoczesnych trendów i przemian,
warto uważnie decydować w kwestii podejmowanych działań, poglądów
i pragnień. Rodzice chrześcijańscy, podążając drogą polepszenia warunków
bytowych, powinni pamiętać również o rozwoju duchowym, sięgać do
rozwiązań, które podpowiada Biblia, czerpać natchnienie do pokonywania
trudnych sytuacji w bliskiej relacji z Bogiem. Rodzice, dla których ważny
jest integralny rozwój dziecka, w naturalny sposób podejmują współpracę
ze wszystkimi podmiotami, które uczestniczą w tym procesie. W tej
perspektywie rodzice chrześcijańscy, w trosce o integralny rozwój swojego
potomstwa, starają się wybierać dla swych dzieci te szkoły, w których obecne
są wartości wynikające z wiary katolickiej.
Szkoła jest miejscem, w którym dziecko ma możliwość wzrastania
i rozwoju, i jako instytucja została powołana do pomocy rodzicom w dziele
wychowania. Dlatego konieczna jest świadoma i odpowiedzialna współpraca
408
D. Kotecki, „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” (por. Rdz 1,27) – zróżnicowanie płciowe
w Nowym Testamencie, „Pedagogika Katolicka” (11) 2012, nr 2, s. 129. Por. S. Jasionek, W świetle
wiary…, dz. cyt., s. 284.
409
Por. Z. Tyszka, Rodzina współczesna – jej geneza i kierunki przemian, w: Rodzina współczesna,
red. M. Ziemska, Warszawa 2005, s. 197; Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele
w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, dz. cyt., 47.
410
Por. W. Cichosz, Wartość rodziny chrześcijańskiej w dobie współczesnych przemian kulturowo-postindustrialnych..., art. cyt., s. 264.
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obu podmiotów wychowujących. Na jej znaczenie wskazał papież Franciszek
podczas audiencji dla członków Włoskiego Stowarzyszenia Rodziców
w 50-lecie jego istnienia: „Zachęcam was do podtrzymywania i umacniania
zaufania do szkoły i nauczycieli: bez nich bowiem ryzykujecie, że pozostaniecie
sami w wychowywaniu i będziecie coraz mniej zdolni do stawienia czoła
nowym wyzwaniom edukacyjnym, które niesie ze sobą współczesna
kultura, społeczeństwo, mass media, nowe technologie. Nauczyciele,
podobnie jak wy, każdego dnia są zaangażowani w wychowywanie waszych
dzieci. Jeżeli uprawnione jest wskazywanie na ich ewentualne braki, to
czymś koniecznym jest wspieranie ich, jako najlepszych sprzymierzeńców
w procesie wychowawczym, w którym wspólnie winniście uczestniczyć”411.
W Zespole Szkół Katolickich w Gdyni rodzice są nieustannie obecni
w życiu szkoły – czy to poprzez działania w ramach Rady Rodziców
(por. Aneks 20), czy też aktywność indywidualną oraz odbywające się raz
w miesiącu spotkania z dyrekcją i wychowawcami. Podczas nich mają
możliwość rozmowy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych
przedmiotów, są informowani o postępach edukacyjnych uczniów, ich
aktualnych sukcesach lub problemach oraz nowościach w szkole. Dzięki
temu rodzice mogą aktywnie włączyć się w działania szkoły, nie czują
się też pozostawieni sami sobie z przeróżnymi problemami i na bieżąco
mogą nadzorować postępy swych pociech. Ważnym elementem spotkań
są działania ewangelizacyjne, których celem jest uświadomienie roli
rodziny i wiary w wychowaniu młodego pokolenia412. Włączenie rodziców
w tworzenie i realizację szkolnego programu wychowawczego oraz zapraszanie do aktywnego towarzyszenia w procesie wychowawczym umożliwia
wychowanie w duchu wartości wyznawanych przez rodziców, ale też
w zgodzie z zadaniami statutowymi szkoły, jej specyﬁką i powołaniem413.
Łatwo zauważyć, że takie wzmocnienie wpływów działa niezwykle
dopingująco, a w połączeniu z motywacją ucznia do własnego rozwoju
odgrywa ważną rolę w kształtowaniu jego obecnej i przyszłej postawy. W tym
procesie, co należy z całą mocą powtórzyć, niezwykle ważną rolę odgrywa
stała i aktywna współpraca wszystkich podmiotów odpowiedzialnych
za wychowanie młodego pokolenia. Rola rodziców w tym względzie jest
ogromna, choć często niedoceniana.

Franciszek, Spotkanie zWłoskim Stowarzyszeniem Rodziców.Watykan 07.09.2018, https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2018-09/papiez-spotkanie-stowarzyszenie-rodzicow.html [dostęp: 09.05.2019].
412
Por. W. Cichosz, Ku pełni człowieczeństwa…, dz. cyt., s. 127.
413
Por. S. Dziekoński, Wychowanie we współczesnej edukacji, Warszawa 2013, s. 128; 137-158.
411
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2.2. Nauczyciele
Każdy proces formacji chrześcijańskiej dokonuje się przez człowieka:
rodziców i wychowawców (nauczycieli i pracowników administracji) – ich dobroć, miłość, cierpliwość, empatię, bezinteresowność, radosne
usposobienie, pracowitość, czyli przez osobiste świadectwo. Papież Pius XI
w encyklice O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży „Divini illius magistri”
pisał symptomatyczne słowa: „Zbawienne skutki szkół zawdzięcza się jednak
nie tyle dobrym ustawom w dziedzinie szkolnictwa, co dobrym siłom
nauczycielskim. A dobrą siłą nauczycielską jest ten, kto zdobył gruntowne
przygotowanie zawodowe, doskonale opanował przedmiot, którego ma uczyć,
i posiada potrzebne kwaliﬁkacje umysłowe i moralne. Nauczyciel dobry
pała czystą miłością ku powierzonej sobie młodzieży, której to miłości
źródłem jest Bóg. Dobry nauczyciel miłuje dzieci tak, jak Jezusa Chrystusa
i Kościół jego, – wszak młodzież, to dzieci ich najdroższe – i właśnie dlatego
leży mu na sercu prawdziwe dobro rodzin i ojczyzny”414. To stanowisko
uzupełnia wypowiedź św. Pawła VI, który zwraca uwagę na jeszcze jeden
niezbędny warunek: „Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków,
aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami”415.
Przytoczone zdanie zdaje się zawierać istotę zawodu nauczyciela. Tym bardziej
w szkole katolickiej pedagog powinien być dla swojego wychowanka
mistrzem i autorytetem, świadkiem, który poprzez swoją dojrzałą postawę
stawia sobie za cel nie tylko przekazanie wiedzy, ale podejmuje też trud
pełnego, integralnego rozwoju powierzonych jego trosce uczniów416.
Niezależnie od historycznego kontekstu i kultury, niezależnie od
światopoglądu i ﬁlozoﬁi, wychowawca powinien być otwarty na triadę:
dobra, prawdy i piękna, którą kard. Stefan Wyszyński ubrał w wypełnione
treścią słowa: „Nauczycielu dobry, prawdę czyń w miłości”. W szkole, tym
bardziej szkole katolickiej, nauczyciel musi dbać o doskonalenie warsztatu

414

Jego Świątobliwości Piusa PP. XI Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży („Divini
illius magistri”) z dnia 31 grudnia 1929 r. na nowo z łacińskiego przełożył i objaśnieniami opatrzył
x. Jan Korzonkiewicz, Warszawa 1932, s. 87-88. Por. W. Cichosz, Nauczyciel świadkiem wiary w szkole
katolickiej, art. cyt., s. 35.
415
Paweł VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym „Evangelii nuntiandi”,
Rzym 1975, 41.
416
Por. A. Królikowska, E. Miśkowiec, Mistrz czy funkcjonariusz. Reﬂeksje pedeutologiczne,
w: Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna…, dz. cyt., s. 513; W. Cichosz, J. Lisica, Teologia edukacji
w świetle myśli ks. prof. Zbigniewa Marka, w: Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna…, dz. cyt., s. 95.
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pracy, rozwijać wiedzę z zakresu aktualnych metod kształcenia i wychowania,
posługiwać się nowoczesnymi technikami i środkami nauczania, ale musi
też świadczyć swoją postawą, która ma źródło w Osobie Jezusa Chrystusa.
We współczesnym kontekście pluralistycznym, obecnym niemal wszędzie
myśleniu ponowoczesnym, wypracowanie poprawnej etycznie postawy
nastręcza wielu problemów zarówno w kwestii wychowania dzieci
i młodzieży, jak i formowania postaw ludzi dorosłych. To, co jeszcze niedawno
było oczywiste, pod wpływem dokonujących się przemian wyzwoliło
ducha swobody i dowolności. Postawy patriotyczne i prawdy uniwersalne
(sprawiedliwość, szlachetność, oﬁarność, dyscyplina, wymaganie od siebie
i innych) coraz częściej wydają się być nienowoczesne i nieaktualne.
Tym bardziej konieczne jest dysponowanie nimi przez nauczyciela oraz
umiejętność wskazywania na wymienione powyżej wartości i uzasadnianie
potrzeby ich przestrzegania. Jak pisał św. Jan Paweł II, źródłem wszystkich
wartości jest Bóg, który w Chrystusie objawił wolę postępowania moralnego – i to Bóg jest najwyższą wartością417. Współcześnie opowiadanie
się za taką wartością nie jest modne, toteż jedynie autentyczna postawa
świadectwa stanowi argument, który jest w stanie przekonać młodzież do
wyboru służenia Prawdzie, wyboru dobra – nie zła418.
Nietrudno zgodzić się z przekonaniem, że nauczyciele i wychowawcy
to osoby w sposób szczególny odpowiedzialne za innych. Kluczowego
znaczenia nabiera tu termin „pasja”, rozumiany jako „czynienie daru
z siebie” bądź jako „męka”. Być nauczycielem – to prawdziwie osobowa
odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka, za przyszłość ojczyzny.
O ile kiedyś autorytet otrzymywało się wraz ze stanowiskiem, to obecnie
zdobywa się go własną postawą – reprezentowanymi wartościami, posiadaną
wiedzą, zgodnością teorii i praktyki, jednym słowem – świadectwem419.
Dobry nauczyciel musi zatem nieustannie doskonalić swoje umiejętności
dydaktyczne, stosować w nauczaniu nowoczesne metody kształcenia,

Por. Jan Paweł II, Encyklika o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła
„Veritatis splendor”, Rzym 1993, 8-9.
418
Por. P. Góralczyk, Szczególne powołanie nauczyciela, „Studia Gdańskie” 2005-2006, t. 18-19,
s. 149-155; S. Jasionek, W świetle wiary…, dz. cyt., s. 97-99.
419
Słowem, które właściwie określa taką postawę jest etos, deﬁniowany jako „system wartości
moralnych; normy, wzorce postępowania, charakteryzujące styl życia i charakter danej grupy
społecznej, stanowiące o jej odrębności” – Słownik współczesnego języka polskiego, t. 1, red. A. Sikorska-Michalak, O. Wojniłko, Warszawa 1998, s. 241.
417
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uczenia i wychowania. Jednakże nie same techniki pozwalają osiągnąć
zamierzony cel. „Silną pozycję” w szkole nauczyciel musi wypracować sobie
sam: to, kim jest i jak spełnia swoje „bycie nauczycielem i wychowawcą”
określa jego autentyczna postawa. Mistrzem, nauczycielem-pasjonatem jest
bowiem ten, kto żyje tym, co robi420.
We współczesnej kulturze rozproszenia, nieciągłości, powierzchowności
i różnic421, bycie nauczycielem jest swoistym wyzwaniem422. Powszechny
obecnie relatywizm sprawia, że nic nie jest już oczywiste i jednoznaczne.
Ta prawda nie omija również edukacji i postrzegania w niej nauczyciela.
Współczesny człowiek skupia się bowiem na braniu, a nie dawaniu od
siebie, na kiczu i sloganach. Młody człowiek jest nieustannie atakowany
przez propagatorów łatwego i niewymagającego wysiłku stylu życia. Mając
świadomość ufności, która jest cechą charakterystyczną młodości i braku
doświadczenia, mądry nauczyciel powinien tak prowadzić ucznia, aby pomóc
mu dostrzec ułudę i nierzetelność oferowanych propozycji i formułowanych
sądów. Dobry nauczyciel, który dla wychowanków jest mistrzem, wspólnie
z powierzonymi mu uczniami poszukuje zatem prawdy, dzieli się nią i wraz
z nimi odczuwa satysfakcję z jej odnalezienia423.
Szkoła katolicka, której działalność ściśle koresponduje z pedagogiką
personalistyczną, szanuje godność każdej osoby ludzkiej. Ta prawda
sprawia, że wychowanie jest ciągłym wzbudzaniem osoby (maieutyka),
jest „byciem dla drugich”, „wychowaniem ku wolności”, służbą, której
celem jest rozwój człowieka – tak ucznia, jak i nauczyciela. Wzorem takiej
postawy jest model promowany na kartach Biblii. W Starym Testamencie
Bóg wychowawca był ze swoim ludem i dla swego ludu, ale jednocześnie
szanował jego wolność. W Nowym Testamencie wychowanie ku wolności
zostało przez Chrystusa wyniesione na jeszcze wyższy poziom za sprawą
modelu wychowania w duchu proegzystencji (bycia dla drugich, czynienia
daru z siebie). Motywem przewodnim tego modelu jest zasada miłości:
człowiek sam godzien miłości może też nią się dzielić. Ta myśl przyświeca
nauczycielowi w szkole katolickiej, dla którego wychowanie jest aktem
Por. W. Cichosz, Tożsamość szkoły i katechety w obliczu współczesnych wyzwań kulturowych, art.
cyt., s. 89; S. Decowski, Przeszedł dobrze czyniąc. Ks. Henryk Mross (1928-2000), Pelplin 2001, s. 70.
421
Por. T. Szkudlarek, Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Kraków
1993, s. 90.
422
Por. W. Cichosz, Postmodernistyczny dyskurs o wolności we współczesnej edukacji, art. cyt.
423
Por. tenże, Tożsamość szkoły i katechety w obliczu współczesnych wyzwań kulturowych, art. cyt., s. 90.
420
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miłości na wzór tej, jaką został umiłowany przez Boga każdy człowiek424.
Nauczyciel nie może przyjmować postawy najemnika, urzędnika lub funkcjonariusza. Taka postawa w naturalny sposób powoduje przedmiotowy
sposób traktowania ucznia, którego wyrazem jest skupienie się na realizacji
programu, teoretycznym poznaniu i egzekwowaniu przyswojenia określonej
w podstawie programowej wiedzy. W tej perspektywie – jak zostało już
powiedziane – dominuje autorytet władzy i siły: prawo, system społeczny,
ideologia, kontrola, przepis i zarządzenie. Ten system sprawdza się dotąd,
dopóki funkcjonuje osoba, która go strzeże. Niestety, sytuacja zmienia
się, gdy zmienia się nauczyciel – nabyte postawy okazują się być doraźne
i nietrwałe425.
Trafnie różnicę między nauczaniem a świadectwem opisują autorzy
publikacji Pedagogika świadectwa: „O ile w nauczaniu ważną rolę odgrywa
argumentacja, kolejno podejmowane kroki prowadzące do skuteczności,
operacje myślowe czy wreszcie wyciąganie z wszystkich działań
odpowiednich wniosków, to dla świadectwa znaczące są zainteresowania,
przeżycia, zaangażowanie i ekspresja zewnętrzna. W tym też znaczeniu
świadek nie tyle odkrywa, ile raczej przenosi istniejące wartości na tego,
przed kim świadczy. Natomiast cele przekazywanego świadectwa zostają
osiągnięte dopiero wówczas, gdy rzeczywistość, o której się świadczy,
zostaje przejęta jako wartość, to znaczy, kiedy jej odbiorca zacznie się
z nią identyﬁkować i uważać ją za swoją”426. Janusz Tarnowski uważa,
iż najistotniejsze w zetknięciu wychowawcy z wychowankiem jest autentyczne, pełne szczerości i życzliwości wkroczenie w jego świat, które umożliwi
w przyszłości zainteresowanie wartościami i poszukiwanie ich „aż do
spotkania z Bogiem w Chrystusie dzięki łasce Ducha Świętego”427. Dobry
nauczyciel uczy „realizmu i pokazuje wartość tradycji, wiary i kultury.

Por. J. Bagrowicz, Godność osoby fundamentem wychowania, w: Wychowanie na rozdrożu.
Personalistyczna ﬁlozoﬁa wychowania, red. F. Adamski, Kraków 1999, s. 112; W. Cichosz, Nauczyciel
świadkiem wiary w szkole katolickiej, art. cyt., s. 32-33.
425
Por. W. Cichosz, Tożsamość szkoły i katechety w obliczu współczesnych wyzwań kulturowych,
art. cyt., s. 91-92. Zawodność tego systemu opisuje Panopticon Jeremy’ego Benthama – por.
W. Cichosz, Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej prowokacji, dz. cyt., s. 66-69.
426
Z. Marek, A. Walulik, Pedagogika świadectwa…, dz. cyt., s. 244.
427
„Przygotować Bogu miejsce w nas…” Rozmowa dr. Józefa Plachy z prof. dr. hab. Januszem
Tarnowskim, w: Wychowanie jako pomoc, „Dialogi Pedagogiczne”, t. 2, red. J. Placha, Warszawa 1992,
s. 12-13.
424
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To ktoś, kto potraﬁ wyjaśnić, że nie jest możliwa spontaniczna samorealizacja, że wiedza nie jest jeszcze mądrością, że być przyjacielem samego
siebie, to stawiać sobie mądre i twarde wymagania”428. Dzięki takiej
postawie nauczycieli możliwy staje się rozwój uczniów na drodze aktywnego
współuczestnictwa, a ci, „podejmując proces autoformacji i samowychowania
bardziej cieszą się tym kim są, niż tym, co posiadają”429. W tym procesie
doniosłą rolę pełni wzorzec osobowy, jakiego dostarcza nauczyciel430.
Jak słusznie – odwołując się do założeń pedagogiki świadectwa – przekonują
ks. Zbigniew Marek i s. Anna Walulik, istnieje potrzeba „że wychowawca
będzie dla wychowanka autorytetem, czyli osobą, która uzewnętrznia
zgodność tego, co myśli, czuje i robi”431. Wychowawca, który towarzyszy,
zna zatem warunki, w jakich żyje i rozwija się młode pokolenie, dostrzega
zagrożenia i podaje pomocną dłoń, gdy uczeń zmaga się z niepewnością
i trudnościami życia432.
Specyﬁka pracy w szkole katolickiej wymaga kierowania się wskazaniem
wymagania od siebie, nawet gdyby inni tego nie wymagali433, które
dotyczy zarówno nauczyciela, jak i ucznia, a także rodzica. W perspektywie
współczesnych uwarunkowań społecznych właściwą drogą pełnienia
funkcji pedagoga jest opcja, którą oddają terminy: nauczyciel-pasjonat
i wychowawca-świadek434. Jedynie autentyczność, zgodność głoszonych
przez nauczyciela wartości z jego codzienną postawą sprawia, że uczeń jest
gotowy przyjąć je za swoje. Jak trafnie zauważył św. Jan Paweł II, „młody
człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie
szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według
nich żyją. Któż z nas nie miał w życiu i nie wspomina z wdzięcznością takiego
człowieka: kapłana, nauczyciela, profesora lub przyjaciela, który umiał

A. Rynio, Tradycyjne i współczesne środowiska wychowania chrześcijańskiego, art. cyt., s. 381.
Tamże.
430
Por. E. Wysocka, Wzór osobowy, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 7, Warszawa 2003,
s. 628; K. Chałas, Funkcja wzoru osobowego w edukacji aksjologicznej, w: Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna…, dz. cyt., s. 444.
431
Z. Marek, A. Walulik, Pedagogika świadectwa…, dz. cyt., s. 261-262. Por. W. Cichosz, Nauczyciel
świadkiem wiary w szkole katolickiej, art. cyt., s. 34.
432
Por. S. Jasionek, W świetle wiary…, dz. cyt., s. 97.
433
„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” – słowa wypowiedziane
przez Jana Pawła II do młodzieży na Jasnej Górze (18.06.1983) i powtórzone podczas Homilii
w czasie liturgii słowa na Westerplatte (12.06.1987).
434
Por. W. Cichosz, Tożsamość szkoły i katechety w obliczu współczesnych wyzwań kulturowych,
art. cyt., s. 93.
428
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odsłonić nam nowy świat wartości i wzbudzić dla niego trwały entuzjazm,
czy nawet nadać cały kierunek życiu?”435.
Nauczyciele gdyńskiego Katolika mają świadomość, jakie cele i zadania
powinni stawiać przed sobą, ale i swoimi uczniami. Realizują imperatyw
bycia dla młodzieży wzorcem i dążą do pełnienia swojej funkcji z pasją,
którą pojmują jako „czynienie daru z siebie”436. Dzięki ich postawom
w perspektywie ponad dwudziestu lat, osiągane wyniki nauczania
sprawiają niewątpliwą satysfakcję, jednak nie mniej radują efekty działań
realizowanych w niemierzalnej, niewyrażalnej sferze wychowawczej. W tych
działaniach pedagodzy mogą liczyć na wsparcie rodziców, przyjmujących dar,
ale i wypełniających obowiązek wychowania potomstwa437. Wychowanie
należy bowiem do dorosłych, rodziców i wychowawców, którzy wspólnie
pomagają wychowankowi „odkrywać i stopniowo przyswajać poczucie
jedności rzeczy, całościowo przybliżać się do rzeczywistości, odkrywać
propozycje wartości dla własnego życia, ujmowanego integralnie, z punktu
widzenia wolności i prawdy”438.

Rysunek 7. Kierunki działania zespołu dydaktycznego gdyńskiego Katolika
Źródło: Opracowanie własne.

Jan Paweł II, Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów. Włocławek 6 czerwca 1991,
dz. cyt., 5.
436
Por. W. Cichosz, Pasja etosu nauczyciela, art. cyt., s. 49-57.
437
Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym
„Familiaris consortio”, dz. cyt., 36.
438
S. Jasionek, W świetle wiary…, dz. cyt., s. 97.
435
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Zawód nauczyciela, jak już wielokrotnie podkreślano, wymaga
systematycznej pracy nad pogłębianiem i doskonaleniem umiejętności zawodowych (por. Rysunek 7). Do dziś aktualna jest zasada Platona (427-347),
by do Akademii nie wstępowały osoby niekompetentne: ageometretos
medeis eisito439. Dokształcanie, samokształcenie, permanentne wzbogacanie
warsztatu pracy to naturalne elementy bycia pedagogiem. W szkole
katolickiej do tych składowych należy jeszcze dodać nieustanne wzrastanie
w wierze, bo tego Bóg wymaga od ucznia Chrystusa. Tak zatem obok spełnienia wymogów merytorycznych, nauczyciele muszą spełniać także wymogi
religijne i moralne. Pracownicy zatrudnieni w Zespole Szkół Katolickich
im. św. Jana Pawła II w Gdyni powinni mieć świadomość misji zleconej przez
Boga, dysponować niezbędną wiedzą, dojrzałą osobowością i stale pogłębiać
własną duchowość440. Na nauczycielu szkoły katolickiej spoczywa bowiem
nie tylko obowiązek przekazania wiedzy, ale również formowania katolików,
którzy są świadomi swojego powołania oraz własnego miejsca w Kościele
i w społeczeństwie. Kadra szkoły legitymuje się zatem, obok kompetencji
zawodowych, zdolnościami wychowawczymi i dydaktycznymi, walorami
etycznymi i praktykowaniem życia sakramentalnego441. Powyższe wskazania
wpływają na staranny jej dobór. Dbanie przez kadrę o systematyczne
poszerzanie wiedzy merytorycznej, formowanie dojrzałości osobowej
i pogłębiona duchowość, troska o właściwą postawę moralną, świadczenie
codziennym życiem o wyznawanych wartościach, tak by zasłużyć na
zaufanie i wiarygodność sprawiają, że szkoła jest postrzegana jako placówka,
która w swojej działalności identyﬁkuje się z pedagogią Bożą. Dla uczniów
wychowawcy legitymujący się taką postawą, w naturalny sposób stają się

439
Por. J. Pieter, Zarys metodologii pracy naukowej, dz. cyt., s. 99: „Kto się nie zna na geometrii,
niechaj tu nie wstępuje”. Zob. W. Cichosz, Tożsamość szkoły i katechety w obliczu współczesnych
wyzwań kulturowych, art. cyt., s. 92.
440
Konferencja Episkopatu Polski w podstawowym dla wychowania dokumencie podkreśla,
iż szkoła katolicka, która ze swej istoty odwołuje się do chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, musi
ze szczególną uwagą „dobierać nauczycieli do pracy w szkołach katolickich, kierując się nie tylko
ich kompetencją zawodową, zdolnościami wychowawczymi i dydaktycznymi, ale także walorami
etycznymi i praktykowaniem życia sakramentalnego” – Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium
katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, dz. cyt., 94.
441
Por. W. Cichosz, Tożsamość szkoły i katechety w obliczu współczesnych wyzwań kulturowych,
art. cyt., s. 92-93; tenże, Nauczyciel świadkiem wiary w szkole katolickiej, art., s. 37; Konferencja
Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, dz. cyt., 94; S. Dziekoński,
Wychowanie we współczesnej edukacji, dz. cyt., s. 175-194;
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wiarygodnymi i godnymi wzorami, które warto powielać we własnym
życiu442.
O wysokich kompetencjach zawodowych świadczy fakt, że w skład
grona pedagogicznego wchodzą: 1 profesor tytularny, 4 nauczycieli ze
stopniem naukowym doktora, 21 nauczycieli kilku specjalności, 4 ekspertów
z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej, posiadających uprawnienia do
uczestniczenia w pracach komisji egzaminacyjnych i kwaliﬁkacyjnych
dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego. W roku
szkolnym 2018/2019 grono pracowników Zespołu Szkół Katolickich
im. św. Jana Pawła II w Gdyni tworzy łącznie 56 osób i 2 osoby współpracujące. W skład kadry pedagogicznej wchodzi 44 nauczycieli (1 profesor oświaty, 27 nauczycieli dyplomowanych, 10 mianowanych, 6 kontraktowych oraz 4 pracowników administracyjnych i 8 pracowników
obsługi. Opiekę medyczną zapewnia lekarz medycyny Janina Malina,
natomiast o bezpieczeństwo i higienę pracy dba mgr Maciej Polewczyk.
Pierwszy zespół pracowników we wrześniu 1992 roku tworzyło
osiemnaście osób: szesnastu nauczycieli (w tym dyrektor szkoły, która
jednocześnie uczyła ﬁzyki), księgowa Mirosława Kondratowicz i jeden
pracownik administracyjny. Większość z nich nie pracuje już w szkole,
ale są i tacy, którzy aktywnie uczestniczą w jej życiu do dziś: wspomniana
wcześniej współzałożycielka szkoły i nauczycielka biologii oraz ﬁlozoﬁi Iwona
Stanisławska, kierownik sekretariatu Beata Dębicka czy też nauczycielka
wychowania ﬁzycznego Barbara Rybińska. Na przestrzeni kolejnych lat
funkcjonowania gdyńskiego Katolika grono pedagogiczne uszczuplało się
lub powiększało o kolejne osoby. Rotacja ta wynikała ze zmiany miejsca
pracy, miejsca zamieszkania, osiągania wieku emerytalnego. Wszyscy oni
tworzyli tożsamość i specyﬁkę tej szkoły, posłani do niej przez świadomy
wybór, niekiedy przez przypadek, a być może ze względu na działanie Bożej
Opatrzności. Intrygująco pisze we wstępie do swojej najnowszej książki
biograf św. Jana Pawła II George Weigel: „Większość z tego, co nam się
przydarza przez całe życie, może się wydawać zwykłym przypadkiem czy
zbiegiem okoliczności. […] Jan Paweł II wcale tak nie uważał. Dla niego

Por. K. Chałas, Funkcja wzoru osobowego w edukacji aksjologicznej, art. cyt., s. 450; L. Bakiera,
B. Harwas-Napierała, Wzory osobowe w rozwoju człowieka, Poznań 2016, s. 47-53; W. Cichosz,
Nauczyciel świadkiem wiary w szkole katolickiej, art. cyt., s. 35.
442
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historia zbawienia to historia ludzka odczytywana w jej prawdziwej głębi.
W historii zbawienia – tym rdzeniu historii świata – w której wola Boża
wypełnia się poprzez działanie łaski na życie jednostek, nie istnieje coś
takiego jak przypadek czy zbieg okoliczności. Raczej to, co wydaje się
wynikiem zupełnego przypadku, jest aspektem działania Opatrzności,
którego jeszcze nie jesteśmy w stanie pojąć”443. Szczegółowy wykaz tych
osób, które Opatrzność na przestrzeni lat 1992-2019 posłała do Zespołu
Szkół Katolickich zawiera Aneks 1.
Nauczyciele gdyńskiego Katolika są systematycznie poddawani ocenie.
Ten zwrot należy rozumieć wieloaspektowo, odnosi się bowiem zarówno
do oceny formalnej w ramach prowadzonego przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego, jak i do opinii uczniów i rodziców na temat pracy
pedagogów. Warto poznać zdanie w tym względzie i sięgnąć do obszernej
wypowiedzi jednej z absolwentek szkoły, która w jej progach spędziła
sześć lat jako uczennica, a później studentka odbywająca praktykę. Jako
obserwatorka szkolnej rzeczywistości miała zatem pogłębiony ogląd jej
specyﬁki oraz miejsca nauczycieli i wychowawców w tym dynamicznym
obłuskim organizmie.
Żadna szkoła nie jest idealna, w każdej są problemy, ale przede wszystkim
w każdej trzeba się uczyć. Katolik moich czasów był jednak miejscem,
w którym, oprócz dużego nacisku na naukę, liczyła się wspólnota, wszyscy
uczniowie, nauczyciele i nieoceniony personel byli rodziną. Znaliśmy się
choćby z widzenia. Wyjazd wakacyjny bez spotkania kogoś z Katolika był
wyjazdem straconym, niezależnie czy odpoczywałeś w górach, na Mazurach,
czy w centralnej Polsce – wszędzie spotkać można było kogoś znajomego.
Tę znajomość siebie zawdzięczaliśmy wspólnym modlitwom, wąskim
korytarzom, dużej ilości zajęć pozalekcyjnych. Z zaskoczeniem po latach
odkryłam, że to nie jest opis każdej szkoły, tak było tylko u nas.
Kiedy poszłam na studia, stwierdziłam, że nie wszyscy są wierzący,
piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych jest przejawem zaściankowości, a chodzenie do kościoła w niedzielę to totalny anachronizm.
Żeby przyznać się do Chrystusa w środowisku studenckim, trzeba
mieć dużo odwagi, trzeba się nastawić na zostanie wyrzuconym na
margines. W gimnazjum i liceum coś takiego byłoby nie do pomyślenia.
Wierzący ludzie na studiach poznają się po krzyżykach na szyjach
i różańcach na palcach, niczym w pierwszych wiekach chrześcijaństwa

G. Weigel, Lekcje nadziei. Moje niespodziewane życie ze świętym Janem Pawłem II, tłum.
K. Rybicka, Kraków 2019, s. 15.
443
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podczas prześladowań. Tymczasem przez 6 lat byłam niczym w szklanej bańce,
która dawała mi poczucie, że może nie 100% moich kolegów jest wierzących,
ale ponad ¾ nie wyobraża sobie opuścić niedzielną mszę św.
Gdy chodziłam do liceum i gimnazjum, przyzwyczajona byłam do
bardzo regularnego rytmu dnia. Rano do szkoły, 7.50 modlitwa, od 8.00
do 14.25 albo 15.15 lekcje, około 16.00 obiad, później mnóstwo zajęć
pozalekcyjnych i taki schemat aż do piątku wieczorem. Ten bardzo stabilny
plan tygodnia fantastycznie wpływał na samopoczucie. Człowiek, który ma
bardzo poukładany rytm dnia, dużo lepiej funkcjonuje, uczy się organizacji
czasu, przy wypełnionym dniu uczymy się szukać wolnych chwil tam, gdzie
pozornie ich nie ma. Katolik próbował nauczyć mnie systematyczności,
za każdym razem jak kończył się semestr, obiecywałam sobie uczyć się na
bieżąco, ale jako jednostce leniwej nigdy mi to nie wychodziło. Jednak
szkoła nauczyła mnie organizacji czasu. Po zakończeniu etapu obowiązkowej edukacji, uczeń Katolika zazwyczaj jest jak dobrze nakręcony zegarek,
przygotowany do intensywnej pracy idzie na studia i… Nagle jeździ na
zajęcia na 14.00, kończy je o 20.00. Innego dnia ma zajęcia tylko półtorej
godziny, oczywiście w środku dnia – od 15.00 do 16.30 – dłużej dojeżdża
niż ma wykład. Pojawia się też nowe, jakże „cudowne” zjawisko: okienka!
A właściwie witryny, bo na medycynie takie okienko potraﬁ trwać 7 godzin. Na innych kierunkach są zazwyczaj krótsze, 2-5 godzin. I co w tym
czasie robić?
Jedni studenci w czasie okienek chodzą do biblioteki. Ta na Uniwersytecie
Gdańskim jest ogromna, połączona z czytelnią. Żeby odnaleźć książkę,
trzeba wyszukać jej sygnaturę w katalogu, odszukać właściwe piętro,
dział, regał, półkę… i… jedne książki stoją sygnaturami, inne według
tytułu albo autora… Podręczniki akademickie czasem ustawione są
według nazwiska redaktora… Nigdy niczego nie można znaleźć, a w Katoliku… Pani Henia po swojej bibliotece porusza się z zamkniętymi
oczami. Księgozbiór Zespołu Szkół Katolickich nie jest duży, to jednak nie
stanowi najmniejszego problemu. Kiedyś potrzebowałam jakiejś książki, nie
pamiętam już, co to było, nie mogłam jej znaleźć w najbliższej bibliotece
publicznej ani wśród znajomych. Pani Henia, usłyszawszy o problemach
ze zdobyciem jej, wyszukała mi zaraz, gdzie ją mogę znaleźć, a że było to
w innym mieście, poprosiła o przesłanie jej do bliższego nam oddziału.
Jest to nie do pomyślenia w bibliotece uniwersyteckiej, gdzie panie, które
tam pracują, każdego petenta traktują jak wroga, który zakłóca ich spokój.
Nikt nie wykaże tyle zaangażowania co nasza kochana pani Henia, która
pełni również rolę psychologa interwencyjnego. Mając doświadczenia
biblioteki Katolika, miejsca przyjaznego i ciepłego, nie lubi się zazwyczaj
wielkiego, zimnego gmachu BUGu (Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego).
Cóż więc innego można robić w czasie okienka? Uczyć się, spacerować,
jeść… jednak można mieć poczucie marnowania czasu, a przecież tak dobrze zorganizowany absolwent Katolika wysypką reaguje na marnowanie
czasu.
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Wracając do końca szkoły, na który czeka się już od 2 klasy podstawówki – czy naprawdę jest on dniem wolności? Czy studiując mamy więcej
czasu dla siebie, więcej autonomii? I tak, i nie. Jeżeli nie porwiemy się
na studiowanie drugiego kierunku, to z pewnością czasu będziemy mieć
więcej ale… ja zaczęłam tęsknić za tą rodzinną atmosferą. Na uczelni jestem
numerem indeksu, nikt nie zna mojego imienia. Gdy wchodzę do budynku,
nikt mnie nawet nie zauważa. A kiedyś…
Pani Marylka [odeszła do Domu Ojca 14 sierpnia 2018 roku – dopisek
autora publikacji], zwana przez część osób furtianką, zawsze witała nas
uśmiechem kiedy rano, okropnie niewyspani zjawialiśmy się w szkole.
Kiedy ktoś zapomniał kluczy do domu, drugiego śniadania, zeszytów,
stroju na wf, rodzice mogli wszystko podrzucić właśnie do pani Marylki,
która znała każdego ucznia, wiedziała, co komu oddać i co dla kogo jest
pozostawione. Jest to jedna z najukochańszych osób w szkole, ciepła,
życzliwa, uśmiechnięta, po prostu fantastyczna. Każda z pań, które dbały
o czystość w szkole, też miała imię. Pani Ania, Agnieszka, Krysia, Danuta – nikt nie był anonimowy dla nikogo.
Co wspomina się po latach? Co zapada najlepiej w pamięć? Nauczyciele.
Niezależnie z kim miałeś lekcje i tak znasz wszystkich, szkoła przecież była
tak mała, tak rodzinna.
O kim mówi się najczęściej? To zależy, czy wspominamy nauczyciela,
u którego na lekcjach można było trochę odpocząć, czy właśnie takiego,
który wymagał bardzo wiele. Możemy mówić o naszych ukochanych
przewodnikach albo o tych, których sprawdziany śnią nam się po nocach.
Wpływ na to, o kim mówimy na pewno ma i proﬁl, który ukończyliśmy.
Ja najczęściej mówię o najukochańszej Pani Sobolewskiej, wspaniałej Pani
Szlachcikowskiej, ciepłej Pani Chlewickiej, konkretnej Pani Wąsik-Kowalskiej, energicznej Pani Rybińskiej i wymagającej Pani Stolarczyk.
Nigdy nie zapominam także o szalonym Panu Pękali czy wnikliwym Panu
Żarneckim. Z każdym z tych nauczycieli czuję się związana i tak naprawdę
wiem, że niezależnie od tego, do kogo bym się zwróciła o pomoc, nigdy
by mi jej nie odmówiono. Jestem głęboko przekonana o tym, że całe
grono pedagogiczne stanęłoby murem za swoimi uczniami i to jest właśnie
największa wartość Katolika.
Ceni się zawsze tych nauczycieli, którzy pomimo całego zabiegania,
miliona spraw na głowie, tony wypracowań do sprawdzenia, mają czas
spojrzeć na każdego ucznia z osobna. Nie ma znaczenia czy jesteś humanistą,
matﬁzem czy biolchemem. Na lekcjach pani Hanny Sobolewskiej jesteś
osobą – jednostką, duszą, która ma w sobie potencjał. Pani Hania z każdego
potraﬁ wyłuskać to co najlepsze, każdy jest wartościowy w jej oczach.
Ten niesamowity nauczyciel przygotował mnie fenomenalnie do studiów – na poetyce nic nie robiłam, wszystkie dziewczyny musiały się uczyć
środków artystycznych, stóp akcentowych, a ja wyniosłam tę wiedzę ze szkoły.
Do matury przygotowała całą klasę, niezależnie od proﬁlu, fantastycznie.
Wszyscy osiągnęliśmy wysokie wyniki, choć wcale nie uchodziliśmy
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za najlepszą klasę. Pełne poświęcenie pani Sobolewskiej było widać, kiedy
przez całe trzy lata spotykała się z humanistami na dodatkowych zajęciach,
po których często miała więcej prac do sprawdzenia, ponieważ na naszą
prośbę zadawała nam maturalne wypracowania do domu. Jak wielu
nauczycieli podejmie się dodatkowych zobowiązań i to pochłaniających tyle
czasu? Raz na dwa tygodnie dodatkowe jedenaście wypowiedzi pisemnych
do sprawdzenia to duża ilość pracy. Niesamowita u Pani Hani była też
ta wnikliwa obserwacja swoich uczniów – patrzyła na nas i porównywała
nasze zachowanie z tym, co było wcześniej. Nigdy nie zapomnę, jak to właśnie
pani Sobolewska zauważyła, że nagle przycichłam na lekcjach, nie zgłaszam
się, nie jestem aktywna i trochę bardziej snuję się po szkole niż miałam to
w zwyczaju wcześniej i na wywiadówce postanowiła odszukać moją mamę
i zwrócić jej na to uwagę.
Innym typem nauczyciela jest Pani Magdalena Wąsik-Kowalska. Często
rozmawiam z bratem o pewnym zagadnieniu, które rozważaliśmy, będąc
w szkole: jeżeli skaleczysz rękę albo nogę, do kogo pobiegniesz? Ludzie
zazwyczaj zastanawiali się czy pobiegliby do pani Rybińskiej, czy właśnie
pani Magdy. Myślę, że taki wybór pokazuje, jak bardzo obie panie są
konkretne i szybko działające. Niemiecki z Panią Wąsik-Kowalską nie należał
do najprostszych przedmiotów. Nawet mój brat, który do wszystkiego miał
jeden zeszyt, do „niemca” miał osobny, oczywiście A4. Opuszczenie choć
jednej lekcji oznaczało duże zaległości oraz brak kserówek i karteczek do
wklejenia. Nigdy nie zapomnę naszej pierwszej klasowej wigilii, podczas
której główną rolę odgrywała kolęda „Cicha noc” w oryginalnej, niemieckiej
wersji. Pani Magda, choć wymagająca, jest tym typem nauczyciela, którego
dobrze się wspomina, ponieważ zawsze była sprawiedliwa, podawała jasny
sposób oceniania i nigdy nie podnosiła głosu – po prostu swoją energią
skutecznie nas trzymała w ryzach.
Ze wspomnianą już wcześniej Panią Basią Rybińską kojarzy mi się
basen i litry wylanego potu na basenie. Pamiętam, w jaką panikę wpadła
dziewczęca część klasy po pierwszym zastępstwie na w-ﬁe, kiedy musiałyśmy
naprawdę się wysilić, żeby wykonać zadane ćwiczenia. Oprócz tego do
słownika „Katoliczaków” na stałe weszły „chłopczyki” w odniesieniu
do osiemnastoletnich chłopaków, którzy niejednokrotnie byli o ponad
głowę wyżsi od Pani Rybińskiej. Swoistą grupę stanowią uczniowie
pływający, którzy dostawali podwójny wycisk – i na lekcjach i po nich na
basenie. Ale wszyscy szaleliśmy za naszym „trenerem”. Poza tym sprawdziły
się prorocze słowa: „Skończycie szkołę, to będziecie za takie zajęcia płacić
i wtedy będziecie je cenić” i widać, jak wiele osób chodzi teraz na siłownię,
a wystarczyło słuchać Pani Basi. Co jeszcze było tak charakterystycznego
w lekcjach wychowania ﬁzycznego właśnie z tym nauczycielem? Modlitwa.
To właśnie Pani Rybińska powiedziała mi o Godzinie Świętej, która przypada
na każdego 8 grudnia, przeznaczyła część zajęć na modlitwę i wyjaśniła nam,
o co dokładnie chodzi.
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Kiedy nauczyciel przynosi tobie oferty studiów, wydrukowane warunki
przyjęcia, opisy kierunków i zestawienia, na jakiej uczelni najlepiej studiować
daną dziedzinę, uczeń powinien czuć się dopieszczony. Tak właśnie
rozpieszczała nas Pani Beata Chlewicka, której zaangażowanie w pracę
z uczniem było niesamowite. Żaden z moich znajomych spoza Katolika
nigdy nie zetknął się z taką sytuacją. Pamiętam swoje zaskoczenie, kiedy Pani
Beata stwierdziła, że jej zdaniem mam takie a takie predyspozycje i najlepiej
pewnie czułabym się tam i tam. Ma się wtedy takie poczucie, że nie tworzy się
szarej, w wypadku Katolika niebieskiej, masy. Każdy jest indywidualnością.
Coś wspaniałego. Warto też zwrócić uwagę na dokładność, rzetelność,
skrupulatność i ogromne zaangażowanie Pani Chlewickiej. Wszystko, czego
dotknęła się Pani Beata, było po prostu perfekcyjnie dopracowane.
Pani Iwona Stanisławska była jednym z lepszych tekściarzy Katolika.
Do rodzinnego kanonu powiedzeń zaadaptowaliśmy tekst „ugotowanym
makaronem w bierki nie pograsz”, „dziś zbadamy biotop i biocenozę buta
Iksińskiego” i używanie zwrotu „en face” zamiast „faux pas”. Ten ostatni nie
jest wymyślony przez panią Iwonę, lecz jej uczniów z V LO, a my używamy
go namiętnie.
Nauczycielem, który w pierwszej chwili budzi panikę wśród
„Katoliczaków”, jest zdecydowanie Pani Renata Stolarczyk. Jest to jedna
z silniejszych postaci kobiecych w Katoliku, zakochana w Marii Skłodowskiej-Curie, zafascynowana astronomią i ﬁzyką jądrową. Kiedy prowadzący
zaraża swoich słuchaczy fascynacją przedmiotem, może się czuć spełniony.
W momencie, w którym mija panika wywołana przez ﬁzykę, odkrywamy
zalety Pani Stolarczyk, jej pasję, którą jest niewątpliwie nauczanie ﬁzyki.
Wystarczy spojrzeć na uczniów, których Pani Renata była wychowawcą – wszyscy poszliby za nią w ogień.
W Katoliku właściwie nie było nauczycieli, o których wspominać nie
warto. Pani Kasia Szlachcikowska zachęcała nas do poznawania klasyki
literatury angielskiej, pokazywała niesamowite adaptacje ﬁlmowe i w bardzo łagodny sposób oswajała nas z angielskim. Jakie potem było moje
zaskoczenie, że już tak wiele potraﬁę i w końcu widzę efekty mojej pracy.
No i to śpiewanie! Grupa, w której byłam, lubiła śpiewać, Pani Szlachcikowska chyba też to lubiła, więc, mimo że byliśmy w liceum, śpiewaliśmy
bardzo dużo i bardzo głośno. Pan Pękala zawsze zachęcał do robienia czegoś
jeszcze, do zadawania pytań, organizował różne wyjścia i propagował wśród
uczniów piłkę ręczną. Każdy, kto lubił grać w gry planszowe, w mig znajdował
wspólny temat z Panem Narajczykiem. Ponadto, Pan Rafał to nauczyciel
z dużą klasą, który pomimo czasem trudnych rozmów zarówno z uczniami,
jak i ich rodzicami, potraﬁ zachować się profesjonalnie i oddzielić emocje
od racjonalnej oceny ucznia. Jest to rzadka cecha i myślę, że należy ją
podkreślić. Dla mnie dużym autorytetem jest również Pan Mariusz
Żarnecki, u którego na lekcjach bardzo zwracałam uwagę na to, co i jak
mówię. Wyrobił u mnie dużą czujność, jeżeli chodzi o akcent, prozodię
mowy oraz czystość ortofoniczną. Poza tym Pan Żarnecki jest wnikliwym
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obserwatorem i życzliwym człowiekiem. Kiedyś podczas rozmowy powiedział, że mam bardzo dobry kontakt z ludźmi, jestem skierowana na innych
i właśnie taka powinna być moja przyszła praca. To chyba jedna z osób,
dzięki której w chwili obecnej jestem na takich a nie innych kierunkach.
Uczniowie zawsze narzekają na nauczycieli, którzy poza swoim przedmiotem
nie widzą nic innego. Dokładnie odwrotnie sprawa wygląda ze szkolnym
muzykiem, szalonym chemikiem, Panem Malechą. Jest to osoba, która
rozumie, że dla humanistów chemia nie jest najistotniejszym przedmiotem.
Rodzicom takich uczniów cierpliwie tłumaczy, że przecież 3 to też pozytywna
ocena.Biolchemom za to nigdy nie odpuszczał i dzięki temu wszyscy
byli szczęśliwi.Barwnym ptakiem szkoły jest zdecydowanie Pani Mariola
Błaszczuk, artystyczny pedagog szkolny. Projekty, w które angażuje się Pani
Błaszczuk (dla mnie chyba jednak już trwale Taﬁl), zawsze zawierają w sobie
coś z dziedziny plastyki, muzyki a jednocześnie mają rozwijać każdego
uczestnika, otwierać przed nim kolejne zakamarki jego duszy. Pani Mariola
jest jednym z nielicznych nauczycieli plastyki, który oceny nie stawia za pracę
w kontekście jej wykonania, talentu plastycznego, tylko za zaangażowanie,
które w jej przygotowanie się włożyło. Dawało to szansę takim osobom jak
ja, które do rysowania mają dwie lewe ręce. Zupełnym przeciwieństwem,
jeżeli chodzi o ekscentryczny wygląd, jest spokojna Pani Patrycja Klimowska,
która moim zdaniem, jest najlepszym nauczycielem matematyki w szkole.
Myślę, że jeżeli mówi to humanista, coś musi być na rzeczy. Lekcje z panią
Klimowską nigdy nie były stresujące, ponieważ zasady pracy były jasne,
materiał przekazany w bardzo zrozumiały sposób, a dobre wyniki osiągali
wszyscy uczniowie. Oby więcej takich matematyków. Nauczycielem, który
jest bardzo lubiany, jest Pan Maciej Meller, który stanowi łącznik między
światem uczniowskim a nauczycielskim. To on właśnie informował nas
o wszystkich nowinkach wprost z pokoju nauczycielskiego. Nie można także
Panu Mellerowi odmówić charyzmy, dzięki której nawet „matﬁzy” były
choć w minimalnym stopniu zainteresowane historią. Dużą uwagę młodych
uczniów przyciąga natomiast Pan Mark Dźwig, przedstawiany jako osoba,
która absolutnie nie mówi po polsku. Zajęcia z Panem Dźwigiem zawsze
były bardzo zabawne, zmuszały do komunikacji w języku angielskim, ale też
pomagały zrozumieć angielską kulturę i mentalność. Ulubionym zdaniem
Pana Marka, powtarzanym w kontekście mojej klasy było: This class is
disaster, total disaster!
Gdybym chciała napisać o każdym nauczycielu, który uczył w Katoliku,
a który cechował się wyjątkową osobowością, zaangażowaniem w pracę,
innowacyjnymi pomysłami, chyba by mi miejsca i czasu na to nie wystarczyło.
Nie można przecież zapominać o Pani Domańskiej, Olek, Szwejer, Żynis,
Dzięcioł oraz o Panu Zajkowskim, Korneckim i Augustynowiczu. Mam
nadzieję, że nie pominęłam nikogo, część osób mnie nie uczyła, część
przyszła do szkoły po moim jej opuszczeniu.
Razem z moją rodziną mamy taki prywatny ranking nauczycieli. Mówimy
o nich, że są do zalania żywicą i postawienia jako wzory w Sevres pod
Paryżem.
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Nauczyciel, który znajdzie się na naszej liście, powinien być wzorem
dla wszystkich przygotowujących się do tej profesji. Jest to najwyższe
odznaczenie nadawane całkowicie subiektywnie przez rodzinę Matuszczaków
przy konsultacjach z przyjaciółmi i ludźmi „dobrej woli”, którzy mają
odpowiednią wrażliwość. Spośród wspaniałych nauczycieli Katolika na
szczególną uwagę zasługują według nas: […– listę rankingową usunął autor
publikacji, życząc każdemu pracownikowi, aby na niej się znalazł].
(A. Matuszczak)

Nie tylko uczniowie mają swoje propozycje wzorców osobowych,
z którymi czekają w kolejce do Sevres. Także Organ Prowadzący i Dyrekcja
Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni dostrzegają
potrzebę wyróżniania tych pracowników i przyjaciół szkoły, którzy w szczególny sposób oddziałują na jej rozwój i przyczyniają się do budowania
dobrego jej imienia. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień ma miejsce
co roku w Dniu Patrona. Od 2005 roku przyznawana jest „Nagroda Katolik”,
którą otrzymują osoby szczególnie związane ze szkołą i zaangażowane
w jej promocję w środowisku lokalnym. Dotąd to szczególne wyróżnienie
przyznano dwudziestokrotnie. Również w Święto Szkoły, w uznaniu za
szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w pracę na jej rzecz, organ prowadzący
oraz dyrekcja przyznają pracownikom wyróżnienia pod nazwą „Nagroda
Organu Prowadzącego”. Inicjatorem kolejnego wyróżnienia jest dyrektor,
który przyznaje „Nagrodę Dyrektora Szkoły”. W roku 2016 przyznano
oddzielne nagrody dla pracowników gimnazjum i liceum.
Bycie nauczycielem to odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka. Sobór Watykański II wskazuje, iż powołanie nauczyciela wymaga
„szczególnych przymiotów umysłu i serca, jak najstaranniejszego przygotowania i ciągłej gotowości do odnowy i dostosowania się”444. Taką
właśnie postawą odznaczają się nauczyciele, którzy za wybitne osiągnięcia
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, działania na rzecz
oświaty, współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym, otrzymali najwyższe
odznaczenia i nagrody władz oświatowych. W dotychczasowej historii szkoły
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymało jedenastu pracowników,
dwie osoby nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz kolejne dwie

Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis”,
dz. cyt., 5.
444
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nagrodę Kuratora Oświaty. Uzyskane nagrody lub wyróżnienia mają
szczególną wartość, potwierdzają bowiem celowość podejmowanego
trudu, dają też satysfakcję, że włożony wysiłek został dostrzeżony przez
przełożonych (por. Aneks 2).
Podsumowując analizowane powyżej kwestie, należy stwierdzić,
że nadrzędnym celem działań podejmowanych przez nauczyciela jest
wszechstronny rozwój uczniów. Dotyczy on nauczania, kształcenia
umiejętności i wychowania dzieci i młodzieży, a także w pewnym zakresie
działań opiekuńczych i proﬁlaktycznych. Trzeba jednak z całą mocą
powiedzieć, że to rodzice są pierwszymi i najważniejszymi podmiotami
odpowiedzialnymi za wychowanie i opiekę nad własnym potomstwem.
Tego obowiązku w żaden sposób nie mogą scedować na inne podmioty.
Jedynie podejmowane solidarnie działania wychowawcze, realizowane ze
świadomością, że celem jest dobro i przyszłość dziecka oraz społeczeństwa,
którego jest i będzie członkiem, mogą przynieść oczekiwane pozytywne
efekty. Rodzic, nauczyciel, państwo i Kościół to podmioty, które stosownie
do swoich kompetencji i przynależnych im praw i obowiązków odpowiadają
za przyszłość jednostek i całych narodów.

2.3. Uczniowie
Aksjologiczny wymiar wychowania w szkole katolickiej zakłada integralny
rozwój osoby ludzkiej we wszystkich sferach jej życia: intelektualnej, ﬁzycznej
i duchowej445. Kształtowanie człowieka postrzegane w tym świetle sprawia,
że osoba staje się coraz doskonalsza i dojrzalsza nie tylko w wymiarze moralno-duchowym, ale też wolitywnym, ﬁzycznym, intelektualnym, emocjonalnym i społecznym446. Podejście do ucznia w perspektywie personalistycznej, a taką naturę oddziaływań na ucznia zakłada program szkoły
katolickiej, ma charakter podmiotowy, co oznacza, że uczeń nie jest
jedynie obiektem działań dydaktycznych i wychowawczych, ale jest osobą – istotą „rozumną, wolną i odpowiedzialną, wrażliwą na dobro, prawdę

445
446

s. 95.

Por. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Szkoła katolicka, dz. cyt., 35-36.
Por. W. Cichosz, J. Lisica, Teologia edukacji w świetle myśli ks. prof. Zbigniewa Marka, art. cyt.,
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i piękno, zdolną do samoświadomości, samorealizacji i twórczości”447.
Areną tych zmagań jest powszednia szkolna rzeczywistość oraz codzienne
doświadczenia, postawy i aktywności dzieci i młodzieży. Uczeń może
w tej rzeczywistości działać i ją kształtować, wpływając na atmosferę
i ducha szkoły, rozwijając siebie i mobilizując innych do pozytywnego
rozwoju. Jak pisze dyrektor Liceum na szkolnej WWW: „Razem chcemy
poszukiwać najlepszych dróg, chcemy wspierać Was w tak doniosłych, ale
i trudnych wyzwaniach. Miejcie odwagę stawiać właściwe, w tym również
te najtrudniejsze pytania. My chcemy wspierać Was w twórczym procesie
poszukiwania jak najtrafniejszych odpowiedzi. Waszych odpowiedzi!!!
To bardzo ważne, bo dojrzałość ostatecznie przejawia się właśnie
w umiejętności dokonywania wyborów i odpowiedzialności za nie. Dotyczy to tak ważnych obszarów jak przyjaźń, miłość, praca, życie osobiste,
rodzina – szczęście!”448.
Jedną z form aktywności młodzieży, która umożliwia oddziaływanie
na charakter i funkcjonowanie szkoły, a jednocześnie uczy zasad aktywnego
włączania się w życie społeczne, jest Samorząd Uczniowski. Istotą
działania tego organu, ważnego dla działalności Zespołu Szkół Katolickich
im. św. Jana Pawła II w Gdyni i otoczonego dyskretną troską opiekuna
wyłonionego spośród grona pedagogicznego (por. Aneks 21), jest łączenie
szkolnej wspólnoty, dbanie o jej potrzeby, a jednocześnie wprowadzenie
w mury placówki odrobiny rozrywki. Demokratyczne wybory do
samorządu w gdyńskim Katoliku mają miejsce co roku pod koniec września
i są poprzedzone kilkudniową kampanią wyborczą. Swoją kandydaturę
do SU może zgłosić każdy, kto nie boi się nowych wyzwań, jest zaradny,
ma wiele ciekawych pomysłów, a przede wszystkim motywację do pracy.
Zaangażowanie w tego rodzaju działania sprzyja kształceniu umiejętności
pracy w grupie, wyzwala kreatywność i uczy odpowiedzialności. Cieszy
fakt, że uczniowie licznie włączają się w działania samorządu i aktywnie
uczestniczą w imprezach. Przykładem tego typu wydarzeń na przestrzeni
ostatnich dwóch lat są: coroczne uczestnictwo w organizowanym w ostatnim tygodniu sierpnia Business Week – programie Urzędu Miasta Gdyni;

S. Jasionek, W świetle wiary…, dz. cyt., s. 96.
L. Ciesielski, [Słowo wstępne], http://katolik.info.pl/katolickie-liceum-ogolnoksztalcacei-gimnazjum-katolickie [dostęp: 17.03.2019].
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aktywny udział w organizacji i przeprowadzeniu Dnia Otwartego Szkoły;
udział w corocznej Gdyńskiej Giełdzie Szkół; uczestnictwo w sejmiku
Rady Młodzieżowej Miasta – Projekt South Baltic Youth Core Groups
Network (5-8 grudnia 2018); Dzień Języków Obcych (wrzesień – coroczna edycja); spotkania opłatkowe z absolwentami; Dzień Pluszowego
Misia (26.11.2017; 2018); Dzień Dziecka na plaży (01.06.2017); Dzień
Chłopaka (30.09.2018); Dzień Nauczyciela (16.10.2018); Dzień Mola
(23.10.2018); Dzień Życzliwości (21.11.2018); Dzień Kobiet (08.03.2018);
dyskoteki andrzejkowe i karnawałowe; Dzień Elvisa Presleya (07.01.2019);
Dzień św. Patryka (18.03.2019); Mikołajki (06.12.2018); Mikołajkowy
Turniej Siatkarski; Christmas in Our minds and hearts (grudzień 2016, 2017);
Przedstawienie „Scrooge”; Noc ﬁlmowa (7/8.12.2018); Wspólne śpiewanie
kolęd (14.12.2018); Walentynki (08.02.2019); „Zielono mi” – pierwszy dzień wiosny (21.03.2019); Światowe Dni Młodzieży (spotkania
szkolne – 23.01.2019). Tego rodzaju imprezy stanowią nie tylko rozrywkę,
ale również rozwijają wiedzę, uczą pracy w grupie, wyzwalają różnego
rodzaju pozytywne uczniowskie aktywności i ubarwiają codzienną szkolną
rzeczywistość.
Uczniowie gdyńskiego Katolika zostali wyposażeni w liczne talenty
i starają się je nieustannie pomnażać. Ale nie mylił się ani starożytny ﬁlozof
Arystoteles, gdy głosił: „Wychowanie to rzecz poważna – musi się w nim
mieszać przykrość z przyjemnością”, ani komediopisarz Menander, gdy pisał:
„Kto nie brał kijów – nie otrzymał wychowania”449. Mimo że kije są tutaj
jedynie przenośnią, a radości jest naprawdę dużo, to życie uczniowskie – zanim osiągnie swoje wyżyny – jest wypełnione intensywną pracą i wieloma
rozterkami, czego potwierdzeniem są zarówno wspomnienia absolwentów,
jak i zestawienia osiągnięć uczniów (por. Aneksy 4-18).
1 września. Sznurek samochodów i autobusów na Estakadzie
Kwiatkowskiego, a w nich trochę przestraszeni, ale gotowi do wytężonej
pracy pierwsi uczniowie Gimnazjum Katolickiego im. Jana Pawła II,
wspierani przez nie mniej zestresowanych rodziców. Już za chwilę zobaczą
bramę z napisem „Fides et Ratio” i wtedy wszystko się zacznie. Nowe

W. Cichosz, Między nagrodą a karceniem. Rola systemów motywacyjnych w edukacji, art. cyt.,
s. 64-68; Pedagogika, t. 8-10, Opole 1973, s. 36.
449
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koleżanki, nowi koledzy, ale przede wszystkim nowi nauczyciele; eh, może
nie będzie tak źle. Już są na parkingu, wysiadają, wchodzą do kościoła
na ich pierwszą w tej szkole mszę św. Hymn, przemówienia… Ksiądz
Dyrektor Wojciech Cichosz jest miły, dużo mówi, ale chyba wszystkiego
nie rozumiem, zwłaszcza tych łacińskich cytatów, jak ja sobie tutaj poradzę!
Potem spotkanie z wychowawcą. Pani Lemańczyk ma miły uśmiech, pani
Kowalska wygląda na surową, a pan Malecha… chyba bywa wybuchowy.

Tak zapewne na przestrzeni kolejnych lat myślało wielu pierwszoklasistów, którzy wspólnie z rodzicami podjęli decyzję o tym, aby rozpocząć
naukę w gdyńskim Katoliku. Obaw nie byli pozbawieni również pracownicy
szkoły, nieustannie pogłębiający swoją wiedzę i umiejętności, wprowadzający
zmiany, dostosowujący systemy oceniania, programy i poznający kolejnych
uczniów i ich rodziców. Podejmowane przez nich działania miały na
względzie dobro wychowanków i motywowanie ich do zmierzenia się
z kolejnymi wyzwaniami. Należy mieć nadzieję, że uczniowie wykorzystali
zaoferowane im możliwości kształcenia i wychowania. Prawo do takiego
przypuszczenia daje wykaz osób, których nazwiska zostały zapisane
w „Złotej Księdze”, wykazie stypendystów i laureatów konkursów.

2.3.1. Stypendia i nagrody
Społeczność uczniów gdyńskiego Katolika wyróżnia się licznymi talentami. Ci spośród nich, którzy wykazywali się szczególnymi osiągnięciami, zostali uhonorowani stypendiami i nagrodami, ufundowanymi przez
instytucje różnych szczebli. I tak, do stypendium Prezesa Rady Ministrów
byli zgłaszani uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem,
a ich średnia ocen była najwyższa w szkole bądź prezentowali szczególne
uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, a jednocześnie
w pozostałych wykazywali się dobrymi wynikami450. Z kolei stypendium
Ministra Edukacji Narodowej jest przyznawane uczniom, którzy legitymują
się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi. Za takie uznaje się między
innymi: tytuł laureata lub ﬁnalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu
ogólnopolskim, laureata konkursu na pracę naukową organizowanego

Por. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. 2018, poz. 1457, 1560, 1669,
2245, art. 90c, 90h.
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przez instytucję lub stowarzyszenie naukowe, najwyższe wyniki w nauce
według indywidualnego programu lub toku nauki, uzyskanie wysokich
wyników we współzawodnictwie sportowym na szczeblu ogólnopolskim lub
międzynarodowym. Stypendium jest przyznawane na podstawie osiągnięć
ucznia w danym roku szkolnym451. Stypendystami Ministra Edukacji
Narodowej zostało dotychczas pięć osób.
Kolejnym stypendium, którym zostali wyróżnieni uczniowie Liceum,
jest Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Jest ono przyznawane w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej”
uczniom województwa pomorskiego jako stypendium lub nagroda Marszałka
Województwa Pomorskiego. Celem programu jest wspieranie edukacji
szczególnie uzdolnionej młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i liceów
z terenu województwa452. Uczniowie gdyńskiego Katolika wielokrotnie
odebrali to zaszczytne wyróżnienie.
Również Prezydent Miasta Gdyni co roku w ramach Stypendium Miasta
Gdyni wspiera uczniów i studentów wyróżniających się w nauce, osiągnięciach
na niwie artystycznej i w sporcie. Kandydatami do stypendium są uczniowie,
którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, a ponadto są laureatami bądź
ﬁnalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych międzynarodowych,
ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, wykazujący
się szczególnymi osiągnięciami z wybranej dziedziny wiedzy, działający
na rzecz środowiska rówieśniczego, szkolnego lub miejskiego, a także
młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu, która osiąga wysokie wyniki
w nauce453. W uroczystości wręczenia Stypendium Miasta Gdyni uczniowie

Por. tamże.
Por. Uchwała nr 485/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy w ramach Projektu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego, Dz.U. województwa pomorskiego 2018 poz.
2105; Stypendia na rok szkolny 2017/2018 w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej”,
https://des.pomorskie.eu/pomorski-program-pomocy-stypendialnej-2015/2016-i-2016/2017/-/
asset_publisher/9bU6pDPruQ9t/content/stypendiow-na-rok-szkolny-2017-2018-w-ramachprojektu-pomorski-program-pomocy-stypendialnej-?_101_INSTANCE_9bU6pDPruQ9t_
redirect=%2Fpomorski-program-pomocy-stypendialnej-2015%2F2016-i-2016%2F2017 [dostęp:
08.04.2019].
453
Por. Uchwała Nr XXXII/1072/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2001 r. w sprawie utworzenia
funduszu stypendialnego dla uczniów i studentów; zm. Uchwałą Nr VI/125/03 Rady Miasta Gdyni
z dnia 26.03.2003 r., zm. Uchwałą Nr XLIII/1015/06 Rady Miasta Gdyni z dn. 21.06.2006 r.,
zm. Uchwałą Nr XV/359/07 Rady Miasta Gdyni z dn. 19.12.2007 r., zm. Uchwałą nr XLV/1045/10
Rady Miasta Gdyni z dn. 25.08.2010 r.
451
452
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Zespołu Szkół Katolickich również brali udział. Ten rodzaj wyróżnienia jest
formą docenienia wysiłku młodzieży i dowartościowaniem ich pracy, jest też
wymiernym wsparciem ﬁnansowym, ułatwiającym dalszy rozwój.

2.3.2. „Złota Księga”
Szczególną formą uznania i wyróżnienia osiągnięć uczniów jest w Zespole
Szkół Katolickich wpis do „Złotej Księgi”, w której zostają umieszczone
nazwiska najlepszych absolwentów. To wyróżnienie przysługuje uczniom,
którzy przez trzy lata nauki uzyskiwali średnią ocen co najmniej 5,0
oraz otrzymywali wzorowe zachowanie. „Złota Księga” została założona
wraz z opuszczeniem murów szkoły przez pierwszych absolwentów
trzyletniego gimnazjum i trzyletniego liceum, czyli odpowiednio w latach
2002/2003 i 2004/2005. W księdze Liceum widnieje łącznie 96 nazwisk
(por. Aneks 4), natomiast w księdze gimnazjum upamiętniono 329 osób
(por. Aneks 5)454. W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 „Złota Księga”
Gimnazjum Katolickiego zostanie zamknięta, a w jej miejsce rozpocznie
swoją historię „Złota Księga” Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana
Pawła II w Gdyni.
Imponująca liczba absolwentów Liceum i Gimnazjum, którzy w krótkim
czasie zapełnili tak wiele kart „Złotej Księgi”, napawa dumą. Osiągnięcia
uczniów znajdują uznanie całej społeczności szkoły. Podczas spotkań w sali
gimnastycznej, po porannej wspólnej modlitwie, bardzo często wręczane
są wyróżnienia, nagrody i puchary otrzymywane za udział w konkursach
i zawodach. Ten zwyczaj jest dodatkowym i wysoko cenionym wyróżnieniem
na forum szkoły.
Ks. Profesor, dla mnie jednak już na zawsze Ksiądz Dyrektor, zawsze
powtarzał nam, że jesteśmy kwiatem polskiej młodzieży. Wszyscy zawsze
kwitowaliśmy to śmiechem i powątpiewaniem. Nie uważam, żebyśmy
byli nadzwyczajną grupą ludzi, jednak jesteśmy inni, można by nawet
powiedzieć: NIENORMALNI.
Jeżeli spojrzymy na ogół społeczeństwa studenckiego, wyraźnie widać,
kto ukończył gdyński Katolik, niezależnie od uczelni wyróżniamy się, mam
nadzieję, że wszyscy, pozytywnie. Człowiek po Katoliku nie boi się zadawać

Ze względu na datę publikacji książki nie zostali uwzględnieni uczniowie ostatniego rocznika
Gimnazjum, którzy znajdą się w niej dopiero 21 czerwca 2019 roku.
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pytań, ale co ważniejsze, potraﬁ przyznać się do swojej niewiedzy i poprosić
o wyjaśnienie.
Co jeszcze cechuje absolwenta Katolika? To, co wykształciła w nas
szkoła, pracowitość i rzetelność. Jeżeli za coś się zabierasz, to rób to dobrze,
sumiennie. Pracuj ciężko, a osiągniesz cel, przecież nie ma dla ciebie rzeczy
niemożliwych. Niesamowite, jak nie zdając sobie z tego sprawy, tak właśnie
idziemy w świat. W mojej klasie najlepszą uczennicą była bez wątpienia
Natalia. Swoje wyniki zawdzięczała sumienności, którą po ukończeniu
liceum przeniosła na grunt akademicki. Studiuje równolegle architekturę
i budownictwo, oczywiście oba z sukcesami, stypendium naukowym
i dużym zaangażowaniem w naukowe życie Politechniki. Jest też członkiem
koła naukowego, mój brat (który także do owego koła należy) mówi,
że jak wszystko się wali, jest mało czasu na wykonanie jakiegoś zadania,
to na Natalię zawsze można liczyć. Podejmie się każdego zadania, jeżeli
taka będzie konieczność i zrobi to tak dokładnie, jak tylko jest to możliwe.
Po prostu, na Natalii jak na Zawiszy.
Inną naszą dobrą cechą jest upór w dążeniu do celu i kreatywność.
Czasem tak się dzieje, że nie osiągamy postawionego przez siebie celu od razu,
zmierzamy jednak do niego konsekwentnie. Czasem trzeba więcej się uczyć,
poprawić maturę, a wtedy… medycyna staje przed człowiekiem otworem
i „bieg ukończony”. Potem jednak pojawia się trud zajęć, różne zadania
wymyślane przez doktorów i profesorów. Absolwent Katolika potraﬁ jednak
się wybić, zapunktować czymś nowym. Wyszukiwania nowych pomysłów
nauczyła nas szkoła, a zwłaszcza lekcje polskiego z Panią Sobolewską i zajęcia
z retoryki z Panem Żarneckim.
Myślę jednak, że wszyscy, jak jeden mąż wyróżniamy się umiejętnością
wypowiadania się. Uczeń, który ukończył Katolik, nie boi się zadawać
pytań, potraﬁ udzielać odpowiedzi, myśli samodzielnie i te przemyślenia
potraﬁ ubrać w zgrabną wypowiedź. Jest to kwestia wielu godzin ćwiczeń
na polskim, angielskim, retoryce, próbnych maturach ustnych. Efekt ten
jest też wywołany dobrym przykładem Księdza Profesora, Pana Dyrektora
Krucy, polonistów, Pana Żarneckiego. Mając takie wzorce, po prostu
chcąc nie chcąc stara się do nich dążyć. Dużo dają też wspólne modlitwy.
Czytanie Pisma Świętego, układanie i odczytywanie rozważań wymaga
odwagi, przełamania strachu związanego z powiedzeniem czegokolwiek
przed tłumem ludzi, którzy wyłapią każdy błąd. Po 6 latach spędzonych
w obłuskiej szkole czymże jest prezentacja przed dwudziestoma osobami
w małej sali ćwiczeniowej? Fraszką.
(A. Matuszczak)

Lista uczniów, których praca spotkała się z akceptacją i wyróżnieniem
różnych komisji konkursowych, jest imponująca nie tylko pod względem
liczby laureatów (por. Aneks 10-18), ale także szerokiego wachlarza dziedzin
wiedzy, w których uczniowie gdyńskiego Katolika z sukcesem prezentowali
swoje uzdolnienia. Ich spektrum jest niezwykle obszerne, dotyczy bowiem
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wiedzy polonistycznej, historycznej, biblijnej i religijnej, recytacji, twórczości
literackiej i poetyckiej, znajomości języków obcych.

Rysunek 8. Informacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o II miejscu
Gimnazjum Katolickiego pod względem udziału w Wojewódzkich Konkursach
Kuratoryjnych w latach 2014-2016
Źródło: Szkolna dokumentacja pedagogiczna.

Najlepiej o różnorodności podejmowanych wyzwań świadczy udział
w licznych olimpiadach (np. Olimpiada Teologii Katolickiej, Ogólnopolska
Olimpiada Języka Niemieckiego, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego,
Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Języka Francuskiego, Olimpiada
Języka Łacińskiego, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Olimpiada
Informatyczna, Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Olimpiada
Wiedzy o Mediach), konkursach (np. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej,
Pomorski Konkurs Matematyczny, Konkurs „Deutschland – Nachbarland”,
Konkurs „Wygraj Indeks” Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej,
Ogólnopolski Konkurs Wydziału Fizyki Politechniki Gdańskiej „Wygraj
Indeks”, Pomorski Konkurs Matematyczny, Międzynarodowy Konkurs
Matematyczny „Kangur”, konkurs literacki „Słowa ukryte w obrazie”,
Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Wojewódzki Konkurs „Prawa człowieka”,
Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, Konkurs „Matematyka, ﬁzyka
i informatyka w technice”), konkursach i zawodach o zasięgu lokalnym
(np. konkurs oratorski „Mowa na cześć Gdyni”, Zawody Komputerowe

GENEZA ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JANA PAWŁA II

181

Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni), igrzyskach (Igrzyska Akademii
ETI), a nawet rywalizacji w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym
(por. Aneks 8).
Uczniowie gdyńskiego Katolika to osoby uzdolnione, które starannie
szlifują swoje talenty. Udział w konkursach umożliwia zweryﬁkowanie
własnych dokonań, porównanie ich z osiągnięciami rówieśników, jest też
bezsprzecznie motywacją do podejmowania kolejnych wyzwań na poszczególnych niwach. Dotyczy nie tylko osiągnięć naukowych, ale również
literackich, plastycznych, fotograﬁcznych i ﬁlmowych (por. Aneksy 12-13),
a także sportowych (por. Aneksy 14-15). Wielu uczniów z uporem trenowało
i trenuje, aby odnieść sukces. Na kartach historii Zespołu Szkół Katolickich
im. św. Jana Pawła II na zawsze pozostaną zwycięzcy biegów przełajowych,
konkursów tańca, zawodów lekkoatletycznych, pływackich, rywalizacji
w judo, tenisie, żeglarstwie, aquathlonie i wielu innych dyscyplinach.
Przywołane sukcesy uczniów pokazują, jak wszechstronnie uzdolniona
jest uczniowska społeczność szkoły, a także jak dużo wysiłku jest w stanie
włożyć w rozwój swoich talentów i pasji, nie zaniedbując przy tym zwykłych
uczniowskich powinności.

2.4. Wspomnienia absolwentów
O ile na uznanie zasługują osiągane przez uczniów sukcesy potwierdzone
licznymi wyróżnieniami, o tyle szczególną wagę mają niewymierne wartości, które po latach dostrzegają sami absolwenci. Pierwsi uczniowie,
który kształcili się w Zespole Szkół Katolickich przez sześć lat – najpierw
w Gimnazjum, a później w Liceum – opuścili mury szkoły w 2006 roku.
Od tej pory gromadzone są informacje o dalszych ich losach – o wybieranych
kierunkach kształcenia. Absolwenci co roku na początku stycznia mogą też
uczestniczyć w specjalnie dla nich organizowanym spotkaniu opłatkowym,
podczas którego chętnie wracają wspomnieniami do czasu spędzonego
w gdyńskim Katoliku oraz opowiadają o swoim życiu po opuszczeniu szkoły.
Część z nich wraca w roli studentów odbywających praktykę, inni, by spotkać
się z ulubionymi wychowawcami, nauczycielami i pracownikami obsługi,
a bywa, że zostają pracownikami szkoły. Bardzo dobrym przykładem jest
mgr Justyna Dampc, która obecnie zajmuje stanowisko księgowej. Okazji
do wspomnień jest wiele.
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Bardzo dziękuję za wyróżnienie. Minęło już troszkę lat. Na pewno pamiętam
swoją panią wychowawczynię, a także założycielkę naszej szkoły, Iwonę Stanisławską,
o której wiem, że do dzisiaj pracuje w tej szkole. Cudowna kobieta, zawsze stająca
w obronie młodzieży. Byliśmy pierwszym rocznikiem, było nas kilkanaścioro.
Myślę, że zgraliśmy się bardzo szybko i polubiliśmy do tego stopnia, że po
pierwszej wycieczce integracyjnej rodzice zostali wezwani do szkoły, żeby odebrać
swoje pociechy i usłyszeć, jak narozrabialiśmy. Pamiętam nasze coroczne wypady
w góry, gdzie po drodze zatrzymywaliśmy się w Krakowie u sióstr zakonnych.
A w górach czekał na nas przewodnik Mariusz Swiątczak, dzięki któremu byliśmy
bezpieczni i wiedzieliśmy, gdzie iść. Szkoła starała się nam przedstawić naukę w jak
najpiękniejszych kolorach. Zajęcia z biologii odbywały się co piątek w akwarium
na Skwerze Kościuszki, gdzie nas odwożono vintage autobusem marki Mercedes.
Pamiętam też, że gdy był Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni, my chodziliśmy
na ﬁlmy zamiast do szkoły, bo przez kulturę to też nauka. Dzień wagarowicza to
zawsze marsz z Gdyni do Sopotu plażą. Do dziś pamiętam, jak Maciej Kopyciński
chciał przerzucić swoją słynną walizkę szkolną przez molo w Orłowie i wpadła
mu do wody. Co roku też braliśmy udział w sprzątaniu świata. My sprzątaliśmy
konkretnie plażę. Jedną z fajniejszych wymian międzyszkolnych była Francja.
Poznaliśmy francuską kulturę, sztukę, kuchnię i najlepsze belgijskie dyskoteki.
Z miasteczka Lille było bardzo blisko do Belgii. Minęło 21 lat od naszej matury.
Mamy ze sobą kontakt cały czas. I dalej się świetnie integrujemy i spotykamy.
Chodziliśmy do szkoły cztery lata, a do dziś czujemy się bardzo ze sobą związani – jak rodzeństwo. Już nie mogę się doczekać tegorocznego spotkania.
Serdecznie pozdrawiam,
Beata Radziwonowicz-Kuśnierz (Berta)
(Absolwentka KLO – 1996)

Nasza Szkoła.
Mija właśnie dwadzieścia lat od naszego egzaminu dojrzałości, choć
wspomnienie to jest w nas tak żywe, że wydaje się jakby to było wczoraj.
Nazywamy się Agnieszka i Przemek Tusiewiczowie, jesteśmy małżeństwem,
a zarazem absolwentami gdyńskiego Katolika. W tak krótkiej formie trudno napisać
o wszystkim, o czym chcielibyśmy, zatem ograniczymy się do rzeczy najbardziej
istotnych. Nie sposób dzisiaj ocenić, na ile wybór szkoły był aktem samodzielnym
i jaki wpływ mieli nań nasi Rodzice, niemniej jednak nigdy – ani wtedy, ani dzisiaj – nie wątpiliśmy w słuszność tamtej decyzji.
Nasza przygoda z Liceum rozpoczęła się 1 września 1995 roku. Szkoła miała
wówczas tylko trzy lata i dopiero szykowała się do wypuszczenia w świat pierwszego
rocznika absolwentów. Budynek szkoły przed rozbudową był znacznie mniejszy – bez pięknej sali gimnastycznej czy doskonale wyposażonych pracowni.
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Jednak szkoła to nie tylko mury, ale przede wszystkim osoby, które ją tworzą,
a w Katoliku nigdy nie brakowało mądrych, zaangażowanych i pełnych pasji
nauczycieli, duszpasterzy i wychowawców. Z perspektywy czasu doceniamy
ich mądrość i troskliwie zaszczepiane wartości, odpowiednią formację religijną
i wytworzone w nas poczucie przynależności do wspólnoty. Wreszcie, to również
nasi koledzy z ław szkolnych, z którymi mamy przywilej utrzymywać kontakt po
dziś dzień.
Niewątpliwie tym, co wyróżniało naszą szkołę, to jej kameralność – znaliśmy
się wszyscy bardzo dobrze, o anonimowości nie mogło być mowy! Rozpoczynanie
każdego dnia od wspólnej modlitwy (do dzisiaj pamiętamy „Ojcze nasz” i „Zdrowaś
Maryjo” po łacinie), lekcje ﬁlozoﬁi, łaciny i teatrologii czy działania „Salonu
Młodych Twórców”. Pamiętamy szkolne akademie i przedstawienia, wymiany
uczniowskie czy warsztaty dziennikarskie.
W naszych sercach swój ślad pozostawiły dwa niezwykłe historyczne spotkania
z Janem Pawłem II. Pierwsze z nich 3 czerwca 1997 r. w Gnieźnie z okazji millenium
śmierci św. Wojciecha – jednego z głównych patronów naszej ojczyzny. Był to
historyczny moment i osobiste przeżycie, ponieważ Ojciec Święty powiedział,
że nie będzie prawdziwego zjednoczenia, jeżeli nie runą mury w ludzkich sercach.
To było ważną zachętą i mądrym wskazaniem dla każdego z nas.
Drugie spotkanie odbyło się w Sopocie 5 czerwca 1999 roku. Jan Paweł II,
dzisiaj Święty, sprawując Najświętszą Oﬁarę, wspominał tysięczną rocznicę
kanonizacji św. Wojciecha i dziękował Panu Bogu za wspólne świętowanie tego
jubileuszu, mówiąc: „Zasiew Jego krwi przynosi wciąż nowe duchowe owoce”.
Dziękował św. Wojciechowi za tysiąclecie wiary i życia chrześcijańskiego w Polsce
i Europie Środkowej. Do dzisiaj brzmią nam w uszach słowa Namiestnika Chrystusa:
„Nie ma solidarności bez miłości”.
Z rozrzewnieniem wspominamy interesujące wycieczki krajoznawcze po naszej
ojczyźnie. Szczególnie zaś utkwiły nam w pamięci wędrówki po polskich Tatrach
z naszą drogą wychowawczynią i nauczycielką biologii i ﬁlozoﬁi, panią Iwoną
Stanisławską.
Zawsze byliśmy świadomi wyjątkowości miejsca, w którym przyszło nam
wzrastać. Dzisiaj widzimy, jak bardzo Nasza Szkoła zmieniła się od czasu, gdy
opuściliśmy jej mury. Dojrzała, urosła, okrzepła – i to w każdym znaczeniu tego
słowa. Wiemy, że w „edukacyjnym krajobrazie” Gdyni Katolik ma dziś poczesne
miejsce. Wielka to zasługa ks. prof. Wojciecha Cichosza – dzisiejszego kanclerza
Szkoły i spiritus movens tego ważnego przedsięwzięcia.
Chociaż oboje mamy za sobą wiele lat edukacji akademickiej (Agnieszka jest
magistrem inżynierem towaroznawstwa, zaś ja magistrem ﬁlozoﬁi oraz prawa
na Uniwersytecie Gdańskim), to możemy powiedzieć, że najmilej i najczęściej
wspominamy czasy licealne.
Nie mamy wątpliwości, że cztery lata spędzone w szkole pomogły zakorzenić
w nas zasady i wartości wiary katolickiej, która cały czas pozostaje w nas żywa.
Nasze dzieci uczęszczają do szkół katolickich – młodsza Alicja, do Katolickiej
Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Gdyni, prowadzonej przez Siostry
Nazaretanki, zaś starszy Adam do ostatniego rocznika gimnazjum gdyńskiego
Katolika.
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Pamiętamy piękny czerwcowy dzień, kiedy otrzymaliśmy nasze świadectwa
dojrzałości. Siedzieliśmy razem przed szkołą – optymistyczni i radośni, ale targani
też sprzecznymi emocjami. Mieliśmy świadomość, że pewien szczęśliwy okres
w naszym życiu dobiega końca.
Dzisiaj z dumą mówimy, że jesteśmy absolwentami Liceum im. św. Jana Pawła II
w Gdyni. Lata spędzone tutaj miały ogromny wpływ na to, kim jesteśmy dzisiaj.
Agnieszka Tusiewicz z d. Dobrucka (Absolwentka KLO 1999)
Przemysław Tusiewicz (Absolwent KLO 1999)

Co dała nam szkoła? Szkoła dała nam przede wszystkich siebie.
Nasze spotkanie zawdzięczamy faktowi uczęszczania do Gdyńskiego Liceum
Katolickiego cztery lata po sobie, a więc gdy on kończył szkołę – ona zaczynała.
Wychowawczynią obydwojga była Iwona Stanisławska, która wyjeżdżającej na
letnie wakacje do wujka w Chicago Agacie, wspomniała o starszym absolwencie
pracującym wówczas w polonijnej stacji radiowej. Właśnie w polskim sklepie
mięsnym oraz barze „Jagiellonia” (od klubu Jagiellonia Białystok) wiadomości
o tajemniczej dziewczynie szukającej radiowca-absolwenta pozostawił jej wuj
Czesiek – gdyński i chicagowski działacz piłkarski (Arka Chicago).
Spotkali się w egipskiej restauracji, gdzie ona dorabiała, a on – odbierając
od niej telefon, przyjechał, by przywitać krajankę, gdyż goście z Gdyni w Chicago
to rzadkość. Od tej pory spędzali ze sobą każdy dzień, a reszta to już historia.
W 2009 na świat przyszedł Ksawery Sergiusz, w 2017 Feliks Zygmunt, a w międzyczasie pies – basset Sasza, kot Buddy i chomik.
Zabawne i nietuzinkowe wydarzenia mają miejsce od ich wspólnych piętnastu
lat. Szczególnie zabawne są powroty do rodzinnego miasta i odkrywanie kolejnych
wspólnych znajomych, zakątków, zainteresowań – po ponad dekadzie małżeństwa
docenia się to coraz bardziej.
Jeśli chodzi o katolicką edukację – w Stanach oraz regionie Chicago jest ona
powszechnie znana i ceniona, stąd miło nam jest mieć wspólny język z ludźmi
pracującymi czy uczącymi się w tym systemie.
Zawsze wracamy i będziemy wracać do domu, do naszego Katolika, bo stąd są
nasze korzenie, stąd jesteśmy My.
Bardzo tęsknimy i myślami jesteśmy z Wami!
P.S. Mamy już bilety na zjazd absolwentów – będziemy w Polsce od 21 grudnia
2019 do 5 stycznia 2020 – jesteśmy gotowi!
Agata Zgrzebska
(Asystent laboratoryjny. USA, Chicago. Absolwentka KLO – 2003)
Sergiusz (Dziennikarz, przedsiębiorca. USA, Chicago. Absolwent LO – 1999)
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Do Gdyńskiego Liceum Katolickiego uczęszczałam w latach 1998-2002,
w tym roku mija 17 lat od mojego egzaminu dojrzałości. Z jednej strony, to bardzo
niewiele, ale z drugiej – niemalże połowa mojego życia. Bardzo mile wspominam
te 4 lata, mimo że z każdym rokiem coraz bardziej odległe, to przecież wciąż tak
bardzo bliskie. Nie da się ukryć, że czasy licealne wspominam jako najlepszy,
najbardziej beztroski, po prostu najwspanialszy czas, głównie ze względu na
mnóstwo pozawieranych przyjaźni, które dziś nadal są pielęgnowane i znajomości,
które również przetrwały ten czas, pomimo pędu życia codziennego, natłoku spraw
czy odległości. Na żadnym innym etapie edukacji (szkoła podstawowa, studia) nie
nawiązuje się tak specyﬁczna, jak również specjalna więź pomiędzy nauczycielem
a uczniem. W podstawówce traktowałam nauczycieli jak największych wrogów,
mających na celu jedynie zatrucie mi życia, zaś na studiach relacja wykładowca – student jest dużo bardziej formalna, co dla takiego ekstrawertyka jak ja, było raczej
trudne. Jedynie w liceum można było traktować nauczyciela jak kogoś bliskiego,
w żadnej innej szkole nie spodziewałabym się takiego zaangażowania.
Pierwszy wyjazd – integracyjny, do Warzenka. Świetny pomysł, czas na poznanie
swoich kolegów z rocznika na neutralnym gruncie. Pierwsze przyjaźnie, sympatie
i antypatie. Następnie powrót do szkolnej rzeczywistości – szkoła, lekcje, nauczyciele,
z których znakomita większość była również fantastycznymi pedagogami.
Wymagający, ale sprawiedliwi, skupieni na swoich uczniach i ich talentach, brali
pod uwagę również nasz „trudny wiek” i byli bardzo ludzkimi profesorami. Jest mi
niezmiernie miło, że z wieloma z nich do dziś utrzymuję kontakt, głównie poprzez
portale społecznościowe. Po latach najmilej wspominam lekcje historii z Panem
Piotrem Lewandowskim, jak również język polski z naszą wychowawczynią, Panią
Hanną Sobolewską czy biologii z Panią Iwoną Stanisławską. Nie da się zapomnieć
lekcji matematyki z Panem Kurtem Kordą, przyprawiającym niemalże o stan
przedzawałowy już od pierwszej klasy. Proszę mnie źle nie zrozumieć, nie mam
absolutnie nieciekawych wspomnień związanych z lekcjami np. chemii czy ﬁzyki,
ale, jako że ze mnie typowy humanista, szybko musiałam zdecydować, które zajęcia
będą dla mnie priorytetem.
To, co po latach docenia się najbardziej, to niesamowita atmosfera w szkole, zżycie naszej (i nie tylko) klasy i otwartość i chęć niesienia pomocy przez
niemalże wszystkich nauczycieli. Wszystkie wyjazdy (wspomniane Warzenko,
obóz przysposobienia obronnego w Garczynie z jednym z naszych profesorów,
śp. Mieczysławem Wierzbickim, wyjazd uczniów do Częstochowy, pielgrzymki
do Włoch i Francji), w których brałam udział, to wszystko miało swój urok,
który doceniamy zwłaszcza po latach, np. przeglądając zdjęcia. Z sentymentem
wspomina się również rzeczy, które z perspektywy czasu może najmądrzejsze nie
były, może do końca nie wypadały uczniom katolickiego liceum, ale wkraczanie
w dorosłe życie wcale nie jest takie łatwe, na szczęście nasi profesorowie w takich
wypadkach byli wyrozumiali.
Nie sposób tutaj nie wspomnieć o jednym z najistotniejszych wydarzeń,
w jakich dotychczas brałam udział, mówię o udziale w Mszy św. w Sopocie w trakcie
pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1999 roku, podczas której miałam
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zaszczyt przeczytać modlitwę powszechną. Karteczka, którą wówczas dostałam, by
przećwiczyć jej treść z Panią Teresą Wasiak, do dziś leży pieczołowicie schowana
pośród innych licealnych skarbów i pamiątek. Do dziś pamiętam olbrzymią radość,
a zarazem stres (obym się tylko nie pomyliła!) i odpowiedzialność – w końcu nie
każdy może się pochwalić tym, że stał tuż obok Świętego.
Ciekawym doświadczeniem był niejako „powrót” do szkoły po kilku latach
od jej opuszczenia, tym razem jako praktykantka, i wdrażanie się do zawodu
nauczyciela pod bacznym okiem Pani Katarzyny Szlachcikowskiej. Miałam
okazję nie tylko spojrzeć na wszystko „od kuchni” i nauczyć się nowych rzeczy,
ale przede wszystkim spotkać się ponownie z pedagogami, których bardzo cenię
z moich licealnych czasów i poznać wielu nowych. Do dziś jest mi niezmiernie
miło, gdy natykam się przypadkiem, na któregoś z nauczycieli lub pracowników,
np. w trakcie zakupów i mamy okazję choć przez chwilę wspólnie powspominać.
Podsumowując, gdybym miała jeszcze raz wybierać liceum, na pewno nie
wybrałabym innego. To była zdecydowanie szkoła, do której nie szło się jedynie
z przykrego obowiązku. Wyprowadzka z domu do internatu na czas liceum nauczyła
mnie solidności, odpowiedzialności i przede wszystkim samodzielności. Myślę,
że każdy z nas (uczeń, nauczyciel, rodzic, pracownik) zostawił w tej szkole cząstkę
siebie i każdy zabrał ze sobą wspomnienia, oczywiście same najmilsze i najlepsze.
Bardzo się cieszę, że zostałam poproszona o napisanie tych kilku słów, był to
dobry pretekst, żeby udać się w sentymentalną podróż wstecz, na co w codziennej
bieganinie nie zawsze mam czas. Korzystając z okazji, chciałabym życzyć Dyrekcji
i Nauczycielom, by w dalszym ciągu dzielili się swoim doświadczeniem, otaczali
opieką i uwagą nowe pokolenia, zaszczepiając im prawdziwe wartości i ucząc
postaw godnych Naszej Szkoły.
Natalia Ostrowska
(Absolwentka KLO – 2002)

Naukę w liceum katolickim rozpoczęłam w roku, w którym szkoła obchodziła
jubileusz 10-lecia. Do dzisiaj pamiętam uroczyste obchody związane z tą rocznicą
i zdjęcia każdej klasy zrobione przy popiersiu papieża św. Jana Pawła II, razem
z dyrektorem ks. Wojciechem Cichoszem i prezydentem Gdyni Wojciechem
Szczurkiem. Emocji związanych ze szkołą było mnóstwo, ale w pamięci zostają
zazwyczaj te najbardziej ekstremalne, jak na przykład nauka strzelania z broni
palnej na obozie przetrwania prowadzonym przez „Generała” (śp. Mieczysława
Wierzbickiego)
Lekcje również nie były nudne. Na matematyce liczyliśmy z Panem Kordą
ilość mrówek w mrowisku czy ilość zębów w pile elektrycznej, a lekcje języka
angielskiego odbywały się w maleńkiej, przytulnej sali znajdującej się chyba na
ostatnim piętrze wieży przy kościele NSPJ. Podobne otoczenie miały ostatnie lekcje
historii odbywające się na plaży czy lekcje biologii będące spacerem po bulwarze
i polegające na rozpoznawaniu gatunków mijanych drzew i kwiatów.
Pamiętam, jak bardzo bałam się matury. Była to w końcu zupełnie nowa matura
dla pierwszego rocznika, który skończył 3-letnie liceum. Jednak Boża Opatrzność
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czuwała nad nami i ostatecznie większość z nas była zadowolona. Nie mogło być
jednak inaczej, skoro pisaliśmy ją w kaplicy, w której w każdy pierwszy piątek
miesiąca odprawiana była msza św.
Podobne wspomnienia mogłabym wyliczać bez końca, ale najbardziej wdzięczna jestem Katolikowi (oczywiście obok wykształcenia) za możliwość poznania tak
wyjątkowych kolegów, jakich miałam w klasie. Przyjaźnie zawarte w czasach liceum
trwają do tej pory i mimo że nasze drogi biegną w wielu różnych kierunkach,
udaje się nam spotykać. W większym gronie spotkaliśmy się ostatnio w naszych
dawnych murach, w sali świętej Jadwigi (później sala G8, a obecnie 14), z okazji
10 rocznicy matury. W spotkaniu tym uczestniczyła nasza kochana wychowawczyni
śp. Bożena Zdebska.
Nauczyciele, w czasach kiedy chodziłam do liceum, byli bardzo wymagający,
ale i wyrozumiali. Jednak tak naprawdę dali mi się poznać siedem lat temu, kiedy
rozpoczęłam pracę w mojej macierzystej szkole. Wiele razy byłam pytana czy
nie jest to dziwne pracować z osobami będącymi niegdyś moimi nauczycielami.
Oczywiście nie jest to standardowa sytuacja, ale nasi nauczyciele jak zwykle
pokazali klasę i jestem im do tej pory bardzo wdzięczna, że zostałam przyjęta do
społeczności, tym razem pracowniczej, z tak dużą otwartością. Miło było przekonać
się, że pedagodzy, który kierowali moją edukacją w trakcie nauki w liceum,
są również cudownymi kolegami z dystansem do siebie i na których można liczyć.
Wsparcie, jakie otrzymałam i wciąż od nich otrzymuję, jest nieocenione.
Życie układa nam różne scenariusze i gdyby mi ktoś powiedział w 2005
roku, gdy szczęśliwa opuszczałam mury szkoły, że jeszcze do nich wrócę – nie
uwierzyłabym. Na szczęście nie muszę już pisać kartkówek, a nawet otrzymuję
wynagrodzenie za moje obecne „chodzenie” do szkoły. Teraz czuwam nad
ﬁnansami szkoły, co jednak nie wyklucza dalszej edukacji – tym razem w postaci
konwersacji w języku angielskim z panem Markiem Dźwigiem. Jestem jedyną
osobą, która miała możliwość bycia częścią tej szkoły zarówno jako uczeń, jak
i pracownik. Czas biegnie, tegorocznych maturzystów pamiętam jak rozpoczynali
naukę w gimnazjum. Teraz planują studia, jak potoczą się ich losy? Może także
powrócą? Wierzę, że „dusza Katolika”, na którą składa się wiele czynników, takich
jak atmosfera czy poziom nauczania sprawi, że nasza szkoła będzie świętować
jeszcze wiele jubileuszy.
Justyna Dampc
(Księgowa w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni.
Absolwentka KLO – 2005)

Do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gdyni
uczęszczałam w latach 2004-2007. Przy wyborze tej szkoły kierowałam się nie tylko
jej wysokim poziomem nauczania, ale także wartościami, jakich uczy. Najlepiej
oddaje to motto szkoły „Fides et Ratio”.
Moim pierwszym wychowawcą był Pan mgr Dariusz Kruca, a następnie Pani
mgr Agnieszka Frączyk. Wychowawcy oraz wszyscy nauczyciele z pasją przekazywali
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nam wiedzę. Dzięki temu dostałam się na wymarzone studia i mogłam kontynuować
edukację na Wydziale Architektury i Urbanistyki na Politechnice Gdańskiej.
W szkole zawsze panowała rodzinna atmosfera. Nawiązałam w tym czasie wiele
przyjaźni, które trwają do dziś. Przede wszystkim poznałam w niej jednak mojego
męża, z którym mam dwie córki.
Wspaniałe wspomnienia, jakie mam, sprawiły, że z radością przyjęłam
informację o utworzeniu Katolickiej Szkoły Podstawowej. Dzięki temu nasza
starsza córka mogła rozpocząć tutaj swoją edukację. Z przyjemnością patrzę,
jak każdego dnia chętnie wychodzi do szkoły.
Lata spędzone w szkole na pewno na zawsze pozostaną w mojej pamięci.
Monika Choczyńska
(Absolwentka KLO – 2007)

Byłem uczniem Klasycznego Liceum Katolickiego im. Jana Pawła II w Gdyni Obłużu w latach 2004-2007. Bardzo mile wspominam ten okres swojego
życia. Co prawda, na początku przy wyborze szkoły średniej wcale tej szkoły nie
brałem pod uwagę. Zdecydował przypadek…, a że w życiu nie ma przypadków,
zatem wybór ten okazał się najlepszym z możliwych. Od samego początku nauki
w tej szkole uderzyła mnie niezwykle życzliwa atmosfera między uczniami w tej
szkole. Wszyscy byli otwarci i nikt nikogo nie wykluczał. Czas nauki w gdyńskim
Katoliku był czasem bardzo dobrze wykorzystanym. Świetni nauczyciele potraﬁący
rozbudzić pasję do dziś są dla mnie wzorem pedagogów. Gdy sam staję przed tablicą
i nauczam uczniów, wspominam tych nauczycieli, dla których praca była pasją.
Bez pasji nie da się przekazać wiedzy. Natomiast wiedza ubogacona pasją uczniowi
praktycznie sama wchodzi do głowy, a do tego wzbudza zainteresowanie tematem
i prowokuje do zgłębienia tematu. Ponadto bardzo ceniłem sobie możliwość rozpoczynania dnia modlitwą, comiesięczne msze św. w języku łacińskim w I piątki
oraz poranne krótkie adoracje Najświętszego Sakramentu w dolnym kościele
paraﬁi NSPJ w Gdyni, wtedy, gdy lekcje odbywały się też przy tej paraﬁi. W czasie
nauki w Katoliku rozwijała się moja miłość do liturgii łacińskiej Kościoła, a także
kształtowała się moja ostateczna decyzja o wstąpieniu do seminarium. To również
zasługa świadectwa księży katechetów, którzy w tamtym czasie uczyli religii
w szkole. Okres nauki w gdyńskim Katoliku zawsze będę mile wspominał. Była to
doskonała okazja do rozwijania swojego człowieczeństwa, kształtowania powołania
oraz uczenia się relacji międzyludzkich. Niektóre znajomości z czasów nauki
w Katoliku po latach przerodziły się w przyjaźnie trwające do dziś.
ks. Piotr Wulgaris
(Wikariusz w paraﬁi pw. Ducha Świętego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
Gdynia Obłuże. Absolwent KLO – 2007)
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Miło się patrzy na szybki rozwój Katolika, wspominając jeszcze całkiem
niedawne czasy z granatowymi ludzikami biegającymi po Gdyni ku zdziwieniu
wszystkich wokół (no i słynny tekst pewnego jegomościa po spojrzeniu na tarczę
„Wy jesteście z technikum rybołówstwa?”). Dzisiaj, przy doskonale rozpoznawalnej
marce i wymiernej jakości szkoły, może nie wypada tego mówić, ale zawsze było
to dla mnie miejsce, w którym nie liczą się tylko cyferki, ale coś ważniejszego
i ponadczasowego – charakter. Charakter wykuwający ciekawych (a także ciekawskich!) i myślących ludzi.
I to jest chyba najważniejsze, bo nauczyć się (i zapomnieć!) można wszystkiego,
ale przy bezmyślności, braku reﬂeksji i własnego charakteru, bez celu i wartości
ta droga będzie tylko bieganiem w kółko.
Bóg zapłać, klasyczny i publiczny Katoliku Ty mój!
Damian Frydrych
(Absolwent GK – 2004; Absolwent KLO – 2007)

Moją przygodę z Katolikiem rozpocząłem w 2003 roku. W tamtym czasie,
o przyjęciu do szkoły decydowała między innymi średnia ocen uzyskanych
w ostatniej klasie szkoły podstawowej. Katolik był świeżo po przekształceniu
w szkołę publiczną. Nie chwaląc się, moje wyniki pod koniec podstawówki
były tak dobre, że bez przeszkód mogłem aplikować do dowolnego gimnazjum
w Trójmieście. Niemniej, po wizycie na Dniach Otwartych zrozumiałem, że to
właśnie szkoła mieszcząca się na ulicy (jeszcze wtedy) Rymarskiej, jest miejscem,
do którego powinienem chodzić. Już w trakcie nauki, jak też z perspektywy
czasu, widzę, że ta decyzja była jedną z lepszych, jakie podjąłem. Absolutna
większość nauczycieli, z którymi miałem przyjemność zetknąć się podczas nauki
w gimnazjum jak i liceum katolickim, była ludźmi z powołania. Myślę, że ten
właśnie fakt dawał podwaliny pod niesamowitą atmosferę szkoły, która przenosiła
się na uczniów. Pomimo że miewam problemy z motywacją, oferta zajęć
dodatkowych przygotowana przez szkołę była na takim poziomie, iż z własnego
wyboru, cały tydzień wypełniony miałem zajęciami pozalekcyjnymi. Non scholae
sed vitae discimus. Wiele zajęć, jakie poza programem nauczania oferował Katolik,
takie jak: kółko chemiczne, Teatr szkolny, dodatkowe zajęcia z ﬁzyki, matematyki,
z genetyki w laboratoriach PPNT, zajęcia na Politechnice Gdańskiej i wiele innych,
pozwoliły mi obrać właściwy kurs na dorosłe życie.
Nie sposób nie wspomnieć o najważniejszym czynniku, którym wyróżnia się
na tle innych szkół – wartościach katolickich, które są obecne na każdym kroku
życia placówki. Pomimo burzliwych lat, jakie wielu młodych ludzi przeżywa
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na przełomie gimnazjum i liceum, jestem bardzo zadowolony z owoców, jakie
przyniosła nauka w Katoliku zarówno dla mnie, jak i dla moich rówieśników.
To wszystko składa się na obraz szkoły innej niż wszystkie.
Paweł Brzeziński
(Absolwent GK – 2005; Absolwent KLO – 2008)

Gdybym miała tylko jednym słowem opisać gdyński Katolik, powiedziałabym,
że ta szkoła jest naprawdę WYJĄTKOWA. Czy pomyślelibyście, że istnieje szkoła
w której panuje ciepła, rodzinna atmosfera, a która jednocześnie zapewnia wysoki
poziom nauczania? Szkoła, w której uczeń może poczuć się ważny jako jednostka,
a nie jeden z wielu, dzięki indywidualnemu podejściu grona pedagogicznego?
Ktoś powiedziałby: „To możliwe tylko w Akademii Pana Kleksa, ﬁkcja literacka”,
a ja na to: „Tym razem życie okazało się atrakcyjniejsze od książki”.
Pamiętam, na pierwszym spotkaniu rodziców kandydatów do Gimnazjum
Katolickiego w roku 2003, ówczesny Dyrektor Szkoły, Ks. Wojciech Cichosz,
powiedział do nich: „Każde z Waszych dzieci to wartościowy diament, jednakże,
aby diament ujawnił całe swoje piękno, musi zostać oszlifowany i tak po ukończeniu
Katolika każde z nich stanie się brylantem”*. To zdanie, które do dziś często
wspomina mój Tata, sprawiło, że każdy 13-latek na sali usłyszał: „Jesteś ważny,
jesteś wartościowy, a będziesz jeszcze lepszy”. Ksiądz Dyrektor dotrzymał słowa.
Katolik nie tylko wpajał nam wiedzę, ale również kształtował nasze tożsamości,
zachęcał do szukania pasji, a wszystko to w atmosferze wzajemnego szacunku
i uznania.
Gimnazjum Katolickie ukończyłam w roku 2006 i żądna przygód niestety
opuściłam mury szkoły, jak się potem okazało, nie na długo. Edukację licealną
rozpoczęłam w liceum, które opisywało siebie jako elitarne, prestiżowe, najlepsze
w Polsce. Większość jego uczniów myślała, że złapała Pana Boga za nogi. Okazało
się, że w przeciwieństwie do mojego gimnazjum, były to puste slogany, a ja właśnie
taką elitarną, prestiżową szkołę zamieniłam na gorszą! Wróciłam więc niczym
córka marnotrawna w mury Katolika, bo nie wyobrażałam sobie, aby liceum
miało być najgorzej wspominanym okresem mojego życia. Do dziś uważam,
że była to najlepsza decyzja w moim życiu. Dzięki niej w roku 2009 ukończyłam
Liceum Katolickie z tylko pięknymi wspomnieniami. W tym miejscu dziękuję
Ks. Wojciechowi Cichoszowi i Panu Dariuszowi Krucy.
Katolik nie tylko wywarł na mnie ogromny wpływ podczas lat szkolnych,
ale też w ogromnej mierze zaważył na mojej przyszłości. Dzięki ogromnej pomocy
Pana Piotra Malechy i bezcennemu czasowi, który poświęcił na przygotowanie
mnie do konkursu chemicznego, już w drugiej klasie liceum wygrałam indeks
na Politechnikę Gdańską, gdzie następnie ukończyłam studia inżynierskie
i magisterskie na kierunku biotechnologia leków. Co więcej, Katolik zaważył nie
tylko na mojej przyszłości naukowej, ale i prywatnej. W szkolnej, licealnej ławce
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poznałam mojego przyszłego Męża i w sierpniu 2019 roku ślubować będziemy
sobie w kościele św. Andrzeja Boboli, o którym do dziś mówimy „nasz”.
Podkreślam więc ponownie, że Zespół Szkół Katolickich to miejsce absolutnie
wyjątkowe, które zawsze będę wspominać z tęsknotą i otwarcie rozgłaszam (mając
porównanie!), że jest to szkoła absolutnie najlepsza! No bo gdzie złapać Pana Boga
za nogi, jeśli nie w Katoliku?
Joanna Wilińska
(Absolwentka GK – 2006; Absolwentka KLO – 2009)
* Przyznaję, że jest to dość luźny cytat ze względu na czas, jaki od wtedy
upłynął. Podejrzewam jednak, że Ks. Wojciech Cichosz wybaczy mi tę nieścisłość.
Zapewniam, że sens wypowiedzi został zachowany.
[Ślub 17 sierpnia 2019 roku o godz. 1700. Oblubieńcem zostanie Kacper
Maćkowiak – autor publikacji dopisał i będzie błogosławił.]

Zawsze chętnie wracam do Katolika. Spędziłam w tej szkole 6 lat i mogę
z dumą o tym mówić. Od pierwszego momentu, gdy dowiedziałam się, że w budynku obok kościoła pw. św. Andrzeja Boboli znajduje się szkoła, wiedziałam – będę się tam uczyła. Spotkałam wspaniałych ludzi zarówno wśród
rówieśników, jak i nauczycieli. Znajomości i przyjaźnie są nadal kontynuowane.
Wraz z moimi przyjaciółkami, które poznałam we wrześniu 2004 roku, mimo
dzielących nas kilometrów i różnych obowiązków w pracy, systematycznie
organizujemy wspólne spotkania. W Katoliku miałam szansę doświadczyć,
że możliwy jest wzajemny szacunek w relacji nauczyciel – uczeń. Niesamowitą
przygodą były 3 lata spędzone w klasie Pana Rafała Narajczyka. Nigdy nie czułam
się ograniczona „starym”, nie za dużym budynkiem szkoły. Lekcje w salkach
przy kościele NSPJ, w centrum Gdyni, urozmaiciły początki mojej obecności
w Gimnazjum Katolickim. Dużą niespodzianką była nowa sala chemiczna,
która zastąpiła tajemniczą Chatkę Chemika, którą wspominam z dużym
sentymentem. Pamiętam, jak kibicowaliśmy pracom budowlanym nowego
budynku szkoły. W Katoliku zawsze czułam się bezpiecznie. Bardzo miło
wspominam też wszystkich pracowników administracyjnych, np. Panią Genię,
która zawsze podpytywała, co się u mnie dzieje, pomoc i uśmiech Pani Beatki
z sekretariatu czy Panią Mirkę, księgową. Wymieniać można wiele takich osób.
Wyjątkowa, pozytywna atmosfera panująca w Katoliku sprzyjała mojemu
rozwojowi w różnych dziedzinach życia. Uważam, że dzięki pobytowi w tej szkole
nauczyłam się myśleć samodzielnie. Czułam się zachęcona przez nauczycieli do
nauki, do rozwoju, do próbowania swoich sił w różnych dziedzinach wiedzy.
W efekcie ukończyłam Liceum Katolickie o proﬁlu humanistycznym, a wybrałam
studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej. Pamiętam, że osoby prowadzące
zajęcia były bardzo kompetentne i dobrze przygotowane do pracy z uczniem.
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Było to dla mnie inspiracją i wielką pomocą, ponieważ dzięki temu np. sprawnie
obsługuję komputer oraz bez problemów wyszukuję informacje w różnego typu
źródłach. Nie miałam trudności, żeby dostać się na wyższą uczelnię. Podobnie
moje cztery siostry, które studiują na prestiżowych uniwersytetach – technicznym
i medycznym.
Katolik to oczywiście nie tylko nauka. Z lat gimnazjalnych mile wspominam
przede wszystkim kabarety przygotowywane przez uczniów z mojego rocznika.
Zawsze śmiałam się do łez. Prężnie działał również Teatr szkolny, który
systematycznie wystawiał sztuki, m.in. „Przed sklepem jubilera”. Wydarzeniem
na dużą skalę były organizowane co roku Dni Języków Obcych. Na jedną z edycji
przygotowałam nawet dwumetrowy plakat przedstawiający Statuę Wolności,
za którą, po kilku latach, przebrała się moja młodsza siostra. Wydarzeniem, które
było wspaniałą formą integracji klasy, było zorganizowanie balu gimnazjalnego
bądź studniówki. Dobra współpraca zaskakiwała chyba nawet nas samych. Była to
też fantastyczna zabawa.
Jako najstarsza siostra z rodziny wydeptałam ścieżki moim ośmiu siostrom,
które z chęcią szły w moje ślady. W pierwszym roku istnienia Katolickiej Szkoły
Podstawowej im. św. Jana Pawła II rozpocznie w niej naukę dwójka mojego
najmłodszego rodzeństwa. Wszystkie doświadczenia związane z Katolikiem
głęboko wyryły się w mojej pamięci, rozmowy z nauczycielami są nadal przyjazne,
a powroty bardzo miłe. Mogę podziękować Dyrekcji, że 13 lat temu mogłam
rozpocząć naukę w gdyńskim Katoliku.
Ewa Łacheta
(Absolwentka GK – 2007; Absolwentka KLO – 2010)

Nazywam się Stanisław Henryk Wilemborek. Uczyłem się w Gimnazjum
Katolickim im. Jana Pawła II w Gdyni w latach 2009-2012. Obecnie jestem
studentem ekonomii, ﬁnansów oraz prawa na New York University Abu Dhabi
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Studiowałem także w Szanghaju oraz
Madrycie.
Gdyński Katolik był szczególnym miejscem w mojej edukacji. W tej szkole
nawiązałem przyjaźnie, które trwają do obecnych czasów. Ponadto, do dziś
utrzymuję kontakt z nauczycielami, którzy kształcili mnie w Katoliku. Lekcje
nie były jedynie czystą wiedzą przedmiotową – często były też lekcjami życia,
które wtedy nieświadomie jeszcze przyswajałem sobie podczas zajęć naznaczonych relacją mistrz – uczeń. Nad tym wszystkim czuwała kompetentna dyrekcja – ks. prof. Wojciech Cichosz oraz Pan Dariusz Kruca – kierująca nasz „Okręt
szkolny” ku jego celowi wyrażonemu w motto „Fides et Ratio”, które jest istotnym
elementem mojego życia. Patrząc wstecz, mogę powiedzieć, że szkoła spełniła
swoją rolę wychowawczą w katolickim duchu, poprzez bardzo dobrą dyrekcję oraz
zmotywowanych i kompetentnych nauczycieli.
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Ponadto, dzięki Katolikowi rozwinąłem swoje zamiłowanie do historii
i udało mi się uzyskać tytuł laureata konkursu historycznego już w drugiej klasie
gimnazjum – dzięki przewodnictwu znakomitego Pana Narajczyka. Sukces ten
przyczynił się do kolejnych – uzyskania tytułu laureata z historii w liceum oraz
świetnego wyniku matury międzynarodowej – co zaowocowało przyjęciem na
New York University Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Myślę,
że wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie moja edukacja w Katoliku.
Do tego wszystkiego gdyński Katolik był miejscem, do którego przychodziłem
zawsze z uśmiechem, wiedząc, że mam tam bardzo dobrych przyjaciół oraz kolegów.
Katolik był miejscem typowych dla gimnazjalisty pierwszych miłości, entuzjazmu
oraz czasami też rozczarowań – była to po prostu świetna szkoła z duszą.
Stanisław Wilemborek
(Absolwent GK – 2012)

Po sześciu latach spędzonych w Zespole Szkół Katolickich mogę powiedzieć,
że jest to szkoła inna niż wszystkie. Podobnie jak duża część uczniów przychodzących
z podstawówek doznałam lekkiego szoku na etapie dostosowywania się do nowego
trybu zajęć, ale po nim w pełni doceniłam panujące w niej zasady. Mundurek
szkolny okazał się wybawieniem od porannych dylematów przed szafą. Poprzez
znajomych i rodzeństwo moich kolegów i koleżanek z klasy poznałam większość
osób w szkole. Dzięki temu mogę określić jeden z pozytywnych efektów sposobu
działania Katolika – każdy uczeń miał możliwość odnalezienia swojego w nim
miejsca. Oferta zajęć dodatkowych nie była tylko suchą tabelką, a zaproszeniem
do tworzenia żywych grup pasjonatów, którzy wspierali się wzajemnie nawet poza
tematyką i czasem spotkań. Myślę, że aktywna społeczność szkolna i życzliwa
opieka zarówno grona pedagogicznego, jak i pozostałych pracowników miały
pozytywny wpływ na życie wielu absolwentów, którzy mogliby nie doświadczyć
tak pozytywnego przyjęcia w zwyczajnej placówce edukacyjnej.
Anna Jasieńska
(Absolwentka GK – 2009; Absolwentka KLO – 2012)

Z czasu spędzonego w szkole najbardziej pamiętam cudowną atmosferę,
która panuje między uczniami a nauczycielami oraz w gronie pedagogicznym.
Moim zdaniem są to relacje pełne wzajemnego szacunku, a także obustronnego
uczenia się, gdy stajemy przed problemami. Lata, które spędziłam w Katoliku,
mogę nazwać szczególnymi także dla mojej duszy. Poznałam tu ludzi prawdziwie
żyjących wiarą, co na etapie nastoletniego dojrzewania i życiowego zagubienia
było dla mnie niewymowną pomocą. Zyskałam przez te trzy lata większą pewność
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siebie w nauce oraz w życiu prywatnym. Mam wielu dobrych znajomych z czasów
gimnazjalnych, z którymi wciąż utrzymuję bliski kontakt. Jestem też niezwykle
wdzięczna, że drzwi Katolika oraz serca nauczycieli i dyrekcji są nadal dla mnie
otwarte, tak samo jak przed laty.
Marta Jasieńska
(Absolwentka GK – 2012)

Katolik – pierwsze wspomnienia po latach.
Każdy uczeń, który już zdążył poznać, co znaczy obowiązek szkolny, marzy
o tym dniu, w którym wreszcie przestanie się uczyć. Co prawda, w tym szkolnym
kieracie są chwile, kiedy szkołę się lubi, lecz są one zazwyczaj krótkie i im bliżej
wakacji, tym bardziej wydają się irracjonalne. Dni wolnych zawsze jest za mało,
weekendy zawsze są za krótkie, a wakacje… powinny trwać co najmniej pół roku.
Nikt nie chce słuchać biednego ucznia, który wie, że gdyby uczył się dwa dni
w tygodniu, a 5 pozostałych miał wolnych, dużo więcej wiedzy by przyswoił.
Czekamy więc, jako uczniowie, z utęsknieniem chwili odebrania świadectwa
maturalnego, która oznacza wolność. Wreszcie rodzice nie będą nam stać nad
głową i mówić, że mamy się uczyć. Nie będzie już wywiadówek, sprawdzania
ocen. Studia to przecież najlepszy czas w życiu człowieka, tak nam wszyscy mówią,
w tym wzrastamy i na to czekamy. Jak wielkie może być nasze rozczarowanie, kiedy
na studia idziemy po 6 latach formacji w gdyńskim Katoliku!
Bliskość kościoła pociąga za sobą kolejne wspomnienia związane z dzwonami.
W salach L1, L2, L4, L5 w południe nie da się spokojnie prowadzić lekcji,
dzwony słychać tam tak bardzo, że nie słychać nauczyciela. Nauczyliśmy się zatem
odmawiać o 1200 Anioł Pański. Zwłaszcza pani Sobolewska kultywuje tę tradycję.
Uważam, że jest to bardzo dobry zwyczaj, uczący młodzież modlić się nie tylko
rano, ale i w ciągu dnia. Teraz, kiedy słyszę południowe dzwony, nie umiem przejść
obok nich obojętnie. Niezależnie czy jadę akurat skmką, jestem w parku, czy idę
na autobus – te 5 minut znajdą się zawsze na Anioł Pański, jeżeli akurat dzwony mi
o nim przypomną. Nie wiem, czy jest druga taka szkoła w Polsce, w której można
zaobserwować takie zjawisko.
Mówiąc o modlitwie, nie można zapomnieć o porannych modlitwach całej
społeczności Katolika. Patrząc na to z punktu widzenia psychologii, dostrzegam jej
inne aspekty oprócz tych duchowych. Wspólne spotkania budowały naszą szkolną
tożsamość, łączyły nas, sprawiały, że wszyscy uczniowie znali się chociaż z widzenia.
Jest to istotny aspekt, ponieważ wszyscy tworzyliśmy jedność. Od 4 już lat udzielam
korepetycji, głównie traﬁają do mnie uczniowie Katolika, zawsze więc jestem na
bieżąco z życiem szkoły. Podczas jednej z rozmów z Fabianem usłyszałam od niego
bardzo ciekawą myśl. Chłopak stwierdził, że wspólna modlitwa pozwala także
pochwalić się swoimi osiągnięciami. Nieistotna jest nagroda, którą się otrzymuje
za udział w jakichś zawodach czy konkursach, nie liczy się zajęte miejsce, nie ma
znaczenia, czy startowałeś w czymś indywidualnie lub grupowo. Największą nagrodą
jest możliwość wyjścia na środek, to właśnie jest tym pozytywnym wzmocnieniem
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– „Cała szkoła widzi, że coś zrobiłeś, że się starasz”. To jest istotne, umieć traktować
pochwałę jako motywację do dalszej pracy. Modlitwa zatem jednoczyła nas w sferze
duchowej jak i społecznej.
Wielkie emocje zawsze wzbudzały wybory do samorządu szkolnego. Jednego
roku chłopcy z mojej licealnej klasy postanowili szerzyć defetyzm i rozpoczęli
kampanię na rzecz niejakiego Wani Kowalskiego. Przygotowali plakaty wyborcze,
a programem ich kandydata był brak programu. Nie wiemy, ile głosów zdobył
Wania, wiadomo jedno, a mianowicie, że pani Klimowska bardzo skutecznie
próbowała zwalczać wieszanie plakatów. Nikt nie wykrył, kto stoi za owym
tajemniczym kandydatem, a zabawy przy rozklejaniu plakatów, które były prawie
natychmiast zrywane, było co niemiara. Jeżeli jesteśmy już przy temacie wyborów,
do końca życia nie zapomnę piosenki wyborczej Nicole Rydz, którą napisała
i wykonała Miriam Kozak, a ﬁlmik zmontowała Natalia Bejrowska. „Czas na
Rydz, to już Nicole” – niezapomniany remake piosenki „Somebody that I used to
know” Gotye. Oczywiście w pamięci utkwiły mi takie hasła jak: „Za Gieremka lud
nie stęka”, „Nie ma zimy, nie ma lata, bo jest Tomek Tatarata”.
Katolik uczy ludzi dystansu do siebie, dystans ten mają też nauczyciele. Nigdy
nie zapomnę pewnego Dnia Dziecka, podczas którego cała dyrekcja (w owym
czasie był to ks. Profesor, ks. Krzysztof i pan „ksiądz” Kruca) wjechała na salę
gimnastyczną na motocyklu, ubrana jak rasowi pankowcy. Najbardziej zachwyciła
mnie stylizacja ks. Mudlaﬀa. Ze względu na to, że zrobienie imponującego irokeza
nie było możliwe, Ksiądz Krzysiu miał piękną czerwoną pręgę przez środek
głowy, wymalowaną na skórze. Nie wiem, ilu dyrektorów decyduje się na takie
zachowanie. Żaden z nich nie stracił autorytetu, wszyscy tylko bardziej się z nimi
zżyliśmy. Nie tylko dyrekcja się przebierała – pan Pękala przebrany za woźną,
w cudownych kolanówkach i krwistoczerwonym makijażu, coś wspaniałego.
Nie tylko nauczyciele się przebierali. Przez pewien czas uczniowie w ramach Dnia
Nauczyciela przygotowywali parodię życia szkolnego. Michał Brodzik specjalnie
zgolił włosy, aby upodobnić się do ks. Krzysia, inni wkładali poduszki pod koszule,
piłki, aby podkreślić biust czy nalepiali sobie kody kreskowe na czoła.
Tradycją Katolika, której zazdroszczą mi znajomi, jest organizowanie studniówki w szkole. Na początku każdemu z nas wydawało się, że jest to beznadziejne,
jak można dobrze bawić się w szkole, ile przy tym będzie pracy, same problemy.
Masakra. A potem – wszyscy bardzo się cieszyliśmy, przede wszystkim byliśmy
gospodarzami własnej studniówki. Dekoracje, które przygotowaliśmy to tylko
i wyłącznie nasza wizja, nikt niczego nie narzucał, nie zabraniał, nie ograniczał
naszej wyobraźni. Podczas przygotowań było oczywiście wiele nerwów, trochę
kłótni, jednak każdy wyszedł z tego doświadczenia z poczuciem, że możemy na
siebie nawzajem liczyć. Poza tym te wszystkie przygotowania, próby, dekorowanie
sali gimnastycznej zabrało nam sporo czasu, a nie ukrywajmy, że każdy uczeń,
choćby i najpilniejszy, bardzo lubi, kiedy lekcje przepadają, a w ich miejsce wchodzą
zajęcia, podczas których można do woli rozmawiać i wygłupiać się w pełni legalnie.
Taką samą miłą tradycją, oprócz studniówki w szkole, jest przygotowywanie
pożegnania maturzystów. Każda klasa chce być najlepsza, najbardziej oryginalna,
najdowcipniejsza. Oczywiście często wiąże się to z przekombinowaniem i prze-
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rostem formy nad treścią. Zazwyczaj jednak wszystko udaje się i wszyscy dobrze
się bawią. Nie w każdej szkole takie rzeczy się udają, myślę, że w Katoliku
to wychodzi ponieważ młodsi znają starszych, starsi kojarzą młodszych.
Agnieszka Matuszczak
(Absolwentka GK – 2010; Absolwentka KLO – 2013)

Nasza przygoda z gdyńskim Katolikiem rozpoczęła się we wrześniu 2008 roku, kiedy to traﬁliśmy do
tej samej pierwszej klasy gimnazjum. Pieczę nad nami
jako pierwsza z trojga wychowawców sprawowała pani
Ewa Prokop. Zawsze potraﬁła w dowcipny i trafny
sposób skomentować niezbyt mądre zachowania lub
wypowiedzi uczniów. Małgosia lubiła ją tak bardzo, że
gdy Pani dłuższy czas była nieobecna, wmawiała sobie,
że z pewnością jest chora, choć w rzeczywistości była
w ciąży.
Wielu nauczycieli pomagało nam pokonać
niełatwą wędrówkę w dorosłość. Jedną z takich
osób był pan Rafał Narajczyk. Nie znając się jeszcze
zbytnio, zostaliśmy na lekcji historii posadzeni
w pierwszej ławce, bezpośrednio przed biurkiem
nauczyciela. Gosia uwielbiała wdawać się w długie, często dezorganizujące lekcję, dyskusje z nauczycielem. Pod biurkiem była deska, przeznaczona dla stóp nauczyciela, my też
lubiliśmy z niej korzystać, złamaliśmy ją, trzeba było ją później naprawiać, było
z tym trochę zabawy, szczególnie, gdy złamała się ponownie.
Czas szkoły był dla nas okresem intensywnego rozwoju zainteresowań. Oboje
zgłębialiśmy wiedzę z dziedziny biologii, geograﬁi i
chemii.
Pan Piotr Malecha zaszczepił w nas miłość do
chemii. Chętnie uczestniczyliśmy w kółku chemicznym, organizacji pokazów na Dni Otwarte, reprezentowaliśmy szkołę w konkursach, do których oczywiście trzeba było się przygotowywać. Pan Malecha
zawsze miał dla nas czas i dużo chęci pomocy z najtrudniejszymi zadaniami: przychodziliśmy, siadaliśmy
w ostatniej ławce tuż przed szafami wypełnionymi
szkłem laboratoryjnym i liczyliśmy zadania.
Dzięki pani Magdalenie Dułak braliśmy
udział w zajęciach pozaszkolnych w Akwarium
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Gdyńskim, na Wydziale Biologii UG,
a na kółku biologicznym poznawaliśmy
anatomię, krojąc zakupione w sklepie
mięsnym serca czy nerki. Przed maturą ćwiczyliśmy przede wszystkim
umiejętność wpasowania się w klucz
odpowiedzi, okazało się to być niezwykle
pomocne w osiągnięciu pożądanego
rezultatu.
Pan Krzysztof Pękala – nasz II wychowawca, geograf, organizator doskonałych
wycieczek oraz zarazem fotograf szkolny
był zawsze pełen spokoju i zrozumienia.
Od III klasy gimnazjum do końca
liceum naszą wychowawczynią była pani
Alina Wandtke, na której radę i pomoc
zawsze mogliśmy liczyć.
Pamiętamy nasze wspólne wigilie, jako klasa wychodziliśmy zawsze jako jedni
z ostatnich. Było kolędowanie, różne zadania oraz prezenty, samo dzielenie się
opłatkiem potraﬁło trwać ponad godzinę!
Dzień Kobiet lub Chłopaków był pretekstem do kreatywnego spędzania czasu,
m.in. my musieliśmy rywalizować w jedzeniu ciasta bez użycia rąk przebrani
w damskie kreacje, natomiast dziewczyny uczestniczyły w marszu na orientację lub
konkursach sprawnościowych.
Modlitwa była codziennie, msza św. po łacinie tylko raz w miesiącu, wbrew
temu co niektórzy uczniowie z innych szkół myśleli: „że tam w Katoliku to
codziennie mszę mają”.
Na lekcjach języka niemieckiego z panią Magdaleną Wąsik-Kowalską zawsze
było kreatywnie. Będziemy pamiętać smaczne tosty, wykonywane z przepisu
napisanego po niemiecku.
Szczególny urok miały lekcje WF na świeżym powietrzu – bieganie wokół
kościoła w ramach rozgrzewki, widoki na otaczający szkołę cmentarz, te groby
mówiły do nas: memento mori! – zgodnie z sentencją, której uczono nas na łacinie.
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Wielokrotnie podczas ciszy na sprawdzianach lub egzaminach wsłuchiwaliśmy się
w kościelne dzwony lub dźwięki trąbki odgrywającej pieśń na ostatnie pożegnanie.
Ćwiczyliśmy też na niewielkim boisku otoczonym siatką, jednak mocniej uderzona
piłka przelatywała powyżej, bywało wtedy różnie, jak poleciała na ulicę, trzeba było
szybko biec, aby nie zaczęła toczyć się w dół, a jak na cmentarz, to szukać jej między
pomnikami, kiedyś ktoś podsumował – tyle tam ludzi, a nikt nam nie podał.
Każdy nowy rok szkolny rozpoczynaliśmy i kończyliśmy mszą św., po której
Ks. Dyrektor Wojciech Cichosz wyciągał gong kościelny i uroczyście oddzwaniał
to wydarzenie.
Miałem przyjemność reprezentować szkołę w poczcie sztandarowym, dobrze
wspominam te wyjazdy, na Wzgórze Świętego Wojciecha, gdzie przy silnym
wietrze, wśród jeszcze bezlistnych starych buków procesyjnie maszerowaliśmy
ku górze; uroczystości w katedrze oliwskiej trwające czasem prawie 3 godziny,
a nie mieliśmy jeszcze wtedy zmienników; do Stutthofu czy na Jasną Górę i wiele
innych, których nie sposób tutaj wymienić.
Przerwy nigdy się nie dłużyły, zaraz jak rozbrzmiewał dźwięk dzwonka, w stałej
ekipie lecieliśmy na tzw. balkonik i graliśmy w brydża.
Na jednej z ostatnich lekcji WF postanowiliśmy pozostawić jakiś ślad po
męskiej części naszej klasy – podpisaliśmy się wszyscy na odwrocie jednego
z kasetonów w łazience.
Bardzo utkwiła nam w głowach studniówka (2014) i przede wszystkim
przygotowania do niej – począwszy od lekcji tańca na zajęciach WF, które
oprócz naszych mięśni wzmacniały także więzi klasowe – a skończywszy na
ponad tygodniowym przedsięwzięciu, podczas którego cała klasa dekorowała
salę i budowała zimowy pałac stanowiący główny wystrój na nasz bal. Układ
poloneza wymyśliła nasza koleżanka z klasy, Paulina Skrzypińska, zatańczyliśmy
go do wykonywanej na żywo na fortepianie melodii M.K. Ogińskiego. Niezwykłe
było doświadczenie uczucia wspólnoty ze wszystkimi członkami naszej klasowej
społeczności – dosłownie każdy z nas dołożył swoją cegiełkę, by ten studniówkowy
wieczór był naprawdę wyjątkowy.
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To jedynie niektóre spośród wielu naszych wspomnień ze szkolnych lat.
Obecnie oboje studiujemy medycynę w Gdańsku. Gdyński Katolik połączył nasze
drogi w jedną wspólną, którą zdecydowaliśmy się iść razem przez życie.
Małgorzata Pytlik (Studentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Absolwentka GK – 2011; Absolwentka KLO – 2014)
i Adam Daniel (Student Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Absolwent GK – 2011; Absolwent KLO – 2014)
[Ślub na Obłużu 10 sierpnia 2019 roku o godz. 1330 – autor publikacji dopisał
i będzie błogosławił.]

Naukę w Gimnazjum Katolickim zaczęliśmy w 2008 roku, niedługo wcześniej
został oddany do użytku nowy budynek szkoły. Nauka w nowoczesnej, czystej
i zadbanej szkole była czymś, co teraz bardzo doceniamy i za co dziękujemy. Naszą
wychowawczynią była pani Stefania Domańska, wspaniała nauczycielka z dużym
doświadczeniem, bardzo szybko zdobyła naszą sympatię. Przez całe 3 lata wspierała
nas dobrą radą i zawsze była dla nas bardzo życzliwa. Wprowadzała rodzinną
atmosferę. Z tego okresu wspominamy także panującą w szkole pozytywną
dyscyplinę, która nauczyła nas systematyczności.
Od 2011 roku oboje kontynuowaliśmy naukę w Liceum Katolickim. Naszą
wychowawczynią została pani Alina Wandtke, która po roku została wicedyrektorem
szkoły. Nasza klasa była bardzo zgrana i pracowita. Od samego początku kadra
nauczycielska zaczęła solidnie przygotowywać nas do matury, zawsze mieli dla nas
czas i cierpliwość. Zostawali dodatkowo dla nas po lekcjach lub przychodzili długo
przed rozpoczęciem lekcji. Do tego stopnia, że czasem wspólnie z nauczycielami
oczekiwaliśmy na otwarcie szkoły. Najlepszym świadectwem tej współpracy są
wyniki matur oraz pozycja szkoły w rankingach. Gimnazjalna dyscyplina z czasem
zaczęła przeradzać się w przyjazne wspieranie nas w wysiłkach naukowych. Wspólnie
cieszyliśmy się z naszych sukcesów, wygranych olimpiad i konkursów, a szczególnie
z nominacji na stanowisko wicedyrektora szkoły naszej wychowawczyni, a w czasie
porażek, problemów naukowych błyskawicznie wszystkie je rozwiązywaliśmy,
pomagając sobie nawzajem.
Nasza klasa składała się z trzech proﬁlów: humanistycznego, matematyczno-ﬁzycznego i biologiczno-chemicznego. Szczególnie wspominamy wzajemną
pomoc w nauce, która w tym czasie stała się dla nas dobrą zabawą. Bardzo budujące
było patrzenie na nasze koleżanki i kolegów, którzy byli pełni pasji i entuzjazmu
w zgłębianiu przedmiotów, które wkrótce otworzyły im drogę na prestiżowe uczelnie
i kierunki studiów. Wspólnie spędzaliśmy czas także poza szkołą, organizowaliśmy
wyjazdy, spotkania, obchodzenie świąt narodowych, jednym słowem byliśmy
zgrani. Z perspektywy czasu, w porównaniu z antychrześcijańską atmosferą w wielu
sferach życia społecznego, szczególnie na uczelniach czy w pracy, musimy przyznać,
że bardzo ważne były wspólne modlitwy, msze święte, nabożeństwa oraz wyjazdy
na Pola Lednickie. Świadectwo wiary, gorliwego praktykowania i przystępowania
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do sakramentów było bardzo budujące. Stworzyliśmy wspólnotę wierzących,
a nasza wiara dojrzewała w gronie przyjaciół. Bycie chrześcijaninem stało się naszym
świadomym wyborem, a nie tylko czymś przekazanym w domu rodzinnym. Także
widok modlących się z nami nauczycieli był czymś niezwykłym, przestawali być
oni dla nas jedynie pracownikami szkoły, wychowawcami, ale stawali się świadkami
wiary.
Klimat panujący w gdyńskim Katoliku budowały też kazania ks. prof. Wojciecha
Cichosza, kierowane do nas w czasie mszy św. na rozpoczęcie i zakończenie roku
szkolnego. Były impulsami do owocnego przeżywania okresu nauki oraz dobrego
spędzenia wakacji.
Sześć lat spędzonych w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni
było czasem wzrastania w nas zapału do nauki, pielęgnowania wiary i postaw
patriotycznych. Bywało ciężko i nie zawsze wszystko wychodziło, ale wytrwale
przezwyciężaliśmy trudności, co dało nam możliwość rozwoju i pomogło wejść
w dorosłość.
Dziękujemy naszym wychowawcom, wszystkim nauczycielom i pracownikom
szkoły za wspólnie spędzone 6 lat, szczególnie za ich trud i poświęcenie.
Marcelina i Mateusz Grabowscy
(Absolwenci GK – 2011; Absolwenci KLO – 2014)

[…] Bez wątpienia można mówić o pewnym etosie gdyńskiego Katolika, który
pomaga w formowaniu dojrzałej osobowości. Właśnie w czasie sześcioletniej nauki
w Katoliku zdobywałem wiedzę, rozwijała się moja wiara, pogłębiał patriotyzm
oraz powstawały nowe przyjaźnie.
Szczególnie pozytywny wkład wnosił dyrektor Zespołu Szkół Katolickich,
ks. Wojciech Cichosz. W swoich kazaniach, prowadzonych modlitwach czy nawet
prywatnych rozmowach przekazywał nam wartości, widać było, że z niezwykłą
gorliwością buduje on szkołę w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka
i społeczeństwa. Widzieliśmy, że jest pełen troski o naszą przyszłość i wiarę, czuliśmy
też ze strony nauczycieli szczególne wsparcie oraz że zawsze mogliśmy liczyć na
ich pomoc. Zarówno jeśli chodzi o troskę o osiąganie przez nas jak najlepszych
wyników naukowych jak i o rozwój naszej wiary.
Sześć lat nauki w katolickim gimnazjum i liceum przypadły na okres
dojrzewania mojej osobowości, Bogu dziękuję, że w tym czasie byli przy mnie
dojrzali i wierzący ludzie, którzy odpowiednio ukierunkowali mnie na przyszłość.
Klarowny system wartości obecny w szkolnej formacji, to prawdziwa skała,
na której mogę teraz oprzeć swoje życie. Najpierw stał się fundamentem dla
mojego osobistego poszukiwania Boga, by w końcu pomóc w odpowiedzi na głos
powołania kapłańskiego.
Mateusz Grabowski
(Kleryk Gdańskiego Seminarium Duchownego. Absolwent GK – 2011;
Absolwent KLO – 2014)
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Gdyński Katolik… Moje wspomnienia zacznę przewrotnie – od zakończenia
roku. Tradycją jest, że młodszy rocznik żegna ten starszy. To jedno z ciekawszych
wydarzeń w czasie nauki – w końcu dowiadujemy się, jak byliśmy postrzegani.
Opuszczając ostatecznie mury szkoły, każdy z nas otrzymał identyﬁkator
z prognozowanym przez naszych młodszych kolegów przyszłym stanowiskiem
w pracy, co w moim przypadku sprawdziło się prawie w 100%. Ktoś miał nosa!
Ostatnia klasa to także czas matur, który nie do końca chciałam spędzić, ślęcząc
nad książkami cały czas. Wtedy z potrzeby oderwania się od nauki, powstał projekt
społeczny „Joy Factor” w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Razem z Martą
Szłapką, Marzeną Rozmysłowicz i Pawłem Rządem podjęliśmy się organizacji
koncertu charytatywnego. Wiele osób mówiło nam, by porzucić projekt, ale z perspektywy czasu wiem, że realizacja tego przedsięwzięcia była jedną z najlepszych
decyzji w moim życiu. Dzięki wspólnej pracy zajęliśmy I miejsce w Gdyni
za najlepszy projekt, III miejsce w województwie pomorskim oraz wyróżnienie
za najlepszych projekt promujący uśmiech w Polsce. Jednak sukces i wysokie
miejsca w rankingu nie są dla nas najważniejsze, ten projekt dał nam coś
ważniejszego – przyjaźń. Mimo że po skończeniu liceum każdy z nas poszedł
w innym kierunku, wciąż jesteśmy razem – mamy do siebie bezgraniczne zaufanie
i możemy liczyć na siebie o każdej porze dnia i nocy. To, co jest unikatowe dla
Katolika, to atmosfera, jaka panuje w szkole, czego nie miałam okazji zaznać na
studiach. Dzięki małej liczbie uczniów relacje są zupełnie inne – bez większego
problemu można poznać osobiście co najmniej połowę, jak nie więcej. Problem
przychodzi wtedy, gdy przechadzając się korytarzem, nie nadąża się, by wszystkim
odpowiedzieć „Cześć” czy przybić piątkę. Myślę, że też dzięki temu przyjaźnie
i znajomości, które zawieramy podczas nauki w Katoliku, trwają do dziś i zapewne
pozostaniemy w kontakcie przez długie lata. Ważnym punktem co roku były
wyjazdy na zimowisko – przez 6 lat nauki nie opuściłam ani jednego wyjazdu.
Miałam okazję nawet obchodzić tam moje 18 urodziny! Jednak to, na co czekała
cała szkoła, to Dzień Dziecka, dzień wiosny czy Mikołajki – zawsze obchodzone
z rozmachem. Podczas uroczystości dużo się działo – graliśmy na instrumentach,
śpiewaliśmy, robiliśmy krótkie przedstawienia czy skecze. Już wtedy obudził się
we mnie zmysł event managera, który szczególnie mogłam przetestować, kiedy
zostałam przewodniczącą Samorządu Szkolnego. Te doświadczenia przydały się mi
w pracy oraz na studiach. Czasy gimnazjum i liceum wydają mi się teraz bardzo
odległe, mimo że to wszystko działo się zaledwie kilka lat temu. Jeżeli ktokolwiek
zapytałby mnie, czy chciałabym to powtórzyć – natychmiast odpowiem OCZYWIŚCIE!
Pozdrawiam,
Magda Piepiórka
(Absolwentka GK – 2012; Absolwentka KLO – 2015)
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Katolik w skuteczny sposób wynajdywał wyjątkowych ludzi – zarówno
nauczycieli, jak i koleżanki i kolegów w klasie. Swoją przygodę z nim bardzo
dobrze wspominam, z racji zainteresowań najbardziej zapadły mi w pamięć długie
godziny spędzone w sali chemicznej. Między uczniami a uczącymi tworzyły się
relacje, które potraﬁły przetrwać dłużej niż tylko przez okres nauki. Po ukończeniu
liceum nieraz zdarzało mi się wracać, aby porozmawiać z dawnymi mentorami
i pracownikami. Wielkim plusem katolickiego charakteru szkoły były wyjazdowe
rekolekcje wielkopostne, które trwały całe trzy dni, a nie łącznie kilka godzin, więc
mogliśmy je głęboko przeżyć i zintegrować się ze sobą.
Krzysztof Jasieński
(Absolwent GK – 2015; Absolwent KLO – 2018)

Przytoczone powyżej wspomnienia absolwentów szkoły pokazują,
jak duże znaczenie dla kierunku dalszego rozwoju młodzieży mają wzorce,
których dostarczała im przez lata szkoła i nauczyciele. Postawa świadka okazuje
się najgłębiej oddziaływać na młode pokolenie, skoro we wspomnieniach są
wdzięczni za przygotowanie do studiów, pomoc w ich wyborze, ale przede
wszystkim pamiętają to, że ich wychowawcy i nauczyciele byli „ludźmi
z powołania”, kompetentnymi i dobrze przygotowanymi do pracy z uczniem,
że motywowali do pracy i modlitwy, mobilizowali do samodzielnego myślenia,
służyli wsparciem w trudnych osobistych chwilach. Dostrzegają, jak ważna
dla ich rozwoju była możliwość rozwijania pasji i uzdolnień, uczenie się
życia w grupie. Doceniają po latach, że lekcje „nie były jedynie czystą wiedzą
przedmiotową – często były też lekcjami życia”. Sformułowane po latach
wypowiedzi absolwentów pokazują, że dostrzegali i doceniają ogrom pracy
włożonej przez kierującego szkołą księdza dyrektora i współpracujące z nim
osoby. To cieszy i daje energię do podejmowania kolejnych wyzwań, których
efektem będą kolejne roczniki dobrze przygotowanej do życia i rozmodlonej
młodzieży.
Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II to nie tylko placówka
oświatowa, do której w ramach swoich obowiązków uczęszczają uczniowie,
nie tylko miejsce pracy dla pracowników – to wspólnota osób: uczniów,
rodziców, nauczycieli i wychowawców, którymi – o czym należy pamiętać – są także pracownicy administracji i obsługi. Wspólnota, w której
młode pokolenia wzrastają ku chwale Boga i ludzi.
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3. Z życia szkoły
Codzienna rzeczywistość w gdyńskim Katoliku to czas wypełniony
lekcjami. Jednak równolegle toczy się drugi wątek szkolnego życia – zajęcia
dodatkowe. Młodzież, która uczęszcza do szkoły, wykazuje się licznymi
zainteresowaniami i talentami, toteż kadra stara się umożliwić wychowankom – jak już można było zauważyć – ich pielęgnowanie i rozwijanie.
Zachęcanie do współuczestnictwa w procesie dydaktyczno-wychowawczym
rozwija w uczniach potrzebę aktywności i zaangażowania, przygotowuje
też do życia w grupie. Możliwość wyjścia poza mury szkoły, aktywność
w różnych przestrzeniach życia miasta i województwa, takich jak działania na
rzecz ekologii, kultury, troska o ludzi potrzebujących wsparcia, przygotowują
do pełnienia przyszłych ról społecznych i uwrażliwiają na potrzeby drugiego
człowieka. Z kolei bogata oferta uczestnictwa w warsztatach i wykładach,
projektach, olimpiadach i konkursach daje możliwość rozwoju naukowego
uczniów, wspiera w planowaniu drogi życiowej oraz ukierunkowuje na wybór
przyszłego zawodu, zgodnego z predyspozycjami stopniowo odkrywanymi
w trakcie pobytu w szkole. Gdyński Katolik stara się promować chrześcijańską
zasadę samorealizacji: samopoznanie, samoocena, samourzeczywistnienie.
Tym samym szkoła zapewnia wielostronne, konstruktywne i kreatywne
wykorzystanie przez uczniów lat szkolnej edukacji.

3.1. Nie tylko tradycyjne lekcje
Uczniowie zainteresowani rozwojem swoich uzdolnień i predyspozycji
mają możliwość uczestniczenia w licznych wydarzeniach oraz zajęciach
wyjazdowych. Przegląd tego rodzaju oferty szkoły należy rozpocząć od
jednego z pierwszych, systematycznie co roku organizowanych przedsięwzięć,
jakim jest obóz przysposobienia obronnego.
W maju 1994 roku, wtedy jeszcze Gdyńskie Liceum Katolickie,
przystąpiło do eksperymentu dydaktycznego, który miał wzbogacić program
przysposobienia obronnego (obecnie edukacja dla bezpieczeństwa). Jego
głównym celem było uzupełnienie treści teoretycznych realizowanych
w systemie klasowo-lekcyjnym o ćwiczenia praktyczne, przeprowadzane
w mniejszych grupach szkoleniowych w terenie, przez nauczycieli
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wyposażonych w odpowiednie umiejętności i niezbędny sprzęt. Program
zajęć dydaktycznych, realizowanych na przełomie maja i czerwca podczas
trzydniowego obozu PO w Garczynie, każdorazowo był opracowywany
przez nauczyciela tego przedmiotu i zatwierdzany przez ks. dyrektora
oraz wizytatora Kuratorium Oświaty. Zawierał on zagadnienia praktyczne
związane na przykład z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej,
zachowaniem w sytuacji zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia, w tym
również zagrożeń terrorystycznych i skierowany był do uczniów klas drugich
liceum. Ostatni taki obóz miał miejsce w 2008 roku.
Potrzebą współczesnego świata są działania, których celem jest wychowanie społeczeństwa o wysokiej świadomości ekologicznej. W odpowiedzi
na te potrzeby w gdyńskim Katoliku z inicjatywy mgr Iwony Stanisławskiej,
nauczycielki biologii i ﬁlozoﬁi, w roku 1992 w szkole powstał Klub Obrońców Czystej Ziemi i Słońca „Koczis”. Dzięki współpracy z organizacją
międzynarodową „ECO-BALTIC”, członkowie klubu uczestniczyli w różnego typu akcjach ekologicznych mających na celu ochronę Morza
Bałtyckiego. Pogłębiali swoją wiedzę na temat ekologii i zdrowego trybu
życia podczas warsztatów i prelekcji organizowanych przez Stację Morską
Instytutu Oceanologii UG w fokarium na Półwyspie Helskim, Instytut
Oceanologii PAN w Sopocie i Akwarium Morskie w Gdyni. Odbywali także
rejsy kutrami po Bałtyku z pracownikami Morskiego Instytutu Rybackiego
i poznawali życie ptaków w rezerwacie przyrody na Wyspie Sobieszewskiej.
Klub „Koczis” od lat współpracuje również z organizacjami działającymi
na rzecz ochrony środowiska, takimi jak: klub GAJA, którego celem jest
ochrona Wisły, stowarzyszenie EMPATIA i organizacja People for the
Ethical Treatment of Animals PETA, które od lat uświadamiają ludziom
konieczność humanitarnego traktowania zwierząt, a także z Centrum
Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku oraz Regionalną Dyrekcją
Lasów Państwowych, która opiekuje się zwierzętami leśnymi i organizuje
akcję sprzątania lasu.
O skuteczności tego rodzaju działań decyduje w dużej mierze osobisty
udział i zaangażowanie. Dydaktyka w terenie to nauka przez osobiste doświadczenie, czemu niezaprzeczalnie służyły i służą jednodniowe wycieczki
edukacyjne: lekcje biologii na Helu, Wyspie Sobieszewskiej, w gdańskich
ogrodach: zoologicznym i botanicznym czy też lekcje ekologii na wysypisku
śmieci, zajęcia w gdyńskim planetarium, zajęcia w Muzeum Archeologicznym
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w Gdańsku, gdzie uczniowie zapoznają się z warunkami życia minionych
pokoleń, geograﬁa w terenie: wyjazd rowerami na Babie Doły w ramach
akcji „Pożegnanie lata”, warsztaty z chemii: wyjście do stacji SANEPID
w Gdańsku, wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego, lekcje wf
na lodowisku, wyjścia do Sądu Rejonowego w Gdyni, warsztaty z ﬁzyki
w Centrum Hewelianum w Gdańsku, warsztaty w Gdyńskiej Szkole
Filmowej, wyjścia do Muzeum Emigracji, zajęcia z przedsiębiorczości
w ﬁrmie Treﬂ, wizyta maturzystów w ﬁrmie Rolls-Royce, warsztaty aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości młodzieży, zajęcia laboratoryjne
„Chemia wody” w Akwarium Gdyńskim, analiza i interpretacja dzieł
plastycznych podczas zajęć warsztatowych w gdańskim Muzeum Narodowym
oraz w Pałacu Opatów, udział w warsztatach muzealnych dotyczących dzieła
Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”. Od 2004 roku uczniowie klas drugich
gimnazjum co roku uczestniczą w Bałtyckim Festiwalu Nauki organizowanym
przez Uniwersytet Gdański i Politechnikę Gdańską. Licealiści zainteresowani
chemią eksperymentalną brali w minionych latach udział w zajęciach
laboratoryjnych z chemii analitycznej i nieorganicznej organizowanych
na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej (we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli) oraz w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Gdyni (we współpracy z Gdyńskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli).
Swoje pracownie udostępniło licealistom Laboratorium Pomorskiego Parku
Naukowo-Technologicznego. Uczniowie prowadzili tam badania z zakresu
biochemii (np. na temat izolacji i identyﬁkacji DNA), chemii analitycznej – tradycyjnej (np. sposób oznaczania jonów w wodzie) i instrumentalnej
(np. badania spektroskopowe).
Szczególnym przeżyciem i ciekawą formą edukacji był wyjazd do
Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach, który
został po raz pierwszy zorganizowany w roku szkolnym 2010/2011 przez
mgr Renatę Stolarczyk, znaną wszystkim uczniom wielbicielkę kosmosu
i Marii Curie-Skłodowskiej. Zajęcia w MOA obejmowały naukę obsługi
teleskopu (nawiasem mówiąc, pani Stolarczyk tak długo przekonywała
ks. dyrektora, aż wreszcie zgodził się zakupić teleskop na potrzeby szkoły),
prelekcje na temat astronomii, seanse w planetarium, obserwacje nieba,
a to wszystko pod czujnym okiem fachowców pracujących w obserwatorium.
Pokłosiem wizyty w MOA był udział w eksperymencie edukacyjnym,
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polegającym na krótkiej radiowej telekonferencji z astronautami
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), która odbyła się w ramach
programu ARISS (Amateur Radio on The International Space Station).
Program ten zakłada popularyzację astronautyki, poznawanie historii
podboju kosmosu, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań naukami
ścisłymi, przede wszystkim – nowoczesnymi technologiami, przemysłem
kosmicznym oraz łącznością radiową. Całe przedsięwzięcie miało miejsce
w gdańskim Dworze Artusa w Sylwestra 2011 roku. Miłośnicy ﬁzyki
i astronomii udali się również do Narodowego Centrum Badań Jądrowych
w Świerku. Była to okazja do zobaczenia jedynego w Polsce reaktora jądrowego oraz wysłuchania wykładów z zakresu ﬁzyki jądrowej, zaś szczególne
emocje wiązały się z dwukrotnym wyjazdem do Ośrodka Naukowo-Badawczego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie
w latach 2011 i 2014455.
Również nauczyciele języków obcych mają swój wkład w podnoszenie
atrakcyjności szkolnej edukacji. Nie ograniczają się jedynie do przekazywania
wiedzy teoretycznej, choć wyniki egzaminów zewnętrznych wyraźnie
pokazują wysoki stopień jej opanowania. Nauka języków obcych to nie
tylko gramatyka i słownictwo, ale również poznawanie kultury danego
kraju, mentalności mieszkańców, dostrzeganie różnic obyczajowych,
budowanie postawy otwartości wobec innych nacji. Wydarzeniem, które
od września 2005 roku na stałe wpisało się w życie szkoły, są obchody
Dnia Języków Obcych, ustanowionego przez Unię Europejską, mającego
przypominać o różnorodności kulturowej i zachęcać do nauki języków
obcych. Dzień ten jest obchodzony w całej Europie nie tylko przez szkoły,
ale także przez inne instytucje, np. ambasady, British Council, Goethe
Institut. Uczniowie zawsze z radością i ogromnym entuzjazmem włączają się
w organizację tego święta. Zapewne wielu absolwentów pamięta pierwsze
edycje, kiedy w pocie czoła pichcili w domach potrawy charakterystyczne
dla wylosowanych krajów, przygotowywali i dekorowali stoiska, szykowali
tradycyjne stroje oddające klimat państwa, które prezentowali rówieśnikom
podczas specjalnych pokazów. I ten nierzednący tłum w auli, degustacja
potraw, a potem wielkie sprzątanie... Dziś formuła jest trochę inna, ale
również wymagająca inwencji i zaangażowania. Uczniowie nadal losują
455
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kraj, dekorują salę tak, aby się z nim kojarzyła, przygotowują pamiątki
charakterystyczne dla danego państwa i bawią się w kramarzy – kto zarobi
najwięcej pieniędzy (ﬁkcyjnych lub prawdziwych), ten wygrywa. W tym
dniu nie zapomina się również o modlitwie, która prowadzona jest w języku
polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Oczywiście
jest i łacina.
Od roku 2008, czyli od momentu inauguracji projektu o nazwie Gdynia
Business Week, uczniowie Liceum biorą w nim czynny udział. Jest on oparty
na programie Washington Business Week i odbywa się co roku w sierpniu.
Podczas tygodniowych warsztatów pod okiem amerykańskich instruktorów
licealiści zgłębiają tajniki świata biznesu – jak prowadzić ﬁnanse ﬁrmy,
jak opracować kampanię reklamową oraz jak korzystnie zaprezentować
wyniki swojej pracy przed prawdziwymi inwestorami – przedsiębiorcami
z Gdyni. Przedsięwzięcie to cieszy się wśród uczniów dużą popularnością,
mimo że ma miejsce w czasie wakacji.
Interesującą inicjatywą nauczycielki języka francuskiego, mademoiselle
Gabrieli Reclaw, było wydarzenie pod nazwą Dzień Frankofonii, którego
celem było popularyzowanie kultury krajów francuskojęzycznych. Z tej
okazji uczniowie przygotowywali przedstawienia zawierające skecze i piosenki w języku francuskim, a także projekty o krajach francuskojęzycznych.
Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich mają również możliwość spotkania
się podczas lekcji z obcokrajowcami, co pomaga im bliżej poznać kulturę
innych krajów i doskonalić umiejętność porozumiewania się. 14 kwietnia
2014 roku niewielka grupa gimnazjalistów udała się do pobliskiej biblioteki
na Obłużu na spotkanie z Juanem, wolontariuszem z Hiszpanii. Juan
przybliżył im historię swojego kraju, opowiedział o kulinariach i tradycjach.
Kolejne spotkanie miało miejsce 16 grudnia. Tym razem tematem były
tradycje bożonarodzeniowe w Hiszpanii. Juan opowiadał o typowych
daniach świątecznych i wspólnym rodzinnym świętowaniu. Największym
zaskoczeniem był fakt, iż prezenty w Hiszpanii przynoszą Trzej Królowie
w nocy z 5 na 6 stycznia, a nie św. Mikołaj 24 grudnia.
Dnia 17 marca 2015 roku szkołę odwiedziła pani Magdalena Jurowska – lektorka projektu Deutsch Wagen Tour, która, jeżdżąc po całej Polsce,
promuje naukę języka niemieckiego wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie
z DWT rozpoczęło się od wspólnej modlitwy w języku niemieckim.
Po powitaniu szczególnego gościa nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego
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konkursu wiedzy na temat Niemiec: „Das alles ist Deutschland…” oraz
wręczenie dyplomów i nagród. Konkurs ten skierowany był do uczniów
gimnazjum. Liczba uczestników przerosła najśmielsze oczekiwania – 72 osoby zmierzyły się z testem, który weryﬁkował wiedzę uczniów z różnych
dziedzin: geograﬁi, polityki, historii i kultury Niemiec. Uczniowie klas
drugich i trzecich gimnazjum pod opieką mgr Magdaleny Szwejer (obecnie Janik) przygotowali przedstawienie w języku niemieckim „Rotkäppchen” – „Czerwony Kapturek”. Po zakończeniu oﬁcjalnej części dwie
grupy miały przyjemność uczestniczyć w zajęciach w formie zabawy
z wykorzystaniem ciekawych animacji. Zajęcia miały na celu poszerzenie
zakresu wiedzy i słownictwa wśród uczniów oraz zachęcenie do aktywnej
nauki języka niemieckiego. Warsztaty prowadziła oczywiście pani Magda
Jurowska. Dnia 27 listopada 2015, dzięki uprzejmości jednego z rodziców,
p. Lesława Iwanickiego, uczniowie mieli okazję spotkać się z przedstawicielem
Firmy Rolls-Royce p. Randalem Jacobsem pochodzącym z Namibii. Gość
przybliżył zebranym kulturę, historię i życie codzienne ludności Namibii.
Opowiedział o problemach, z jakimi mieszkańcy tego kraju borykają się
na co dzień. Gorąco zachęcał młodzież do wykorzystania szans, jakie daje
im edukacja. W czwartek 11 lutego 2016 powitano w szkole profesora
Davida Malcolma z Uniwersytetu Gdańskiego. Poprowadził on anglojęzyczne warsztaty z uczniami liceum na temat literatury detektywistycznej.
25 maja 2016 grupa języka francuskiego z klas pierwszych gimnazjum
gościła na lekcji Olę i Rim, dwie Francuzki, które przyjechały do Gdyni
w odwiedziny do zaprzyjaźnionej rodziny. Dzięki uczennicy, która
zaprosiła gości do szkoły, cała grupa miała okazję posłuchać żywego języka
francuskiego. Goście z regionu Ile de France opowiedzieli między innymi
o tym, co robią w czasie wolnym, jakie sporty uprawiają i jaki jest system
szkolnictwa we Francji. Ola (z pochodzenia Polka) i Rim obiecały, że przy
najbliższej wizycie w Polsce znów odwiedzą gdyński Katolik.
Ciekawą inicjatywą, zapoczątkowaną w szkole w 2012 roku, są obchody
Dnia Naleśnika – Pancake Day. W ostatni wtorek karnawału tradycyjnie
obchodzi się w Anglii Shrove Tuesday, podobny do polskiego tłustego
czwartku czy ostatków. Gdy w Polsce w tym dniu jada się pączki, w Wielkiej
Brytanii wzięciem cieszą się naleśniki. Nieodłącznym elementem tego
dnia jest „wyścig naleśnikowy”, w którym uczniowie chętnie uczestniczą,
doskonale się przy tym bawiąc. Któż bowiem nie chciałby biegać po
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szkolnym korytarzu z, upieczonym oczywiście, naleśnikiem na patelni?
A potem kosztować go. Po prostu palce lizać. Celem organizacji Dnia
Naleśnika jest przybliżenie uczniom poprzez zabawę tradycji typowych dla
Wielkiej Brytanii, co, jak wiele podobnych działań, ma za zadanie otwierać
uczniów na różnorodność kultur i zwyczajów.
Zasłużonemu wypoczynkowi i zdrowej rozrywce, a ponadto pogłębieniu
relacji interpersonalnych sprzyjają wycieczki, pielgrzymki i zimowiska
organizowane przez nauczycieli lub wpisane w działalność statutową szkoły.
W roku 1999 w czasie ferii mgr Maciej Kornecki – nauczyciel języka
polskiego, szkolny bard, wielbiciel kulinariów i Zakopanego – zorganizował pierwsze zimowisko Katolika. Do tej pory odbyło się ich już kilkanaście – w Poroninie, Gliczarowie, Zakopanem, a ostatnio na Słowacji.
Atrakcji jest co niemiara: kulig z pochodniami, biesiada góralska, uczta
duchowa w Teatrze Witkacego i coś dla wielbicieli sportów wodnych
w zimie – Aquapark. Od kilku lat zimowisko ma charakter narciarsko-snowbordowy. W dniach 16-22 stycznia 2012 po raz dwudziesty
uczniowie Zespołu Szkół Katolickich pod opieką mgra Macieja Korneckiego
i mgr Julii Haracz spędzili swój pierwszy tydzień ferii na zimowisku na
Słowacji. Miejsce zamieszkania stanowił hotel Sorea Lubovna, położony
7 km od miejscowości Stara Lubovna. Uczestnicy wyjazdu każdego dnia
mieli możliwość czterogodzinnej jazdy na nartach lub snowboardzie na
stoku znajdującym się obok miejsca zakwaterowania. W czasie zimowiska
odbyła się również wycieczka do Aquacity w położonym u podnóża Tatr
Wysokich Popradzie. Chętnych wielu, miejsc mało, a szczęśliwcy, którym
udało się zapisać, zawsze wracali zadowoleni i z apetytem na kolejne wyjazdy.
W historii gdyńskiego Katolika oczekiwanym wydarzeniem były
i są wyjazdy krajowe i zagraniczne, które sprzyjały rozwojowi duchowemu
i intelektualnemu uczniów. Pogłębiały również relacje interpersonalne. Wiele godzin spędzonych w autokarze to czas tylko pozornie stracony – to czas
na rozmowy, na wysłuchanie i bycie wysłuchanym; czas sprzyjający uczeniu
się troski o drugiego człowieka, rozwijaniu przyjaźni, zauważeniu tych osób,
które dotychczas pozostawały anonimowe. Poniższa lista ilustruje kierunki
szkolnych wyjazdów młodzieży:
– 2000: Rzym – Asyż – Wenecja – Wiedeń (spotkanie z papieżem Janem
Pawłem II w czasie audiencji generalnej na Placu św. Piotra)
– 2001: Paryż – Lourdes – La Salette – Genewa
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– 2002: Budapeszt – Ateny – Meteory – Delfy – Peloponez – Patras – Rimini – Mirabilandia
– 2003: Karpacz – Praga – Skalne Miasto
– 2004: Paddelseminar – spływ kajakowy Brdą
– 2005: Rzym – pogrzeb Jana Pawła II
– 2006: Rzym – Wenecja – Asyż – Rimini – Florencja – Praga
– 2007: Londyn
– 2007: Paryż – Bruksela
– 2011: Genewa – Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN)
– 2013: Londyn
– 2014: Rzym (wyjazd na kanonizację Jana Pawła II)
– 2014: Góry Świętokrzyskie
– 2014: Genewa – Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN)
– 2015: Anglia
– 2015: Edynburg
– 2016: Londyn.
Znajomość języków obcych oraz wiedzę o innych kulturach uczniowie
rozwijają również w trakcie współpracy ze szkołami z innych państw.
W latach 1998-1999 Gdyńskie Liceum Katolickie współpracowało z Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium w Rostocku, a od 2004 roku z Domem
Pojednania i Spotkań św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gdańsku, co zaowocowało wymianami uczniowskimi z DGB z Jungendbildungsstätte
Flecken Zechlin, ze szkołą Freie Schule am Zernsee, Friedrich-Engels
Gymnasium w Senftenberg oraz innymi placówkami. W ramach współpracy
uczniowie wzięli udział w następujących przedsięwzięciach:
– 21.06.-29.06.2004: Paddelseminar – Deutsch – polnischer Schüleraustausch – spływ kajakowy Brdą
– 10.09.-18.09.2004: Paddelauswertungsseminar – Deutsch-polnischer
Schüleraustausch DGB Jungendbildungsstätte Flecken Zechlin,
– 20.05.-28.05.2005: Paddelseminar – Deutsch-polnischer Schüleraustausch – spływ kajakowy Brdą
– 11.09.-17.09.2005: Paddelauswertungsseminar Deutsch-polnischer
Schüleraustausch – Freie Schule Am Zernsee, Werder – DGB Jungendbildungsstätte Flecken Zechlin
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– 18.09.-24.09.05: Paddelauswertungsseminar Deutsch-polnischer
Schüler-austausch – Friedrich – Engels Gymnasium, Senftenberg – DGB
Jungendbildungsstätte Flecken Zechlin
– 20.01.-28.01.2006: Kulturwoche – warsztaty muzyczne; DGB Jungendbildungsstätte Flecken Zechlin
– 15-20.08.2010: „Second Life”: VI Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży ze Sztuką, Flecken Zechlin – obejmujące takie działy sztuki, jak
graﬃti, muzyka, teatr, fotograﬁa, architektura i ﬁlm
– 14.10.-20.10.2010 (Berlin), 20.10.-25.10.2010 (Gdańsk): międzynarodowy polsko-turecko-ukraińsko-niemiecki projekt: „Human Rights
at war” („Prawa człowieka na wojnie”)
– 2011: polsko-niemiecko-francuskie warsztaty fotograﬁczne „Las Jaśkowa Dolina” w Gdańsku, zakończone ekspozycją w kościele pw. Świętej
Trójcy w Gdańsku
– 11.09.-16.09.2011 – polsko-niemieckie seminarium młodzieży w Brukseli pod nazwą „Europa pod lupą” – program doﬁnansowało Niemieckie
Centrum Edukacji Politycznej oraz Land Hesja.
W październiku 2013 roku goszczono w szkole grupę uczniów
i nauczycieli z Liceum im. Jana Pawła II w Sartrouville, które znajduje się
20 kilometrów od Paryża (Lycée général, technologique et professionnel
Jean-Paul II). Spotkanie rozpoczęło się modlitwą w języku polskim
i francuskim, a następnie rozegrano na sali gimnastycznej mecz siatkówki.
Uczniowie Katolika pod wodzą nauczyciela wf Mariusza Augustynowicza,
pokonali swoich francuskich partnerów. Goście wyjeżdżali, pozostając
pod wrażeniem szczerej gościnności, otwartości i spontaniczności polskich
kolegów. 3 czerwca 2014 roku kolejnymi gośćmi gdyńskiej placówki byli
przedstawiciele szkoły w Hiszpanii (Colegio San Augustin de Valdepeñas).
Siostra Isabel oraz nauczyciel chemii Benito przybyli wraz z uczniami
w ramach programu Comenius, który realizowali wspólnie z uczniami
i nauczycielami Gimnazjum nr 17 w Gdyni. Goście byli zachwyceni szkołą
oraz życzliwym przyjęciem.
Jednym z priorytetów każdej szkoły są dobre wzajemne relacje młodzieży,
dlatego dyrekcja podjęła decyzję, aby nowi uczniowie wyjeżdżali na obozy
integracyjne. Od roku 1995 przez kilka kolejnych lat odbywały się one tuż
przed rozpoczęciem roku szkolnego, czyli jeszcze w sierpniu, a ostatnio
mają miejsce w dniach 1-3 września. Na przestrzeni kolejnych lat uczniowie
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wyjeżdżali do Warzenka, Cetniewa, Juraty, Chmielna, Nadola, Łapina,
Wdzydz. Takie wyjazdy sprzyjają zapoznawaniu się uczniów i wychowawców
na neutralnym gruncie. To okazja do dobrej zabawy podczas dyskoteki,
wspólnego ogniska czy, jak to bywało w Cetniewie, chrztu morskiego.
Ale obóz to nie tylko zabawa. To spotkania z dyrekcją, pedagogiem szkolnym
i test z języka angielskiego, na podstawie którego uczniowie są kwaliﬁkowani
do odpowiednich grup językowych.

3.2. Współpraca z uczelniami oraz inne formy rozwijania uzdolnień
Atrakcyjną propozycją rozwoju uzdolnień młodzieży w Zespole
Szkół Katolickich jest oferta zajęć, która wynika z nawiązania współpracy
z uczelniami Trójmiasta. Tego rodzaju współdziałanie, dzięki wymianie
doświadczeń edukacyjnych, sprzyja rozwojowi obu podmiotów. W czwartek
9 października 2014 roku podczas uroczystości inauguracji nowego roku
akademickiego nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy
Akademią Morską w Gdyni (dziś Uniwersytet Morski) oraz Katolickim
Liceum Ogólnokształcącym. Dokument podpisali Jego Magniﬁcencja
Rektor Akademii Morskiej prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz oraz ówczesny
dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Gdyni mgr Dariusz Kruca.
W ramach dwustronnej współpracy młodzież licealna uczestniczy w zajęciach
warsztatowych oraz wykładach z zakresu ﬁzyki, elektroniki, elektrotechniki
i informatyki na terenie uczelni oraz bierze udział w konkursie organizowanym przez gdyński UM. W piątek 24 października 2014 roku przedstawiciele szkoły spotkali się z władzami Uniwersytetu Gdańskiego. W czasie
wizyty doszło do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy
Uniwersytetem Gdańskim i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym
im. św. Jana Pawła II w Gdyni. Dokument podpisali Jego Magniﬁcencja
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek, Radca
ds. Formacji w Zespole Szkół Katolickich ks. prof. dr hab. Wojciech
Cichosz oraz dyrektor mgr Dariusz Kruca. Po podpisaniu umów z Akademią Morską i Uniwersytetem Gdańskim dyrekcja szkoły 29 października
2014 roku podpisała umowę partnerską z Politechniką Gdańską. W ramach
współpracy uczniowie uczestniczą w wykładach i zajęciach warsztatowych
organizowanych przez Wydziały Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa. W 2015 roku została podpisana
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umowa o współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Zawarte
umowy umożliwiły uczniom uczestnictwo w organizowanych przez
trójmiejskie uczelnie wyższe warsztatach, wykładach, spotkaniach i zajęciach
laboratoryjnych.
W latach 2017 i 2018, na mocy umów podpisanych przez ks. prof.
dra hab. Wojciecha Cichosza, potwierdzona została chęć współdziałania
szkoły ze środowiskiem uczelnianym. Pierwsza z umów odnosiła się do
kontynuacji współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Gdańsku, z którego
ramienia umowę podpisał prorektor dr hab. Tomasz Smiatacz. Kolejne
umowy dotyczyły współpracy z Akademią Morską w Gdyni – w imieniu
Wydziału Mechanicznego AM dokument podpisał dziekan prof. dr hab.
inż. Andrzej Miszczak. W następnym roku nawiązano współpracę z kolejną
jednostką naukową Akademii Morskiej – Wydziałem Przedsiębiorczości
i Towaroznawstwa, którą potwierdził swoim podpisem rektor Uniwersytetu Morskiego prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski oraz dziekan wydziału
prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski. Z dniem 01.09.2018 roku Akademia
Morska uzyskała status uniwersytetu. Ten fakt wiązał się ze zmianą nazwy
uczelni, co wymagało aktualizacji umów. Potwierdzenia dotychczasowych
ustaleń o współpracy między Zespołem Szkół Katolickich a Uniwersytetem
Morskim dokonali ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz i rektor Uniwersytetu
Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski456.
Zawarte porozumienia sprawiają, że władze szkoły są gośćmi trójmiejskich uczelni podczas ważnych dla nich wydarzeń. Zaproszenia te są niewątpliwie wyróżnieniem i zaszczytem dla szkoły, wyrazem docenienia
partnerstwa i potwierdzeniem żywej relacji między wymienionymi instytucjami. Ponadto tego typu spotkania stanowią okazję do wzajemnego rozpoznawania możliwości i potrzeb, omawiania i podejmowania konkretnych
działań w ramach współpracy zarówno w uznanych już i tradycyjnych
obszarach, jak i poszerzonych o nowe możliwości. Co roku szkoła
otrzymuje zaproszenie na inaugurację roku akademickiego od Dziekana
i Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, Dziekana i Rady
Międzyuczelnianej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Dziekana i Rady Wydziału
Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Dziekana i Rady Wydziału Elektroniki,
456

Por. Współpraca – partnerzy, http://www.umg.edu.pl/partnerzy-biznesowi [dostęp: 14.04.2019].
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Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz Dziekana
i Rady Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
Dużą aktywność w tym obszarze z ramienia szkoły wykazuje dyrektor
Leszek Ciesielski. W roku szkolnym 2018/2019 przedstawiciele szkoły
uczestniczyli w uroczystości przekształcenia dotychczasowej Akademii
Morskiej w Uniwersytet Morski w Gdyni, natomiast na zaproszenie
Rektora Politechniki Gdańskiej prof. dra hab. inż. Jacka Namieśnika oraz
Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej prof. dra hab.
inż. Sławomira Milewskiego byli obecni podczas uroczystości otwarcia
po rozbudowie Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (budynek
Chemia C).
Ważną sferą współpracy z uczelniami wyższymi jest uczestnictwo
w funkcjonujących pod ich egidą Radach Konsultacyjnych. Rada konsultacyjna jest ciałem doradczym, które wspiera planowanie rozwoju
wydziału, w szczególności w zakresie programów oraz doskonalenia procesu kształcenia (identyﬁkowanie efektów kształcenia w zakresie wiedzy,
umiejętności, kompetencji społecznych pożądanych od absolwentów na
rynku pracy; ocena programów studiów; opiniowanie perspektyw rozwoju
studiów; konsultowanie projektów dostosowania kształcenia do zmieniających się potrzeb rynku pracy). W skład rady konsultacyjnej wchodzą ﬁrmy
i instytucje działające w branży, dla której przygotowywani są studenci oraz
wybrani reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych, tak zwani interesariusze
zewnętrzni. Dzięki możliwości pozyskiwania tą drogą opinii odnośnie
oferowanego przez dany wydział programu studiów, możliwe staje się dbanie
o wysoką jakość kształcenia studentów, a tym samym perspektywę uzyskania
przez nich lepszej pracy po ukończeniu nauki457. Dla szkoły udział w Radzie
jest ważny między innymi ze względu na możliwość ukierunkowania toku
kształcenia uczniów tak, by wzrosły ich szanse na zdobycie indeksu uczelni.
Nie bez znaczenia jest również satysfakcja z możliwości uczestniczenia
w budowaniu programu szkoły wyższej. Pierwsza tego rodzaju propozycja
została złożona na ręce dyrektora Zespołu Szkół Katolickich Dariusza Krucy
w 2014 roku, kiedy to Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia na Wydziale

Por. Księga jakości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2017, pkt 3.13. (http://
jakosc.umk.pl/ [dostęp: 23.04.2019]); Rada Konsultacyjna, https://biotech.ug.edu.pl/wspolpraca/
rada_konsultacyjna [dostęp: 14.04.2019].
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Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powołała go
w swoje szeregi w celu pełnienia funkcji interesariusza zewnętrznego.
W 2017 roku taką propozycję z uczelni trójmiejskich otrzymał dyrektor
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego mgr inż. Leszek Ciesielski.
Z ofertą wystąpił Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz
Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Cieszy fakt,
że szkoła może tym samym wpływać na kształt dalszej edukacji swoich
absolwentów.
Inną formą współpracy z uczelniami są praktyki studenckie, które
wynikają z przepisów prawa oświatowego i są określone stosownymi
regulacjami w ramach uczelni wyższych. Rozporządzenie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego wyjaśnia, że celem praktyki studenckiej jest
„gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą
nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki
nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną
w działaniu praktycznym. […] Praktyka odbywa się, w zależności od
etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie, w szkole lub placówce
realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub etapach
edukacyjnych”458. Najogólniej rzecz ujmując, celem tego rodzaju praktyk
jest zapoznanie studentów, wyposażonych już w wiedzę teoretyczną,
z praktyczną stroną zawodu nauczyciela (dydaktyka) i wychowawcy (sfera
opiekuńczo-wychowawcza).
Zespół Szkół Katolickich w Gdyni, w poczuciu odpowiedzialności
za kształcenie przyszłych kadr nauczycielskich, od wielu lat umożliwia
studentom wyższych uczelni odbywanie praktyk pedagogicznych na terenie
swojej placówki. Obejmują one zarówno obserwację zajęć prowadzonych
przez nauczycieli szkoły, jak i prowadzenie lekcji pod nadzorem opiekunów
praktyk. Studenci mają ponadto okazję zaznajomić się ze specyﬁką
pracy szkoły: poznać realizowane przez nią zadania dydaktyczne, sposób
funkcjonowania, organizację pracy, obowiązującą dokumentację i prawo
wewnątrzszkolne.

458

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. 2012 poz. 131,
rozdz. III, moduł 2, pkt 3.
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Dzięki inicjatywie autora publikacji w roku szkolnym 2010/2011 został
zorganizowany cykl praktyk nauczycielskich dla grupy studentów z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy
obserwowali zajęcia prowadzone przez nauczycieli religii oraz innych przedmiotów. Bezpośrednią opiekę nad grupą sprawował inicjator przedsięwzięcia,
którego wspomagali zatrudnieni w szkole katecheci. Stała współpraca
w zakresie praktyk jest również prowadzona na mocy porozumień zawartych
z przedstawicielami uczelni Trójmiasta: Wydziałem Filologicznym (Katedra
Filologii Klasycznej) Uniwersytetu Gdańskiego (umowa podpisana przez
kierownika Katedry prof. dr hab. Zoﬁę Głombiowską i dyr. Dariusza Krucę,
17.12.2013); Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu (dziekan WT UMK ks. dr hab. Dariusz Kotecki, prof. UMK
i dyr. Dariusz Kruca, 10.04.2014); Instytutem Pedagogiki Wydziału Nauk
Społecznych UG (prodziekan ds. kształcenia i studiów stacjonarnych
dr Anna Kalinowska-Żeleźnik i dyr. Dariusz Kruca, 30.05.2016); Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego (prodziekan ds. kształcenia
dr hab. Barbara Klassa, prof. UG i dyr. Dariusz Kruca, 01.06.2017) oraz od
wielu lat z Gdańskim Seminarium Duchownym (prorektor GSD ds. studiów
ks. dr hab. Maciej Bała i ks. dyr. dr Wojciech Cichosz, 2002).

Wykres 4. Praktyki studenckie w Zespole Szkół Katolickich w Gdyni w latach
2013-2019

W latach 2013-2019 w gdyńskim Katoliku praktyki studenckie
odbyły łącznie 43 osoby (por. Wykres 4), co oznacza, że co roku progi
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szkoły przekraczało średnio sześciu studentów, którzy wybrali tę placówkę
jako miejsce doskonalenia praktycznej wiedzy w zakresie odbywanych
studiów. Jest to stosunkowo niewielkie grono, należy jednak mieć nadzieję,
że doświadczenie zdobyte w Zespole Szkół Katolickich, wiedza oraz
ukształtowana tu etyka zawodu przyczynią się do bardziej świadomego
pełnienia posłannictwa pedagoga i wychowawcy.
Ważnym aspektem współpracy ze środowiskiem trójmiejskich uczelni
jest udział uczniów w wykładach oraz w zajęciach laboratoryjnych, dzięki
czemu stopniowo oswajają się ze specyﬁką studiów, pogłębiają własną wiedzę
i doskonalą umiejętności. Od 2017 roku uczniowie gdyńskiego Katolika
biorą udział w licznych przedsięwzięciach w zakresie różnych dyscyplin
nauki: biologii, chemii, ﬁzyki i techniki, informatyki i programowania,
matematyki, nauk ﬁlologicznych i ﬁlozoﬁi. W ramach wyjść na uczelnie
odbyły się zajęcia laboratoryjne z zakresu biologii i ekologii Bałtyku,
które, dzięki uprzejmości dyrektora Instytutu Oceanograﬁi Uniwersytetu
Gdańskiego prof. dra hab. Mariusza Sapota, miały miejsce na Wydziale Oceanograﬁi i Geograﬁi Uniwersytetu Gdańskiego. Z kolei w ramach doskonalenia wiedzy i umiejętności z zakresu biologii, biotechnologii i medycyny,
uczniowie Katolickiego Liceum uczestniczyli w następujących wydarzeniach:
– „Młodzieżowe Spotkania z Medycyną”; jest to cykl konferencji
przeznaczonych dla uczniów szkół licealnych umożliwiających młodzieży
zapoznanie się z zawodem lekarskim. Organizatorami są Gdański
Uniwersytet Medyczny oraz Okręgowa Izba Aptekarska. W ramach
cyklu odbyły się następujące wykłady:
9 „Killer XXI w.” – wykład dr hab. n. med. Anny Korzon-Burakowskiej,
który dotyczył cukrzycy
9 „Czy warto się zaszczepić?” – wykład prorektora ds. studenckich
dra hab. n. med. Tomasza Smiatacza
9 „Proﬁlaktyka wad zgryzu, chorób zębów i przyzębia oraz nowoczesnych metod leczenia stosowanych współcześnie w stomatologii” – wykład dra Wojciecha Grabe, specjalisty chirurgii stomatologicznej
i wieloletniego Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej
9 „Rak, jako wyzwanie dla medycyny XXI wieku” – wykład prof. dra
hab. Rafała Dziadziuszko, kierownika Pracowni Teleterapii Katedry
i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed, krajowego konsultanta
w dziedzinie radioterapii onkologicznej. W toku wykładu zaprezentowano nowoczesne strategie leczenia nowotworów, ze szczególnym
uwzględnieniem immunoterapii.
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– Programy edukacyjne „Poznaj pracę biologa” i „Zaproś naukowca
do szkoły”; są to cykliczne, coroczne wewnętrzne projekty Wydziału
Biologii Uniwersytetu Gdańskiego skierowane, za pośrednictwem
współpracujących szkół partnerskich, do uczniów szkół średnich.
W ramach projektu uczniowie odbyli następujące zajęcia laboratoryjne:
9 Katedra Biologii Molekularnej – zapoznanie z technikami inżynierii
genetycznej, jak PCR, metody projektowania starterów, nietoksyczne
metody barwienia DNA, elektroforeza w żelu agarozowym
9 Katedra Cytologii i Embriologii Roślin – obserwacja mikroskopowa
różnych składników komórki roślinnej oraz obserwacja wybranych
procesów komórkowych – uczniowie śledzili zjawisko plazmolizy
9 Wydział Biologii – uczniowie klasy pierwszej wzięli udział w zajęciach warsztatowych dr Anny Kot, pracownika dziekanatu,
pt. „Etyczne aspekty medycyny regeneracyjnej”. Temat dotyczył
komórek macierzystych i ich wykorzystania
9 Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin – warsztaty nt. „Rola
wody w roślinie”. W ramach warsztatów uczestnicy pogłębili swoją
wiedzę w zakresie transportu wody w roślinie, budowy i właściwości
błon plazmatycznych, obserwowali zjawiska plazmolizy i deplazmolizy
9 Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka – warsztaty w na temat
zjawisk elektrycznych powstających w mózgu „Mózg pod lupą
i mikroskopem” (potencjał spoczynkowy i czynnościowy neuronu,
potencjały synaptyczne). Atlas mózgu szczurów Paxinosa i Watsona
oraz anatomia funkcjonalna mózgowia przy użyciu programu
Human Brain Atlas 3D
9 „Bliskie spotkania z cząsteczką życia” – warsztaty na Wydziale
Biologii UG
9 „Stymulacja mózgu” – warsztaty w Katedrze Fizjologii Zwierząt
i Człowieka na Wydziale Biologii UG
9 „Nauki biomedyczne a etyka” – warsztaty z zakresu bioetyki na Wydziale Biologii UG
9 „Lepiej nagradzać czy jednak karać” – warsztaty w Katedrze Fizjologii
Zwierząt i Człowieka na Wydziale Biologii UG
9 „Zielona fabryka – jak roślina produkuje cukier?” – warsztaty na Wydziale Biologii UG
oraz uczestniczyli w wykładach:
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9 „Alternatywy dla antybiotykoterapii w zwalczaniu infekcji bakteryjnych” – wykład dr Magdaleny Płotki z Katedry Mikrobiologii,
który dotyczył jednego z ważniejszych problemów i wyzwań
medycyny XXI w.
9 „Sprawny układ krążenia receptą na długowieczność” – wykład
dra Ziemowita Ciepielewskiego z Katedry Fizjologii Zwierząt
i Człowieka, Pracowni Regulacji Snu i Czuwania. W trakcie wykładu
omówiono i przeprowadzono ćwiczenia z zakresu badania ciśnienia
krwi i EKG
9 „Ewolucja autotrofów – od pojedynczej komórki do mamutowca
olbrzymiego” – wykład prof. dra hab. Piotra Rutkowskiego, kierownika Pracowni Geobotaniki i Ochrony Przyrody z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody.
W ramach współpracy z uczelniami wyższymi uczniowie gdyńskiego
Katolika brali udział w licznych projektach i programach edukacyjnych.
Z zakresu nauk biologicznych były to:
– Programy Edukacyjne Uniwersytetu Gdańskiego „Dni Mózgu” – coroczne wydarzenie połączone z cyklem otwartych wykładów i warsztatów
z zakresu neurobiologii
– Program „Zdolni z Pomorza” – „Koło olimpijskie UG z biologii”,
koordynator: przewodniczący komitetu okręgowego Olimpiady Biologicznej prof. dr hab. Piotr Rutkowski – Katedra Taksonomii Roślin
i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach Koła odbyły się zajęcia: „Inwentaryzacja przyrodnicza jako temat
pracy olimpijskiej”, „Badania mikrobiologiczne w świetle nowego
Regulaminu Olimpiady Biologicznej”, „Bezkręgowce jako obiekt
badań w ramach Olimpiady Biologicznej”, „Jak zaplanować i wykonać
pracę olimpijską z zakresu ﬁzjologii roślin?”, „Obliczenia statystyczne
w doświadczeniach biologicznych” – zakwaliﬁkowana ze szkoły
ﬁnalistka etapu centralnego Magdalena Chylewska. Oferta udziału
w kołach olimpijskich jest inicjatywą UG skierowaną do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i ich opiekunów, chcących przystąpić do zmagań
w ramach jednej z najtrudniejszych, ze względu na konieczność
wykonania pracy badawczej, olimpiad przedmiotowych459

Por. Kółko olimpijskie z biologii – poziom ponadgimnazjalny, https://mat.ug.edu.pl/zdolni/kolobiol [dostęp: 15.04.2019].
459
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– Program „Zdolni z Pomorza”, a w jego ramach udział w eliminacjach
konkursu „Pomorska Liga Zadaniowa” z biologii. Konkurs jest
skierowany do uczniów województwa pomorskiego posiadających
szczególne uzdolnienia z matematyki, ﬁzyki, informatyki, biologii, chemii
oraz przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne. Eliminacje
konkursowe obejmują trzy etapy: szkolny – kwaliﬁkacyjny, organizowany
zdalnie etap powiatowy oraz stacjonarny etap wojewódzki460
– Rekomendacja przez szkołę, w ramach współpracy z Wydziałem Biologii
UG, założenia projektu „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza
Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów
herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie
i udostępnienie cyfrowe”
– Udział maturzystów w ﬁnale Quizu Wiedzy o Szczepionkach
STARBIOS2. Konkurs jest organizowany przez Międzyuczelniany
Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego. Uczestnicy ﬁnału wzięli udział w wykładzie, zaprezentowanym w technologii 3D przez dra Szymona
Ziętkiewicza, zatytułowanym „W świecie białek. Zależności między
strukturą a funkcją”
– Projekt „InnovaBio” we współpracy z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gdyni. W ramach projektu uczniowe byli
obecni na wykładach:
9 „Dieta a nowotwory” – wykład dr Anny Woziwodzkiej z Katedry Biologii Molekularnej i Komórkowej, Pracowni Bioﬁzyki
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
9 „Czy komórki macierzyste pozwolą uratować nasze zdrowie i ocalić ginące gatunki?” – wykład dr Agnieszki Bernat-Wójtowskiej
z Laboratorium Diagnostyki Molekularnej Międzyuczelnianego
Wydziału Biotechnologii. Oprócz wykładów młodzież zapoznała się
z efektami realizowanych w ramach projektu prac badawczych:
„Pomiar zawartości polifenoli w sokach owocowo-warzywnych”,
„Analiza sideroforów produkowanych przez bakterie Pseudomonas
spp. za pomocą techniki ogniskowania izoelektrycznego”, „Opra-

Por. Sprawdź się w Pomorskiej Lidze Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”, https://zdolnizpomorza.
pomorskie.eu/mCMS/articles.aspx?id=56 [dostęp: 15.04.2019].
460
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cowanie ekologicznej apretury knotów świecowych w oparciu o sole
nieorganiczne i naturalne związki” oraz „Opracowanie receptury
kremu na bazie maseł i olejów”.
– Praktyki indywidualne dla uzdolnionych uczniów w laboratoriach
uczelnianych, które odbyły się pod kierunkiem prof. dra hab. Mariana
Sęktasa (Katedra Mikrobiologii Wydziału Biologii UG) oraz dra hab.
Rafała Dutkiewicza (Katedra Biologii Molekularnej i Komórkowej,
Pracownia Biochemii Ewolucyjnej Międzyuczelnianego Wydziału
UG – GUMed).
W atrakcyjnych zajęciach pozaszkolnych mogli uczestniczyć również
pasjonaci chemii. Uczniowie gdyńskiego Katolika brali udział w wykładach
i konferencjach, zajęciach laboratoryjnych i warsztatach, takich jak:
– „Reakcje związków chromu i manganu” – zajęcia laboratoryjne na
Wydziale Chemii UG, których koordynatorem był dr Henryk Myszka
– „Chemia z bliska” – konferencja na Wydziale Farmaceutycznym
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego współorganizowana z Oddziałem
Gdańskim Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Tematyka dotyczyła
chemii żywności. Zgodnie z regulaminem w konferencji uczestniczy
dwuosobowy zespół, w którego skład wchodzi uczeń i nauczyciel.
W ramach wydarzenia odbywają się warsztaty laboratoryjne i wykłady
oraz konkurs dla uczniów
– Warsztaty i laboratoria z chemii – prowadząca dr inż. Alina Dereszewska,
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego
w Gdyni. Tematyka zajęć dotyczyła doświadczeń z zakresu reakcji
utleniania i redukcji, elektrochemii, kinetyki reakcji oraz roztworów
elektrolitów z elementami analizy ilościowej. Zajęcia mają charakter
cykliczny
– Analiza składu powietrza – warsztaty w laboratorium Katedry Chemii,
Technologii i Biotechnologii Żywności Politechniki Gdańskiej,
prowadząca: dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk
– Elektrochemiczne procesy wymuszone (elektroliza) – pokaz na Wydziale
Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
– Program „Zdolni z Pomorza” – udział w eliminacjach konkursu
„Pomorska Liga Zadaniowa” z chemii.
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Nie zabrakło również okazji do rozwijania uzdolnień z zakresu ﬁzyki
i techniki. Uczniowie pasjonujący się tymi dziedzinami otrzymali możliwość
udziału w następujących wydarzeniach:
– „Ruch zmienny”; „Wahadło”; „Refrakcja”; „Dyfrakcja”; „Kondensator”;
„Boyle”; „Obliczanie powierzchni”; „Archimedes”, „Sprężyna”; „Steiner.
Torsje”; „Dźwięk” i in. – cykliczne coroczne laboratoria z ﬁzyki na
Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, kierowane
do uczniów wszystkich poziomów szkoły średniej. Ich organizacja była
możliwa dzięki uprzejmości prof. dra hab. Zbigniewa Otręby, kierownika
Katedry Fizyki. Laboratoria przeprowadzili nauczyciele akademiccy:
mgr Jolanta Kamińska oraz mgr Katarzyna Boniewicz-Szmyt
– „Bezwzględność – realność czy pozór” – wykład prof. dra hab. Zbigniewa
Otręby, kierownika Katedry Fizyki na Wydziale Mechanicznym
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, wygłoszony w ramach projektu
„Zdolni z Pomorza”. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia
również w ćwiczeniach laboratoryjnych, których celem było praktyczne
sprawdzenie treści teoretycznych
– „Quantum phenomena – between the whole and the parts” – konferencja
ﬁzyczna w auli Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
– Finał VI edycji Drużynowego Konkursu Naukowo-Technicznego
EKOTECH 2017 – Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.
Zadaniem zespołów biorących udział w konkursie było skonstruowanie
wiatraka o największej wydajności, mierzonej stosunkiem mocy do
powierzchni wirnika oraz rozwiązanie testu teoretycznego z zakresu
wiedzy o źródłach energii
– „Programowanie platformy cyfrowej ARDUINO w języku C++” – laboratoria dla uczniów na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego
w Gdyni, prowadzący: dr inż. Adam Muc, z-ca kierownika Katedry
Automatyki Okrętowej
– Zajęcia z konstrukcji urządzeń elektrycznych – Wydział Elektryczny
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prowadząca: mgr inż. Joanna
Szelągowska, Katedra Elektroniki Morskiej
– Zajęcia z techniki cyfrowej – Wydział Elektryczny Uniwersytetu
Morskiego w Gdyni, prowadząca: dr inż. Krystyna Noga, Katedra
Automatyki Okrętowej
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„Matematyka, ﬁzyka i informatyka w technice” – konkurs wiedzy
organizowany przez Wydział Elektryczny Uniwersytetu Morskiego
w Gdyni. Oprócz nagród i wykwintnego poczęstunku, laureaci mają
zagwarantowany wstęp na Wydział Elektryczny (poza postępowaniem
rekrutacyjnym).
Informatyka i programowanie to kolejny obszar wiedzy, który uczniowie
mogą rozwijać dzięki współpracy z uczelniami wyższymi. W ciągu ostatnich
dwóch lat uczestniczyli w następujących formach doskonalenia wiedzy
i umiejętności:
– „Igrzyska Akademii ETI” – konkurs programistyczny organizowany
przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki
Gdańskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Pomorza.
Bezpośrednio koordynującym współpracę ze szkołami z ramienia
dziekana wydziału ETI jest zastępca kierownika Katedry Inteligentnych
Systemów Interaktywnych dr inż. Jacek Lebiedź. Uczeń Liceum zajął
II miejsce, co zapewniło mu uzyskanie stypendium w chwili podjęcia
nauki na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej
– Akademia ETI (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej):
9 „Podstawy modelowania i motion trackingu” – ćwiczenia z zakresu
graﬁki komputerowej i animacji na Wydziale ETI Politechniki
Gdańskiej prowadzone przez członków koła naukowego Vertex
9 „Automatyka i robotyka w ruchu”, „Człowiek przyszłości – nowoczesna inżynieria biomedyczna”, „Jak rozpocząć przygodę z Deep
Learning” oraz „Nowe zastosowania inżynierii dźwięku i obrazu”
to tematy analizowane na ETI w ramach seminarium popularno-naukowego, dotyczącego nowoczesnych technologii w służbie
społeczeństwa.
– „Logika w elektronice” – warsztaty na Wydziale ETI dotyczące
podstawowych praw logiki i zapisu liczby w postaci binarnej.
Zasadniczym wątkiem zajęć były warsztaty, podczas których uczestnicy
mogli własnoręcznie złożyć cyfrowe układy elektroniczne. Zajęcia
odbywały się pod kierunkiem studentów, członków kół naukowych
„Soliton” i „Biophaton”
– „Tworzenie mapy w Unity i funkcjonalności z nią związane” – zajęcia
ETA; warsztaty dotyczące tworzenia gier komputerowych. Zajęcia
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prowadził student koła naukowego „Grupa.NET PG”, które działa na
Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej
– Projekt AppsForGood w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.
Uczeń gdyńskiego Katolika był twórcą jednej z trzech (spośród 25)
najlepszych aplikacji. „CureHelper” to aplikacja pomagająca w ćwiczeniach rehabilitacyjnych osobom ze schorzeniami narządów ruchu.
Jedna ze szkolnych drużyn zdobyła drugie miejsce
– STEM (Science Technology Engineering Mathematics) – warsztaty dla
uczniów. Prowadzący: p. Lesław Iwanicki – przedstawiciel ﬁrmy Rolls-Royce zajmującej się produkcją silników dla przemysłu obronnego oraz
studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
– Programowanie ramienia robota przemysłowego KAWASAKI FS03N
przy użyciu dedykowanego języka AS – Uniwersytet Morski w Gdyni.
Uczestnictwo w zajęciach było skomplikowane ze względu na fakt, że
język ten ma swoje początki w dość starym i nieużywanym obecnie na
szeroką skalę języku BASIC
– Programowanie mikrokontrolerów – zajęcia warsztatowe w zakresie
programowania przy użyciu języka C, których efektem było stworzenie
przez uczniów ciekawych projektów przedmiotów codziennego użytku:
lampek choinkowych, timera LED, światełka rowerowego
– „Radio programowalne i radiokomunikacja w sieciach sensorycznych” – wykład w Akademii ETI, Politechnika Gdańska
– Graﬁki inżynierskie 3D, energetyka i energia jądrowa – wykłady
i warsztaty na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa, Politechnika
Gdańska
– „Podstawy programowania aplikacji na urządzenia mobilne Windows
Phone z wykorzystaniem środowiska Visual Studio” – wykład na
Politechnice Gdańskiej.
Warto zauważyć, że oferta skierowana do uczniów szczególnie
zainteresowanych informatyką wykracza poza szkolną naukę przedmiotu,
a nawet współpracę z uczelniami. Od września 2015 roku Zespół Szkół
Katolickich, jako jedna z czterech szkół w Polsce, brał udział w międzynarodowym, interdyscyplinarnym projekcie Apps For Good. Program ten
został zainaugurowany w Anglii w celu rozwijania umiejętności biznesowych oraz technicznych młodych ludzi. Ich zadaniem było stworzenie
w ciągu roku aplikacji/strony/usługi, która rozwiąże jeden z problemów
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dnia codziennego. Przez cały rok uczniowie pracowali w grupach nad
stworzeniem i wdrożeniem aplikacji mobilnej będącej odpowiedzią na
konkretny problem. Każdy z członków grupy miał przydzielone zadania,
które realizował w wyznaczonym czasie. Efekt ﬁnalny pracy uczniów to trzy
aplikacje, które wzięły udział w konkursie zorganizowanym przez partnera
projektu Apps For Good – ﬁrmę Thomson Reuters. Finały odbyły się
w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Spośród jedenastu
aplikacji, międzynarodowe jury złożone z ekspertów z różnych dziedzin
wytypowało trzy najlepsze. Aplikacja „Shhhh” drużyny licealistów
i gimnazjalistów w składzie: Filip Gesse, Agnieszka Gliszczyńska, Weronika
Reiwer, Aleksandra Stoińska, Bartłomiej Truszkowski zdobyła III miejsce,
natomiast aplikacja „GameTime” drużyny gimnazjalistów w składzie:
Dominik Ilnicki, Maksym Pelcer, Adrian Radosz – I miejsce. W roku
szkolnym 2016/2017 szkoła przystąpiła do kolejnej edycji Apps For Good.
W ramach projektu ﬁrma Thomson Reuters zorganizowała Expert Forum,
czyli spotkanie z fachowcami z różnych dziedzin związanych z produkcją
aplikacji. Uczniowie mogli wykorzystać umiejętności nabyte podczas
wcześniejszych warsztatów, zaprezentować się, usłyszeć uwagi krytyczne
i propozycje rozwiązania problemów od ekspertów z programowania,
prezentowania, graﬁki czy marketingu. Uczestnicy spotkania wyszli z głowami
pełnymi pomysłów na szczegółowe rozwiązania w zakresie projektowanych
aplikacji. Finały projektu Apps For Good odbyły się, podobnie jak w roku
poprzednim, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Pierwsze
miejsce zajęła drużyna uczniów gdyńskiego Katolika. Ich aplikacja „Zoe”
to chatbot mający na celu ułatwienie oraz urozmaicenie nauki zarówno
młodszym, jak i starszym. „Zoe” dostarcza informacji z różnych dziedzin
wiedzy w zakresie przedmiotów gimnazjalnych, po zapytaniu jej o to na czacie.
Prototyp, który udało się stworzyć, jest dostępny na platformie Facebook
Messenger (m.me/zoeteacher) i do tej pory, bez żadnej reklamy, użyło go
ok. 900 uczniów z całej Polski. W skład drużyny Gimnazjum Katolickiego,
która zajęła pierwsze miejsce, wchodzili Dominik Ilnicki, Maksym Pelcer
i Adrian Radosz, dla których był to już drugi sukces w tym konkursie. Nagrodą
w programie Apps for Good było zaproszenie do głównej siedziby ﬁrmy
„Netguru” w Poznaniu, gdzie zwycięzcy mogli zaprezentować swój pomysł
fachowcom oraz uzyskać od nich dalsze wskazówki. Dodatkową nagrodą
był wyjazd na Meetup „#bots Berlin” w stolicy Niemiec, który odbył się pod
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koniec października 2017 roku. Udział w konferencjach, a także wcielenie
się w rolę prelegentów, były dla uczniów niewątpliwym wyróżnieniem
i dużą szansą na zdobywanie doświadczenia, wiedzy oraz kontaktów
w zakresie przedsiębiorczości i programowania. Szkoła uczestniczyła
również w kolejnej edycji projektu w 2018 roku. Tym razem przedstawiciele
gdyńskiego Katolika zaprezentowali aplikację „CureHelper”, której zadaniem jest pomoc w ćwiczeniach rehabilitacyjnych osobom ze schorzeniami
narządu ruchu. Aplikacja znalazła się w pierwszej trójce najlepszych
prac konkursowych, zaś drużyna uczniów klasy 7C Katolickiej Szkoły
Podstawowej w składzie: Jakub Stachowski, Mateusz Bonalski, Kacper
Borek, Jakub Wiszecki i Mateusz Mordecki zdobyła drugie miejsce.
Zespół Szkół Katolickich gromadzi też szerokie grono uczniów
pasjonujących się matematyką. W ciągu ostatnich lat mieli oni możliwość
uczestniczenia w licznych przedsięwzięciach organizowanych przez wyższe
uczelnie. Były to między innymi:
– Wykłady i „Pomorskie Mecze Matematyczne” – organizator: Zakład
Dydaktyki Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Gdańskiego:
9 „Fraktale w matematyce, ﬁzyce i przyrodzie” – wykład wygłoszony
przez dra Adriana Karpowicza
9 Pomorskie Mecze Matematyczne – konkurs drużynowy, organizator:
Stowarzyszenie „bez rutyny” i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG. W 2018 roku przedstawiciele gdyńskiego Katolika
awansowali do ﬁnału rozgrywanego na Uniwersytecie Gdańskim,
w roku 2019 drużyna licealna dotarła w zmaganiach konkursowych
do półﬁnału.
– Ogólnopolski Sejmik Matematyków – konkurs organizowany przez
Pracownię Matematyki i Informatyki Pałacu Młodzieży w Katowicach
i Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość”, we współpracy z Instytutem
Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach ﬁnału
XXXV edycji tego konkursu, który miał miejsce w dniach 14-17 czerwca 2018 roku w Szczyrku, uczennica Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Anna Butowska, dzięki pracy pt. „Średnie i ich zastosowania”,
znalazła się wśród 21 ﬁnalistów i ostatecznie otrzymała wyróżnienie
– Program „Zdolni z Pomorza” – uczniowie wzięli udział w eliminacjach
konkursu matematycznej „Pomorskiej Ligi Zadaniowej”, w której

GENEZA ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JANA PAWŁA II

227

Katolickie Liceum Ogólnokształcące z sukcesem reprezentowała Anna
Butowska, uczennica klasy maturalnej
– Młodzieżowa Konferencja Matematyczna TriMAT – wykłady w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, wygłoszone między
innymi przez dra Zbigniewa Pogodę i dra Bartłomieja Bzdęgę. Swoje
referaty wygłosili również uczniowie szkół z Trójmiasta, Rzeszowa,
Krakowa, Lublina. Konferencja TriMAT po raz pierwszy odbyła się
w 2015 roku w ramach Roku Matematyki na Pomorzu, a w kolejnych
jej edycjach czynny udział wzięli także uczniowie Zespołu Szkół
Katolickich: Zuzanna Ryduchowska i Karolina Bajer (2016; 2017);
Weronika Frańczak i Mateusz Majewski (2016); Anna Butowska i Maria
Horodecka (2017)461
– Polygon Matematyczny – organizowany od 2014 roku obóz matematyczny; łączy on wykłady i warsztaty z różnych działów matematyki

„Nadrzędnym celem Konferencji TriMAT jest podkreślenie znaczenia matematyki we
współczesnym świecie oraz popularyzowanie tej dziedziny wiedzy na poziomie edukacji szkolnej,
akademickiej oraz działalności naukowej. Po pierwszej edycji postanowiono, że w kolejnych latach
uczniowie spróbują swoich sił jako prelegenci. W piątek 23 września 2016 roku podczas II konferencji
TriMAT referat wygłosiły uczennice gimnazjum: Zuzanna Ryduchowska i Karolina Bajer. Temat
dotyczył gier, takich jak szachy, warcaby czy popularne »kółko i krzyżyk«. Prelegentki podjęły się
rozstrzygnięcia problemu, czy jest możliwe, aby w pewnych grach można było tak grać, żeby wygrać.
Analizowały gry, w których dwóch graczy wykonuje na przemian ruchy według z góry ustalonych
reguł i które kończą się, po konkretnej liczbie ruchów, wygraną któregoś z graczy (nie ma remisów).
Są to gry z tak zwaną pełną informacją, czyli obaj gracze mają tę samą i kompletną wiedzę, nie
ma elementów losowych (np. rzutów kostką). Prelegentki omówiły pojęcie strategii wygrywającej
dla gry matematycznej, a uczestnicy poznali proste gry strategiczne oraz mieli możliwość ćwiczenia
umiejętności logicznego myślenia. W kolejnym dniu, 24 września, wykład wygłosili uczniowie
gimnazjum: Weronika Frańczak i Mateusz Majewski. W swoim wystąpieniu podjęli temat
najsłynniejszej liczby w historii matematyki i w historii nauki – liczby π. Prelegenci odpowiadali na
pytania, skąd wzięła się ta liczba, jak bardzo fascynowała matematyków już od czasów starożytnych
i jak przejawia się zainteresowanie nią obecnie. Rok później, podczas III Konferencji (23.09.2017)
ponownie wykład wygłosiły uczennice gimnazjum: Karolina Bajer i Zuzanna Ryduchowska.
Prelekcja nosiła tytuł »Tajemnice przyrody i matematyki«. Prelegentki starały się dowieść tego, że
sekret wspólnej tajemnicy przyrody i matematyki tkwi w ciągu Fibonacciego. Omówiły różne rodzaje
ciągów, własności oraz ich wpływ na ludzkie życie. Tego samego dnia swój wykład zaprezentowały
również uczennice liceum: Anna Butowska i Maria Horodecka. Podjęte analizy dotyczyły »Tajemnic
kartograﬁi, czyli ile kolorów musi rozróżniać dobry twórca map« i odpowiadały na pytania: Jak
pokolorować mapę tak, aby każde dwa sąsiednie państwa miały różne kolory? Czy graf może być
dowodem? Co to są grafy planarne? Czy każdy graf da się narysować jednym pociągnięciem ołówka?”
– relacja uczestników Konferencji przygotowana pod kierunkiem dr Marty Błaszkiewicz.
461
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z zajęciami rekreacyjnymi takimi jak nauka podstaw brydża, gry
i turnieje matematyczne, a także sportowymi462.
„W Zespole Szkół Katolickich kształci się wielu uczniów uzdolnionych matematycznie, toteż
podobnie jak informatycy mają możliwość zaznaczyć swoją obecność podczas licznych wydarzeń
uczelnianych. Od roku 2014 podejmują rywalizację w Polygonie Matematycznym. Polygon jest
obozem matematycznym przygotowywanym specjalnie dla miłośników tej dziedziny nauki, zarówno dla
startujących lub planujących startować w Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów lub Olimpiadzie
Matematycznej, jak też dla osób, które po prostu chcą wiedzieć i rozumieć więcej. Zajęcia merytoryczne są
prowadzone przez wykładowców z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, zaproszonych gości
oraz przez członków Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Gdańsku. Manewry prowadzone
w ramach Polygonu to przede wszystkim wykłady i warsztaty z różnych działów matematyki z podziałem
na grupy według poziomu zaawansowania uczestnika, zajęcia brydżowe dla zupełnie początkujących
i początkujących trochę mniej – z trenerem ze związku brydżowego, gry i turnieje (logiczne i matematyczne),
różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne i sportowe. Od roku 2015 uczniowie gdyńskiego Katolika biorą
udział, jak już wcześniej wspomniano, w przedsięwzięciu pod nazwą Pomorskie Mecze Matematyczne.
Są to drużynowe konkursy matematyczne organizowane przez Stowarzyszenie „bez rutyny” we współpracy
z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Mają na celu promowanie
i popularyzowanie matematyki. Każdy mecz to nie tylko rywalizacja, ale także dobra okazja, by nauczyć
się czegoś nowego, by zdobyć doświadczenia w publicznych wystąpieniach oraz prezentowaniu własnych
racji. Dzień 28 kwietnia 2016 roku był szczególnym dniem dla matematyki w województwie pomorskim.
Tego dnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego rozegrane zostały
mecze ﬁnałowe w ramach I edycji Pomorskich Meczów Matematycznych. Gimnazjum Katolickie,
reprezentowane przez Annę Butowską, Patrycję Drojecką, Weronikę Frańczak, Marię Horodecką,
Kalinę Kusyk, Mateusza Majewskiego, Norberta Nieżorawskiego, Martę Przybyłowską, Huberta
Tomaszewskiego i Ewę Włodarczyk, znalazło się w zaszczytnym gronie ﬁnalistów. Co więcej, uczniowie
osiągnęli wielki sukces, wygrywając trójmecz ﬁnałowy z Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum oraz
Publicznym Gimnazjum nr 3 w Starogardzie Gdańskim. Ten sukces zasługuje tym bardziej na uwagę,
że przewaga punktowa była znacząca. 24 maja 2016 w Poznaniu, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza, odbył się mecz matematyczny gimnazjalistów, w którym zmierzyli się ze
sobą zwycięzcy turniejów organizowanych w ramach wojewódzkich Meczów Matematycznych.
Trójmecz został rozegrany pomiędzy zwycięzcą Dolnośląskich Meczów Matematycznych – Gimnazjum
nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie, Wielkopolskich Meczów Matematycznych – Gimnazjum Dwujęzycznym
im. Dąbrówki w Poznaniu oraz Pomorskich Meczów Matematycznych – Gimnazjum Katolickim
im. Jana Pawła II w Gdyni. Szkolną drużynę tworzyli: Kacper Bober, Anna Butowska, Patrycja Drojecka,
Weronika Frańczak, Kalina Kusyk, Mateusz Majewski, Norbert Nieżorawski, Marta Przybyłowska,
Hubert Tomaszewski i Ewa Włodarczyk (kapitan). Uczniowie zaprezentowali się bardzo dobrze. Mecz był
wyrównany i ostatecznie drużyna zajęła bardzo dobre 2. miejsce. W roku szkolnym 2016/2017 odbyła
się II edycja Pomorskich Meczów Matematycznych. 27 kwietnia 2017 roku rozegrane zostały ﬁnały
na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II wygrało mecz ﬁnałowy w swojej kategorii i dzięki temu uzyskało miano najlepszej drużyny
w województwie pomorskim! Zwycięską drużynę tworzyli: Jan Horodecki, Bartłomiej Truszkowski,
Piotr Tryzna, Agnieszka Tutkowska, Monika Bejrowska, Anna Butowska, Maria Horodecka, Wojciech
Dettlaﬀ, Weronika Smolec, Dominik Kwiatkowski, Krystian Fudali, Jakub Fedorowicz, Szymon Milczek.
13 czerwca w Poznaniu, na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
odbył się mecz matematyczny szkół średnich, w którym zmierzyli się ze sobą zwycięzcy turniejów
organizowanych w ramach wojewódzkich Meczów Matematycznych. Trójmecz został rozegrany
pomiędzy zwycięzcą Dolnośląskich Meczów Matematycznych – III Liceum Ogólnokształcącym we
Wrocławiu, Wielkopolskich Meczów Matematycznych – VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu
oraz Pomorskich Meczów Matematycznych – Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II
w Gdyni, w składzie: Jan Horodecki (kapitan), Bartłomiej Truszkowski, Piotr Tryzna, Monika Bejrowska,
Maria Horodecka, Anna Butowska, Wojciech Dettlaﬀ, Krystian Fudali, Dominik Kwiatkowski, Jakub
Fedorowicz. Uczniowie zaprezentowali się bardzo dobrze. Mecz był bardzo wyrównany i ostatecznie
drużyna zajęła 3. miejsce” – relacja uczestników meczów przygotowana pod kierunkiem dyr. Aliny Wandtke.
462
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Ciekawa oferta pogłębiania i poszerzania wiedzy jest kierowana do
humanistów. W ramach współpracy z Uniwersytetem Gdańskim w ostatnich
latach uczniowie brali udział w następujących wydarzeniach:
– „Wpływ geograﬁi Stanów Zjednoczonych Ameryki na muzykę oraz
ewolucję gatunków muzycznych przed i po II wojnie światowej” – wykłady dra Grzegorza Walizarowicza, adiunkta Katedry Amerykanistyki
Wydziału Filologicznego UG
– Wykład otwarty wygłoszony przez prof. Davida Malcolma na Wydziale
Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Po wykładzie uczniowie wzięli
udział w grze drużynowej przygotowanej przez studentów UG, w której
uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące zagadnień językowych.
Jedna z drużyn gdyńskiego Katolika zdobyła I miejsce
– Warsztaty z kreatywnego pisania w języku angielskim – prowadząca:
p. Barbara Miceli. W trakcie warsztatów uczniowie zdobywali wiedzę na
temat konstruowania fabuły, kreowania postaci, prowadzenia narracji
oraz tworzyli własne teksty i wykonywali zaplanowane dla nich zadania.
Na koniec należy wspomnieć o ofercie skierowanej do grupy sympatyków
ﬁlozoﬁi. Uniwersytet Gdański zaproponował szkolnym ﬁlozofom udział
w cyklicznie organizowanej debacie oraz warsztatach ﬁlozoﬁcznych. W roku
2017 uczniowie uczestniczyli w warsztatach: „Transhumanizm – szansa czy
zagrożenie”. Tematem zajęć, które miały miejsce w 2018 roku, były niezwykłe
zdolności i zachowania niektórych zwierząt. Z dużym zainteresowaniem
uczestników spotkały się warsztaty na temat: „Filozofowanie jako lekarstwo
na fałsz, zakłamanie i nieautentyczność” zaproponowane przez dra Marka
Peplińskiego, adiunkta w Zakładzie Metaﬁzyki, Filozoﬁi Religii i Filozoﬁi
Współczesnej na Wydziale Nauk Społecznych UG. W 2019 roku debata
dotyczyła przyjemności jako życiowego celu człowieka. Na uwagę zasługuje
fakt, że grupie „hedonistów Katolika” przewodniczył student trzeciego roku,
Marek Ziemian, absolwent Zespołu Szkół Katolickich w Gdyni i niegdyś
laureat konkursu oratorskiego.
Podsumowując wątek współpracy z uczelniami wyższymi, należy
podkreślić znaczenie możliwości uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych
oraz zapoznawania się z zaawansowanymi technikami badawczymi i nowoczesną aparaturą naukową dla rozwoju uczniów gdyńskiego Katolika.
Warto na koniec dodać, że szkoła podjęła także współpracę z Gdyńskim
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, czego efektem była konferencja
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metodyczna dla nauczycieli gdyńskich gimnazjów, podczas której uczennice
klasy trzeciej Gimnazjum Katolickiego przeprowadziły przygotowane
przez siebie pokazy doświadczeń chemicznych. W latach 2010-2012,
we współpracy z GODN, w Zespole Szkół Katolickich odbywały się otwarte
warsztaty dla uczniów gimnazjum, liceum oraz dla nauczycieli, prowadzone
przez pracowników naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczególnie
dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z chemii, organizowane
przez zespół naukowo-dydaktyczny z Torunia „Centrum Chemii w Małej
Skali” (SSC), które gromadziły za każdym razem dziesiątki uczniów z wielu
gdyńskich szkół.
Współpraca z uczelniami wyższymi to nie tylko obecność uczniów
gdyńskiego Katolika w tych placówkach. W roku szkolnym 2014/2015,
2015/2016 i 2016/2017 pracownicy uczelni wyższych prowadzili zajęcia
z uczniami również w murach gdyńskiego Katolika. W ramach współpracy
z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku uczniowie
mieli możliwość wysłuchania wykładu dra Marcina Łuszczyka z Zakładu
Fizjologii AWFiS. Spotkanie odbyło się 28 marca 2014 roku w szkolnej
sali gimnastycznej. Temat wykładu brzmiał: „Dziecko nie jest miniaturą
dorosłego człowieka”. 21 stycznia uczniowie klas biologiczno-chemicznych
mieli okazję wysłuchać wykładu dr Anny Aksman na temat ruchów
roślin. Już sam tytuł wykładu był intrygujący „Wyginam śmiało ciało”,
a profesjonalny i przystępny sposób prowadzenia zaciekawił i zachęcił
do zgłębiania tego zagadnienia. 15 marca gościem gdyńskiego Katolika
była prof. dr hab. inż. Barbara Becker, która kieruje Katedrą Chemii
Nieorganicznej na Politechnice Gdańskiej. Uczniowie klas biologiczno-chemicznych liceum mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów: „Siarka – wiele postaci jednego pierwiastka” i „Odrobina miedzi na śniadanie, czyli słów
kilka o pierwiastkach niezbędnych do życia”. W zgodnej opinii uczniów
oba wykłady były niezwykle interesujące, obﬁtowały zarówno w informacje
dostępne dzięki najnowszym odkryciom naukowym, jak i w ciekawostki,
nie wyłączając treści z dziedzin humanistycznych i artystycznych. 22 marca
gościł w szkole dr hab. inż. Krzysztof Górecki, prof. Akademii Morskiej
w Gdyni. Prelegent wygłosił wykład na temat półprzewodnikowych źródeł
światła. W czerwcu tego samego roku uczniowie klas I i II liceum mogli
wysłuchać wykładu dra Wojciecha Glaca zatytułowanego „Kreatywny
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mózg”. Prelekcja była bardzo inspirująca, pozwoliła na obalenie wielu mitów
dotyczących funkcjonowania ludzkiego mózgu. 27 kwietnia klasa II liceum
miała okazję uczestniczyć w lekcji przeprowadzonej przez mgr Bogumiłę
Brogowską z UG na temat dramatu Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani
Dulskiej”. 13 października uczniowie wszystkich klas liceum brali udział
w spotkaniu z przedstawicielami Uniwersytetu Aberystwyth z Walii,
uzyskując wiele informacji na temat tej uczelni: dlaczego warto tam
studiować, jak przebiega rekrutacja oraz jakie są zasady ﬁnansowania studiów.
26 października uczniowie klasy IA liceum uczestniczyli w prowadzonym
przez mgr Karolinę Plucińską z Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka
UG wykładzie pt. „Choroba neurozwyrodnieniowa nieodłącznym procesem starzenia?”. Podczas prelekcji uczniowie zdobyli wiedzę na temat ﬁzjologicznego i patologicznego procesu starzenia się centralnego układu
nerwowego oraz chorób neurodegeneracyjnych. Okazało się też, że styl życia
ma ogromny wpływ na kondycję mózgowia w wieku podeszłym.
Cykl wykładów prowadzonych przez naukowców niejako zmobilizował
społeczność Zespołu Szkół Katolickich do zorganizowania Wieczorów
Naukowych Katolika. Polegają one na przygotowaniu przez uczniów
klas licealnych spotkań otwartych, podczas których goście zaproszeni
z trójmiejskich uczelni, nauczyciele i uczniowie szkoły wygłaszają prelekcje
poruszające ciekawe zagadnienia naukowe. Inauguracja imprezy miała
miejsce 28 października 2016 roku w sali gimnastycznej szkoły. Organizatorem pierwszego Wieczoru była klasa II liceum wraz z wychowawcą,
dr Martą Błaszkiewicz. W trakcie spotkania można było wysłuchać
interesujących wykładów zaproszonych gości: dra inż. Krzysztofa Nowickiego
(„Skazani na Internet?”) oraz dr Karoliny Karpińskiej („Nauczanie matematyki w XIX wieku. Czy współczesny maturzysta podołałby ówczesnym
wymaganiom?”), a także referatu uczniów gimnazjum: Weroniki Frańczak
i Mateusza Majewskiego („Liczba Pi. Historia i współczesność”). Wieczór
uświetniony został krótkim recitalem fortepianowym w wykonaniu
Dominika Leżohupskiego z klasy IB liceum. Należy mieć nadzieję, że impreza ta wejdzie na stałe do szkolnego kalendarza i będzie się cieszyć
popularnością zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych.
Także w ostatnich latach szkoła gościła wykładowców trójmiejskich
uczelni. Uczniowie mogli uczestniczyć w wykładach z ekologii, biologii,
biotechnologii i medycyny, chemii oraz matematyki. W ramach obchodów

232

WYCHOWANIE INTEGRALNE
PRAKTYCZNA RECEPCJA GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JANA PAWŁA II W GDYNI 1992-2019

Światowego Dnia Wody i Światowego Dnia Ochrony Bałtyku, w szkole
zorganizowana została Konferencja Naukowo-Dydaktyczna z ekologii.
W części naukowej prelekcję „Stan i zagrożenia Bałtyku” wygłosił prof.
dr hab. inż. Marek Biziuk z Katedry Chemii Analitycznej Politechniki Gdańskiej. Z kolei tematyka biotechnologii została poruszona przez
prof. dra hab. Andrzeja Składanowskiego, Kierownika Zakładu Enzymologii
Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu
Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podczas wykładu
„Różne oblicza biotechnologii”. Tematem kolejnego wystąpienia, autorstwa
dra Szymona Ziętkiewicza z Katedry Biologii Molekularnej i Komórkowej
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, był „Związek struktury z funkcją
białek enzymatycznych”.
Ciekawą propozycją Wydziału Biologii UG są dwa cykliczne,
wspomniane już wcześniej, programy edukacyjne: „Poznaj pracę biologa”
i „Zaproś naukowca do szkoły”. W ramach projektu uczniowie nie tylko
odwiedzali uczelnie, ale także gościli wykładowców w progach szkoły.
W ramach omawianych działań wykład pt.: „Układ odpornościowy – nasza tajna broń” wygłosił dr Wojciech Glac z Katedry Fizjologii Zwierząt
Uniwersytetu Gdańskiego. Z kolei dr Wojciech Pokora z Katedry Fizjologii
i Biotechnologii Roślin UG przedstawił temat: „Techniki tworzenia roślin
modyﬁkowanych genetycznie”. Wystąpienie dotyczyło transformacji roślin
z zastosowaniem wektora Agrobacterium tumefaciens oraz pistoletu genowego. Prelegent odniósł się w swoim wystąpieniu również do aktualnego
udziału roślin modyﬁkowanych genetycznie w światowej produkcji
żywności.
Interesujących reﬂeksji matematycznych dostarczył cykl wykładów prof.
dra hab. Antoniego Augustynowicza z Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie
swoich wystąpień podjął rozważania na temat: „Czy nieskończoność jest
jedna?”, „Co może dać różniczkowanie? Czyli jak wykorzystać pochodną”
oraz „Ciąg Fibonacciego”. W trakcie wykładów uczniowie poznawali
historię poszukiwań matematycznych, uzyskiwali aktualną wiedzę w zakresie omawianych problemów oraz dowiadywali się o występowaniu
matematycznych reguł w przyrodzie. Warto odnotować również wykład
pt. „Teoria gier”, który wygłosił prof. UG dr hab. Jarosław Pykacz. Teoria
gier, jako nauka, która zajmuje się badaniem sytuacji konﬂiktowych, stosując
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w tym celu narzędzia matematyczne, swoje początki
miała w 1944 roku, kiedy
to John von Neumann i Oskar Morgenstern opublikowali książkę Teoria gier
i postępowanie ekonomiczne.
Z kolei ucztą dla chemików
była wizyta dziekana Wydziału Chemicznego PG
prof. dra hab. inż. Sławomira Milewskiego z wystąpieniem na temat: „Molekularni posłańcy – inteligentne leki”. Tematyka
wykładu spotkała się z żywym zainteresowaniem słuchaczy, dotykała bowiem
niezwykle aktualnej kwestii
stosowania nowych metod
chemioterapii, umożliwiająRysunek 9. Plakat zachęcający do udziału cych ograniczenie negatyww dodatkowych bezpłatnych spotkaniach nych skutków terapii meprzygotowujących do egzaminu ósmoklasisty
dycznej i podniesienie skuteczności tego typu leczenia.
Na koniec warto wspomnieć o ofercie skierowanej do młodzieży, która
w roku szkolnym 2018/2019 przystępowała do pierwszego – po wprowadzeniu reformy z 2017 roku – egzaminu ósmoklasisty. Dbając o dobre
przygotowanie do testów, szkoła zorganizowała serię zajęć adresowanych
nie tylko do własnych uczniów, lecz także do młodzieży z okolicznych
szkół. Zainteresowani mogli też uczestniczyć w spotkaniach Olimpijskiego
Koła Przyrodniczego, w ramach cyklu pod wspólnym tytułem „Szkiełkiem
i okiem”. Obie oferty spotkały się z dużym zainteresowaniem.
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3.3. Wychowanie przez kulturę do kultury
1 września 2000 roku… Jestem taki zdolny, czy oni to dostrzegą, czy
pomogą mi osiągnąć sukces. Podobno mają różne kółka przedmiotowe,
może wybiorę coś dla siebie…

Jak wspomniano w jednej z poprzednich publikacji o szkole, wychowanie
przez kulturę odgrywa niezwykle ważną rolę w procesie kształtowania
młodego człowieka463. Ta prawda jest stale żywa i obecna w życiu szkoły,
czego potwierdzeniem jest prężna działalność Teatru szkolnego, Kawiarenki
Artystycznej i Klubu Teatromana, Dyskusyjnego Klubu Filmowego,
Galerii Młodych Twórców (obecnie Salon Młodych Twórców), Koła Gier
Planszowych, zespołu muzycznego, a także Teatru Antycznego i kabaretu.
Potrzebę pielęgnowania kultury i zgłębiania jej dorobku potwierdzają również
jednorazowe wydarzenia, jak choćby „Ognisko Papieskie” zorganizowane
w 2009 roku w celu promocji twórczości i nauczania św. Jana Pawła II,
koncerty w wykonaniu „Katolik Blues Band” – zespołu tworzonego przez
nauczycieli Macieja Korneckiego i Piotra Malechę oraz uczniów bądź
absolwentów szkoły, a także inne tego rodzaju przedsięwzięcia.
Teatr szkolny od zawsze służył celom wychowawczym, upowszechniał
właściwe wzorce moralne, piętnował złe zachowania, zaspokajał, a zarazem
budził potrzeby intelektualne, ekspresyjne, emocjonalne i estetyczne.
Obcowanie ze sztuką teatralną może sprawić, że współczesny młody człowiek
stanie się pełniejszy, bardziej wrażliwy i bardziej rozumny. Jednym z zadań
szkolnictwa jest wychowanie przez kulturę, dlatego szkoła już od początku
swego istnienia oferowała uczniom właśnie edukację poprzez teatr.
Pierwszym przewodnikiem po świecie sztuki był w latach 2002-2003
aktor Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, mgr Stefan
Iżyłowski, a później aktorka wspomnianego teatru, mgr Teresa Wasiak.
Od roku 2003 szkolny teatr prowadzi mgr Mariusz Żarnecki, również
aktor Teatru Miejskiego i nauczyciel retoryki oraz wiedzy o kulturze.
Uczniowie pod czujnym okiem swojego mentora, rozwijają zdolności
aktorskie i doskonalą umiejętności retoryczne, ucząc się jednocześnie
współpracy w grupie, słuchania i liczenia się ze zdaniem innych. Nie można
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nie docenić pracy pana Mariusza Żarneckiego; zaraża on młodzież swoją
pasją, co sprawia, że chętnych do pracy w szkolnym teatrze jest każdego roku
bardzo wielu. Na przestrzeni dwudziestu lat powstało wiele wspaniałych
i wartościowych przedstawień, których scenariusze tworzyli sami uczniowie.
Wielu z nich było również reżyserami, scenarzystami, twórcami muzyki,
mogli więc przyjrzeć się pracy ludzi teatru „od kuchni”. Spektakle te były
wielokrotnie nagradzane na różnego rodzaju konkursach. Nie sposób
przywołać tu wszystkich tytułów, dlatego poniżej zamieszczono tylko
wybrane, z uwzględnieniem uzyskanych nagród:
– „Obrazy – sceny z życia Jana Pawła II” – wielojęzyczna inscenizacja
uczniów Zespołu Szkół Katolickich, w oparciu o Tryptyk Rzymski,
z udziałem Andrzeja Popiela – aktora Teatru Muzycznego w Gdyni
oraz Beaty Buczek-Żarneckiej i Mariusza Żarneckiego – aktorów Teatru
Miejskiego w Gdyni,
– „11 listopada” – kostiumowa inscenizacja, będąca historyczną rekonstrukcją powstania listopadowego, zrealizowana w 2003 roku z okazji
obchodów Święta Niepodległości,
– „Pozytywka” – spektakl, w którym uczniowie zaprezentowali wspaniale
opanowaną sztukę pantomimy, zyskując III nagrodę na IV Gdyńskim
Przeglądzie Jasełek w 2004 r.,
– „Biała Pani” – II nagroda na Przeglądzie Małych Form Teatralnych
w Teatrze Miejskim w 2004 r., który odbył się pod hasłem: „Nasza
młodość bez alkoholu, narkotyków i przemocy, czyli najprawdziwsza
prawda w satyrze, jak się uczymy, jak się bawimy”. Organizatorem
przeglądu była Komenda Policji w Gdyni,
– „Droga krzyżowa ks. Jerzego Popiełuszki” – 2004 r.,
– „Rozważania wielkopostne” – poetyckie obrazy pasyjne malowane
słowem i muzyką,
– „Sylwetki na czasie – Jan Paweł II największa osobowość pośród wielkich
tego świata”,
– „Sylwetki na czasie – Józef Piłsudski” – współscenarzyści Barbara Gierszewska i Krzysztof Herdzik,
– „Teatr życia” – według scenariusza uczennicy Sary Rody,
– Pasja „Żywot człowieka” – widowisko słowno-muzyczne z gościnnie występującymi absolwentami Michałem Cabałą i Grzegorzem Wysockim,
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– „Boże Miłosierdzie – jak trudno być...” – widowisko rockowe, w którym
gościnnie wystąpił absolwent Liceum Katolickiego – Grzegorz Wysocki,
– „Nie wszystek umrę” – poetyckie widowisko w oparciu o wiersze
św. Jana Pawła II, w interpretacji gościnnie występujących aktorów
Teatru Miejskiego w Gdyni: Beaty Buczek-Żarneckiej i Mariusza
Żarneckiego oraz uczniów i absolwentów Liceum Katolickiego: Pawła
Denca i Grzegorza Wysockiego,
– „Jak to Wołek z Osiołkiem przy żłobie” – pierwsza nagroda na VII Gdyńskim Przeglądzie Jasełek dla Gimnazjum Katolickiego w 2007 r.,
– „Cień Ojca” – pierwsza nagroda na VII Gdyńskim Przeglądzie Jasełek
dla Liceum Katolickiego w 2007 r.,
– „Nałogi Show” – trzecia nagroda na Przeglądzie Małych Form
Teatralnych w Teatrze Miejskim w 2008 r.,
– „Ciemna nocy” – trzecie miejsce na IX Gdyńskim Przeglądzie Jasełek
w Teatrze Miejskim w 2009 r.,
– „Trudna lekcja” – jasełka zrealizowane przez Liceum Katolickie w oparciu o scenariusz napisany przez mgr Hannę Sobolewską,
– „Jola” – trzecie miejsce podczas przeglądu Małych Form Teatralnych
w Teatrze Miejskim w 2009,
– „Lustra” – drugie miejsce na Przeglądzie Małych Form Teatralnych
w Teatrze Miejskim w 2010 roku „Lustra” to uczniowski scenariusz
Sandry Olszewskiej i Patrycji Lizakowskiej,
– „Misterium Bożego Narodzenia” – trzecie miejsce w X Gdyńskim
Przeglądzie Jasełek w 2010 r.,
– „Ojciec Chrzęstny” – I nagroda na Przeglądzie Małych Form Teatralnych
w Teatrze Miejskim w Gdyni w 2011 r.,
– Musical „Szał” – nagroda specjalna na Przeglądzie Małych Form
Teatralnych w 2011 r.,
– „Misterium Bożego Narodzenia” – trzecie miejsce na XI Gdyńskim
Przeglądzie Jasełek w 2011 roku.
Należy w tym miejscu wspomnieć osoby, które zostały uhonorowane
nagrodami za udział w konkursach recytatorskich w różnych latach
funkcjonowania Teatru szkolnego. Najbardziej utytułowany Mateusz Pietrzak
był wielokrotnie nagradzany: I miejsce podczas eliminacji wojewódzkich
Recytacji Poezji Polskiej (2007), laureat eliminacji centralnych Konkursu
Recytatorskiego Poezji i Prozy Jana Pawła II (2008), laureat I nagrody
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na szczeblu centralnym w IV Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim
Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II (2011). Kolejne osoby to również
laureaci konkursów recytatorskich: Aleksander Goll, Agnieszka Gliszczyńska,
Monika Kossowska, Katarzyna Nieć, Iga Szubelak, Dominika Michalska
i Jakub Marczak.
W szkole działał również do roku 2008 Teatr Antyczny, kierowany przez
mgr Marię Danutę Szymańską, nauczycielkę łaciny i greki. Podczas spotkań
kółka antycznego uczniowie tworzyli własne scenariusze w oparciu o teksty
mitologiczne i prezentowali efekty swojej pracy w czasie „Szkolnych Dionizji”.
Spektakle przygotowywane przez członków Teatru Antycznego i Teatru
szkolnego były prezentowane przy okazji różnych szkolnych uroczystości,
jak i podczas konkursów na szczeblach miejskim i wojewódzkim. Wiele
z nich, o czym wspomniano powyżej, zostało docenionych przez publiczność
i nagrodzonych przez jury konkursowe. Zapewne duża grupa absolwentów
z łezką w oku wspomina te czasy, kiedy mogli wyrazić siebie poprzez grę na
scenie, uzewnętrznić emocje, ale przede wszystkim dobrze się bawić.
Z Teatrem szkolnym ściśle współpracuje zespół muzyczny. Jego pierwszym opiekunem była mgr Marzena Blumka, która do współpracy
zapraszała dorosłych, doświadczonych muzyków. W 2006 roku opiekę
nad zespołem przejęła mgr Ilona Poćwierz-Marciniak. Prowadzony przez
nią zespół brał udział w wielu konkursach pozaszkolnych i zdobywał liczne
nagrody i wyróżnienia. Obecnie dyryguje nim mgr Paweł Zajkowski.
Głównym zadaniem zespołu było zapewnienie oprawy liturgicznej podczas
comiesięcznej pierwszopiątkowej Eucharystii oraz podczas szkolnych
uroczystości, dziś jest to również udział w imprezach rozrywkowych
i projektach teatralnych. Uzdolnieni młodzi ludzie chętnie biorą udział
w różnego rodzaju konkursach, gdzie prezentują swoje talenty i zdobywają
nagrody. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Maja Gadzińska, absolwentka Gimnazjum Katolickiego, a obecnie aktorka Teatru Muzycznego
im. D. Baduszkowej w Gdyni, która zdobyła najwięcej laurów w konkursach
muzycznych: I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wokalistów w kategorii
wiekowej 13-15 (2005/2006), I miejsce w Przeglądzie Piosenki Aktorskiej
i Poezji Śpiewanej w ramach „Wielkich Dionizjów” (2005/2006), I miejsce
w Międzyszkolnym Konkursie Muzycznym „Miłość w poezji i muzyce
różnych narodów” (2005/2006). Również inni uczniowie gimnazjum mogą
pochwalić się osiągnięciami w dziedzinie muzyki: Dominika Ropela, Marta
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Hinc, Sylwia Szalk, Marzena Szalk, Marta Bartuś i Aleksandra Hundsdorﬀ,
Katarzyna Patron, Aleksandra Stoińska, Paulina Chybalska, Marcelina
Głaszcz, Julia Okoń. Wśród licealistów na szczególne słowa uznania
zasługuje Dominik Leżohupski, który w roku szkolnym 2016/2017 zdobył
III miejsce w 16. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Görlitz.
Klaudia Łata, również uczennica liceum, zajęła II miejsce w Przeglądzie
Talentów Wokalnych (por. Aneks 12).
Pasja teatralna rozbudzona w uczniach zaowocowała powstaniem
w 2005 roku, z inicjatywy mgr Hanny Sobolewskiej, polonistki i teatrologa
(absolwentki WOK na UG), Klubu Teatromana. W ramach działalności
klubu, w którego aktywność włączyła się nauczycielka matematyki dr Marta
Błaszkiewicz, organizowane są wieczorne wyjścia na spektakle do teatru
dla chętnych uczniów, absolwentów, rodziców, nauczycieli. To naprawdę
doskonały sposób na spędzenie wolnego popołudnia, stąd chętnych jest
zwykle bardzo wielu. To okazja do obcowania ze sztuką, do luźnej rozmowy
na temat spektaklu, wymiany wrażeń. Młodzież najczęściej wyraża chęć
pójścia do Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej, w związku z tym
dużą popularnością cieszyły się spektakle: „My Fair Lady”, „Skrzypek na
dachu”, „Francesco”, „Lalka”, „Chłopi”. Uczniowie odwiedzają również
Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza – kilkakrotnie byli na „Piaf ”,
„Czego nie widać”, czy komedii kryminalnej „Szalone nożyczki”. Zdarzyło
się im również gościć w operze na „Makbecie” oraz oglądać rock-operę
„Krzyżacy” przedstawianą w hali sportowo-widowiskowej w Gdyni.
Uczniowie także chętnie uczestniczą w spektaklach dyplomowych adeptów
Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej.
Kolejna możliwość rozwoju i zaprezentowania swego talentu oraz
zainteresowań to comiesięczne spotkania Kawiarenki Artystycznej, nad
którą od wielu lat opiekę sprawuje pani Hanna Sobolewska. Pod jej czujnym
okiem, raz w miesiącu w godzinach popołudniowych, sala lekcyjna zamienia
się w przytulną kawiarenkę, w której roznosi się przyjemny zapach ciasta
i kawy, a goście siedzący przy zaimprowizowanych z ławek stolikach, mogą
podziwiać zawieszone na ścianach prace plastyczne i fotograﬁczne uczniów
oraz słuchać autorskich wierszy, opowiadań, czasem skeczów, piosenek
i utworów instrumentalnych. Należy podkreślić, że spotkania mają charakter
otwarty, więc często pojawiają się na nich uczestnicy spoza szkoły. Kawiarenka
Artystyczna to swoista „kuźnia talentów”. To właśnie tutaj swoje pierwsze
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utwory prezentują uczniowie, którzy potem zdobywają laury w wielu
konkursach. Pani Hania wspominała kiedyś, że inspiracją do stworzenia
Kawiarenki była dla niej Jama Michalika oraz słynna wśród artystów Piwnica
pod Baranami. Inicjatywa spotkań młodych twórców zrodziła się wśród
uczniów Liceum Katolickiego kilkanaście lat temu, kiedy zorganizowano
występ zespołu muzycznego pod kierunkiem Mateusza Nawrota (gitara
i perkusja) jako wieczornicę bez szczególnej okazji. Entuzjazm wśród uczniów
był tak duży, że na comiesięczne spotkania przychodziło od 30 do 50 osób,
a na koncerty nawet więcej.
Początkowo Kawiarenka miała charakter swoistego jam session. Wkrótce
swoimi talentami zaczęli dzielić się młodzi adepci sztuki poetyckiej, prozy,
a nawet dramatu. Jeżeli autor pragnął pozostać anonimowy, przekazywał
swoje utwory opiekunce Kawiarenki i były one odczytywane na spotkaniach
anonimowo, po czym wywiązywała się rozmowa na temat ich percepcji
wśród słuchaczy – merytoryczna, ale prowadzona w tonie pełnej życzliwości.
Często po kilku wieczorach twórca się ujawniał. Czasami młodzi poeci brali
udział w konkursach, gdzie dostrzegano ich talent. Na przykład wydano
drukiem, a nawet przetłumaczono na inne języki wiersze Kasi Rosickiej.
Ciekawe opowiadania pisała m.in. Natalia Płonka. Z kolei wiersze Wiktorii
Masewicz i Magdy Zalewskiej zostały opublikowane w tomiku będącym
pokłosiem wojewódzkiego konkursu pod hasłem „Niektórzy lubią poezję”,
który przy współpracy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, zorganizował
w 2011 roku Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni.
Na spotkaniach Kawiarenki zawsze było dużo muzyki. Do wspólnego
muzykowania włączali się uczniowie grający na różnych instrumentach.
Przez kilka lat uczestnicy Kawiarenki mieli okazję słuchać wspaniałego
duetu skrzypcowego Miriam Kozak i Marty Jezierskiej, a później koncertów
na skrzypce i gitarę klasyczną sióstr Marty i Julii Jezierskich czy utworów
granych na wiolonczeli przez Olę Cisowską. Można było posłuchać też
pianistów, np. Marysi Horodeckiej, Maksa Łuczkiewicza czy wokalistów,
takich jak Justyna Malara czy Alicja Hunsdorﬀ. Obdarzoną anielskim
głosem, wspomnianą już Maję Gadzińską można obecnie podziwiać jako
aktorkę Teatru Muzycznego w Gdyni. Prezentowano także współczesne
piosenki z kręgu pop, reggae a nawet rap. Z kolei Damian Krygier chętnie
zajmował się muzyką ﬁlmową.
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W 2009 roku Marek Głuszczak, uczeń ówczesnej pierwszej klasy
liceum, a obecnie absolwent Gdyńskiej Szkoły Filmowej (2019), zaszczepił
w gdyńskim Katoliku zainteresowanie tworzeniem własnych ﬁlmów.
Pierwszy z nich pt. „Dlaczego?” szkolna ekipa nakręciła zainspirowana
konkursem organizowanym co roku przez wydział prewencji gdyńskiej
policji. Powstające i prezentowane w ramach Kawiarenki Artystycznej
utwory X Muzy zdobywały nagrody na konkursach ﬁlmowych nie tylko
w skali Trójmiasta, ale i całego kraju. W grupie ﬁlmowców działali
też między innymi: Ania Jasieńska, Michał Toczek i Marcin Kubacki.
Zainteresowanie uczniów ﬁlmem było ogromne, więc powstała grupa pod
nazwą „Kwadrat Kinematograﬁczny”, skupiająca pasjonatów sztuki ﬁlmowej – gimnazjalistów i licealistów. Pod opieką mgra Piotra Malechy,
nauczyciela chemii, uczniowie trzeciej klasy gimnazjum zrealizowali
projekt ﬁlmowy dotyczący ekologii. Ciekawy ﬁlm metodą poklatkową,
z wykorzystaniem klocków lego, nakręcił Michał Toczek. Był on również
reżyserem ﬁlmu „30 klatek”, dotykającego problemu przemocy. Film ten
w 2012 roku zdobył pierwszą nagrodę oraz wyróżnienie za szczególne walory
artystyczne w II Przeglądzie Krótkich Form Filmowych, zorganizowanym
przez Komendę Miejską Policji w Gdyni. Wspomniany ﬁlm oraz projekt
„Tele.Loteria” zakwaliﬁkowały się do Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego
„Albatrosy” i zostały nagrodzone pierwszym miejscem w kategorii ﬁlmów
fabularnych i odpowiednio pierwszym miejscem w kategorii krótkich
form ﬁlmowych. Niewątpliwym wyróżnieniem dla podopiecznych pani
Hanny Sobolewskiej było zaproszenie od Gdyńskiej Szkoły Filmowej
do uczestnictwa w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod
Gdyńskie Centrum Filmowe w czerwcu 2014 roku. Prowadzący Maciej
Orłoś poprosił ucznia gdyńskiego Katolika, Marcina Kubackiego, znanego
już w gronie młodzieżowych twórców reżysera ﬁlmowego, o wypowiedź na
temat samej idei szkoły dla młodych ﬁlmowców oraz warsztatów, w których
brał udział. Wśród uczestników uroczystości pojawili się znani aktorzy:
Danuta Stenka, Bożena Dykiel, Dorota Kolak, Katarzyna Figura, Leszek
Kopeć (Dyrektor GSF) oraz Robert Gliński, pomysłodawca Gdyńskiej
Szkoły Filmowej i Paweł Huelle, pisarz, jeden z wykładowców placówki.
Tego rodzaju wydarzeń było więcej, jak choćby przywołany poniżej we
wspomnieniach wyjazd na plan zdjęciowy ﬁlmu „Kamerdyner”.
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Niecodzienne wrażenia były udziałem 20 szczęśliwców – pasjonatów
ﬁlmu i teatru – którzy w październiku 2015 roku wraz z panią dyrektor
i nauczycielami obserwowali, dzięki życzliwości pana Bartłomieja Piepki,
pracę ekipy ﬁlmowej w Piaśnicy. Powstawały tam zdjęcia do fabularnego
obrazu pt. „Kamerdyner”, opowiadającego skomplikowane losy ludności
Pomorza od roku 1900 do 1945. Mieliśmy okazję poznać pracę grupy
zajmującej się oświetleniem (obejrzeć i dotknąć profesjonalny sprzęt).
Na temat udźwiękowienia opowiadał nam specjalista w tej dziedzinie,
który pracował wcześniej m.in. przy ﬁlmie „Ida”. Rozmawialiśmy
z panią scenograf oraz konsultantem języka kaszubskiego. Dużo czasu
poświęcił nam reżyser ﬁlmu – Pan Filip Bajon (którego ﬁlm „Panie Dulskie”
niedawno wszedł na ekrany). Mieliśmy możność obserwowania żmudnego
procesu nagrywania sceny z udziałem profesjonalnego w każdym calu
Janusza Gajosa, który cierpliwie powtarzał ujęcie, by można było sﬁlmować
poszczególne detale. Spotkaliśmy wielu aktorów, m.in. Marcina Kwaśnego
(grał wcześniej tytułową rolę w ﬁlmie „Pilecki”).
(H. Sobolewska)

Nie sposób wymienić wszystkich zainteresowań, którymi dzielili
się młodzi twórcy podczas spotkań Kawiarenki Artystycznej. Niektórzy
przedstawiali na spotkaniach swoje dzieła plastyczne – obrazy (np. Maria
Konopka), rysunki, szkice, komiksy i rzeźby. Inni, jak np. Benita Bryłka czy
Miłosz Wróblewski – fotograﬁę artystyczną. W trakcie spotkań można było
podziwiać kunszt żonglerski i ekwilibrystykę Tomka Matuszczaka, skecze
kabaretowe, pokazy taneczne czy gimnastyczne, posłuchać opowiadań
o ulubionych książkach, zajęciach sportowych i innych pasjach bywalców
Kawiarenki.
Mimo że Kawiarenka Artystyczna promuje głównie twórczość młodzieży,
czasem organizowane są spotkania z dorosłymi autorami, czego przykładem
może być wieczór poetycki pani Anety Batko w roku szkolnym 2005/2006,
wówczas nauczycielki języka łacińskiego w gimnazjum. W maju 2016 roku
w Kawiarence Artystycznej zagościła aktorka Teatru Wybrzeże i Teatru na
Przymorzu, pani Wanda Neumann. W pierwszej części uczestnicy spotkania
zobaczyli ﬁlm – wspomnienie o mężu p. Wandy, również aktorze, śp. Wiesławie Nowickim, a potem usłyszeli jego wiersze w interpretacji gościa.
W ramach Kawiarenki Artystycznej 3 grudnia 2009 roku miał miejsce
koncert szkolnego zespołu wokalno-instrumentalnego działającego pod
nazwą „Katolik Blues Band”. Zespół tworzyli pan Maciej Kornecki
(gitarzysta i wokalista) – nauczyciel języka polskiego, pan Piotr Malecha
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(pianista i wokalista) – na co dzień uczący chemii oraz absolwentka szkoły
– Joanna Wilińska (skrzypaczka i wokalistka). Cieszy fakt, że absolwenci
szkoły katolickiej na Obłużu znajdują czas, aby spotkać się z jej obecnymi
uczniami i wymieniać się doświadczeniami w różnych dziedzinach
twórczości. Jak widać, Kawiarenka Artystyczna otwiera swoje podwoje dla
wszystkich, którzy chcą pokazać swą kreatywność lub spędzić czas w miłym
towarzystwie przy dźwiękach instrumentów i słowach poezji.
Dla uczniów utalentowanych plastycznie stworzono z kolei Salon
Młodych Twórców, który w 2008 roku zmienił swoją nazwę na Galerię
Młodych Twórców. Inicjatorką jego powstania była pani Iwona Stanisławska.
W ramach Salonu organizowano w szkole wernisaże i koncerty. Warto
przywołać wieczornicę poświęconą pamięci Prezydent Gdyni, pani
Franciszki Cegielskiej, zorganizowaną miesiąc po jej śmierci. Pani Iwona
Stanisławska tak wspomina ten wieczór:
Przybyły w komplecie władze miasta, a nastrój był wyjątkowo osobisty,
nostalgiczny i wzruszający. Pani Prezydent patrzyła na nas z dużego,
oświetlonego reﬂektorem portretu, słuchaliśmy Jej głosu z ostatniego
udzielonego w radiu wywiadu, młodzi twórcy mówili fragmenty Mysterium
Paschale Karola Wojtyły, podium pełne było ulubionych przez Franciszkę
Cegielską słoneczników, a uczeń szkoły muzycznej zagrał na trąbce Jej
ulubiony utwór.
(I. Stanisławska)

Na wspomnienie zasługuje również wernisaż prac pana Ireneusza
Betlewicza w 2003 roku oraz wystawa Anny Tusk, absolwentki Katolika,
uczennicy pani Małgorzaty Wardy, nauczycielki plastyki i autorki poczytnych
książek, a także koncert piosenek Marka Grechuty i Jacka Kaczmarskiego
w wykonaniu polonisty – pana Macieja Korneckiego.
W roku szkolnym 2008/2009 opiekę nad Galerią przejęła pani Mariola
Błaszczuk. Na zajęcia Galerii Młodych Twórców uczęszczają uczniowie,
którzy chcą rozwijać swoje pasje artystyczne w dziedzinie malarstwa i rzeźby.
Efekty ich pracy można podziwiać podczas kiermaszu bożonarodzeniowego,
ale także codziennie na szkolnych korytarzach, ponieważ to oni dbają
o estetyczny wystrój szkoły. Należy również wspomnieć o tym, że uczniowie
pani Marioli Błaszczuk odnoszą sukcesy na konkursach międzynarodowych,
ogólnopolskich, wojewódzkich i międzyszkolnych. Na potwierdzenie
tych słów wypada przywołać niektóre z nich. 23 października 2010 roku

GENEZA ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JANA PAWŁA II

243

w Galerii „Debiuty”, funkcjonującej w Liceum Plastycznym w Gdyni
Orłowie, podsumowano IV Międzynarodowy Konkurs Artystyczny
im. Teresy Ocieszko, który odbył się pod hasłem: „Boże, który nam dałeś
ziemię jakże piękną”. Został on zorganizowany przez Fundację Rozwoju
Sztuki Sakralnej Dzieci i Młodzieży „Dei Gratia” w Gdyni oraz Katolickie
Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Gdańsku. Cel konkursu, którym jest
rozbudzanie świadomości otaczającego piękna, to najlepszy sposób budzenia
w młodych ludziach potrzeby poszanowania środowiska naturalnego
i dzieł kultury. Innym wydarzeniem, w którym uczestniczyli uczniowie
utalentowani plastycznie, był konkurs „Św. Maksymilian M. Kolbe – 25 Lat
Istnienia Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Gdańsku”,
a laureatami zostali tu zarówno uczniowie gimnazjum, jak i liceum. Głęboko
w pamięć zapadł występ Filipa Gesse, ucznia gimnazjum, który, w ramach
czwartej edycji konkursu „Odkrywamy Talenty na Pomorzu” (26.04.2013),
brawurowo wykonał piosenkę „Upiorny twist” z repertuaru Kabaretu
Starszych Panów. W ﬁnale, który miał miejsce w auli Szkoły Podstawowej
nr 5 w Malborku, wzięło udział 24 laureatów wyłonionych w eliminacjach
powiatowych. W roku 2014 w Zespole Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego nr 12 w Gdańsku odbył się III Wojewódzki Konkurs
Literacko-Proﬁlaktyczny pod hasłem „Z prądem czy pod prąd?” dla uczniów
gimnazjum. Jego celem było propagowanie działań proﬁlaktycznych,
uświadomienie wpływu jednostki na grupę i roli lidera, pokazanie, jak
radzić sobie z oczekiwaniami innych ludzi. Uczestnicy musieli zmierzyć
się z pytaniami dotyczącymi zagadnień konformizmu i nonkonformizmu,
wykazać się znajomością książek: „Igrzyska śmierci”, „Stowarzyszenie
Umarłych Poetów” oraz ﬁlmu „Tysiąc razy silniejsza”. Reprezentantki
szkoły, w dwóch zespołach, rozwiązywały zadania literackie, plastyczne
i dramowe związane z treścią lektur i ﬁlmu, a na zakończenie zaprezentowały
rezultaty swojej pracy przed uczestnikami konkursu, opiekunami oraz – co
najważniejsze – przed komisją oceniającą ﬁnałowe zmagania.
Uczniowie uczestniczyli również w III Pomorskim Konkursie plastyczno-fotograﬁczno-ﬁlmowym „Uzależnienia XXI wieku” (11.2015, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie), jak również w X Ogólnopolskim
Konkursie „Barwy morza”, którego ﬁnał miał miejsce 20 marca 2015 roku
w auli Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku.
W ﬁnale uczniowie gimnazjum uzyskali liczne nagrody.
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Innym rodzajem zmagań konkursowych były turnieje literackie.
Przykładem może być I Wojewódzki Konkurs Literacko-Proﬁlaktyczny
„Samotność – cicha lokatorka życia”, którego ﬁnał miał miejsce 7 marca
2015 roku w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12
w Gdańsku. Patronat nad konkursem objął Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Gdańska. Uczestniczyło w nim czterdzieścioro uczniów
z trzynastu szkół województwa pomorskiego. Gimnazjum Katolickie reprezentowały uczennice z klasy I c: Sara Stasiak i Weronika Voss, które zdobyły
II nagrodę. Reprezentanci szkoły uczestniczyli także w II Wojewódzkim
Konkursie Proﬁlaktyczno-Literackim „Tylko sztuczne kwiaty nie umierają”,
którego uroczysty ﬁnał miał miejsce 13 maja 2016 w Filii nr 6 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Tematem przewodnim
były rozważania o śmierci i przemijaniu. Uczestnicy, na podstawie książek:
„Gwiazd naszych wina” Johna Greena oraz „Oskar i pani Róża” E.E. Schmidta
a także ﬁlmu hiszpańskiego reżysera Antonio Mercero „4. piętro”, wykonywali
zadania plastyczne (o charakterze komiksowym na podany temat), literackie
(list jednego bohatera do drugiego) i dramowe (scenka z jednego z utworów).
W tym cieszącym się dużym zainteresowaniem konkursie wzięło udział
29 dwuosobowych drużyn z 12 gimnazjów województwa pomorskiego.
Gdyński Katolik reprezentowały trzy drużyny, z czego dwie znalazły się
wśród laureatów. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o Pomorskim
Konkursie „Gwiazdka tuż, tuż”. Przedstawiciele szkoły w latach 2014-2016
uczestniczyli w podsumowaniu tego największego konkursu plastyczno-literackiego organizowanego przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie. Uroczystość miała miejsce w Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Konkurs niezmiennie
cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży z całego
województwa, także ze względu na atrakcyjną tematykę i różnorodność
kategorii, w których zmagają się uczestnicy. To nie tylko szopki i kartki
wykonane w różnych technikach plastycznych, ale również piękna poezja
i proza. Ogromnie cieszy widoczne zainteresowanie uczniów zarówno
gimnazjum, jak i liceum rozwijaniem talentów literackich, plastycznych,
fotograﬁcznych i ﬁlmowych oraz potrzeba zmierzenia się z innymi równie
utalentowanymi młodymi ludźmi (por. Aneks 12 i 13).
W Zespole Szkół Katolickich wielu zwolenników ma X muza, dlatego,
z inicjatywy panów Macieja Korneckiego i Pawła Zajkowskiego, od 2009 roku
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funkcjonuje tu Dyskusyjny Klub Filmowy. Spotkania odbywają się kilka
razy w roku. Wielbiciele kina oglądają najbardziej znane obrazy ﬁlmowe,
mają okazję wysłuchać interesujących wykładów i wziąć udział w dyskusji.
W ramach DKF uczniowie mieli okazję obejrzeć wiele atrakcyjnych
ﬁlmów, należących do klasyki światowego i polskiego kina. Były wśród nich
m.in. „Lot nad kukułczym gniazdem” czy „Amadeusz” Miloša Formana,
„Incepcja” Christophera Nolana, „Uczta Babette” Gabriela Axela czy
(ostatnio) „Grawitacja” Alfonso Cuarona. Podczas cyklicznych spotkań nie
zabrakło oczywiście arcydzieł kinematograﬁi polskiej, takich jak np. „Popiół
i diament” oraz „Kanał” Andrzeja Wajdy czy „Nóż w wodzie” i „Pianista”
Romana Polańskiego oraz wielu innych wartościowych i ambitnych obrazów.
Często nie są to dzieła łatwe w odbiorze, dlatego tym bardziej cieszy fakt,
że spotykają się z tak dużym zainteresowaniem.
Jedną z najbardziej interesujących form rozwijania i prezentacji zdolności
okazał się być kabaret. Inicjatorem i opiekunem przedsięwzięcia został
pan Maciej Kornecki – mistrz dowcipu i ciętej riposty. Pod jego czujnym
okiem młodzież od 2009 roku uczestniczyła w warsztatach kabaretowych,
co skutkowało znacznymi osiągnięciami na tym polu w trójmiejskich
przeglądach kabaretów „GimKab”. W pamięci społeczności gdyńskiego
Katolika zapisała się grupa „Malina”, w której skład wchodzili: Jędrzej
Czynsz-Wolski, Janusz Gurazda i Przemysław Klamrowski. Rewelacyjny był
również kabaret „Proteza” w składzie: Antoni Kowalik, Milena Koleśniak,
Mateusz Paczyński, Magdalena Piepiórka, Paweł Rząd, Szymon Rząd.
Nie można nie wspomnieć o wspaniałych uczennicach: Dagmarze Czeran,
Marcie Januszewskiej, Sandrze Lalka-Kaczorowskiej, Annie Starczewskiej
i Florentynie Żarkiewicz, które zrzeszyły się pod nazwą „Kozalony”.
W szkole powstała również grupa pod niezwykle intrygującą nazwą
„Zahlastana Laska” (czyli „Zaczarowana Miłość”), którą tworzyli: Aleksander
Goll, Michał Toczek, Paweł Kuziemski i gościnnie Marek Głuszczak. Młodzi
artyści nie tylko bawili wspólnotę szkolną, ale zyskiwali uznanie jurorów
„GimKab” (por. Aneks 13). Na uwagę zasługuje fakt, że programy, które
przedstawiali na konkursach, były dziełami autorskimi, stworzonymi od
podstaw, stąd wielki szacunek dla młodych komików i tym większa szkoda,
że szkolny kabaret już nie istnieje.
Z bardzo ciekawą inicjatywą zajęć dla uczniów wyszedł pan Rafał
Narajczyk, nauczyciel historii i wos, a także fan wszelkich planszówek,
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który zaproponował utworzenie Koła Gier Planszowych. I tak się zaczęło.
Od 2009 roku uczniowie zaczęli spotykać się raz w miesiącu, w piątek po
zakończeniu lekcji i oddawać się pasjonującej grze. Od 2011 roku Koło
zyskało nową, otwartą formułę, dlatego na spotkania mogli przychodzić
także goście spoza szkoły. Pan Narajczyk dbał o to, żeby na każdym spotkaniu
zaproponować uczniom coś nowego i ciekawego. Dzięki uprzejmości
wydawnictw Portal, Granna Familiaris, szkoła otrzymała kilkanaście gier na
wyposażenie Koła. Zwieńczeniem działalności Koła Gier Planszowych było
zorganizowanie w Katoliku Konwentu Gier Planszowych „Kostek”, nad
którym patronat honorowy objął Prezydent Miasta Gdyni, pan Wojciech
Szczurek. Impreza miała miejsce 21 maja 2011 roku i spotkała się z dużym
zainteresowaniem. W jej trakcie odbyły się największe w Polsce eliminacje
do mistrzostw świata w grach Carcassonne i Dominion. Uczestnicy spotkania mogli rozegrać turnieje z wykorzystaniem ponad 100 gier, zapoznać się
z nowościami i zdobyć atrakcyjne nagrody. Drugi Konwent Gier Planszowych w Katoliku odbył się 26 maja 2012 roku, a trzeci 27 kwietnia 2013.
W roku szkolnym 2016/2017 ze względu na brak chętnych działalność
koła zawieszono. Z chwilą pojawienia się w szkole w 2017 roku uczniów
szkoły podstawowej koło na powrót rozkwitło. Frekwencja jest ogromna,
a w spotkaniach zaczęli uczestniczyć również uczęszczający do innych
szkół absolwenci gimnazjum, a nawet studenci, którzy z rozrzewnieniem
wspominają czas spędzony w gdyńskim Katoliku i na zajęciach Koła Gier
Planszowych. Cieszy fakt, że w natłoku obowiązków znajdują czas na
spotkania w gronie dawnych kolegów i zagranie w planszówkę w murach
szkoły.
Zaprezentowane powyżej formy zajęć pozalekcyjnych pokazują, jak ważną
rolę spełnia wychowanie przez kulturę. Znaczenie tego procesu dla rozwoju
człowieka podkreśla jeden z działów pedagogiki – pedagogika kultury, której
zadaniem jest formowanie osobowości przez dobra kultury. Człowiek tworzy
kulturę, ale i kultura tworzy człowieka. Przyswojenie podstawowej wiedzy
o kulturze, umiejętne z niej korzystanie i twórczy udział w jej tworzeniu
kształtuje w dzieciach i młodzieży postawę szacunku względem dorobku
minionych i obecnych pokoleń, które w szczególny sposób wpływały na jej
kształt i rozwój. Stanowi też zachętę do uczestnictwa w procesie tworzenia
nowych, trwałych i uniwersalnych wartości kulturowych.
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3.4. Sport
Lata 1992-2006: Jestem w nowej szkole, ale… gdzie jest sala
gimnastyczna. Nie ma. Ćwiczymy w tak zwanej auli, co prawda trochę
ciasno, ale lepsze to niż nic. Czasem musimy gimnastykować się na
korytarzu, ale w zupełnej ciszy, bo przecież obok są lekcje. Najgorsze chyba
jest to, jak biegamy dookoła kościoła. W maju, czerwcu jest gorąco, więc
okna do sal lekcyjnych pootwierane, wszyscy nas widzą. Czasem ktoś z sali
nam pomacha albo krzyknie „nie ociągać się, biegać”. Ale jak biegać, gdy tak
gorąco. Lepiej schronić się w cieniu rzucanym przez mury kościoła. Trzeba
jednak uważać, bo panie Rybińska, Olek, Domańska, Wandtke patrzą i nie
są zadowolone, kiedy pełzniemy, zamiast biegać.
Lata 2007-2017: Nareszcie koniec rozbudowy. Ale było warto. Mamy
pełnowymiarową salę gimnastyczną i siłownię. Teraz możemy rozwinąć
skrzydła. Koszykówka, siatkówka, unihokej, piłka nożna, rozwijanie tężyzny
na siłowni, pan Augustynowicz skrupulatnie liczy punkty, pan Sulkowski po
raz kolejny wyjaśnia zasady korzystania ze sprzętu dającego krzepę. Tego nie
da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć -.

To prawda. Po wielu latach zajęć wychowania ﬁzycznego w trudnych
warunkach, w wynajmowanych salach gimnastycznych, w prowizorycznej
siłowni, w auli, gdzie ustawiono stoły do tenisa, uczniowie zyskali wspaniałe
miejsce do rozwijania swoich talentów sportowych. Sala gimnastyczna
w szkole XXI wieku to podstawa, zwłaszcza że wielu młodych ludzi po
lekcjach skupia się tylko na monitorze komputera lub wyświetlaczu telefonu
komórkowego. Rozbudowa szkoły w 2007 roku pozwoliła na urozmaicenie
programu zajęć wychowania ﬁzycznego w systemie zajęć obowiązkowych oraz
ponadobowiązkowych. Uczniowie mają możliwość rozwoju poprzez takie
formy aktywności ruchowej, jak: gry zespołowe (siatkówka, koszykówka,
piłka ręczna, piłka nożna, unihokej), tenis stołowy, badminton, gimnastyka
artystyczna, aerobik. Na siłowni uczniowie mogą rozwijać swoją tężyznę
na atlasach z dziewięcioma stanowiskami, ławeczkach z hakami i gryfami,
urządzeniach aerobowych, takich jak rowery, steper, wiosła i orbitrek.
Dodatkowym miejscem do prowadzenia zajęć wychowania ﬁzycznego jest
plac przed budynkiem szkoły, ogrodzony specjalną siatką, pozwalający na
organizowanie różnych zabaw ruchowych. W ramach zajęć pozalekcyjnych
prowadzone są zajęcia na basenie, a w okresie zimowym na lodowisku.
Wielu uczniów gdyńskiego Katolika może poszczycić się ponadprzeciętnymi
wynikami w różnych dyscyplinach sportowych (por. Aneks 14 i Aneks 15).
A tak wspomina lekcje wychowania ﬁzycznego jedna z absolwentek szkoły – Agnieszka Matuszczak.
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Kiedy szłam do szkoły, nowy budynek był w budowie, nie było sali
gimnastycznej, nie było wystarczającej ilości klas, w związku z tym lekcje
trwały do 18. Miało to jednak swój urok. Takie warunki zmuszały nauczycieli
do dużej kreatywności, zwłaszcza nauczycieli wychowania ﬁzycznego,
którzy dysponowali jedną aulą i malutkimi korytarzami. W związku
z tym w Katoliku powstało wiele dyscyplin sportowych, o których zwykły
śmiertelnik nie ma najmniejszego pojęcia. Była więc piłka cmentarna – czyli siatkówka koło cmentarza. Wiadomo, jak odbijają dziewczyny, co trzy
podania trzeba biegać po piłkę i zaczynać od nowa i tu powstaje problem.
Jakimś magicznym sposobem piłka zawsze ląduje na cmentarzu. Kultowym
dowcipem stał się zatem tekst: „Tylu ich tam leży i żaden nie chce podać”.
Bieganie dookoła kościoła to kolejna dyscyplina sportowa w Katoliku.
Jedni biegają po bieżni wokół ogromnego, pięknego, szkolnego boiska, inni
wokół Domu Bożego, tak przecież też można. Jest to połączenie dwóch
światów, Sacrum i Profanum. Myślę, że Pan Bóg nie ma nic przeciwko
temu, że młodzi ludzie tak radośnie biegają koło Jego świątyni.

Dzięki wysiłkowi nauczycieli wychowania ﬁzycznego, ale głównie dzięki
determinacji wspaniałych uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana
Pawła II w Gdyni szkoła zdecydowanie wyróżniała się na polu sportowym
wśród szkół Trójmiasta i województwa pomorskiego.

Rysunek 10. Informacja o szkole w „Gościu Niedzielnym” (2011)
Źródło: Materiały własne autora.
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Sporo już powiedziano o miejscu gdyńskiego Katolika w przestrzeni
polskiej oświaty, trosce o rzetelne przygotowanie uczniów do odnalezienia
swojego miejsca w społeczeństwie, o wysokich wynikach nauczania.
Codzienne życie szkoły przez lata jej funkcjonowania wypełnione było
licznymi wydarzeniami, wśród których na pierwszy plan wysuwają się te,
które wiążą się z aktywnością na polu religijnym, naukowym, społecznym
i kulturowym. Od początku istnienia szkoły organizowane były wycieczki
integrujące uczniów, nauczycieli i innych pracowników. Liczne wyjazdy
miały często charakter religijny, np. organizowane od kilkunastu lat wycieczki
„Śladami św. Jana Pawła II” dla uczniów klas trzecich gimnazjów czy wigilie
wyjazdowe dla nauczycieli oraz pracowników Zespołu Szkół Katolickich.
Kulturowe tradycje szkoły budują m.in. takie działania, jak Kawiarenka
Artystyczna, prowadzona od maja 2005 roku, szkolny DKF, liczne wyjścia
do teatrów i kin. Od 1998 roku regularnie odbywają się zimowiska, cieszące
się niesłabnącym zainteresowaniem uczniów.
Owocem wielu wykładów, warsztatów i spotkań naukowych są liczne
osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Nie
sposób też zapomnieć o zaangażowaniu społeczności szkolnej w działalność
środowiska lokalnego, czego potwierdzeniem może być na przykład udział
w gdyńskim Orszaku Trzech Króli czy Paradzie Niepodległości, a także częste
wizyty w hospicjum. Poważne sukcesy sportowe potwierdza imponująca
kolekcja medali i pucharów, które uczniowie zdobyli w wielu konkurencjach.
Wszystkie te aktywności nadają gdyńskiemu Katolikowi jego specyﬁczny
charakter i sprawiają, że szkoła nieustannie się rozwija.
Powyższe analizy bardzo trafnie i ciekawie podsumowuje tekst jednej
z absolwentek gdyńskiego Katolika – cytowanej już wielokrotnie Agnieszki
Matuszczak.
Czy można powiedzieć, że Katolik jako szkoła odnosi sukcesy? Pewnie
ilu osób zapytamy, tyle odpowiedzi otrzymamy. Moim skromnym zdaniem
chyba tak. Dla mnie sukcesem wcale nie są wyniki w rankingach, wysokie
EWD… Nie to, czy jesteśmy najlepsi w Trójmieście, województwie
czy w Polsce jest sukcesem mojej szkoły. Chodzi o to, jakie wartości ona
przekazuje, z czym posyła w świat swoich uczniów, w co ich wyposaża, co
im daje innego niż pozostałe szkoły. Te kwestie nie są ujmowane w żadnych
rankingach, w żadnych gazetach o tym nie napiszą, a szkoda. Przecież to
właśnie kim jesteśmy, jest najistotniejsze.
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To, co daje Katolik rodzicom, to spokój, że ich dzieci traﬁają w dobre
środowisko. Nie ma tu znęcania się nad młodszymi, chorych rytuałów
wprowadzenia. Pamiętam, że jedyną formą „kocenia”, której doświadczyłam,
było napisanie mi na ręku, za moją zgodą rzecz jasna, przez starsze koleżanki
słowa „kotek”. Kto nie chciał, nie był „opisywany”. Poza tym rodzice mają
pewność, że kadra, która pracuje z ich dziećmi, jest w pełni profesjonalna,
zaangażowana i skierowana na ucznia, na jednostkę a nie na tłum.
Uczeń idzie do szkoły, która daje mu poczucie bezpieczeństwa. Do szkoły, która nie piętnuje pędu ku wiedzy, która za coś absolutnie normalnego
uważa dobre oceny, a nietypową jednostką jest osoba, której nie zależy na
dobrych stopniach. Katolik uczy tolerancji, jednak jest to ta prawdziwa
tolerancja, a nie owa nowoczesna, często polityczna pseudotolerancja.
W Katoliku możesz być taki, jaki chcesz. Możesz grać na waltorni, świetnie
pływać, recytować wiersze, czytać książki, fascynować się rysowaniem
komiksów albo być ekspertem w ﬁzyce kwantowej – bo czemu nie? Fajnie,
że masz zainteresowanie, a to czy ono jest typowe, czy nie, nie ma najmniejszego znaczenia. Grunt to być po prostu w porządku wobec innych i wobec
siebie. To chyba najcenniejsze.
Ktoś, kto nigdy do Katolika nie chodził, może pomyśleć, że to
wyidealizowany obraz. Problemy w obłuskiej szkole są jak i w każdej innej.
Jakie są zatem dowody na to, że Katolik naprawdę odniósł sukces?
Jest ich trochę, są one całkowicie obiektywne i nawet niedowiarek nie
będzie mógł przejść wobec nich obojętnie. Pierwszym z nich są Spotkania
opłatkowe dla absolwentów. Z roku na rok liczba byłych uczniów
odwiedzających szkołę nie maleje. Pamiętamy o niej i choć może nie wszyscy
pojawiamy się co roku, to pamiętamy i co jakiś czas wracamy. Czasem
raz na 5 albo i 10 lat, ale jesteśmy. Po drugie duma. Nikt nie wstydzi się
powiedzieć, że jest absolwentem Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana
Pawła II w Gdyni, a przecież pisałam już, jak ciężko jest w dzisiejszych
czasach przyznać się do Jezusa i co za tym idzie, do szkoły, w której nawet
w nazwie obecne jest Jego nauczanie. Trzecim argumentem niech będzie
fakt, że najstarsi absolwenci posyłają swoje dzieci do tej szkoły. Każdy rodzic
chce dla swojego dziecka tego, co najlepsze. Nie wierzę w takim razie,
że posłaliby swoje dziecko do tej szkoły, gdyby nie uważali, że jest ona
dobrym miejscem dla rozwoju młodego człowieka. I na koniec wierzcie albo
nie, każdy z nas uśmiecha się myśląc o „Katolu”.
Czego zatem można życzyć Szkole? Oczywiście chciałoby się
powiedzieć, że powrotu najcudowniejszego księdza Krzysztofa, ale jeżeli
życzenia mają być odrobinę bardziej realne, to chciałabym, żeby dyrekcja nie
patrzyła na rankingi. Niech najlepszym rankingiem będzie dobra renoma
przekazywana ustnie przez absolwentów. Życzę, żeby nauczyciele nadal byli
tak zaangażowani w przekazywanie wiedzy uczniom, żeby nadal szukali
nowych metod i wkładali całe serca w kolejne pokolenia Katoliczaków, bo to
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procentuje w ich przyszłości oraz aby żadne wypalenie zawodowe nie miało
dostępu do tak wspaniałej kadry. Niech te dwie wartości, które wypisane
są nad wejściem do szkoły, Fides et Ratio, zawsze będą drogowskazem.
Bo gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Pana, tam i On sam jest
pośród nich. A z Bożą pomocą nie ma nic niemożliwego.

3.5. Ewangelizacja
„Katecheza – według Dyrektorium katechetycznego Kościoła katolickiego
w Polsce – jest wychowaniem w wierze, wypełnia więc funkcję wychowawczą.
Wychowanie w wierze dokonujące się w ramach katechezy różni się od
pozostałych rodzajów wychowania tym, że inny stawia sobie cel i inne
realizuje zadania. Przekaz wiary nie może tylko polegać na przekazywaniu
wiadomości religijnych i na ich przyswojeniu przez katechizowanych, lecz
ma na celu rozwijać i kształtować ich wiarę”464, toteż „charakter i tożsamość
szkoły katolickiej wyrażają się w zapewnieniu ważnego miejsca i wysokiego
poziomu nauczania religii”465. Jan Paweł II w katechezie wygłoszonej
19 grudnia 1984 roku nauczał, że „wychowanie ochrzczonego dziecka
w wierze Kościoła nie może się dokonać bez systematycznej katechezy.
Katecheza odpowiada bowiem potrzebie wiary: potrzebie jej wyznawania,
trwania w niej i rozwijania się w niej”466.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków
2001, 37. Por. K. Misiaszek, O niektórych aspektach wychowania religijnego, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1993, nr 7, s. 279-283; tenże, Potrzeby i możliwości wprowadzenia elementów
ewangelizacji do nauczania religii w szkole, w: Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, paraﬁi, szkole,
red. St. Dziekoński, Warszawa 2002, s. 173-184.
465
Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce,
dz. cyt., 95. Por. Rada Szkół Katolickich, Osobowy wymiar kultury. Materiały XV Ogólnopolskiego
Forum Szkół Katolickich. Jasna Góra, 18-20 listopada 2004, red. i oprac. J. Dobrzyńska, Warszawa
2004. Omówienie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski w: R. Murawski, Dyrektorium
katechetyczne dla Polski, w: Wychowanie religijne u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa,
red. R. Chałupniak, J. Kostorz, Opole 2001, s. 199-208; tenże, Dyrektorium katechetyczne Kościoła
katolickiego w Polsce, w: Katecheza wobec wyzwań współczesności, red. R. Czekalski, Płock 2001,
s. 67-77. Warto dodać, że nauczanie religii w szkole ma miejsce w oparciu o wspomniany dokument,
a także Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (Konferencja Episkopatu Polski,
2018) oraz opracowane zgodnie z jej wskazaniami programy nauczania.
466
Jan Paweł II, Katecheza systematyczna rodzi się z wiary i służy wierze, 19.12.1984, http://www.apostol.pl/index.php?name=News&ﬁle=article&sid=1373 [dostęp: 05.02.2019].
464
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W Zespole Szkół Katolickich katecheza jest obecna na co dzień i służy
kształtowaniu w każdym członku szkolnej wspólnoty postawy ucznia
i świadka Chrystusa w Kościele. Formacją i wychowaniem w wierze
objęte są wszystkie podmioty tworzące placówkę: rodzice, uczniowie,
personel szkoły. Określa je wyraźnie ukierunkowany cel: umacnianie
i pogłębianie wiary uczniów, rodziców, nauczycieli i absolwentów. Proces
ten jest możliwy poprzez wyjaśnianie znaczenia systematycznej modlitwy,
aktywnego i czynnego przeżywania mszy św., ukazywanie roli sakramentów,
budzenie potrzeby wzrastania w wierze oraz praktycznej realizacji wymagań
Ewangelii467. Ponieważ najskuteczniejszą nauką jest czynne uczestnictwo,
wspólnota szkoły aktywnie włącza się w życie Kościoła partykularnego,
a tym samym powszechnego, w myśl słów wypowiedzianych przez Jezusa:
„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród
nich” (Mt 18,20).
Szkoła katolicka proponuje chrześcijański system wartości i jest dla
współczesnego społeczeństwa „znakiem sprzeciwu” w wielu wymiarach.
Po dwudziestu siedmiu latach działania szkoły można zauważyć, że udaje
się jej harmonijnie łączyć skuteczne nauczanie z ewangelizacją, wspomagać
wychowanie młodego człowieka w rodzinie, nie tracąc zarazem nic ze swej
chrześcijańskiej tożsamości. W wychowaniu ucznia niezwykle ważne są
wartości religijne, bowiem to religia daje człowiekowi fundament i jasno
ukazuje cel, jakim jest wychowanie na wzór, który dał Jezus Chrystus.
Nie chodzi przy tym jedynie o walkę z grzechem, z niewłaściwym zachowaniem uczniów, ale o zachęcanie do wzrastania w wierze. Życie religijne,
wpisane w działania szkoły, stwarza przyjazną atmosferę do pielęgnowania
daru uświęcenia, otrzymanego od Chrystusa w chwili chrztu468. Prawdziwy
skarb człowieka nie leży bowiem w dobrach materialnych, ale w otrzymanej
od Boga roztropności, wiedzy, mądrości, która umożliwia bardziej
świadome chwalenie Boga i pozwala wyraźniej odróżniać dobro od zła469.
Tylko w oparciu o wzór najwspanialszego Nauczyciela szkoła może dobrze
wywiązywać się ze swoich funkcji wychowawczych. Wychowanie w duchu

Por. W. Cichosz, Formacyjna rola szkoły katolickiej…, dz. cyt., s. 161-170.
Por. J. Hadryś, Dynamika chrześcijańskiego życia duchowego, Poznań 2017, s. 39; H.J. Muszyński,
Głosimy śmierć Twoją wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Homilie na Triduum Paschalne i Niedzielę
Zmartwychwstania Pańskiego, dz. cyt., s. 183-186.
469
Por. K. Pilarz, Wychowanie we wspólnocie z Qumran, Kraków 2013, s. 304.
467
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chrześcijańskim, w którego centrum stoi Bóg-człowiek, kształtuje do życia
wiecznego, umożliwia przekraczanie granicy własnych spraw, daje impuls
do poszukiwania przyczyny własnego istnienia – jego sensu i celu470.
Obok katechezy do podstawowych form posługi Słowa zalicza się
ewangelizację. Jest ona pierwszą i fundamentalną formą przepowiadania
wiary. Wychowanie i nauczanie jest naturalną funkcją Kościoła, wynikającą
z jego misji nauczycielskiej (ewangelizacja)471. Szkoła katolicka w swoim
programie wychowawczym wyraźnie odnosi się do chrześcijańskiej wizji
rzeczywistości i chrześcijańskiej koncepcji życia wynikającej z Ewangelii
i Magisterium Ecclesiae. Rozwój moralny ucznia zmierza do ukształtowania
jego samodzielnej i odpowiedzialnej osobowości, zdolnej do wolnego
wyboru zgodnego z sumieniem472. Wolność moralna ma sens wówczas,
gdy jest zorientowana ku wartościom absolutnym, stanowiącym o istocie
i wartości życia człowieka. Szkoła katolicka wychowuje i formuje ucznia
i nauczyciela oraz rodziców do pełni osobowego rozwoju, według zamysłu
Boga. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele kształtują swoją postawę poprzez
modlitwę, w osobowym przylgnięciu do Chrystusa, poprzez czytanie
i rozważanie Słowa Bożego oraz różne rodzaje formacji473. Szkoła katolicka
jest więc wspólnotą i drugim domem. Jej cechą charakterystyczną jest
tworzenie atmosfery ożywionej ewangelicznym duchem miłości i wolności,
obejmującym także te osoby, które doświadczają wątpliwości religijnych,
poszukują Boga lub są niewierzące474.
Wspólnocie gdyńskiego Katolika potrzebne jest to codzienne trwanie
w Ewangelii. Od początku istnienia szkoły stałym punktem dnia jest
modlitwa poranna, podczas której odczytywany jest fragment Ewangelii
przypadający w liturgii mszalnej na dany dzień. Po odczytaniu słów Ewangelii
następuje rozważanie najważniejszego przesłania zawartego w odczytanym
fragmencie i modlitwa w wybranych intencjach. W każdym tygodniu roku

Por. A. Rynio, Tradycyjne i współczesne środowiska wychowania chrześcijańskiego, art. cyt., s. 373.
Por. J. Szulist, Teologia państwa w pismach Josepha Ratzingera (Benedykta XVI), Toruń 2016,
s. 225-245.
472
Por. Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, dz. cyt., s. 102-115.
473
Por. D. Kurzydło, Rytuały przejścia a bierzmowanie. Próba aplikacji psychologii antropologicznej
do katechezy młodzieży, Warszawa 2015, s. 59.
474
Por. W. Cichosz, Ku pełni człowieczeństwa…, dz. cyt., s. 164-168; T. Nosek, W służbie
humanizmu chrześcijańskiego na współczesnym areopagu idei pedagogicznych, art. cyt., s. 353.
470
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szkolnego w przygotowanie porannego spotkania zaangażowana jest inna
klasa. Nieodłącznym elementem ewangelizacji są również comiesięczne
msze pierwszopiątkowe odprawiane w języku łacińskim. Eucharystia,
wzorzec Bożej miłości, oddziałuje bowiem na sposób egzystencji osoby
ludzkiej: na stosunek do Boga, ale też do drugiego człowieka475. Uczestnictwo
w życiu religijnym i korzystanie z sakramentów, które umacniają i podnoszą
z największych ludzkich słabości, daje całej wspólnocie szkoły – uczniom
i wychowawcom – okazję do wzrastania w wierze. Ich efekty zależą
oczywiście od człowieka, na ile jest w stanie się na nie otworzyć, od jego
wiary i dyspozycyjności względem Boga, tym niemniej, w myśl powszechnie
znanego stwierdzenia: „Kto z kim przestaje, takim się staje”, szkoła stwarza
warunki do osobistego, owocnego rozwoju życia religijnego476.
W ciągu dwudziestu siedmiu lat funkcjonowania szkoły uczniowie
i nauczyciele mieli możliwość uczestniczenia w wielu wydarzeniach
religijnych: zjazd szkół katolickich w Matemblewie, Droga Krzyżowa
na Kalwarii Wejherowskiej, odpust św. Wojciecha, procesja różańcowa
ulicami Gdyni, szkolne rekolekcje, wyjazdy pielgrzymkowe „Śladami św.
Jana Pawła II”, spotkania maturzystów na Jasnej Górze, pielgrzymki do
Rzymu, wyjazd do La Salette, udział w uroczystościach pogrzebowych Jana
Pawła II, Ogólnopolskie Pielgrzymki Nauczycieli do Częstochowy, wigilie
klasowe, wigilijne spotkania dla absolwentów, rodziców, wizyty kolędowe
arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego i arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia,
spotkania z ojcem Robertem Mautegei z Ugandy oraz z panią Wandą
Półtawską i panem Eugeniuszem Mrozem – przyjaciółmi św. Jana Pawła
II, wizyta Teresy Niebler z Taizé, udział w Gdyńskiej Drodze Krzyżowej,
Spotkania Młodych w Lednicy. Niezwykłym wydarzeniem był udział
w XXXI Światowych Dniach Młodzieży, które miały miejsce w Krakowie
w dniach 27-31 lipca 2016 roku pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Uczestnicy spotkania,
pod kierunkiem ks. Jakuba Zinki, przez kilka tygodni przed wyjazdem
przygotowywali się duchowo do spotkania z papieżem Franciszkiem477.

Por. J. Szulist, Teologia państwa w pismach Josepha Ratzingera (Benedykta XVI), dz. cyt., s. 94-95.
Por. J. Hadryś, Dynamika chrześcijańskiego życia duchowego, dz. cyt., s. 105, 112.
477
Por. S.L. Głódź, Nauczanie pasterskie. Homilie. T. IV 2015-2018, Pelplin 2019, s. 159-160;
186-190.
475
476

GENEZA ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JANA PAWŁA II

255

Przyświecały im hasła Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia i nauczanie
wielkiego orędownika Bożego miłosierdzia, św. Jana Pawła II oraz wskazania
pozostawione przez św. Faustynę Kowalską. W Krakowie uczestniczyli
zarówno w spotkaniach z papieżem Franciszkiem, jak również w innych
wydarzeniach o charakterze duchowym i kulturalnym: liturgii, katechezie,
spotkaniach ze znanymi wspólnotami i ruchami religijnymi działającymi
na całym świecie oraz w koncertach i przedstawieniach. Z uwagą słuchali
nauczania Ojca Świętego o potrzebie budowania mostów między ludźmi
i burzenia murów, podejmowania aktywnych działań na rzecz przemiany
świata, podniesienia się – jak to metaforycznie ujął w jednej z katechez – z wygodnej kanapy. Słowa Franciszka: „Kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat,
aby »wegetować«, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę,
która nas uśpi. Przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić
ślad. A gdy wybieramy wygodę, myląc szczęście z konsumpcją, cena, którą
płacimy, jest bardzo wysoka. Tracimy wolność”478. Te słowa Papieża głęboko
utkwiły w pamięci uczestników wyjazdu i wielokrotnie stanowiły impuls do
inicjowania dyskusji o życiowych celach i wyborach.
W dniu wyjazdu, 26 lipca 2016 roku, kiedy zgromadziliśmy się jako
wychowawcy wraz z młodzieżą i rodzicami na wspólnej Eucharystii,
byliśmy pewni, że rozpoczynamy naszą pielgrzymkę wiary. Dziękujemy
za nią Panu Bogu. Wyrazy wdzięczności składamy Księdzu Jakubowi, który
nam przewodniczył, młodzieży i sobie nawzajem, ponieważ od początku do
końca naszej pielgrzymki byliśmy prawdziwą wspólnotą, a to doświadczenie
jest i pozostanie dla nas duchowym bogactwem. Niech hasło Światowych
Dni Młodzieży – „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią” – będzie dla nas drogowskazem na dalszą drogę życia”.
(B. Chlewicka)

Z historią gdyńskiego Katolika wiążą się konkursy poświęcone wybitnym
autorytetom moralnym i intelektualnym, zainicjowane przez wicedyrektor
Gdyńskiego Liceum Katolickiego, panią Iwonę Stanisławską. Szczególne znaczenie dla społeczności szkolnej miały i mają do tej pory osoby św. Jana
Pawła II oraz Prymasa Tysiąclecia, Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Papież do młodych: Nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować”, ale żeby zostawić ślad, https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/527559,papiez-franciszek-brzegi-sdm-kanapa-szczescieslad-w-historii.html [dostęp: 08.04.2019].
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Z okazji 20. rocznicy pontyﬁkatu Jana Pawła II Gdyńskie Liceum Katolickie
przy paraﬁi pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni zorganizowało w 1998 roku
Wojewódzki Konkurs o Życiu i Dziele Jana Pawła II. Informacje konkursowe
rozesłano do wszystkich szkół średnich województwa. Uczniowie mieli
możliwość wzięcia udziału w dwóch kategoriach konkursu: literackiej
i teatralnej. Prace literackie były oceniane przez komisję w składzie: Zdzisław
Urla (wiceprezydent Miasta Gdyni), Wojciech Szczurek (przewodniczący
Rady Miasta Gdyni), Kazimierz Iwaszko (naczelnik Wydziału Edukacji),
Cezary Chludziński (inspektor Wydziału Edukacji), Ewa Łowkiel (doradca
metodyczny polonistów), ks. Wojciech Cichosz (dyrektor Gdyńskiego
Liceum Katolickiego), Katarzyna Herman (polonistka Gdyńskiego Liceum
Katolickiego), sekretarz Konkursu – Iwona Stanisławska. Przegląd form
teatralnych oceniali wybitni i doświadczeni pedagodzy i aktorzy scen
trójmiejskich: Halina Winiarska (Teatr „Wybrzeże” w Gdańsku), Jerzy
Kiszkis (Teatr „Wybrzeże” w Gdańsku) i Teresa Wasiak (Teatr Miejski
w Gdyni)479. Kolejne edycje konkursu cieszyły się dużym zainteresowaniem
młodzieży.
Z biegiem lat konkurs nieco zmodyﬁkowano i nadano mu hasło „Jan
Paweł II i Wielkie Tematy”. W jego zmaganiach biorą udział uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu archidiecezji gdańskiej. Jury,
w którego skład wchodzą nauczyciele języka polskiego, wiedzy o kulturze
(aktor Teatru Miejskiego mgr Mariusz Żarnecki), plastyki i muzyki, ocenia
występy recytatorskie, wokalne i teatralne młodzieży oraz nadesłane prace
plastyczne i literackie. Ci, spośród zdobywców trzech pierwszych miejsc,
którzy ubiegają się o przyjęcie do Gimnazjum lub Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego, oprócz nagród książkowych, otrzymują dodatkowe
punkty rekrutacyjne. Co roku szkoła ogłasza inne motto konkursu, które
ściśle łączy się z aktualnym hasłem roku kościelnego. Służy ono jako punkt
wyjścia do artystycznej wypowiedzi młodych ludzi. Na początku konkurs
był przeprowadzany na przełomie maja i czerwca, obecnie zmagania ﬁnałowe mają miejsce w październiku i zbiegają się z datą wyboru kardynała
Karola Wojtyły na papieża, a zarazem – z dniem Święta Szkoły. Do tej
pory odbyło się jedenaście edycji konkursu. Tematy wiodące brzmiały:

Szczególny wkład w organizację tego konkursu mają: Mariusz Żarnecki, Beata Chlewicka,
Mariola Błaszczuk, Ewa Prokop, Henryka Kuchta, Joanna Meller, Agnieszka Żynis-Aleksander.
479
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„Jan Paweł II – Być uczniem Chrystusa” (2008), „Jan Paweł II – Wartość
ludzkiego życia” (2009), „Jan Paweł II – Bądźmy świadkami miłości”
(2010), „Jan Paweł II – Święty naszych czasów” (2011), „Jan Paweł II – Papież Rodziny” (2012), „Jan Paweł II – Papież Dialogu” (2013) „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie (2014), „Jan Paweł II – Patron rodziny” (2015),
„Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia” (2016), „Jan Paweł II – Sługa
miłosierdzia” (2017), „Święty Jan Paweł II – Promieniowanie Ojcostwa”
(2018). Tegoroczne hasło konkursu, który odbędzie się w październiku,
brzmi: „Święty Jan Paweł II – Wstańcie, chodźmy!” (2019).
Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich mają duże aspiracje intelektualne,
dbają o wysoki poziom wyników w nauce, a mimo to znajdują czas i chęci na
działania charytatywne, które są równocześnie jedną z form ewangelizacji.
W myśl chrześcijańskiej koncepcji miłości, która zakłada podejmowanie
bezinteresownej posługi na rzecz osób w trudnej sytuacji i potrzebujących
wsparcia, uczniowie angażują się w działania na rzecz drugiego człowieka.
Niezrównanym polem tego rodzaju posłannictwa jest praca w Szkolnym
Kole Caritas (SKC), organizacji uczniowskiej, która włącza się w działalność
charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas
Archidiecezji Gdańskiej. Członkami Koła mogą zostać uczniowie, którzy
akceptują cele i działania zawarte w Statucie oraz są wrażliwi na potrzeby
drugiego człowieka. Podczas corocznych warsztatów, organizowanych przez
Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Warzenku, uczniowie mają możliwość
przygotowania się do pełnienia tego rodzaju posługi. Głównym zadaniem
SKC jest niesienie pomocy potrzebującym najpierw na terenie szkoły,
a następnie w środowisku lokalnym (paraﬁa, miejscowość, na której terenie
znajduje się szkoła). Praca w Kole stwarza okazję do działań i współpracy
w grupie rówieśniczej, uczy miłosierdzia oraz uwrażliwia na drugiego
człowieka i jego potrzeby. Młodzież promuje idee Caritas między innymi
poprzez przygotowywane w ramach spotkań Koła gazetki ścienne, których
inspiracją są teksty, sentencje i aforyzmy św. Jana Pawła II. W ramach SKC
uczniowie poznają i wdrażają w życie wskazania i myśli papieskie, czego
praktycznym przykładem jest między innymi kwesta na rzecz papieskich
stypendiów dla zdolnej młodzieży. Wyrazem realizacji papieskiego
nauczania odnośnie posługi na rzecz chorych i ubogich jest wieloletnia ścisła
współpraca z Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni. Uczniowie wraz
z opiekunami biorą udział w licznych zbiórkach okolicznościowych na terenie
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szkoły oraz paraﬁi, których celem jest pomoc materialna dla podopiecznych
Hospicjum. Są to następujące przedsięwzięcia: akcja „Znicz” – zbiórka
podczas dnia Wszystkich Świętych oraz Zaduszek; realizowana w ramach
Pól Nadziei akcja „Żonkil”, której głównym celem jest promowanie opieki
hospicyjnej, informowanie o możliwości jej uzyskania oraz pozyskiwanie
środków na jej prowadzenie; uczestnictwo w adwentowej zbiórce pod hasłem:
„Święty Mikołaj odwiedza chorych w hospicjum”; organizowanie kiermaszu
kartek i stroików świątecznych; pozyskiwanie środków ﬁnansowych poprzez
rozdawanie ulotek zachęcających do przekazywania 1% podatku na hospicja
Pomorza; kwestowanie podczas Orszaku Trzech Króli. Członkowie Koła nie
zapominają o najmłodszych, przygotowując im drobne upominki na Dzień
Dziecka. Podejmowane działania sprzyjają kształtowaniu aktywnych postaw
społecznych, otwieraniu się na drugiego człowieka, zaspokajają potrzeby
wynikające z zainteresowań oraz rozwoju intelektualnego i emocjonalnego
uczniów, są praktyczną formą realizacji Chrystusowego przykazania miłości
bliźniego.

3.6. Ocenianie i monitoring osiągnięć
Kierowanie szkołą wymaga między innymi gromadzenia i przeprowadzania analizy danych, zwłaszcza w obszarze wyników nauczania.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, a także biorąc sobie do serca słowa
wielokrotnie powtarzane przez autora książki: „Szkoła katolicka albo będzie
dobra, albo jej wcale nie będzie”480, w roku 2003 w szkole utworzono
System Monitoringu Osiągnięć Katolika – zwany SMOK-iem. Był to
system przetwarzania i analizy danych oparty na programie MS Excel,
w wersji internetowej wykorzystujący usługę Dokumentów Google. SMOK
bardzo ułatwiał analizę pracy dydaktycznej szkoły, znajdowanie jej słabych
i mocnych stron, porównywanie danych o wynikach nauczania na
przestrzeni lat. Edycji danych w SMOK-u dokonywali nauczyciele podczas
zajęć szkolnych poprzez wprowadzanie takich informacji, jak frekwencja
uczniów, tematy lekcji, oceny. Dzięki temu dyrekcja miała stały dostęp do
całości dokumentacji szkolnej, zwłaszcza w obszarze oceniania bieżącego.

480

W. Cichosz, Ku pełni człowieczeństwa…, dz. cyt., s. 15.
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Od roku 2011 dostęp poprzez SMOK-a do informacji o przebiegu kształcenia
uzyskali także rodzice. System Monitoringu Osiągnięć Katolika pozwalał
również na analizę wyników egzaminów gimnazjalnych i maturalnych oraz
porównywanie ich z wynikami z poprzednich lat. Dzięki temu można było
wprowadzać modyﬁkacje w planach nauczania, uzupełniać braki w wiedzy
i umiejętnościach uczniów. Efektem tych działań był w kolejnych latach
stopniowy wzrost wyników egzaminów zewnętrznych481. Obecnie szkoła
korzysta z dziennika elektronicznego Librus Synergia, który umożliwia
elektroniczną dokumentację przebiegu nauczania w sposób, który jest zgodny
z obecnymi wymogami i wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Do dziennika, po uprzednim zalogowaniu, mają dostęp wszystkie podmioty
związane ze szkołą: uczniowie i ich rodzice, dyrekcja i administracja oraz
kadra dydaktyczna. W ramach pakietu użytkownicy mają bezpłatny dostęp
do bazy zasobów edukacyjnych482.
Zmianom sukcesywnie podlegał również sposób oceniania. Kiedy
pierwsi uczniowie przekroczyli progi liceum i gimnazjum, wiedzieli, że będą
otrzymywać standardowe oceny. Większość z nich była przyzwyczajona do
wysokich ocen, ponieważ do gdyńskiego Katolika od zawsze rekrutowali
się uczniowie osiągający najwyższe wyniki nauczania. Aby uniknąć pytań
typu: „Dlaczego ja mam 4 plus a nie 5 minus?”, ujednolicić ocenianie na
poziomie klas i przedmiotów, podnieść wyniki klasyﬁkacji rocznej, dyrekcja
szkoły podjęła decyzję o wprowadzeniu od roku szkolnego 2004/2005
punktowego, wspierająco-motywującego Szkolnego Systemu Oceniania.
Zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły uczeń w czasie roku szkolnego
może z każdego przedmiotu otrzymać 200 punktów, które są podstawą do
wystawienia oceny rocznej. Uczniowie i ich rodzice na początku okresu są
informowani o rozkładzie punktów z danego przedmiotu. Przed nowelizacją WSO, która nastąpiła w roku szkolnym 2014/2015 i spowodowała
zlikwidowanie kategorii punktów za motywację, część pomiarowa oceniania
wynosiła 50-90 punktów, natomiast część motywacyjna 10-50 punktów
(w zależności od specyﬁki przedmiotu). Obecnie uczeń może zdobyć

Por. tenże, Formacyjna rola szkoły katolickiej…, dz. cyt., s.136; tenże, Ku pełni człowieczeństwa…,
dz. cyt., s. 58-59.
482
Por. Librus Synergia. Warianty rozwiązania, https://www.librus.pl/szkoly/systemy/librussynergia/opis-wariantow/ [dostęp: 08.04.2019].
481
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90 punktów z zaplanowanych form sprawdzających i 10 z oceniania
bieżącego (dodatkowe zadania, niezapowiedziane kartkówki). Wprowadzenie punktowo-motywacyjno-wspierającego systemu oceniania spowodowało, że uczeń ma czytelną informację zwrotną o postępach w nauce
oraz o procencie wszystkich uzyskanych punktów. Na koniec
roku szkolnego uczeń otrzymuje
stopień szkolny według przyjętej przez szkołę i zapisanej w Statucie
Szkoły skali483.
Stałe monitorowanie pracy
dydaktycznej szkół przy użyciu programu SMOK, a obecnie dziennika
elektronicznego
Librus,
analiza rezultatów i doskonalenie
działań edukacyjnych przyczyniły się do zachowania wysokich
wyników egzaminów gimnazjalRysunek 11. Graﬁczny znak „Złotej
nych i wyraźnego wzrostu wyników
Szkoły 2019”
Źródło: Szkolna dokumentacja pedagogiczna maturalnych absolwentów liceum.
Znalazło to odzwierciedlenie w rankingach. Jednym z nich jest corocznie opracowywany i publikowany przez miesięcznik „Perspektywy”
ranking liceów. W 2015 roku Katolickie Liceum Ogólnokształcące
uplasowało się na 49 miejscu w Rankingu Liceów Ogólnokształcących
oraz na 43 pozycji w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących,
otrzymując tym samym tytuł „Złotej Szkoły 2015”484. Uzyskane wyniki
klasyﬁkowały szkołę na 3 miejscu w województwie pomorskim oraz na
2 miejscu wśród szkół katolickich w Polsce. Wyniki osiągnięte przez
maturzystów w kolejnym roku szkolnym potwierdziły, że nieprzypadkowo gdyński Katolik znalazł się w gronie „Złotych Szkół”. W opublikowanym rankingu najlepszych liceów w Trójmieście, opartym na zestawie

Por. W. Cichosz, Ku pełni człowieczeństwa…, dz. cyt., s. 63-65.
Tytuł „Złotej Szkoły” jest przyznawany przez redakcję czasopisma „Perspektywy” tym szkołom,
które uplasowały się w przedziale od 1 do 200 miejsca. Tytuł „Srebrnej Szkoły” otrzymują licea, które
zajęły miejsca 201-500, natomiast „Brązowej Szkoły” w przedziale od 501-1000 – Znak jakości szkoły
2019, http://licea.perspektywy.pl/2019/znak-jakosci-szkoly [dostęp: 08.04.2019].
483
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technik statystycznych EWD, Katolickie Liceum Ogólnokształcące zostało
sklasyﬁkowane na 3 miejscu, wyprzedzając tym samym pozostałe szkoły
w Gdyni i zyskując pozycję lidera w tym mieście. W roku 2019 jest to
95 miejsce w Polsce (86 w rankingu maturalnym), 7 w województwie
pomorskim i 3 w Gdyni. Tym samym Katolickie Liceum Ogólnokształcące
nadal dzierży tytuł „Złotej Szkoły”485, co jest niewątpliwie wynikiem ciężkiej
pracy zarówno uczniów, jak i pedagogów.
Nauczycielom gdyńskiego Katolika od początku jego istnienia zależało na
tym, aby indywidualizować pracę z uczniem. W tym zakresie podejmowano
różne działania mające na celu wypracowanie optymalnego zestawu zajęć
pozalekcyjnych rozwijających zdolności uczniów lub wspomagających tych,
którzy mają trudności w opanowaniu materiału realizowanego na lekcjach.
Ankiety przeprowadzane wśród uczniów pozwalały na modyﬁkację zajęć
pozalekcyjnych i dostosowywanie ich do wyrażonych potrzeb i predyspozycji. Efekty tych działań znalazły swoje odzwierciedlenie w uzyskiwanych
przez uczniów wysokich wynikach nauczania oraz osiągnięciach olimpijskich i konkursowych (por. Aneks 6 i 7). Aby uzyskać oczekiwane efekty,
konieczne jest wcielanie niezbędnych programów i planów działań oraz
wdrażanie stosownych narzędzi.
Motywowanie uczniów do podejmowania kolejnych wyzwań wymaga
umiejętnego posługiwania się systemem nagród i kar, o którym wypada
właśnie w tym miejscu przypomnieć. Zgodnie z wiedzą pedagogiczną,
motywacja wewnętrzna domaga się nacisku i karcenia, z kolei zewnętrzna – nagrody i pochwały. Z całą mocą należy podkreślić, że ta prawda dotyczy
także współczesnego pokolenia dzieci i młodzieży. Modne obecnie prądy
pedagogiczne powinny ją przyjąć pod rozwagę, a w przywróceniu właściwej
rangi systemu nagród i kar dostrzec możliwość odnalezienia lekarstwa na
współczesne bolączki systemu wychowania. Odnosząc się już tylko do
działań nauczyciela, trzeba podkreślić, że w pierwszej kolejności pedagog
powinien umieć odczytać systemy motywacyjne swoich uczniów, by po
właściwej ich diagnozie i interpretacji ukierunkować oraz zoptymalizować
podejmowaną przez nich aktywność. Skuteczność oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego na uczniów jest bowiem z jednej strony

485
Por. Ranking liceów ogólnokształcących, http://licea.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-liceowogolnoksztalcacych-2019?strona=1; http://licea.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-liceow-ogolnoksztalcacych-2019?strona=2; http://licea.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-liceow-ogolnoksztalcacych-2019?strona=3; http://licea.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-liceow-ogolnoksztalcacych2019?strona=4. [dostęp: 17.03.2019].
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związana z merytoryczną sferą systemu motywacyjnego ucznia, a z drugiej z odpowiednim do potrzeb doborem metod, technik i środków
pedagogicznych. Jeżeli uczniowie, motywowani wewnętrznie w celu
uzyskania większej efektywności, potrzebują systemu nadzoru i karcenia, zaś
uczniowie, motywowani zewnętrznie – nagród i pochwał, to powinnością
prawdziwego mistrza jest odpowiednia intensyﬁkacja oddziaływania
na te systemy – właśnie poprzez nagrody i karcenie. Mając świadomość,
że każdy człowiek motywowany jest zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie – konieczne jest, aby te środki w sposób harmonijny łączyć. Chociaż
jeden uczeń, w celu osiągnięcia lepszych efektów kształcenia, potrzebuje
zintensyﬁkowanego karcenia, a drugi – nagrody, niemniej jednak, każdy
z nich sytuuje się pomiędzy nagrodą a karceniem, różniąc się przy tym
zasadniczo stopniem intensywności w ich stosowaniu. Indywidualizację
pedagogiczną należy zatem rozumieć jako umiejętne poruszanie się w przestrzeni systemów motywacyjnych między tym, co zewnętrzne a tym, co
wewnętrzne. We współczesnym środowisku edukacyjnym dziecko znajduje
się pod parasolem wielu instytucji, jednak podejmowane działania często
nie przynoszą oczekiwanych efektów. Być może warto w szkolnej praktyce
edukacyjnej odnaleźć złoty środek pomiędzy nagrodą i karceniem, łącząc
w ten sposób motywacje zewnętrzne z wewnętrznymi486.
W świetle przeprowadzonych analiz łatwo zauważyć, że szkoła
odpowiadała na potrzeby uczniów, proponując szeroką ofertę zajęć
dodatkowych. Przykładem takiej działalności są koła przedmiotowe.
W Zespole Szkół Katolickich w Gdyni są one skierowane do dwóch grup
uczniów: do tych, którzy przygotowują się do olimpiad i konkursów
przedmiotowych oraz do wykazujących szczególne zainteresowania daną
dziedziną wiedzy. Wprowadzenie przez nauczycieli różnych innowacji
pedagogicznych, wykorzystywanie opracowanego przez panią Magdalenę
Wąsik-Kowalską programu „Praca z uczniem zdolnym” sprawiło, że z roku
na rok liczba laureatów i ﬁnalistów konkursów przedmiotowych rosła
(por. Aneks 10). W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie Gimnazjum
Katolickiego zdobyli aż 21 tytułów laureata i 17 ﬁnalisty wojewódzkich
konkursów przedmiotowych. Liczba uzyskanych wyróżnień uplasowała
szkołę na 2 miejscu w województwie pomorskim, co jest kontynuacją pasma
sukcesów z poprzednich lat.
486
Por. W. Cichosz, Między nagrodą a karceniem. Rola systemów motywacyjnych w edukacji, art. cyt.,
s. 65-66.
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adania, przed jakimi stawiana jest szkoła, zmieniają się wraz ze
zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie. W ostatnich
latach szczególną uwagę zwraca się na jakość. Pojęcie jakości
pojawiło się już w systemie ﬁlozoﬁcznym Platona, gdzie grecki termin poiotes
oznaczał pewien stopień osiągniętej doskonałości. Według obowiązującej
normy ISO, jakość, to „stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości
spełnia wymagania”487. Jakie zatem wymagania w zakresie dydaktyki stawia
współczesny świat? Jakie zgłaszają uczniowie i ich rodzice? Jakie inherentne
cechy, zawarte w istocie funkcjonowania szkoły, będą – ich zdaniem – wpływać
na jakość? Władze oświatowe i instytucje sprawujące nadzór pedagogiczny
nie są wprawdzie bezpośrednimi użytkownikami szkoły, jednak również
szczegółowo określają wymagania, jakie powinna ona spełnić. W jaki sposób
mierzyć jakość szkoły? „Zmierzyć” oznacza przyporządkować jej (lub jej

487
Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Norma PN-EN ISO 9000:2015. Wł. Kopaliński termin „inherentny” deﬁniuje jako „tkwiący w czymś w istocie, strukturze, zasadniczym
charakterze czegoś, w naturze, w ustalonych obyczajach; nieodłączny od” – Wł. Kopaliński, Słownik
wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2007, s. 255.
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wyodrębnionym cechom – wielkościom) wartość na pewnej, zamkniętej
lub otwartej, skali, która to wartość umożliwia porównywanie jej z innymi.
Miarą sukcesu szkoły jest ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Przykładem takiego pomiaru jest porównanie wartości współczynnika
Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD).
W Polsce metoda Edukacyjnej Wartości Dodanej mogła zostać
zastosowana w 2005 roku, kiedy to kształcenie w gimnazjach ukończył
pierwszy rocznik uczniów, którzy w 2002 roku pisali egzamin szóstoklasisty.
Zaistniała wówczas możliwość zastosowania pomiaru EWD do analizy
wyników egzaminacyjnych i zmierzenia „przyrostu wiedzy” uczniów.
Rozwój metody funkcjonującej w polskiej rzeczywistości szkolnej prezentuje
w sposób graﬁczny poniższy rysunek (por. Rysunek 12).

Rysunek 12. Historia EWD w Polsce
Źródło: Wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Metoda, narzędzia,
interpretacje, oprac. E. Stożek, [Warszawa 2014], s. 15.
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W celu badania przyrostu wiedzy uczniów stosuje się na świecie i w Polsce
modele, które zawierają różnorodne zmienne. Dla potrzeb dyrekcji szkół
dostępne są kalkulatory EWD (dla szkół gimnazjalnych i maturalnych oraz
dla szkół podstawowych). Otrzymane wyniki umożliwiają dyrektorom, jak
i organom prowadzącym oraz kuratoriom oświaty podejmowanie stosownych
działań sprzyjających nadzorowaniu i korygowaniu edukacyjnych działań
placówek oświatowych.

1. Metodologia Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD)
Idea wskaźników edukacyjnej wartości dodanej (EWD) w gimnazjum
polega na porównywaniu ze sobą wyników dwóch egzaminów (w klasie
szóstej szkoły podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego) w celu określenia
wkładu szkoły w wyniki nauczania. W modelach służących do obliczania
wskaźników EWD wyniki „na wyjściu” (wynik egzaminu gimnazjalnego)
mogą być przewidywane nie tylko ze względu na same wyniki „na wejściu”
(wynik sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej), ale dodatkowo
również ze względu na różne cechy ucznia (płeć, wiek czy zamożność rodziny) oraz szkoły (np. średni poziom wyników „na wejściu”)488. W Polsce
wyniki przewidywane określa się na podstawie wyniku „na wejściu”,
z uwzględnieniem takich cech jak płeć oraz dysfunkcja. Włączanie do modelu
dodatkowych zmiennych skutkuje zminimalizowaniem tych czynników,
które mogą wpłynąć na osiągnięcia uczniów, ale nie są zależne od działań
szkoły. Wskaźnik EWD pełni funkcję ewaluacyjną a nie diagnostyczną, dlatego ma zastosowanie w ewaluacji pracy szkoły, mierzeniu jakości jej pracy.
Przykładowo: EWD mierzy, czy uczniowie gimnazjum, którzy osiągnęli ze
sprawdzianu po szkole podstawowej wynik 36 punktów (na 40 możliwych),
osiągnęli taki sam, a może wyższy lub niższy wynik z egzaminu gimnazjalnego,
jak ich rówieśnicy o tych samych wynikach (36 punktów) na sprawdzianie
w klasie szóstej szkoły podstawowej. Jeśli osiągnięcia uczniów są wyższe niż
„wynik oczekiwany” (czyli średnia punktacja uczniów o tym samym wyniku
ze sprawdzianu, skorygowana o poprawkę ze względu na płeć zdającego

Por. Wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Metoda, narzędzia, interpretacje,
oprac. E. Stożek, s. 4. Zob. także: Edukacyjna Wartość Dodana, http://www.ewd.edu.pl/ [dostęp:
09.04.2019].
488
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i ewentualne dysfunkcje), to wartość EWD jest dodatnia – uczniowie osiągnęli wyniki wyższe niż oczekiwane, czyli wyższe, niż ich rówieśnicy o zbliżonym
„potencjale początkowym”. W Polsce wyliczane są wskaźniki jednoroczne
i trzyletnie. Wskaźniki trzyletnie, bardziej stabilne, udostępniane są na
stronach internetowych, dzięki czemu stają się dostępne dla szerokiej grupy
odbiorców. Wskaźniki trzyletnie prezentowane są w sposób umożliwiający
porównanie kilku szkół, co rekompensuje ograniczenie zakresu zmiennych
kontrolnych w polskich modelach EWD, np. lokalizacji szkoły, potencjału
początkowego uczniów. Wybierając szkoły do porównania wskaźników, można wytypować te o zbliżonych parametrach, na przykład dwie szkoły wiejskie.
Wskaźniki jednoroczne mają zastosowanie w ewaluacji wewnątrzszkolnej. Dyrektor otrzymuje wyniki dwóch egzaminów (dane wejściowe – egzamin w klasie szóstej szkoły podstawowej i wyjściowe – egzamin gimnazjalny)
z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i może, korzystając z odpowiedniego
narzędzia, jakim jest kalkulator EWD, wygenerować jednoroczne wskaźniki
EWD489.

2. Analiza trzyletnich wskaźników EWD
Poniższe wykresy, pochodzące ze strony http://ewd.edu.pl/, przedstawiają
pozycję Gimnazjum Katolickiego im. Jana Pawła II w Gdyni ustaloną
na podstawie wskaźnika EWD oraz wyniku egzaminu gimnazjalnego,
prezentowaną w układzie współrzędnych. Z osi poziomej odczytywany jest
średni trzyletni wynik egzaminacyjny szkoły, a z osi pionowej trzyletnia
EWD szkoły. Wielkość elipsy, obrazującej wyniki szkoły jest uzależniona od
liczby danych. Im większa liczba wyników egzaminacyjnych, tym mniejsza
niepewność pomiaru i mniejsza elipsa.
W zależności od położenia elipsy (szkoły) w układzie współrzędnych
(wynik egzaminu, EWD) wyróżnia się następujące typy szkół490:
– szkoły neutralne – elipsa szkoły znajduje się w pobliżu punktu (100,0).
Gimnazja, w których notowany jest zarówno średni, w skali kraju,
poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętna efektywność;

Por. Serwis Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, https://serwis.oke.gda.pl/osrodki/info.php
[dostęp: 07.02.2019].
490
Por. Edukacyjna Wartość Dodana, http://www.ewd.edu.pl/ [dostęp: 07.02.2019].
489
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– szkoły sukcesu – elipsa w I ćwiartce układu współrzędnych. Gimnazja
o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania;
– szkoły wspierające – elipsa w II ćwiartce układu współrzędnych. Gimnazja
o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności;
– szkoły wymagające pomocy – elipsa w III ćwiartce układu współrzędnych.
Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności
nauczania;
– szkoły niewykorzystanych możliwości – elipsa w IV ćwiartce układu
współrzędnych. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz
niskiej efektywności nauczania.
Oprócz typów głównych wyróżnia się też typy pośrednie: szkoły o przeciętnych wynikach i niskiej lub wysokiej EWD oraz szkoły o przeciętnej
efektywności (EWD) i niskich lub wysokich wynikach egzaminacyjnych.
W tych przypadkach elipsy szkół leżą odpowiednio na osi pionowej lub
poziomej. Poniższe wykresy dowodzą, że Gimnazjum Katolickie jest szkołą
głęboko osadzoną w obszarze szkół sukcesu.

2.1. Część humanistyczna
2.1.1. Dane za okres 2006-2008
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2.1.2. Dane za okres 2007-2009

2.1.3. Dane za okres 2008-2010
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2.1.4. Dane za okres 2009-2011

2.1.5. Dane za okres 2010-2012
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2.1.6. Dane za okres 2011-2013

2.1.7. Dane za okres 2012-2014
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2.1.8. Dane za okres 2013-2015

2.1.9. Dane za okres 2014-2016
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2.1.10. Dane za okres 2015-2017

Elipsa wyników szkoły leży na prawo i wyżej niż wyniki większości
populacji (wewnętrzna, szara elipsa w centrum to wyniki 50% szkół
w województwie, zewnętrzna to wyniki 90% szkół w województwie),
zlokalizowana w I ćwiartce układu współrzędnych. Gimnazjum Katolickie
to „szkoła sukcesu” – wyniki egzaminu gimnazjalnego w ciągu ostatnich
10 lat (badane w ośmiu trzyletnich cyklach) lokują się tu znacznie powyżej
średniej, a zarazem są wyższe niż wynik oczekiwany. W latach 2006-2014 wynik szkoły, choć wysoki, pozostawał na tym samym poziomie,
jednak w kolejnych latach widoczny jest postęp osiągnięć uczniów, co jest
potwierdzeniem jakości szkoły.
Na część humanistyczną składają się wyniki egzaminu z języka polskiego
oraz historii i wiedzy o społeczeństwie. Od roku 2012, ze względu na inną
konstrukcję arkusza egzaminacyjnego, możliwe jest określenie EWD dla
języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.
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2.2. Część humanistyczna: język polski oraz historia i społeczeństwo
2.2.1. Dane za okres 2012-2014

W latach 2012-2014 Gimnazjum Katolickie uzyskało wysoką EWD
dla historii i wiedzy o społeczeństwie, natomiast niższą (choć nadal dodatnią)
EWD dla języka polskiego.
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2.2.2. Dane za okres 2013-2015
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2.2.3. Dane za okres 2014-2016
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2.2.4. Dane za okres 2015-2017

W latach 2012-2017 Gimnazjum Katolickie uzyskało wysoką EWD
dla historii i wiedzy o społeczeństwie, natomiast niższą (choć dodatnią i co
ważne rosnącą) EWD dla języka polskiego.
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2.3. Część matematyczno-przyrodnicza
2.3.1. Dane za okres 2006-2008

2.3.2. Dane za okres 2007-2009
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2.3.3. Dane za okres 2008-2010

2.3.4. Dane za okres 2009-2011
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2.3.5. Dane za okres 2010-2012

2.3.6. Dane za okres 2011-2013
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2.3.7. Dane za okres 2012-2014

2.3.8. Dane za okres 2013-2015
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2.3.9. Dane za okres 2014-2016

2.3.10. Dane za okres 2015-2017

W zakresie części matematyczno-przyrodniczej na przestrzeni lat
2006-2017 widoczny jest trwały wzrost zarówno wyników egzaminu
gimnazjalnego, jak i EWD. Coraz wyższe wyniki kolejnych trzyletnich cykli
badawczych potwierdzają trwałą pozycję Gimnazjum Katolickiego w grupie
szkół sukcesu. Wskaźnik EWD pozwala potwierdzić systematyczny postęp
osiągnięć edukacyjnych uczniów.
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2.4. Część matematyczno-przyrodnicza: matematyka
oraz przedmioty przyrodnicze
2.4.1. Dane za okres 2012-2014
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2.4.2. Dane za okres 2013-2015
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2.4.3. Dane za okres 2014-2016
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2.4.4. Dane za okres 2015-2017
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Wskaźnik EWD jest tym parametrem pomiaru dydaktycznego, który
wskazuje na realne zmiany zachodzące w wychowankach w zakresie wiedzy
i umiejętności. Z powyższych analiz wynika, że zarówno z matematyki,
jak i z przedmiotów przyrodniczych uczniowie Gimnazjum Katolickiego
uzyskują bardzo wysokie wyniki nauczania i wysokie wskaźniki EWD.
Ponadto, z obu zakresów części matematyczno-przyrodniczej obserwuje
się systematyczny postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów, co potwierdza, że Gimnazjum Katolickie jest głęboko osadzone w obszarze szkół
sukcesu.
Przyglądając się średnim wynikom egzaminu gimnazjalnego w latach
2003-2011 z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej, widać,
że Gimnazjum Katolickie osiąga znacznie wyższe efekty nauczania niż szkoły
w kraju i województwie (por. Tabela 5; Wykres 5).
Tabela 5. Gimnazjum Katolickie na tle województwa i kraju w zakresie średnich
wyników egzaminu gimnazjalnego w latach 2003-2011 z części humanistycznej
i matematyczno-przyrodniczej
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
Rok

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Gimnazjum
Katolickie

Województwo

Kraj

2003

75%

64%

63%

67%

51%

52%

2004

72%

54%

54%

72%

49%

49%

2005

79%

66%

66%

70%

49%

49%

2006

81%

60%

63%

75%

48%

48%

2007

83%

60%

63%

76%

50%

51%

2008

79%

59%

62%

87%

53%

54%

2009

80%

61%

63%

79%

51%

52%

2010

76%

58%

61%

72%

48%

48%

2011

68%

47%

51%

72%

45%

47%

Źródło: Opracowanie własne.

Gimnazjum
WojeKatolickie wództwo

Kraj
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Wykres 5. Gimnazjum Katolickie na tle województwa i kraju w zakresie średnich
wyników egzaminu gimnazjalnego w latach 2003-2011 z części humanistycznej
i matematyczno-przyrodniczej

Podobnie jak w poprzednich latach, wyniki osiągane przez uczniów
Gimnazjum Katolickiego w okresie 2012-2018 są wysokie. Na tle
województwa i kraju średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka
polskiego oraz historii i wos w Gimnazjum Katolickim są ponadprzeciętne
(por. Tabela 6; Wykres 6).
Tabela 6. Gimnazjum Katolickie na tle województwa i kraju w zakresie średnich
wyników egzaminu gimnazjalnego w latach 2012-2018 z części humanistycznej

Rok
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
język polski
historia i wos
Gimnazjum WojeWojeGimnazjum
Kraj
Katolickie wództwo
Katolickie wództwo
84%
62%
65%
84%
59%
80%
60%
62%
75%
56%
81%
64%
68%
74%
58%
78%
60%
62%
80%
63%
90%
72%
72%
77%
60%
89,50%
68%
69%
80,97%
58%
87,50%
67%
68%
79,20%
58%

Źródło: Opracowanie własne.

Kraj
61%
58%
59%
64%
60%
59%
59%
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Wykres 6. Gimnazjum Katolickie na tle województwa i kraju w zakresie średnich
wyników egzaminu gimnazjalnego w latach 2012-2018 z części humanistycznej

Również wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2012-2018 z części
matematyczno-przyrodniczej budzą uzasadnioną dumę. Przewaga w tym
zakresie nad wynikami uzyskiwanymi przez uczniów w kraju i w województwie
jest szczególnie widoczna (por. Tabela 7; Wykres 7).
Tabela 7. Gimnazjum Katolickie na tle województwa i kraju w zakresie średnich wyników egzaminu gimnazjalnego w latach 2012-2018 z części matematyczno-przyrodniczej

Rok
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
matematyka
przedmioty przyrodnicze
Gimnazjum
WojeGimnazjum WojeKraj
Kraj
Katolickie wództwo
Katolickie wództwo
84%
47%
48%
73%
49%
50%
82%
47%
48%
79%
57%
59%
81%
47%
48%
72%
51%
52%
80%
48%
48%
75%
49%
50%
84%
55%
54%
77%
55%
55%
82,20%
47%
47%
75,70%
52%
52%
81,90%
52%
52%
79,60%
55%
56%

Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres 7. Gimnazjum Katolickie na tle województwa i kraju w zakresie średnich
wyników egzaminu gimnazjalnego w latach 2012-2018 z części matematyczno-przyrodniczej

Pracowitość uczniów i skuteczność działań szkoły potwierdzają także
wyniki osiągane podczas egzaminów z języka angielskiego, tak na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Wyniki tej części egzaminu gimnazjalnego są zdecydowanie wyższej niż w kraju i województwie (por. Tabela 8;
Wykres 8).
Tabela 8. Gimnazjum Katolickie na tle województwa i kraju w zakresie średnich wyników egzaminu gimnazjalnego w latach 2012-2018 z języka obcego nowożytnego

Rok
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
Gimnazjum WojeGimnazjum
WojeKraj
Kraj
Katolickie wództwo
Katolickie wództwo
92%
62%
63%
86%
46%
46%
93%
63%
63%
84%
46%
45%
93%
66%
67%
84%
45%
46%
94%
66%
67%
88%
68%
53%
96%
74%
72%
89%
57%
54%
95,80%
66%
67%
86,10%
50%
49%
95,20%
67%
68%
89%
52%
52%

Źródło: Opracowanie własne.
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W wyniku nieustannego postępu osiągnięć edukacyjnych uczniów,
potwierdzonych wysokimi wynikami egzaminu gimnazjalnego, od roku
2017 Gimnazjum Katolickie w każdym zakresie egzaminu uzyskało 9,
najwyższy wynik w skali staninowej.

Wykres 8. Gimnazjum Katolickie na tle województwa i kraju w zakresie
średnich wyników egzaminu gimnazjalnego w latach 2012-2018 z języka obcego
nowożytnego

Wyniki EWD oraz pozycje w rankingach to informacje, które są
brane pod uwagę podczas wyboru szkoły przez uczniów. Na ich podstawie
uczniowie i rodzice uzyskują pewną wiedzę, która szkoła naucza efektywnie
i gdzie notowane są najwyższe wyniki egzaminów końcowych. Tego rodzaju
dane pojawiają się w lokalnej prasie, czego przykładem jest poniższe
zestawienie (por. Wykres 9) opublikowane w gdańskim wydaniu „Gazety
Wyborczej” z 2015 roku491.

491
Por. K. Mikołajczyk, Gimnazja trójmiejskie, które nauczają efektywnie. Ranking, https://nauka.trojmiasto.pl/Gimnazja-trojmiejskie-ktore-nauczaja-efektywnie-Ranking-n95254.html [dostęp:
17.01.2019]. Por. K. Fryc, Ranking trójmiejskich gimnazjów 2016 według EWD. Nowy Lider!, http://
trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/56,35612,20934845,tylko-u-nas-ranking-gimnazjow-2016-wedlug-ewd.html [dostęp: 17.01.2019]. Ponieważ od roku 2016/2017 nie prowadzono naboru do
gimnazjów, tego rodzaju rankingów już nie publikowano.
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Wykres 9. Efektywność nauczania w trójmiejskich gimnazjach zgodnie ze wskaźnikiem EWD (2015)
Źródło: K. Mikołajczyk, Gimnazja trójmiejskie, które nauczają efektywnie. Ranking, https://
nauka.trojmiasto.pl/Gimnazja-trojmiejskie-ktore-nauczaja-efektywnie-Ranking-n95254.
html [dostęp: 17.01.2019].

W kolejnych latach uczniowie Gimnazjum uzyskiwali coraz wyższe
wyniki zarówno podczas egzaminu gimnazjalnego, jak i według Edukacyjnej
Wartości Dodanej. Potwierdzają one jakość szkoły zdeﬁniowaną jako postęp
osiągnięć.

3. Analiza postępu osiągnięć uczniów Gimnazjum
Katolickiego EWD
Poniższe tabele potwierdzają stały postęp wyników uzyskiwanych przez
uczniów Gimnazjum Katolickiego zarówno w części humanistycznej,
jak i matematyczno-przyrodniczej. Należy podkreślić, że konstrukcja
arkusza egzaminacyjnego nie ma tutaj znaczenia. Od roku 2012, dzięki
zmianie struktury egzaminu, możliwe jest analizowanie wyników z języka
polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki i przedmiotów
przyrodniczych. W każdym z wymienionych zakresów szkoła uzyskiwała
coraz wyższe wyniki.
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3.1. Postęp wyników uzyskiwanych w części humanistycznej
3.1.1. Przedmioty humanistyczne – dane za okres 2006-2017

Legenda
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3.1.2. Historia i wiedza o społeczeństwie – dane za okres 2006-2017

Legenda
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3.1.3. Język polski – dane za okres 2006-2017

Legenda
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3.2. Postęp wyników uzyskiwanych w części matematyczno-przyrodniczej
3.2.1. Przedmioty matematyczno-przyrodnicze – dane za okres 2006-2017

Legenda
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3.2.2. Przedmioty przyrodnicze – dane za okres 2006-2017

Legenda
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3.2.3. Matematyka – dane za okres 2006-2017

Legenda

Sfera dydaktyki jest tym polem działań szkoły, na którym najłatwiej
dokonywać pomiarów, porównań i zestawień. Wyniki osiągane w Gimnazjum Katolickim im. Jana Pawła II przez dziewiętnaście lat jego
funkcjonowania sytuowały szkołę na wysokich miejscach w porównaniu do
innych szkół Trójmiasta. Czynnikiem, który niewątpliwie oddziaływał na
sukces szkoły, było stałe monitorowanie pracy dydaktycznej. Wynikające
stąd wnioski umożliwiały doskonalenie działań edukacyjnych492. Bardzo
492

Por. W. Cichosz, Ku pełni człowieczeństwa…, dz. cyt., s. 88-89.
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cieszy fakt, że spuścizna Gimnazjum Katolickiego znajduje poczesne miejsce
i kontynuację w działalności Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana
Pawła II. Tak jak przed laty na fundamencie Liceum powstało Gimnazjum,
tak w dobie aktualnej reformy edukacyjnej z powodzeniem krystalizuje się
i od samego początku odnosi sukcesy Szkoła Podstawowa.

:RMHZyG]NLHNRQNXUV\SU]HGPLRWRZHGODXF]QLyZV]NRá\SRGVWDZRZHM
RUJDQL]RZDQHSU]H].XUDWRULXP2ĞZLDW\Z*GDĔVNX
:ඈඃൾඐඬൽඓං.ඈඇඎඋඌ0ൺඍൾආൺඍඒർඓඇඒGZXNURWQ\ODXUHDWRUD]¿QDOLVWyZ
:ඈඃൾඐඬൽඓං.ඈඇඎඋඌ-ශඓඒൺ3ඈඅඌංൾඈODXUHDWRUD]¿QDOLVWD
:ඈඃൾඐඬൽඓං.ඈඇඎඋඌ,ඇൿඈඋආൺඍඒർඓඇඒODXUHDWRUD]¿QDOLVWyZ
:ඈඃൾඐඬൽඓං.ඈඇඎඋඌ-ශඓඒൺ$ඇංൾඅඌංൾඈ¿QDOLVWD
:ඈඃൾඐඬൽඓං.ඈඇඎඋඌ-ශඓඒൺ1ංൾආංൾർංൾඈ¿QDOLVWD
9:ඈඃൾඐඬൽඓൺ2අංආඉංൺൽൺ:ංൾൽඓඒඈĝඐංශඍඒආ-ൺඇංൾ3ൺඐඅൾ,,ODXUHDWyZ
:ඈඃൾඐඬൽඓං.ඈඇඎඋඌ%ංൻඅංඃඇඒODXUHDWL¿QDOLVWyZ
2ඬඅඇඈඉඈඅඌං.ඈඇඎඋඌ7ඐඬඋർඓൾඈ8ඒඐൺඇංൺ8ආඒඌඖඎÄ:ඒඌඉൺ
=ൺൺൽൾ´ODXUHDW
,ඇൽඒඐංൽඎൺඅඇൾ6ඓൺർඁඈඐൾ0ංඌඍඋඓඈඌඍඐൺ3ඈඅඌං0ඖඈൽඓංඬඐൽඈඅൺඍ
ൺඍൾඈඋංൺൽඓංൾඐർඓභඍ ,,,PLHMVFH
0ංශൽඓඒඌඓඈඅඇඒඈඇඎඋඌඅංඍൾඋൺർංÄ6ඖඈඐൾආආൺඅඈඐൺඇൾ´,,,PLHMVFHRUD]
Z\UyĪQLHQLD
:ඈඃൾඐඬൽඓං.ඈඇඎඋඌ%ංൻඅංඃඇඒlaureat
:ඈඃൾඐඬൽඓං.ඈඇඎඋඌÄĝඐංශඍඒ-ൺඇ3ൺඐൾඖ,,ං:ංൾඅංൾ7ൾආൺඍඒ´ODXUHDFL
0LVWU]RVWZR*ൽඒඇංඐඓൺඐඈൽൺർඁඉඖඒඐൺർංർඁ
3XFKDU3උൾඓඒൽൾඇඍൺ*ൽඒඇංඐඓൺඐඈൽൺർඁඉඖඒඐൺർංർඁ

O jakości pracy szkoły decyduje także indywidualne podejście nauczycieli do poszczególnych uczniów, w tym mających problemy w nauce,
którym nauczyciele proponują dodatkowe, często nieformalne, zajęcia ze
swoich przedmiotów. Odrębną opieką dydaktyczną otaczani są uczniowie
szczególnie uzdolnieni. Z myślą o nich podejmowane są dodatkowe
wysiłki nauczycieli, które mają pomóc im w osiąganiu sukcesów, w tym
w olimpiadach i konkursach przedmiotowych493.

493

Por. tenże, Formacyjna rola szkoły katolickiej, dz. cyt., s. 146.
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CZĘŚĆ V

GDYŃSKI KATOLIK
W ZESTAWIENIACH I STATYSTYKACH

N

ieodłącznym elementem szkolnego życia są zestawienia i statystyki. Dane do Systemu Informacji Oświatowej (SIO), listy nazwisk
w „Księgach uczniów”, listy pracowników, „Złote Księgi”, wykazy
osiągnięć to dokumenty aktualizowane w sekretariacie szkoły, uzupełniane
przez wychowawców i nauczycieli. Między innymi dzięki tej dokumentacji
możliwe było sporządzenie wykazów i aneksów ukazujących praktyczną
recepcję edukacji kościelnej w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana
Pawła II w Gdyni w 27 roku jego działalności.
Nazwisko każdego przyjętego do szkoły ucznia jest wpisywane do
odpowiedniego rejestru. Księga uczniów Gdyńskiego Liceum Katolickiego
została założona 1 września 1992 roku i zawierała dane 21 osób przyjętych
do klasy pierwszej, w której wychowawstwo objęła mgr Iwona Stanisławska.
Pierwszym uczniem zarejestrowanym w Księdze jest Bartosz Adamczyk, który
ukończył szkołę w 1996 roku pomyślnie zdanym egzaminem dojrzałości.
Dnia 1 września 1996 roku nastąpiła zmiana organu prowadzącego, którym
stała się Paraﬁa Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni. Jako
pierwsza do Księgi uczniów z dniem 1 września 1996 roku została wpisana
Agata Butkiewicz, która ukończyła Liceum w 2000 roku. W naborze na rok
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szkolny 2018/2019 ostatnim uczniem wpisanym do Księgi jest Martyna
Kaźmierczak. Tym samym w rejestrze uczniów Liceum widnieje 1161 osób.
Księga uczniów Gimnazjum Katolickiego została założona 1 września
2000 roku. Pierwszą osobą wpisaną do Księgi w roku szkolnym 2000/2001
jest Barbara Bałdyga, która ukończyła Gimnazjum w 2003 roku. Księgę
wygaszonego, na mocy reformy 2017 roku, Gimnazjum zamyka Zuzanna
Ksobiech. Od momentu powstania Gimnazjum do 9 maja 2019 roku
w poczet uczniów wpisano 1893 osoby, a Księga uczniów obejmuje dwa
obszerne tomy.
W dniu 1 września 2017 roku została założona Księga uczniów Katolickiej
Szkoły Podstawowej, którą otwiera uczennica Dominika Afeltowiecz, a ostatnim wpisanym do niej uczniem (13.05.2019) jest Wojciech Nowak.
Do chwili obecnej do Księgi wpisano 312 uczniów.

GIMNAZJUM
(1-9-2000)

ABSOLWENCI

20

–

1993/1994

33

–

1994/1995

78

–

1995/1996

99

21

1996/1997

93

21

1997/1998

92

24

1998/1999

91

23

1999/2000

108

18

2000/2001

113

11

85

–

2001/2002

90

26

175

–

2002/2003

376

113

31

263

83

2003/2004

411

143

22

268

90

ABSOLWENCI

ABSOLWENCI

1992/1993

SZKOŁA
PODSTAWOWA
(1-9-2017)

LICEUM
(1-9-1992)

ZESPÓŁ SZKÓŁ
KATOLICKICH
(1-9-2002)

ROK SZKOLNY

Tabela 9. Liczba uczniów i absolwentów szkoły w latach 1992-2019

ZESPÓŁ SZKÓŁ
KATOLICKICH
(1-9-2002)

LICEUM
(1-9-1992)

ABSOLWENCI

GIMNAZJUM
(1-9-2000)

ABSOLWENCI

SZKOŁA
PODSTAWOWA
(1-9-2017)

ABSOLWENCI
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ROK SZKOLNY
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2004/2005

444

174

57

270

90

2005/2006

446

178

57

268

88

2006/2007

446

177

62

269

91

2007/2008

446

177

56

269

87

2008/2009

449

152

55

297

90

2009/2010

476

154

62

322

94

2010/2011

473

126

34

347

112

2011/2012

486

124

55

362

109

2012/2013

495

113

36

382

128

2013/2014

500

113

30

387

124

2014/2015

514

117

46

397

127

2015/2016

522

107

35

415

133

2016/2017

519

130

34

389

134

2017/2018

562

131

35

254

146

177

–

2018/2019

549

133

58

109

109

307

91

Razem
absolwentów

909

1835

91

Uwaga: Wartości w tabeli odnoszą się do stanu na dzień 1 września danego roku szkolnego.

Przedstawiona na kolejnym wykresie (por. Wykres 10) tendencja
rozwoju szkół, wchodzących w skład Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana
Pawła II w Gdyni, obrazuje sprawne dostosowywanie się do zmieniającej
się rzeczywistości edukacyjnej (strukturalnej). O ile kwestia struktury
organizacyjnej nie sprawia większych problemów, o tyle nie można tego
powiedzieć w kwestii etatyzacji pracowników (zwłaszcza dydaktycznych).
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Wykres 10. Strategia rozwoju Zespołu Szkół Katolickich w latach 1992-2019

Do wymienionych powyżej Ksiąg wpisano dotychczas 3365 uczniów
Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II (por. Tabela 9), z czego
świadectwo ukończenia szkoły uzyskało 2835 absolwentów: Liceum – 909;
Gimnazjum – 1835 oraz Szkoły Podstawowej – 91. Bardzo cieszy fakt,
że niektórzy uczniowie, kończąc naukę w Gimnazjum, nie rozstawali się
z Katolikiem i podejmowali dalsze kształcenie w Liceum. „Księgi uczniów”
przypominają o wychowankach, którzy współtworzyli rangę i klimat szkoły.
Każdy z nich był osobą, która skupiała uwagę wychowawców i nauczycieli,
każdy z nich był jedyny, ważny i wyjątkowy. Niektórzy pozostali w pamięci
jako osoby niezwykle „pomysłowe” i urozmaicające codzienne życie szkoły,
a tym samym podnoszące adrenalinę u opiekunów (o czym teraz, po latach,
piszą w swoich wspomnieniach), inni zapisali się szczególnymi osiągnięciami
w różnych wymiarach uczniowskiej aktywności.

GDYŃSKI KATOLIK W ZESTAWIENIACH I STATYSTYKACH

1. Absolwenci Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
1996-2019494
Rocznik 1996
Wychowawca: mgr Iwona Stanisławska
1. Adamczyk Bartosz
2. Buśko Michał
3. Gotowała Anna
4. Inglot Sebastian
5. Jakubowska Beata
6. Jażewicz Monika

12. Leszczyński Krzysztof
13. Major Agnieszka
14. Piastowska Iwona
15. Parysek Paweł
16. Pienczke Anna
17. Pokorny Marcin

7. Kamieńska Karolina

18. Radziwonowicz Beata
19. Rąbalski Robert
20. Stachowiak Marek
21. Wernerowska Agnieszka

8. Karwacki Daniel
9. Kopyciński Maciej
10. Kostuch Magdalena
11. Kotowski Krzysztof

Rocznik 1997
Wychowawcy: mgr Agata Taźbierska, mgr Danuta Idczak
1. Bobryk Andrzej
2. Bielecki Maciej
3. Formella Marcin
4. Jeżewska Sylwia
5. Karasińska Klaudia
6. Kijanka Aleksandra
7. Lewakowska Małgorzata
8. Maternicka Magdalena
9. Orlikowska Iwona
10. Osiński Marcin
11. Parasiński Michał
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12. Partyka Krzysztof
13. Pikta Dorota
14. Polit Krzysztof
15. Pomykała Agnieszka
16. Puźniak Małgorzata
17. Sezonienko Piotr
18. Szynaka Michał
19. Wernerowska Monika
20. Wysiecka Małgorzata
21. Wysocki Tomasz

Dane opracowała Beata Dębicka. Pokazują stan na dzień 13 maja 2019 roku.
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Rocznik 1998
Wychowawca: mgr Piotr Lewandowski
1. Anders Agnieszka
2. Borowski Marcin
3. Brelak Simona
4. Chrzanowski Miłosz
5. Dziembowski Miłosz
6. Garstka Dominika
7. Górnisiewicz Michał
8. Grzybowski Jacek
9. Herman Magdalena
10. Jastrzębski Radosław
11. Kaczmaruk Monika
12. Kempa Adrian

13. Krogul Ewelina
14. Lewandowska Magdalena
15. Mamczyc Dariusz
16. Pawlak Leszek
17. Piaseczna Magdalena
18. Płaczkowski Paweł
19. Pundzis Anna
20. Sadowska Małgorzata
21. Świrgoń Karolina
22. Tyrakowski Sebastian
23. Ulatowska Joanna
24. Żurek Agnieszka

Rocznik 1999
Wychowawcy: mgr Agnieszka Ośkiewicz, mgr Beata Rudnik,
mgr Iwona Stanisławska
1. Bertram Emilia
2. Brzozowska Agnieszka
3. Daniluk Krzysztof
4. Derengowska Monika
5. Dobrucka Agnieszka
6. Gulbicka Małgorzata
7. Konwińska Karolina
8. Korbolewski Marcin
9. Król Łukasz
10. Liss Katarzyna
11. Manulik Krzysztof
12. Mleczewska Małgorzata

13. Niemczyk Kamila
14. Ogrodowicz Dagmara
15. Pietuszko Łukasz
16. Preyss Maciej
17. Rochoń Bartosz
18. Ryżewska Agata
19. Saracen Anna
20. Stucki Sławomir
21. Tokarska Agata
22. Tusiewicz Przemysław
23. Zgrzębski Sergiusz
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Rocznik 2000
Wychowawca: mgr Maciej Kornecki
1. Baran Agnieszka
2. Butkiewicz Agata
3. Czajkowska Julita
4. Klein Arkadiusz
5. Korbolewska Hanna
6. Kropiński Marcin
7. Kunkel Karolina
8. Kurec Agnieszka
9. Kwiatkowski Michał

10. Lehman Piotr
11. Maciejewska Joanna
12. Majer Sebastian
13. Matuszak Agnieszka
14. Parol Sebastian
15. Pruc Dobiesław
16. Szewczyk Patrycja
17. Tomaszewski Mariusz
18. Widelak Rafał

Rocznik 2001
Wychowawca: mgr Piotr Lewandowski
1. Brozio Patrycja
2. Chrzanowski Tomasz
3. Gliniewicz Agnieszka
4. Golemienko Leszek
5. Kocko Marta
6. Kowalkowska Maja

7. Lojchter Paulina
8. Mosielska Danuta
9. Popiołkiewicz Jan
10. Seroka Joanna
11. Wójcik Sabina

Rocznik 2002
Wychowawca: mgr Hanna Sobolewska
1. Adamczyk Łukasz
2. Andryszczak Izabela
3. Babij Marcin
4. Bączkiewicz Adam
5. Borys Gabriela
6. Dobrzyńska Alicja
7. Fabrycki Arkadiusz
8. Filipek Tomasz

9. Formella Bartłomiej
10. Górka Grzegorz
11. Harlak Magdalena
12. Hermann Karolina
13. Jastrzębska Aleksandra
14. Jaworska Justyna
15. Jezierny Łukasz
16. Kostecka Hanna
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17. Krasowski Jan Michał
18. Mielewczyk Kamila
19. Olejnik Maciej
20. Ostrowska Natalia
21. Piechocki Aron

22. Skrzypski Stanisław
23. Smoleński Paweł
24. Tarnowska Dorota
25. Tokarski Michał
26. Wiśniewski Bartosz

Rocznik 2003
Wychowawcy: mgr Katarzyna Szlachcikowska, mgr Iwona Stanisławska
1. Augustyniak Krystian
2. Bac Łukasz
3. Bagiński Dawid
4. Borówka Adam
5. Borówka Filip
6. Chrostowski Piotr
7. Fabrycki Piotr
8. Grabowski Piotr
9. Hinz Joanna
10. Jaworska Małgorzata
11. Jaworska Monika
12. Kluszczyńska Sonia
13. Kowalczyk Małgorzata
14. Krzyżanowska Agnieszka
15. Kula Anna
16. Lejchter Piotr

17. Mościenica Filip
18. Mrozowski Michał
19. Musiela Agata
20. Osowicki Jakub
21. Otremba Maria
22. Pasek Łukasz
23. Peta Łukasz
24. Piontek Agnieszka
25. Radacka Emilia
26. Radomska Mariola
27. Robak Anna
28. Rzeszótko Magdalena
29. Siewert Agnieszka
30. Tomaszewska Joanna
31. Więckowska Magdalena

Rocznik 2004
Wychowawcy: mgr Agnieszka Majsterek, mgr Iwona Buława
1. Bieszk Karolina
2. Bieszk Katarzyna
3. Butkiewicz Aleksandra
4. Charmułowicz Marcin
5. Gerigk Monika

6. Grabowski Paweł
7. Halama Marta
8. Halama Monika
9. Kokoszka Iwona
10. Krasowski Andrzej
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11. Król Piotr
12. Laszkiewicz Marta
13. Łąkowski Łukasz
14. Maciejewski Marek
15. Marcińczyk Joanna
16. Mayer Maria
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17. Olszewski Marcin
18. Robakowska Agnieszka
19. Romiszewski Bartosz
20. Szcześniak Joanna
21. Wojciechowski Kamil
22. Żmudzińska Barbara

Rocznik 2005
Wychowawcy: mgr Maria Danuta Szymańska, mgr Bożena Zdebska,
mgr Agnieszka Frączyk
1. Armatowska Monika
2. Bac Anna
3. Baranowska Magda
4. Betiuk Dariusz
5. Bubel Sławomir
6. Chutkowska Bernadetta
7. Czeran Daria
8. Dampc Anna
9. Dampc Justyna
10. Dembińska Karolina
11. Dębicki Bartosz
12. Dobrzański Sławomir
13. Dudek Joanna
14. Gilbert Anna
15. Gleinert Anna
16. Górny Maciej
17. Grzegorek Alicja
18. Gustowska Anna
19. Iniec Natalia
20. Jaworska Patrycja
21. Jędrzejczak Iga
22. Kacperski Maciej
23. Karasiński Przemysław

24. Kasprzyk Dariusz
25. Kępczyńska Milena
26. Klass Joanna
27. Konkol Monika
28. Krzysztofik Dominika
29. Kuczmańska Małgorzata
30. Łapiński Mateusz
31. Majcher Tomasz
32. Malinowska Kamila
33. Matuszak Mateusz
34. Misztela Magdalena
35. Mydłowska Anna
36. Nowacka Karolina
37. Ostojski Tomasz
38. Petta Tomasz
39. Pędzikiewicz Małgorzata
40. Pietrzyk Anna
41. Porębska Małgorzata
42. Potocka Kamila
43. Przedlacka Kinga
44. Przygoda Agnieszka
45. Rogocki Adrian
46. Roszczyniała Marek

308

WYCHOWANIE INTEGRALNE
PRAKTYCZNA RECEPCJA GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JANA PAWŁA II W GDYNI 1992-2019

47. Rudak Karolina
48. Sokołowska Karolina
49. Stefańska Patrycja
50. Suwała Jarosław
51. Szotyńska Katarzyna
52. Szymkowiak Adam

53. Tartas Marcin
54. Tusk Anna
55. Warchhold Aleksandra
56. Waszak Dominika
57. Wojtanowska Maria

Rocznik 2006
Wychowawcy: mgr Magdalena Dułak, mgr Barbara Rybińska
1. Bysikiewicz Agata
2. Cabała Michał
3. Denc Paweł
4. Frączyk Paweł
5. Gabas Dorota
6. Głombiowski Andrzej
7. Golec Karolina
8. Gościcka Sara
9. Grabowska Daria
10. Gregorczyk Paulina
11. Gutowska Monika
12. Gutteter Krzysztof
13. Hebel Marlena
14. Karska Natalia
15. Kąkolewski Jarosław
16. Kiełpiński Michał
17. Kierek Marta
18. Kiljańska Klaudyna
19. Knaak Wojciech
20. Kos Maria
21. Kretschmer Magdalena
22. Krupa Tomasz
23. Kruszyńska Magdalena
24. Krzych Mateusz

25. Lepak Monika
26. Lewandowski Jarosław
27. Libert Marcin
28. Łasińska Patrycja
29. Majchrzak Hanna
30. Makiła Natalia
31. Metzger Mateusz
32. Miklaszewicz Marcin
33. Miszewski Roch
34. Musiał Łukasz
35. Ostrowska Jolanta
36. Paczoska Kamila
37. Papke Michał
38. Pisula Damian
39. Płuciennik Bartłomiej
40. Pogodzińska Justyna
41. Polichnowski Michał
42. Prelińska Katarzyna
43. Pstrągowska Aleksandra
44. Ramotowski Paweł
45. Roda Sara
46. Romiszewski Michał
47. Rychter Agnieszka
48. Rydzykowska Joanna
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49. Sielicki Łukasz
50. Słowińska Dominika
51. Snarski Wojciech
52. Sobczyńska Agnieszka
53. Stańczyk Szymon

54. Stefanowska Małgorzata
55. Szczepańska Magda
56. Wawryków Tomasz
57. Wysocki Grzegorz

Rocznik 2007
Wychowawcy: mgr Hanna Sobolewska, mgr Agnieszka Frączyk,
mgr Dariusz Kruca
1. Belczewski Przemysław
2. Bigott Aleksandra
3. Borkowska Agnieszka
4. Borysiewicz Marcin
5. Bucoń Michał
6. Cerkaski Jan
7. Choczyński Piotr
8. Frydrych Damian
9. Gielniak Zuzanna
10. Gutowska Małgorzata
11. Hanowska Aleksandra
12. Jarzębińska Natalia
13. Jastrzębowska Natalia
14. Jaszczerska Justyna
15. Kila Marta
16. Klass Agnieszka
17. Kontna Dominika
18. Kowalczyk Klaudia
19. Kowalczyk Łukasz
20. Kowalczyk Maria
21. Kruszyński Szymon
22. Kubicka Sandra
23. Lauda Marta
24. Lebkuchen Piotr

25. Lipka Sylwia
26. Maliszewska Anna
27. Mańkowski Jakub
28. Michalski Tomasz
29. Mikucińska Aleksandra
30. Nawrot Mateusz
31. Niewola Sylwia
32. Nowak Mikołaj
33. Nowak Monika
34. Nowecki Kamil
35. Ochnik Alicja
36. Ossowicki Wojciech
37. Pawlak Małgorzata
38. Pawłowska Agnieszka
39. Pawłuszyński Łukasz
40. Pluta Anna
41. Romanowska Beata
42. Rosicka Katarzyna
43. Ruszniak Maria
44. Rzeszutek Marcin
45. Sawczuk Angelika
46. Sierżęga Katarzyna
47. Skowron Agnieszka
48. Sladeczek Damian
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49. Szymańska Agnieszka
50. Śrubka Mateusz
51. Trella Wioleta
52. Wardzyńska Ewa
53. Więcław Sebastian
54. Wiśniewska Małgorzata
55. Wojciechowski Krystian

56. Wojewoda Magdalena
57. Wolschon Beata
58. Wójcik Miriam
59. Wrocławska Julita
60. Wróblewska Natalia
61. Wulgaris Piotr
62. Zgrajka Magdalena

Rocznik 2008
Wychowawcy: mgr Danuta Koleśniak, mgr Maciej Meller
1. Babski Łukasz
2. Brzeziński Paweł
3. Brzozowska Natalia
4. Bucoń Bartosz
5. Cabała Marcin
6. Cieślak Agnieszka
7. Czerwińska Magdalena
8. Dampc Emilia
9. Denc Marcin
10. Drabarczyk Marta
11. Ellwart Tacjana
12. Fudala Mateusz
13. Gałązka Magda
14. Garska Maria
15. Grubba-Szreder Ksawery
16. Jankowski Dominik
17. Jastrzębska Katarzyna
18. Jeż Łukasz
19. Karol Magdalena
20. Karski Kamil
21. Kaszubowska Karolina
22. Kila Błażej
23. Klecor Leszek

24. Klein Natalia
25. Klepadło Aleksandra
26. Kłodziński Rafał
27. Korcz Aleksandra
28. Kornowicz Michał
29. Kurczyński Ariel
30. Malinowska Joanna
31. Marjak Anna
32. Matusik Patrycja
33. Michalski Michał
34. Mydlak Piotr
35. Pietrzak Łukasz
36. Popek Marcin
37. Przybylska Monika
38. Raczyński Wojciech
39. Rudek Marta
40. Sierżęga Michał
41. Stelmaszuk Mateusz
42. Strągowska Iwona
43. Sułkowska Barbara
44. Suska Kamil
45. Szmidt Aleksandra
46. Szrajer Anna
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47. Śmiglak Krzysztof
48. Uzarska Ewa
49. Wachowicz Monika
50. Wardzyńska Małgorzata
51. Wlaź Katarzyna
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52. Wojciechowski Paweł
53. Wojtasik Martyna
54. Zapała Katarzyna
55. Zgrajka Marta
56. Żmudziński Tomasz

Rocznik 2009
Wychowawcy: mgr Magdalena Dułak, mgr Katarzyna Straszkiewicz
1. Bigott Karolina
2. Budzisz Paweł
3. Czajkowski Michał
4. Dąbkowski Piotr
5. Dębiec Daria
6. Droździel Wojciech
7. Dzikowska Kornelia
8. Gancarczyk Robert
9. Głowacka Paula
10. Górna Aleksandra
11. Grabowska Aleksandra
12. Grylak Anna
13. Januszewski Tomasz
14. Joniec Marcin
15. Kleinszmidt Anna
16. Kruk Agnieszka
17. Lewandowska Paulina
18. Łęgocki Adrian
19. Łoś Dorota
20. Maćkowiak Kacper
21. Nawrot Marek
22. Ogrodnik Tomasz
23. Osica Bartosz
24. Pega Joanna
25. Peta Tomasz

26. Piątkowski Marek
27. Płuciennik Sylwia
28. Prieba Wojciech
29. Pyśk Tomasz
30. Rudak Natalia
31. Ryterski Piotr
32. Rządkowska Magda
33. Schwan Bartosz
34. Sierakowska Paulina
35. Sitek Karolina
36. Skowron Natalia
37. Słomka Agnieszka
38. Smętek Michał
39. Sobolewski Łukasz
40. Sokołowska Agata
41. Synoracka Marta
42. Szczepaniak Agnieszka
43. Szrot Kamila
44. Szymichowska Anna
45. Trowska Miranda
46. Walęsiak Filip
47. Wałęka Dawid
48. Wardyński Marek
49. Wilińska Joanna
50. Wódkowska Anna
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51. Zabłocka Aleksandra
52. Zajączkowska Agnieszka
53. Zakrzewski Michał

54. Zalewska Joanna
55. Żebrowska Natalia

Rocznik 2010
Wychowawcy: mgr Magdalena Wąsik-Kowalska, mgr Alina Wandtke,
mgr Renata Stolarczyk
1. Bartusz Adam
2. Bladowski Tomasz
3. Boike Klaudia
4. Boryna Katarzyna
5. Ceynowa Anna
6. Chmielowiec Katarzyna
7. Choiński Robert
8. Cierzniak Szymon
9. Ciesielski Roman
10. Częścik Anna
11. Dmochowska Marta
12. Dudulska Edyta
13. Figat Kaja
14. Gawlik Justyna
15. Gawrońska Katarzyna
16. Glaesmann Adrianna
17. Gloza Małgorzata
18. Górak Weronika
19. Grubba Magdalena
20. Hałas Natalia
21. Hanyż Agnieszka
22. Hinc Marta
23. Jamiołkowska Anna
24. Jelińska Agnieszka
25. Kaleta Sara
26. Klimczak Joanna

27. Korowajczyk Marta
28. Krawczyk Jakub
29. Kula Joanna
30. Lesiecka Agata
31. Lichnerowicz Aurelia
32. Łacheta Ewa
33. Łobocka Agata
34. Marjak (Marjakova) Maria
35. Mądrzyński Kamil
36. Myszewski Bartłomiej
37. Natywo Marta
38. Oleśkiewicz Agnieszka
39. Paul Olga
40. Pitrowski Krzysztof
41. Plaga Karolina
42. Pobłocki Damian
43. Przybek Karolina
44. Pszczolińska Magdalena
45. Pyza Aleksandra
46. Ropela Dominika
47. Samul Karolina
48. Sierżęga Wojciech
49. Sikora Agnieszka
50. Sitek Sonia
51. Sowa Michał
52. Symber Justyna
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53. Szczotka Jakub
54. Śrubka Michał
55. Tatarata Tomasz
56. Tomczak Anna
57. Tuzimek Michał

58. Walczuk Marta
59. Wieczyński Damian
60. Wojtaszak Marcin
61. Żaboklicki Aleksander
62. Żal Magdalena

Rocznik 2011
Wychowawca: mgr Dariusz Kruca
1. Andrzejczak Bartosz
2. Baldys Monika
3. Baranowska Magdalena
4. Baranowski Artur
5. Bielak Bartosz
6. Budzisz Tomasz
7. Chromiec Agnieszka
8. Cichy Aleksandra
9. Długoński Oskar
10. Gwizdała Piotr
11. Heliński Patryk
12. Jachim Katarzyna
13. Janicki Michał
14. Januszewska Emilia
15. Jaszczerska Julia
16. Kawa Tobiasz
17. Kościelski Michał

18. Kotas Ewa
19. Łacheta Anna
20. Ostrowski Arkadiusz
21. Pietrzak Mateusz
22. Pogorzelski Paweł
23. Polmański Marcin
24. Reich Aneta
25. Rułkowski Piotr
26. Stanek Adrian
27. Stanek Sebastian
28. Terepka Aleksandra
29. Trędowicz Agnieszka
30. Walczuk Katarzyna
31. Wiśniewska Ewelina
32. Wołczyński Łukasz
33. Woźniak Dawid
34. Zandecka Aleksandra

Rocznik 2012
Wychowawcy: mgr Maciej Kornecki, mgr Maciej Meller
1. Barański Adrian
2. Boike Maciej
3. Brodzik Michał
4. Bruhn Paweł

5. Bujała Paulina
6. Bysikiewicz Adam
7. Ceynowa Agata
8. Chruścińska Sara
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9. Czerwiński Jakub
10. Daniluk Paulina
11. Dmochowska Natalia
12. Drewek Iga
13. Geremek Radosław
14. Gez Małgorzata
15. Gloza Ignacy
16. Głuszczak Marek
17. Jakubowski Grzegorz
18. Janiszewska Klaudia
19. Jasieńska Anna
20. Jaskulska Anna
21. Jaśkiewicz Andrzej
22. Kalinowska Diana
23. Koszucka Karolina
24. Kudirka Wojciech
25. Lizakowska Patrycja
26. Łacheta Dominika
27. Łoś Barbara
28. Marszewski Jakub
29. Milewska Karolina
30. Motyl Mariusz
31. Niewiedziała Robert
32. Olech Hanna

33. Olszewska Sandra
34. Oraczko Agnieszka
35. Paczyński Maciej
36. Piasek Anna
37. Pobłocki Piotr
38. Prabucka Dominika
39. Przyjemski Mateusz
40. Raczkowski Maciej
41. Raszewska Dominika
42. Reich Monika
43. Roszczyniała Szymon
44. Rząd Mateusz
45. Skelnik Marta
46. Skowroński Dariusz
47. Sledz Aleksandra
48. Sobolewski Aleksander
49. Szeliga Adrianna
50. Szumotalska Joanna
51. Szwarc Mateusz
52. Szymikowski Adam
53. Świderski Marcin
54. Tetzlaff Natalia
55. Wróblewska Julia

ROCZNIK 2013
Wychowawca: MGR MAGDALENA DUŁAK
1. Baldys Paulina
2. Bejrowska Natalia
3. Ceklarz Elżbieta
4. Dziedziul Julia
5. Forc Klaudia
6. Gacki Jakub

7. Grinholc Kamil
8. Hamera Monika
9. Jankowska Karolina
10. Jeż Karolina
11. Klicki Arkadiusz
12. Kotas Paulina
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13. Kozak Miriam
14. Kryger Damian
15. Maciołek Agnieszka
16. Matuszczak Agnieszka
17. Mazurowski Maciej
18. Musiałowski Michał
19. Nowakowska Monika
20. Paterski Karol
21. Reich Anna
22. Ryba Agnieszka
23. Rybicka Justyna
24. Rydz Nicole

25. Sell Marta
26. Stephan Magdalena
27. Stobiński Mikołaj
28. Szczepańska Marta
29. Szewczuk Natalia
30. Szwarc Bartosz
31. Tetzlaff Łukasz
32. Walczak Mikołaj
33. Wałęka Aleksandra
34. Wandtke Anna
35. Zamojski Michał
36. Zerka Adriana

Rocznik 2014
Wychowawca: mgr Alina Wandtke
1. Andrulewicz Jan
2. Barański Krzysztof
3. Bruska Ewa
4. Ceynowa Piotr
5. Daniel Adam
6. Darłak Klaudia
7. Dziadkiewicz Adam
8. Giełdzik Piotr
9. Grabowska Marcelina
10. Grabowski Mateusz
11. Hejmowska Zuzanna
12. Kossowska Magdalena
13. Laukienicka Elżbieta
14. Lubocki Marcin
15. Łacheta Małgorzata

16. Magierek Patrycja
17. Matuszczak Tomasz
18. Michalik Alicja
19. Mierzejewska Dominika
20. Pyszyńska Martyna
21. Pytlik Małgorzata
22. Sioja Kamila
23. Skrzypińska Paulina
24. Smarzyńska Joanna
25. Stus Dariusz
26. Szewczuk Klaudia
27. Weber Joanna
28. Woźniarski Szymon
29. Wrosz Klaudia
30. Zeglarska Anna
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Rocznik 2015
Wychowawca: mgr Mariusz Augustynowicz, mgr Paweł Zajkowski
1. Bartusch Weronika
2. Bartuś Marta
3. Bigott Martyna
4. Bojanowski Maciej
5. Borkowski Jakub
6. Cajdler Karol
7. Ceynowa Paweł
8. Chylewska Agnieszka
9. Cisowska Magdalena
10. Dmochowska Joanna
11. Dudkowiak Jakub
12. Dudulska Karolina
13. Dziedziul Jędrzej
14. Glama Kinga
15. Hundsdorff Aleksandra
16. Jezierska Marta
17. Koleśniak Milena
18. Koszałka Szymon
19. Kowalewski Paweł
20. Kowalik Antoni
21. Kręt Kamil
22. Kubacki Marcin
23. Kukla Wojciech

24. Kulig Anna
25. Łacheta Kinga
26. Memmel Aleksandra
27. Miklaszewicz Szymon
28. Musiałowski Kamil
29. Ostręga Aleksandra
30. Paczyński Mateusz
31. Piepiórka Magdalena
32. Przybysz Szymon
33. Rieger Magda
34. Rozmysłowicz Marzena
35. Rząd Paweł
36. Solis Izabela
37. Sprenger Weronika
38. Szczepańska Natalia
39. Szczepański Wojciech
40. Szłapka Marta
41. Szyszkowska Kinga
42. Wiśniewski Karol
43. Wojciechowska Olga
44. Wysocka Marta
45. Zienkiewicz Klara
46. Żarkiewicz Laura

Rocznik 2016
Wychowawca: mgr Krzysztof Pękala
1. Andrulewicz Małgorzata
2. Andrzejewski Jan
3. Bielang Piotr
4. Budny Paweł

5. Ceranowski Kordian
6. Chytła Bartłomiej
7. Cichocka Katarzyna
8. Czeran Dagmara
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9. Fudali Adam
10. Gierowski Jakub
11. Jachim Karolina
12. Januszewska Marta
13. Kierejsza Alicja
14. Krupińska Marta
15. Kwapisz Bartosz
16. Litzbarska Karolina
17. Majchrzak Katarzyna
18. Malara Justyna
19. Michalska Weronika
20. Moskal Anna
21. Pańczyk Izabela
22. Paszak Błażej

23. Rak Piotr
24. Rusiecka Grażyna
25. Rybińska Marta
26. Rząd Szymon
27. Sikora Maria
28. Smardz Pamela
29. Szoja Mikołaj
30. Treppner Jan
31. Wasielewska Dominika
32. Wawryków Maria
33. Winnik Karolina
34. Znosko Szymon
35. Żuczek Klaudia

Rocznik 2017
Wychowawca: mgr Maciej Kornecki
1. Bejrowska Monika
2. Ceynowa Agata
3. Ceynowa Jakub
4. Czapiewski Maciej
5. Czarnyszewicz Agata
6. Dułak Patryk
7. Gesse Filip
8. Gliszczyńska Agnieszka
9. Grudzińska Beata
10. Horodecki Jan
11. Kot Ryszard
12. Kowara Wiktoria
13. Król Maciej
14. Kurkowski Mateusz
15. Kuziemski Paweł
16. Lange Marta
17. Łacheta Maria

18. Mendykowski Adam
19. Nasierowska Katarzyna
20. Natzke Oliwia
21. Pawłowska Dominika
22. Reiwer Weronika
23. Sławiński Jan
24. Stępień Jakub
25. Szwarc Bartłomiej
26. Truszkowski Bartłomiej
27. Tryzna Piotr
28. Tutkowska Agnieszka
29. Wawrzyniak Maria
30. Wiszecka Agata
31. Witczak Magdalena
32. Wojdat Karina
33. Wolska Magdalena
34. Ziemian Marek
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Rocznik 2018
Wychowawca: ks. Jakub Zinka
1. Andrulewicz Piotr
2. Bartnicka Malwina
3. Bartusch Marek
4. Borzym Katarzyna
5. Drwal Szymon
6. Dudkowiak Filip
7. Fedorowicz Jakub
8. Fudali Krystian
9. Glama Marzena
10. Głogowski Adam
11. Herner Łukasz
12. Jaremczuk Zofia
13. Jasieński Krzysztof
14. Jatkowska Karolina
15. Kacprzycki Piotr
16. Kaleta Julia
17. Kowalkowska Faustyna
18. Kruca Aleksandra

19. Krysiak Mikołaj
20. Kwiatkowski Dominik
21. Lewczuk Patrycja
22. Łochowska Aleksandra
23. Milczek Szymon
24. Mróz Przemysław
25. Pawłowski Konrad
26. Pluciński Tomasz
27. Smolec Weronika
28. Sochacka Marta
29. Styn Paweł
30. Wandtke Magdalena
31. Wojewoda Ryszard
32. Wontka Katarzyna
33. Ząbkiewicz Zofia
34. Zdziarski Łukasz
35. Zwoliński Krzysztof

Rocznik 2019
Wychowawca: mgr Krzysztof Pękala, mgr Krystyna Szlachta
1. Bańdo Weronika
2. Bedra Jakub
3. Błaszak Karolina
4. Błaszkiewicz Barbara
5. Bryłka Benita
6. Butkiewicz Zuzanna
7. Butowska Anna
8. Chałubiński Szymon
9. Cisowska Aleksandra
10. Dettlaff Wojciech
11. Dmochowski Krzysztof

12. Drążkiewicz Michał
13. Dulas Wiktoria
14. Dułak Miłosz
15. Ellwart Jakub
16. Fedyk Anna
17. Filar Tymoteusz
18. Horodecka Maria
19. Hundsdorff Alicja
20. Jakubaszek Aleksandra
21. Kahsin Aleksander
22. Kania Michalina
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23. Kocoń Kamila
24. Krasoń Mateusz
25. Krzyszycha Zuzanna
26. Kuras Piotr
27. Kurowska Weronika
28. Labuda Julia
29. Leżohupski Dominik
30. Łacheta Bogumiła
31. Łuczkiewicz Maksymilian
32. Majoch Marek
33. Michalska Dominika
34. Moskal Zuzanna
35. Olbromski Jakub
36. Pacholski Jakub
37. Plenikowski Jan
38. Płoska Marta
39. Prejc Ignacy
40. Raywer Julia

41. Rudek Kacper
42. Rusak Martyna
43. Rybiński Mateusz
44. Ryplewicz Michał
45. Sarnowska Julia
46. Sawicki Adrian
47. Sawicki Mateusz
48. Stasiak Zuzanna
49. Surowiec Joachim
50. Szefka Kinga
51. Szymanowski Fabian
52. Ślifierz Kacper
53. Terech Julia
54. Tryzna Grzegorz
55. Wasiołek Paulina
56. Wróblewski Miłosz
57. Zdybel Agnieszka
58. Żołnowski Jerzy

Tomasz Chrzanowski (1982-1999)

Joanna Maciejewska (1981-2000)
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2. Absolwenci Gimnazjum Katolickiego w latach 2003-2019

Rocznik 2003
Wychowawcy: mgr Genowefa Lemańczyk / mgr Magdalena Kowalska
/ mgr Piotr Malecha
1. Adamczuk Łukasz
2. Bałdyga Barbara
3. Biegańska Agnieszka
4. Bieszke Sandra
5. Borodziuk Natalia
6. Bysikiewicz Agata
7. Cabała Michał
8. Ciota Piotr
9. Czupowska Małgorzata
10. Domaradzka Paulina
11. Frączyk Paweł
12. Gałązka Patrycja
13. Gałek Bartosz
14. Gantkowska Dorota
15. Gawlik Urszula
16. Głodowska Aleksandra
17. Gościcka Sara
18. Grabowska Daria
19. Gregorczyk Paulina
20. Grigorjew Piotr
21. Gruba Aleksandra
22. Gutteter Krzysztof
23. Hajdrych Julia
24. Hej Agnieszka

25. Hubert Julia
26. Illa Andrzej
27. Jarzębińska Natalia
28. Jurek Andrzej
29. Kaczmarek Sandra
30. Kaiser Karol
31. Karska Natalia
32. Kelm Michał
33. Kiełpiński Michał
34. Kierek Marta
35. Kiljańska Klaudyna
36. Kos Maria
37. Kozłowska Katarzyna
38. Krupa Tomasz
39. Kurzynka Agnieszka
40. Lewandowski Jarosław
41. Lewińska Dorota
42. Libert Marcin
43. Łęgowski Mateusz
44. Malinowska Weronika
45. Maruszak Maria
46. Metzger Mateusz
47. Miklaszewicz Marcin
48. Misztela Ewelina

GDYŃSKI KATOLIK W ZESTAWIENIACH I STATYSTYKACH

49. Mokrzan Damian
50. Mrula Justyna
51. Murawski Przemysław
52. Musiał Łukasz
53. Oprzałek Agnieszka
54. Papke Michał
55. Pęksyk Paulina
56. Piesik Laura
57. Pisula Damian
58. Płuciennik Bartłomiej
59. Pstrągowska Aleksandra
60. Ramotowski Paweł
61. Roda Sara
62. Rokicki Piotr
63. Romanowska Natalia
64. Romiszewski Michał
65. Rychter Agnieszka
66. Rydzkowska Joanna

67. Sielicki Łukasz
68. Silny Jarosław
69. Słowińska Dominika
70. Smentoch Karolina
71. Snarski Wojciech
72. Stańczyk Szymon
73. Suchocka Monika
74. Szczepańska Magda
75. Szczepański Patryk
76. Szulist Krzysztof
77. Wawryszuk Katarzyna
78. Wątła Dorota
79. Wilczewska Karolina
80. Wojciechowska Katarzyna
81. Wysocki Grzegorz
82. Zagórska Magdalena
83. Żelazny Paweł

Rocznik 2004
Wychowawcy: mgr Dariusz Kruca / mgr Elżbieta Frączyk
/ mgr Edyta Olek i mgr Krzysztof Jan Kwiatkowski
1. Abram Monika
2. Baszanowska Sandra
3. Belczewski Przemysław
4. Biegańska Marta
5. Borkowska Agnieszka
6. Borysiewicz Marcin
7. Bruska Julianna
8. Brzozowska Magdalena
9. Bucoń Michał

10. Butowska Karolina
11. Cerkaski Jan
12. Cieśla Weronika
13. Czaplewska Anna
14. Czarnecka Monika
15. Frydrych Damian
16. Gadzińska Monika
17. Gajewska Małgorzata
18. Gerigk Dominika
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19. Grochowska Katarzyna
20. Hamsik Dagmara
21. Jaks Dagmara
22. Jankowski Radosław
23. Kaczorowska Katarzyna
24. Kieńć Kamil
25. Klecor Alicja
26. Kontna Dominika
27. Kowalczyk Klaudia
28. Kowalska Natalia
29. Kristiansen Aleksandra
30. Kreft Maksymilian
31. Kryszczak Magdalena
32. Kubicka Sandra
33. Kucharczyk Łukasz
34. Kucharczyk Mateusz
35. Kuschel Anna
36. Kwiatkowska Agnieszka
37. Lauda Marta
38. Lebkuchen Piotr
39. Lipińska Anna
40. Lipka Sylwia
41. Maliszewska Anna
42. Mańkowski Jakub
43. Mikucińska Aleksandra
44. Mischke Aleksandra
45. Naróg Agata
46. Niewola Sylwia
47. Nowecki Kamil
48. Ochnik Alicja
49. Ogrodniczuk Marta
50. Okulska Natalia
51. Ossowicki Wojciech
52. Pałubicka Marta
53. Pawełkiewicz Joanna
54. Pawlak Małgorzata

55. Pawłuszyński Łukasz
56. Pluta Anna
57. Płotka Patrycja
58. Przewoźniak Katarzyna
59. Rączka Łukasz
60. Rączka Marlena
61. Recka Justyna
62. Reiter Szymon
63. Rosicka Katarzyna
64. Rulaff Anna
65. Ruszniak Maria
66. Ryńska Iwona
67. Rzeszutek Marcin
68. Samp Magdalena
69. Sawczuk Angelika
70. Sierżęga Katarzyna
71. Siewert Monika
72. Skowron Agnieszka
73. Sladeczek Damian
74. Słabicki Adam
75. Słowiński Michał
76. Spichalski Marcin
77. Spychalska Małgorzata
78. Szulc Agnieszka
79. Szymańska Agnieszka
80. Waleski Konrad
81. Wardzyńska Ewa
82. Wierzbicka Kornelia
83. Więcław Sebastian
84. Witkowski Adam
85. Wojewoda Magdalena
86. Wójcik Miriam
87. Wrocławska Julita
88. Wróblewska Natalia
89. Zawiszewski Paweł
90. Zgrajka Magdalena
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Rocznik 2005
Wychowawcy: mgr Krzysztof Sulkowski / mgr Krzysztof Pękala
/ mgr Maciej Kornecki
1. Aleksiak Dobrawa
2. Balana Joanna
3. Braun Agata
4. Brykała Agnieszka
5. Brzeziński Paweł
6. Brzozowska Natalia
7. Bucoń Bartosz
8. Bury Ewelina
9. Cabała Marcin
10. Chałupka Zofia
11. Chludziński Jędrzej
12. Cierocka Marta
13. Cieślak Agnieszka
14. Czaja Jakub
15. Czarnowska Julia
16. Czerska Aleksandra
17. Czerwińska Alicja
18. Czerwińska Magdalena
19. Czerwiński Michał
20. Denc Marta
21. Dębicki Paweł
22. Drabarczyk Marta
23. Gałązka Magda
24. Garska Maria
25. Grec Agnieszka
26. Grylak Anna
27. Grzywaczewska Karolina
28. Hałenda Maria
29. Herdzik Krzysztof
30. Hubiński Andrzej

31. Jabłoński Mateusz
32. Jastrzębska Katarzyna
33. Jeż Łukasz
34. Karol Magdalena
35. Karski Kamil
36. Kila Błażej
37. Klepadło Aleksandra
38. Kłodziński Rafał
39. Kornowicz Michał
40. Kownacka Nikoletta
41. Krawczak Stanisław
42. Kuchniak Natalia
43. Kurczyński Ariel
44. Kwarciak Jolanta
45. Lal Łukasz
46. Lejman Martyna
47. Leśniewska Patrycja
48. Lewandowski Jacek
49. Lis Marta
50. Litwinko Marta
51. Maszota Weronika
52. Mieszkowska Marta
53. Młynarczyk Marta
54. Murzyńska Anna
55. Mydlak Piotr
56. Nowicka Magdalena
57. Oszczudłowska Natalia
58. Paterski Michał
59. Piesik Joanna
60. Pietrzak Łukasz
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61. Prabucki Rafał
62. Przybylska Monika
63. Raczyński Wojciech
64. Rosłanek Małgorzata
65. Rudek Marta
66. Rychter Monika
67. Sierżęga Michał
68. Skura Aleksandra
69. Sokołowski Szymon
70. Stelmaszczuk Mateusz
71. Strągowska Alicja
72. Strągowska Iwona
73. Sułkowska Barbara
74. Szmidt Aleksandra
75. Szrajer Anna

76. Szugalska Kamila
77. Szuta Kinga
78. Uzarska Ewa
79. Walder Piotr
80. Wardzyńska Małgorzata
81. Wasielewska Paulina
82. Wendt Monika
83. Wieczerzycki Łukasz
84. Wieczorek Anna
85. Wojtasik Martyna
86. Zamojska Joanna
87. Zapała Katarzyna
88. Zgrajka Marta
89. Żmudziński Tomasz
90. Żurkiewicz Maria

Rocznik 2006
Wychowawcy: mgr Magdalena Wąsik-Kowalska / mgr Katarzyna
Szlachcikowska / mgr Ewa Prokop
1. Bednarek Daria
2. Bielak Piotr
3. Bigott Karolina
4. Bohdanowicz Małgorzata
5. Brzezińska Anna
6. Brzeziński Karol
7. Budzisz Paweł
8. Czubek Monika
9. Dębicka Marta
10. Droździel Wojciech
11. Gaj Małgorzata
12. Gierszewska Barbara
13. Głowacka Paula
14. Górna Aleksandra

15. Hajdel Julia
16. Hapka Dominika
17. Januszewski Tomasz
18. Joniec Marcin
19. Kabała Klaudia
20. Kamińska Marta
21. Kawko Magdalena
22. Klajman Natalia
23. Kleinszmidt Anna
24. Kodroń Katarzyna
25. Kołaczek Krzysztof
26. Konkel Mariusz
27. Kowalczyk Jan
28. Kuplińska Małgorzata
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29. Lewandowska Paulina
30. Łoś Dorota
31. Łowicka Karolina
32. Maćkowiak Kacper
33. Marciniak Bartosz
34. Mateja Kamila
35. Miśkowiec Katarzyna
36. Muża Dawid
37. Nowak Karolina
38. Ociesa Bartosz
39. Olszewska Magdalena
40. Osica Bartosz
41. Pałubicki Szymon
42. Pankau Monika
43. Pawłowski Łukasz
44. Pega Joanna
45. Piątkowski Marek
46. Płotka Alicja
47. Podsiadły Wiktor
48. Płuciennik Sylwia
49. Pulkowski Bartosz
50. Pyśk Tomasz
51. Ratowska Karolina
52. Rejek Wiktor
53. Rogulski Wojciech
54. Różański Radosław
55. Rulaff Maria
56. Ryński Adam
57. Rządkowska Magda
58. Samól Anna

59. Schwan Bartosz
60. Sitek Karolina
61. Skopińska Anita
62. Skowron Natalia
63. Słomka Agnieszka
64. Sobczyk Magdalena
65. Sobolewski Łukasz
66. Sokołowska Agata
67. Stankiewicz Stefania
68. Stenka Izabela
69. Stępnicka Magdalena
70. Strojecka Patrycja
71. Strzyżewski Łukasz
72. Sulkowska Kinga
73. Sumiło Łukasz
74. Synoracka Marta
75. Szymichowska Anna
76. Teichert Patrycja
77. Trowska Miranda
78. Trzeszan Daniel
79. Tuz Bartosz
80. Walaszkowska Sabina
81. Walęsiak Filip
82. Wałęka Dawid
83. Wardyński Marek
84. Wąsowska Katarzyna
85. Wilińska Joanna
86. Wódkowska Anna
87. Wójcik Marta
88. Zblewski Damian
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Rocznik 2007
Wychowawcy: mgr Iwona Stanisławska / mgr Gabriela Reclaw
/ mgr Rafał Narajczyk
1. Barasińska Monika
2. Bartnicki Łukasz
3. Berus Marek
4. Boike Klaudia
5. Borawska Karolina
6. Boryna Katarzyna
7. Bryłka Łukasz
8. Chmielińska Nina
9. Chmielowiec Katarzyna
10. Choiński Robert
11. Cierzniak Szymon
12. Czerwiński Wojciech
13. Częścik Anna
14. Derengowska Paulina
15. Dmochowska Marta
16. Dudulska Edyta
17. Falkiewicz Martyna
18. Figat Kaja
19. Gadzińska Maja
20. Gajewski Rafał
21. Gawińska Monika
22. Gawlik Justyna
23. Glaesmann Adriana
24. Gloza Małgorzata
25. Gondek Agnieszka
26. Górak Weronika
27. Haase Joanna
28. Hałas Natalia
29. Hanyż Agnieszka
30. Hinc Marta

31. Jabłońska Sylwia
32. Jamiołkowska Anna
33. Jelińska Agnieszka
34. Jędrzejewska-Cichoń Wioletta
35. Jutrzenka-Trzebiatowski Piotr
36. Kaczmarek Patryk
37. Klawikowski Michał
38. Kniaziewicz Olga
39. Kontna Marta
40. Korowajczyk Marta
41. Koszałka Joanna
42. Kowalik Aleksander
43. Krawczyk Jakub
44. Ksiuk Klaudia
45. Kula Joanna
46. Lehmann Paula
47. Łacheta Ewa
48. Łaga Danuta
49. Łobocka Agata
50. Masalska Justyna
51. Mądrzyński Kamil
52. Michna Paula
53. Myszewski Bartłomiej
54. Natywo Marta
55. Oleśkiewicz Agnieszka
56. Paul Olga
57. Pitrowski Krzysztof
58. Plaga Karolina
59. Pobłocki Damian
60. Przybek Karolina
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61. Pszczolińska Magdalena
62. Raczkowski Bartosz
63. Remiszewska Iwona
64. Ropela Dominika
65. Saczuk Hanna
66. Sadowski Piotr
67. Salamon Michał
68. Siejka Emilia
69. Sierżęga Wojciech
70. Silna Dorota
71. Sitek Sonia
72. Somszor Agnieszka
73. Sowa Michał
74. Stachura Sabina
75. Szalk Marzena
76. Szalk Sylwia
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77. Szczepańska Daria
78. Szczotka Jakub
79. Szewczuk Jakub
80. Tatarata Tomasz Jan
81. Tomczak Anna
82. Topa Bartłomiej
83. Walczuk Marta
84. Wasylka Dominika
85. Wieczyński Damian
86. Wojtaszak Marcin
87. Wysocka Weronika
88. Zabost Aleksandra
89. Zawisza Agnieszka
90. Żaboklicki Aleksander
91. Żal Magdalena

Rocznik 2008
Wychowawcy: mgr Dariusz Kruca / mgr Ilona Poćwierz-Marciniak
/ mgr Małgorzata Kuźma i mgr Stefania Domańska
1. Adamiec Jan
2. Adamus Mariusz
3. Andrzejczak Bartosz
4. Baldys Monika
5. Banacka Joanna
6. Baranowska Magdalena
7. Baranowski Artur
8. Bednarczyk Dagmara
9. Bielak Bartosz
10. Bieńkowski Łukasz
11. Biernat Magdalena
12. Brzózka Agnieszka
13. Budzisz Tomasz

14. Bulczak Krzysztof
15. Chłopicka Magdalena
16. Chromiec Agnieszka
17. Chylarecka Marta
18. Cieślak Olga
19. Cząstka Aleksandra
20. Detlaff Aleksandra
21. Detlaff Dawid
22. Długoński Oskar
23. Dończyk Agnieszka
24. Dopka Aleksandra
25. Drążkiewicz Marta
26. Garska Magdalena
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27. Gonera Aleksandra
28. Hajdel Eliza
29. Heliński Patryk
30. Jachim Katarzyna
31. Jakubaszek Milena
32. Januszewska Emilia
33. Kamiński Jakub
34. Klemenska Marta
35. Kłodzińska Marta
36. Kołtun Magdalena
37. Kończyk Magdalena
38. Kościelski Michał
39. Kotas Ewa
40. Kotulski Piotr
41. Kowalska Agnieszka
42. Kozłowski Mateusz
43. Krawczyk Marcin
44. Kropidłowska Aleksandra
45. Król Aleksandra
46. Król Justyna
47. Kuplińska Magdalena
48. Larowska Daria
49. Leszczyńska Aleksandra
50. Łacheta Anna
51. Machnikowski Patryk
52. Makuch Artur
53. Malec Marta
54. Melzacka Alicja
55. Michalak Joanna
56. Michnal Aleksandra
57. Mraczek Filip

58. Ostrowski Arkadiusz
59. Pałubicka Dominika
60. Pankau Marta
61. Pietrzak Mateusz
62. Plaga Joanna
63. Pogorzelski Paweł
64. Polmański Marcin
65. Rajewska Martyna
66. Reiter Konrad
67. Rułkowski Piotr
68. Ryterski Rafał
69. Sałacińska Adriana
70. Snopiński Paweł
71. Strzebrakowska Barbara
72. Strzyżewska Anna
73. Synoracka Agata
74. Szczurek Justyna
75. Śliwińska Agnieszka
76. Terepka Aleksandra
77. Tokarz Marta
78. Topolniak Marcin
79. Trędowicz Agnieszka
80. Usarzewicz Aleksandra
81. Usarzewicz Martyna
82. Walczuk Katarzyna
83. Wołczyński Łukasz
84. Woźniak Dawid
85. Zarach Jakub
86. Ziemba Natalia
87. Żarnecka Aleksandra
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Rocznik 2009
Wychowawcy: Elżbieta Frączyk i mgr Patrycja Klimowska
/ mgr Krystyna Pusch-Trambowicz i mgr Maciej Meller
/ mgr Alina Wandtke
1. Andrzejewska Anna
2. Barański Adrian
3. Bladowski Wojciech
4. Boike Maciej
5. Brodzik Michał
6. Bruhn Paweł
7. Brzozowski Michał
8. Chruścińska Sara
9. Czerwiński Jakub
10. Czynsz Dawid
11. Daniluk Paulina
12. Danowska Monika
13. Daruk Przemysław
14. Dmochowska Natalia
15. Domański Tomasz
16. Drewek Iga
17. Gałązka Sebastian
18. Gawińska Natalia
19. Geremek Radosław
20. Gez Małgorzata
21. Gloza Ignacy
22. Górak Daniela
23. Grubba Wojciech
24. Gugała Pola
25. Hacia Marek
26. Jakubowski Grzegorz
27. Janiszewska Klaudia
28. Jasieńska Anna
29. Jaskulska Anna

30. Jastrzębska Małgorzata
31. Jaśkiewicz Andrzej
32. Jezierski Paweł
33. Jędryczka Piotr
34. Kalinowska Diana
35. Kieńć Agata
36. Kisiel Benita
37. Klecor Bartłomiej
38. Koszucka Karolina
39. Kowalik Jan
40. Kudirka Wojciech
41. Leśniak Magdalena
42. Lizakowska Patrycja
43. Lubocki Damian
44. Łacheta Dominika
45. Łoś Barbara
46. Makowska Weronika
47. Mazurkiewicz Weronika
48. Milewska Karolina
49. Motyl Mariusz
50. Myk Przemysław
51. Niewiedziała Robert
52. Olech Hanna
53. Olszewska Agata
54. Olszewska Sandra
55. Oraczko Agnieszka
56. Paczyński Maciej
57. Piasek Anna
58. Pogońska Joanna
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59. Prabucka Dominika
60. Pruszko Hanna
61. Przyjemski Mateusz
62. Ptasińska Monika
63. Raczkowski Maciej
64. Rasiewicz Maciej
65. Raszewska Dominika
66. Reda Michał
67. Rostankowska Anna
68. Rząd Mateusz
69. Smaczyńska Tina
70. Sobolewski Aleksander
71. Somszor Katarzyna
72. Stec Adam
73. Stolc Paulina
74. Szczurek Lucyna

75. Szeliga Adrianna
76. Szmyt Julia
77. Szumotalska Joanna
78. Szwarc Mateusz
79. Szymańska Magdalena
80. Szymikowski Adam
81. Świderski Marcin
82. Tetzlaff Natalia
83. Warzybok Aleksandra
84. Więcek Mikołaj
85. Wróblewska Julia
86. Zabrocka Aleksandra
87. Zając Marzena
88. Zakowicz Justyna
89. Żaboklicka Marika
90. Żywicka Paulina

Rocznik 2010
Wychowawcy: mgr Rafał Narajczyk / mgr Gabriela Reclaw
i ks. mgr Krzysztof Mudlaﬀ / mgr Iwona Stanisławska
1. Baldys Paulina
2. Banacka Julia
3. Bąchor Tomasz
4. Bednarz Natalia
5. Bejrowska Natalia
6. Belchnerowski Piotr
7. Blaszke Paulina
8. Brzeska Klaudia
9. Ceklarz Elżbieta
10. Chmielowiec Aleksandra
11. Czajkowska Dominika
12. Czapczyński Piotr
13. Dobosz Adam

14. Duszyńska Julia
15. Dziedziul Julia
16. Figat Jan
17. Forc Klaudia
18. Gacki Jakub
19. Gierczak Damian
20. Giziński Michał
21. Gojke Malwina
22. Golnau Magdalena
23. Grinholc Kamil
24. Hajdel Mateusz
25. Hamera Monika
26. Hej Izabela
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27. Herrmann Daria
28. Jakubaszek Kacper
29. Jankowska Karolina
30. Jeż Karolina
31. Kamiński Dawid
32. Karaś Piotr
33. Karczmarska Aleksandra
34. Kazor Kamil
35. Klemenska Magdalena
36. Klicki Arkadiusz
37. Kołtonowska Paulina
38. Kołtun Agnieszka
39. Konkel Alicja
40. Kopija Aleksandra
41. Korecka Julia
42. Kotas Paulina
43. Kowalewski Dawid
44. Kozak Miriam
45. Kreft Joanna
46. Kryger Damian
47. Maciołek Agnieszka
48. Mamrot Agata
49. Matuszczak Agnieszka
50. Mazurowski Maciej
51. Michałowski Michał
52. Miśkiewicz Dominika
53. Musiałowski Michał
54. Muszyński Artur
55. Nowakowska Monika
56. Oleksiak Aleksandra
57. Olszewska Weronika
58. Panasiuk Krzysztof
59. Paterski Karol
60. Patron Katarzyna

61. Penkowski Kamil
62. Pieniążek Paulina
63. Popczyk Michalina
64. Pruszczyński Mateusz
65. Rafalski Mateusz
66. Rozmysłowicz Agnieszka
67. Ryba Agnieszka
68. Rybicka Justyna
69. Rydz Nicole
70. Sadkowski Przemysław
71. Schiller David-Thomas
72. Sikora Katarzyna
73. Sikorski Józef
74. Smolna Magdalena
75. Steindl Karina
76. Stephan Magdalena
77. Stobiński Mikołaj
78. Stolińska Sara
79. Sumiło Sylwia
80. Szczepaniak Andrzej
81. Szczepańska Marta
82. Szewczuk Natalia
83. Tetzlaff Łukasz
84. Walczak Mikołaj
85. Walczuk Łukasz
86. Wałęka Aleksandra
87. Wandtke Anna
88. Wierzbicki Piotr
89. Wójcik Maciej
90. Zamojski Michał
91. Zerka Adriana
92. Ziemba Patryk
93. Zwara Paulina
94. Żelazek Weronika
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Rocznik 2011
Wychowawcy: mgr Ewa Prokop i mgr Krzysztof Pękala i mgr Alina
Wandtke / mgr Stefania Domańska / mgr Katarzyna Szlachcikowska
/ mgr Hanna Sobolewska
1. Andrulewicz Jan
2. Aniołkowski Jacek
3. Barański Krzysztof
4. Berchiet Aneta
5. Bruska Ewa
6. Bury Aleksander
7. Busz Adrianna
8. Chmielewska Alicja
9. Chorabik Mateusz
10. Chudy Natalia
11. Czarniecki Paweł
12. Czynsz-Wolski Jędrzej
13. Daniel Adam
14. Deneka Klaudia
15. Drążkiewicz Małgorzata
16. Dziadkiewicz Adam
17. Ebertowski Mateusz
18. Filipowicz Aleksandra
19. Gajzler Patrycja
20. Gałązka Maciej
21. Giełdzik Piotr
22. Glaesmann Karolina
23. Góreczna Patrycja
24. Grabowska Marcelina
25. Grabowski Mateusz
26. Graj Bartłomiej
27. Gurazda Janusz
28. Hejmowska Zuzanna
29. Jakubowski Krzysztof
30. Kalkowska Nicole

31. Kierszka Sebastian
32. Klamrowski Przemysław
33. Klekota Katarzyna
34. Klemenski Igor
35. Klemenski Tomasz
36. Kłapkowska Roksana
37. Kocięba Anna
38. Konik Marta
39. Konopka Maria
40. Konopko Barbara
41. Kossowska Magdalena
42. Kurczyńska Sandra
43. Larowski Michał
44. Laukienicka Elżbieta
45. Lautenbach Grzegorz
46. Lenczewska Aleksandra
47. Lipińska Paulina
48. Lubocki Marcin
49. Łacheta Małgorzata
50. Malinowska Olga
51. Mamrot Oliwia
52. Manthey Magdalena
53. Marczyński Jakub
54. Matuszczak Tomasz
55. Mazur Daniel
56. Michniak Grzegorz
57. Mielewczyk Daniel
58. Mierzejewska Dominika
59. Mikicka Paulina
60. Milewska Aleksandra
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61. Miszewska Dorota
62. Mocek Martyna
63. Motylewska Anna
64. Narloch Weronika
65. Niewęgłowski Karol
66. Nitkowski Rafał
67. Olszewska Karolina
68. Ostrowski Szymon
69. Pająk Oskar
70. Pałczyńska Patrycja
71. Piątek Maciej
72. Piwowar Marcela
73. Pobłocka Daria
74. Popek Mateusz
75. Przesławski Jakub
76. Przybek Łukasz
77. Przyjemski Jakub
78. Pyszyńska Martyna
79. Pytlik Małgorzata
80. Rejkowski Mikołaj
81. Reszka Stanisław
82. Rogowska Natalia
83. Różycki Krzysztof
84. Rułkowski Przemysław
85. Ruszniak Wojciech
86. Sikora Magdalena

87. Sitek Maria
88. Skrzypińska Paulina
89. Sławianowska Iwona
90. Stus Dariusz
91. Sucherska Marta
92. Suchocki Michał
93. Szewczuk Klaudia
94. Szewczyk Paweł
95. Szoja Monika
96. Szydłowska Oktawia
97. Talar Grzegorz
98. Tokarz Grzegorz
99. Tomera Ewa
100. Ulenberg Mateusz
101. Walczuk Marcin
102. Waracka Karolina
103. Weber Joanna
104. Woźniarski Szymon
105. Wroński Oskar
106. Wrosz Klaudia
107. Wysocka Karolina
108. Zabrocki Karol
109. Zarach Zuzanna
110. Zduńczyk Karolina
111. Zeglarska Anna
112. Żukowski Łukasz

Rocznik 2012
Wychowawcy: mgr Ewa Felczak i mgr Krystyna Block
/ mgr Izabela Jakubowska i mgr Ewa Prokop
/ mgr Patrycja Klimowska / mgr Gabriela Reclaw
1. Albrychowicz Joanna
2. Andrzejewski Michał
3. Barczak Maksymilian
4. Bartusch Weronika

5. Bartuś Marta
6. Bogdanowicz Łukasz
7. Bojanowski Maciej
8. Boluk-Sobolewska Kamila
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9. Borkowski Jakub
10. Bruhn Przemysław
11. Bugajski Miłosz
12. Buksza Krystian
13. Buller Bartłomiej
14. Bykiewicz Katarzyna
15. Cajdler Karol
16. Chojnacki Nikodem
17. Chylewska Agnieszka
18. Chyła Weronika
19. Cisowska Magdalena
20. Czajka Kalina
21. Czapczyńska Agnieszka
22. Czecholińska Agnieszka
23. Czerwińska Klaudia
24. Dąbek Błażej
25. Dmochowska Joanna
26. Dudkowiak Jakub
27. Dudulska Karolina
28. Dziedziul Jędrzej
29. Gajda Helena
30. Glama Kinga
31. Górska Aleksandra
32. Groth Sandra
33. Hebel Dominika
34. Hundsdorff Aleksandra
35. Jachowski Michał
36. Jasieńska Marta
37. Jezierska Marta
38. Junak Maciej
39. Kluge Radosław
40. Knast Katarzyna
41. Koleśniak Milena
42. Kołtonowska Kamila

43. Koryczan Paulina
44. Koszałka Szymon
45. Kowalewski Paweł
46. Kowalik Antoni
47. Kubacki Marcin
48. Kukawska Maja
49. Kukla Wojciech
50. Kulig Anna
51. Kuligowska Natalia
52. Łacheta Kinga
53. Łaga Helena
54. Malec Michalina
55. Małolepsza Kinga
56. Memmel Aleksandra
57. Mendel Witold
58. Miadziółko Anna
59. Michalak Katarzyna
60. Mierzejewski Aleksander
61. Miklaszewicz Szymon
62. Miotke Weronika
63. Musiałowski Kamil
64. Olszewska Marcjanna
65. Orliński Michał
66. Ostręga Aleksandra
67. Paczyński Mateusz
68. Partyka Alicja
69. Pawelczyk Agnieszka
70. Penkowska Kamelia
71. Piepiórka Magdalena
72. Pilek Daniela
73. Pioch Patrycja
74. Preuhs Łukasz
75. Przybyła Konrad
76. Przybysz Szymon
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77. Radzimiński Kacper
78. Rieger Magda
79. Rojek Patryk
80. Romanowska Paulina
81. Rozmysłowicz Marzena
82. Rusiniak Marcin
83. Rząd Paweł
84. Sekuła Maja
85. Sokolnicka Martyna
86. Solis Izabela
87. Sprenger Weronika
88. Stępiński Wojciech
89. Szczepańska Natalia
90. Szczepański Wojciech
91. Szłapka Marta
92. Szulist Weronika
93. Szyszkowska Kinga

94. Toczek Michał
95. Topolewski Adam
96. Wasiołek Martyna
97. Wilemborek Stanisław
98. Wiśniewski Karol
99. Wocial Dominika
100. Wojciechowska Olga
101. Wróblewska Magdalena
102. Wysocka Marta
103. Wysocki Adrian
104. Zarwalska Sara
105. Zienkiewicz Klara
106. Zinka Ewa
107. Znosko Joanna
108. Żarkiewicz Laura
109. Żywuszko Jakub

Rocznik 2013
Wychowawcy: mgr Aneta Dzięcioł / ks. mgr Krzysztof Mudlaﬀ
i Magdalena Wąsik-Kowalska
/ mgr Renata Stolarczyk / mgr Rafał Narajczyk
1. Andrulewicz Małgorzata
2. Andrzejewski Jan
3. Andrzejewski Stanisław
4. Antosz Ewelina
5. Barlikowska Justyna
6. Bielang Piotr
7. Boniecka Aleksandra
8. Bruska Iza
9. Brzozowski Mikołaj
10. Bubel Maciej
11. Budny Paweł

12. Ceranowski Kordian
13. Chytła Bartłomiej
14. Cichocka Katarzyna
15. Ciećwierz Jędrzej
16. Czeran Dagmara
17. Czyż Filip
18. Dampc Anna
19. Dąbrowska Julia
20. Dias Magdalena
21. Dudek Magdalena
22. Duszyńska Zuzanna

335

336

WYCHOWANIE INTEGRALNE
PRAKTYCZNA RECEPCJA GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JANA PAWŁA II W GDYNI 1992-2019

23. Evrard Karina
24. Fudali Adam
25. Gabor Wiktor
26. Gielniak Bazyli
27. Giełdzik Martyna
28. Gierowski Jakub
29. Głowacka Natalia
30. Goll Aleksander
31. Golnau Agnieszka
32. Gołąbek Agata
33. Jachim Karolina
34. Jankowski Bartłomiej
35. Januszewska Marta
36. Kaleta Julia
37. Kawęcka Małgorzata
38. Kierejsza Alicja
39. Koleśniak Aleksandra
40. Konopka Piotr
41. Konopko Aleksandra
42. Kowalczyk Karolina
43. Kozłowska Marta
44. Krupińska Marta
45. Krysiak Miłosz
46. Krzewińska Karina
47. Krzewińska Zuzanna
48. Kukulska Marta
49. Kwapisz Bartosz
50. Lalka-Kaczorowska Sandra
51. Leszczyńska Aleksandra
52. Litzbarska Karolina
53. Łądkowski Kacper
54. Łobasiuk Natalia
55. Majchrzak Katarzyna
56. Malara Justyna

57. Masewicz Wiktoria
58. Michalska Weronika
59. Mikulska Lidia
60. Milewicz Małgorzata
61. Młynarska Paulina
62. Moskal Anna
63. Nawrot Hanna
64. Noll Agata
65. Ociesa Oliwia
66. Olińska Patrycja
67. Olszewska Anna
68. Ossowska Weronika
69. Pac Krzysztof
70. Pajórek Karol
71. Paliszewska Martyna
72. Pańczyk Izabela
73. Pardej Patryk
74. Paszak Błażej
75. Pawłowski Michał
76. Pestka Paulina
77. Piotrowski Jan
78. Piotrowski-Cisło Juliusz
79. Pogońska Aleksandra
80. Pokora Jan
81. Polakowska Aleksandra
82. Pyza Magdalena
83. Rak Piotr
84. Reszka Weronika
85. Rogulska Monika
86. Rusiecka Grażyna
87. Rybińska Marta
88. Rząd Szymon
89. Sadlik Jagoda
90. Seremak Adam
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91. Sewruk Iga
92. Sikora Maria
93. Sikorski Leonard
94. Skrzypczak Mateusz
95. Smardz Pamela
96. Sobocińska Marta
97. Specht Martyna
98. Sprenglewska Anna
99. Staniszewska Klaudia
100. Starczewska Anna
101. Stiebler Klaudia
102. Surowiec Cezary
103. Szablewska Weronika
104. Szandrach Małgorzata
105. Szoja Mikołaj
106. Szumowska Agata
107. Szur Marta
108. Szymikowska Alicja
109. Świerczyńska Klaudia
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110. Świtowski Piotr
111. Treppner Jan
112. Walukiewicz Paulina
113. Wasielewska Dominika
114. Wawryków Maria
115. Wierzbicki Kacper
116. Wiśniewska Monika
117. Włodarczyk Wojciech
118. Wruk Agata
119. Wronka Jakub
120. Wysocki Rafał
121. Zakowicz Ewa
122. Zalewska Magda
123. Zejdler Łukasz
124. Znosko Szymon
125. Zwierzchowska Aleksandra
126. Żarkiewicz Florentyna
127. Żołnowski Wojciech
128. Żuczek Klaudia

Rocznik 2014
Wychowawcy: mgr Barbara Rybińska / mgr Katarzyna Straszkiewicz
/ mgr Edyta Olek / mgr Magdalena Szwejer
1. Apostołowicz Mateusz
2. Arciszewska Wiktoria
3. Bejrowska Monika
4. Berk Katarzyna
5. Bohdanowicz Krzysztof
6. Bojanowska Natalia
7. Borys Julia
8. Bronowicka Adrianna
9. Ceklarz Michał
10. Chmielewski Damian

11. Cierocki Jakub
12. Cirocka Olga
13. Czapiewski Maciej
14. Czarnyszewicz Agata
15. Dmochowska Małgorzata
16. Dobbek Dominika
17. Dokowicz Magdalena
18. Drożdziecka Maria
19. Dułak Patryk
20. Dziurdziewicz Weronika
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21. Figura Agata
22. Gaillard Tamara
23. Gajzler Anna
24. Gesse Filip
25. Gil Patrycja
26. Gliszczyńska Agnieszka
27. Godlewska Anna
28. Goll Jagoda
29. Grabas Paulina
30. Horodecki Jan
31. Janiszewska Martyna
32. Kaczanowska Aleksandra
33. Kłopotek Dominika
34. Koc Grzegorz
35. Konopka Magdalena
36. Kossowska Monika
37. Kostrzewa Paulina
38. Kostuch Marta
39. Kot Ryszard
40. Kowara Wiktoria
41. Kozłowski Patryk
42. Kozłowski Aleksander
43. Król Maciej
44. Krupa Maria
45. Książek Karolina
46. Kurczyński Marcin
47. Kurkowski Mateusz
48. Kuziemski Paweł
49. Lange Marta
50. Lechnowska Patrycja
51. Lewińska Oliwia
52. Lipka Aleksandra
53. Lodańska Julia
54. Lubocki Michał

55. Łacheta Maria
56. Łuczak Kamila
57. Malinoś Kacper
58. Marat Maciej
59. Melzacka Aleksandra
60. Mendykowski Adam
61. Michalak Kacper
62. Michalak Natalia
63. Mikołajuk Adrian
64. Mikuć Joanna
65. Miotke Katarzyna
66. Musialik Oskar
67. Mysłek Paulina
68. Natzke Oliwia
69. Nawrocka Agata
70. Nows Agnieszka
71. Pac Konrad
72. Pawlik Agnieszka
73. Pawłowska Dominika
74. Pelcer Mikołaj
75. Płuciennik Natalia
76. Pobłocki Mateusz
77. Podedworna Aleksandra
78. Podedworny Krzysztof
79. Popowicz Adrianna
80. Reich Kinga
81. Reiwer Weronika
82. Rojek Stanisław
83. Rompczyk Monika
84. Ruta Patryk
85. Sikorski Marcin
86. Sitkowski Łukasz
87. Sławiński Jan
88. Sobieska Joanna
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89. Sobótka Cezary
90. Sochacki Patryk
91. Sokolnicka Daria
92. Stasiak Natalia
93. Stępień Jakub
94. Strzelecki Artur
95. Studańska Elwira
96. Suchocki Maciej
97. Sulewski Piotr
98. Szczygieł Wojciech
99. Szeliga Paula
100. Szewczuk Aleksandra
101. Szwarc Bartłomiej
102. Talar Magdalena
103. Teska Fryderyk
104. Trepczyk Daria
105. Truszkowski Bartłomiej
106. Tryzna Piotr
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107. Trzebiatowski Adam
108. Wawrzyniak Maria
109. Weier Monika
110. Wilk Paulina
111. Winkel Weronika
112. Wiszecka Agata
113. Witczak Magdalena
114. Wojciechowski Mikołaj
115. Wojdat Karina
116. Wolska Magdalena
117. Wnuk Magdalena
118. Wysocka Katarzyna
119. Zajk Paweł
120. Zalewski Michał
121. Zaremba Dawid
122. Zielińska Emilia
123. Ziemian Marek
124. Zimniak Maria

Rocznik 2015
Wychowawcy: dr Beata Chlewicka / mgr Katarzyna Szlachcikowska
/ mgr Patrycja Klimowska / mgr Ewa Prokop
1. Andrulewicz Piotr
2. Andrzejczak Julia
3. Andrzejewski Michał
4. Bałdyga Marta
5. Barczak Adelajda
6. Bartnicka Aleksandra
7. Bartnicka Malwina
8. Bartusch Marek
9. Bartusiak Aleksandra
10. Blumka Michał
11. Borzym Katarzyna

12. Brzózka Aleksander
13. Bugajska Iga
14. Czapczyk Katarzyna
15. Demczyna Filip
16. Domińczak Oskar
17. Drwal Szymon
18. Drzeżdżon Agata
19. Dudkowiak Filip
20. Dźwig Antoni
21. Fedorowicz Jakub
22. Feret Dawid
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23. Fudali Krystian
24. Fullarczyk Sara
25. Galiński Paweł
26. Gielniak Wiktoria
27. Glama Marzena
28. Głogowski Adam
29. Grinholc Kacper
30. Hamera Aleksandra
31. Herner Łukasz
32. Jarocińska Paulina
33. Jasieński Krzysztof
34. Jastrzębska Julia
35. Jatkowska Karolina
36. Kacprzycki Piotr
37. Kaleta Julia
38. Kalinowska Zuzanna
39. Karda Mateusz
40. Kaźmierczak Szymon
41. Klemenska Katarzyna
42. Koleśniak Kacper
43. Kołodziejska Karolina
44. Konopka Wiktoria
45. Korytowska Anna
46. Kowalik Agnieszka
47. Kozicka Dorota
48. Kozłowski Filip
49. Krasowska Nikola
50. Kreft Ewa
51. Kreft Paulina
52. Kruca Aleksandra
53. Krysiak Mikołaj
54. Ksionek Klaudia
55. Kulczewska Maria
56. Kwiatkowski Dominik

57. Lewalska Małgorzata
58. Lewczuk Patrycja
59. Luniak Magdalena
60. Łochowska Aleksandra
61. Łuczkiewicz Paula
62. Maciejewska Klaudia
63. Majchrzak Julia
64. Marynowicz Adriana
65. Migga Klaudia
66. Milczek Szymon
67. Milewska Agata
68. Mokrzan Magda
69. Mokrzycka Weronika
70. Mróz Przemysław
71. Muszyńska Martyna
72. Muszyński Emanuel
73. Niklewicz Weronika
74. Noll Paulina
75. Olesz Natalia
76. Olszewski Janusz
77. Oriol Łukasz
78. Pajórek Michał
79. Pawłowski Konrad
80. Pękala Adam
81. Pieniawski Daniel
82. Pluciński Tomasz
83. Podgórski Bartosz
84. Porowska Teresa
85. Przekwas Aleksandra
86. Pyryt Małgorzata
87. Radzimowski Piotr
88. Roszkowska Julia
89. Rutkowska Natalia
90. Salamon Paweł
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91. Selonke Edward
92. Sienkiewicz Oskar
93. Sikorski Benedykt
94. Skólska Agnieszka
95. Smolec Weronika
96. Sobiech Dominika
97. Sochacka Marta
98. Stolc Anna
99. Stromski Przemysław
100. Studencki Szymon
101. Styn Paweł
102. Sugalska Magdalena
103. Szarmacher Michał
104. Szeliga Jakub
105. Szopa Cezary
106. Szumowski Jacek
107. Szymańska Nikola
108. Szyszka Weronika
109. Świtała Marta

341

110. Tryk Zuzanna
111. Tylicki Piotr
112. Tymieniecka Weronika
113. Uciński Jakub
114. Wandtke Magdalena
115. Wieczorek Jan
116. Wieczorek Katarzyna
117. Wilewski Piotr
118. Wojewoda Ryszard
119. Wontka Katarzyna
120. Woss Monika
121. Wruk Anna
122. Zabiegałowski Patryk
123. Załuska Zuzanna
124. Ząbkiewicz Zofia
125. Zdziarski Łukasz
126. Zwoliński Krzysztof
127. Żaboklicka Julia

Rocznik 2016
Wychowawcy: mgr Iwona Stanisławska / mgr Magdalena Wąsik-Kowalska / mgr Renata Stolarczyk / dr Agnieszka Żynis-Aleksander
1. Bedra Jakub
2. Błaszak Karolina
3. Błaszkiewicz Barbara
4. Bogacka Monika
5. Bryłka Benita
6. Brzezińska Magdalena
7. Butkiewicz Zuzanna
8. Butowska Anna
9. Chojnowska Weronika
10. Chytła Anna

11. Ceklarz Julia
12. Cichocki Jakub
13. Cisowska Aleksandra
14. Cylkowska Maria
15. Czarnocka Martyna
16. Czarnyszewicz Karol
17. Dettlaff Wojciech
18. Dmochowski Krzysztof
19. Dokowicz Paulina
20. Drążkiewicz Michał
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21. Drojecka Patrycja
22. Drożdziecki Jan
23. Drożdżal Julia
24. Dulas Wiktoria
25. Dułak Miłosz
26. Ellwart Jakub
27. Fedyk Anna
28. Filar Tymoteusz
29. Franków Michał
30. Gałat Jan
31. Gurzyńska Zuzanna
32. Hennig Weronika
33. Hirsz Dominika
34. Horodecka Maria
35. Hundsdorff Alicja
36. Jakubaszek Aleksandra
37. Jędrzejczak Julia
38. Junak Karolina
39. Kania Michalina
40. Kaptur Julia
41. Klisiewicz Maciej
42. Kluczkowska Karolina
43. Kocoń Kamila
44. Kostrzewa Natalia
45. Krasoń Mateusz
46. Krzepicka-Kaszuba Weronika
47. Krzyszycha Zuzanna
48. Krzywicki Maciej
49. Kunicka Teresa
50. Kuprianowicz Urszula
51. Kuras Piotr
52. Kurkowska Dominika
53. Kurkowski Maciej
54. Kusyk Kalina

55. Leżohupski Dominik
56. Lipińska Patrycja
57. Łacheta Bogumiła
58. Łuczkiewicz Maksymilian
59. Magnuszewski Szymon
60. Majoch Marek
61. Majorkowski Karol
62. Michalska Dominika
63. Michoński Jakub
64. Minasiewicz Michał
65. Młynarska Dominika
66. Moskal Zuzanna
67. Nieżorawski Norbert
68. Nowicka Anna
69. Nycz Amadeusz
70. Ochnik Jakub
71. Ogdowski Bartłomiej
72. Olbromski Jakub
73. Pacholski Jakub
74. Pajkert Julia
75. Pałczyńska Kornelia
76. Pilek Karolina
77. Plenikowski Jan
78. Płonka Natalia
79. Płoska Marta
80. Prejc Ignacy
81. Rogińska Oliwia
82. Rojek Agnieszka
83. Rudek Kacper
84. Rusak Martyna
85. Rutecka Wiktoria
86. Rybiński Mateusz
87. Ryplewicz Michał
88. Sarnecka Marta
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89. Sarnowska Julia
90. Sawicki Adrian
91. Sawicki Mateusz
92. Schwarz Paulina
93. Skowera Julia
94. Skrzypczak Patrycja
95. Sobótka Gustaw
96. Stasiak Zuzanna
97. Stoińska Aleksandra
98. Strauss Aleksandra
99. Suchodolska Karolina
100. Sugalska Weronika
101. Surowiec Joachim
102. Szcześniak Anna
103. Szczygieł Natalia
104. Szczytkowski Aleksander
105. Szefka Kinga
106. Szoja Martyna
107. Szrama Weronika
108. Szubelak Iga
109. Szulist Michał
110. Szymanowski Fabian

112. Terech Julia
113. Tomaszewski Hubert
114. Tomczak Michał
115. Trepczyk Aleksandra
116. Treppa Tymoteusz
117. Tryzna Grzegorz
118. Ulanowski Hubert
119. Wasilewski Łukasz
120. Wasiołek Paulina
121. Weier Aleksandra
122. Winnik Maciej
123. Włodarczyk Ewa
124. Wodziński Łukasz
125. Woronowicz Marta
126. Woźnicka Natalia
127. Wróblewski Miłosz
128. Zadrożna Liliana
129. Zajda Szymon
130. Zdybel Agnieszka
131. Zgódka Bartłomiej
132. Zwierzewska Maria
133. Żołnowski Jerzy

111. Ślifierz Kacper

Rocznik 2017
Wychowawcy: mgr Magdalena Dułak / mgr Rafał Narajczyk
/ mgr Hanna Sobolewska / mgr Katarzyna Straszkiewicz
1. Andrzejewska Krystyna
2. Barcikowska Natalia
3. Bisewska Julia
4. Blaszke Julia
5. Bugdal Marcel
6. Bukowska Aleksandra

7. Chmielewski Patryk
8. Chmieliński Adam
9. Chybalska Paulina
10. Chylewska Magdalena
11. Cisowska Natalia
12. Ciwińska Joanna
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13. Cruz (Fernandez-Cruz) Luiza
14. Cuper Adrianna
15. Cypcarz Julia
16. Dąbrowska Julia
17. Demczyna Kacper
18. Denis Zuzanna
19. Derda Julia
20. Dettlaff Małgorzata
21. Dettlaff Patryk
22. Dober Martyna
23. Drwal Joanna
24. Dymanowski Krzysztof
25. Frańczak Weronika
26. Gawlińska Kinga
27. Gliszczyński Jakub
28. Górska Oliwia
29. Grubba Mikołaj
30. Gruszko Karolina
31. Hajduk Zuzanna
32. Hirsch Klaudia
33. Ilnicki Dominik
34. Jabłońska Natalia
35. Jankowska Sara
36. Janowska Lena
37. Jaskulska Paulina
38. Jaworska Kaja
39. Jaworski Jakub
40. Jezierska Julia
41. Józefowicz Adrianna
42. Kaczmarek Anna
43. Kaleta Kacper
44. Kaliszan Jan
45. Kaliszewska Julia
46. Kaluga Wojciech
47. Kamińska Katarzyna

48. Kawińska Maja
49. Kembłowski Radosław
50. Kerlin Błażej
51. Kłopotek Aleksandra
52. Kobusińska Aleksandra
53. Kolpacz Oliwia
54. Kołkowska Alicja
55. Kornacki Piotr
56. Kotłowska Maria
57. Kowalczyk Korneliusz
58. Kowalewski Michał
59. Kozak Wojciech
60. Kriesel Oliwia
61. Kudelska Monika
62. Kurzawa Paulina
63. Kwiatkowska Weronika
64. Leśniewicz Olga
65. Lipiec Jakub
66. Lorek Krzysztof
67. Luniak Marta
68. Łacheta Karolina
69. Łuszczek Grzegorz
70. Magnuszewska Maria
71. Majewski Mateusz
72. Malara Hanna
73. Malecha Patrycja
74. Mamczyński Mateusz
75. Marek Martyna
76. Mikuć Aleksandra
77. Muża Sara
78. Nieć Katarzyna
79. Oleksik Małgorzata
80. Oriol Mateusz
81. Ortmann Mateusz
82. Pacyński Konrad
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83. Pek Agata
84. Peplińska Oliwia
85. Pękala Agnieszka
86. Pietroń Julita
87. Piotrowska Laura
88. Pisarczyk Paulina
89. Plaskiewicz Maja
90. Platta Jan
91. Polakowska Michalina
92. Posańska Agata
93. Przybyłowska Marta
94. Radłowska Adrianna
95. Rogalewska Martyna
96. Roszkowski Hubert
97. Rumińska Weronika
98. Rygielska Weronika
99. Sadkowski Kamil
100. Sadowski Piotr
101. Salamucha Patrycja
102. Sędziak Zofia
103. Sienkiewicz Maksymilian
104. Skodowska Weronika
105. Skorupka Natalia
106. Smudzińska Adrianna
107. Sobieski Adam
108. Stasiak Sara
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109. Stempin Kaja
110. Stickel Wiktoria
111. Strzyżewska Paulina
112. Szajner Nikola
113. Szeląg Mateusz
114. Szmigielski Krzysztof
115. Szpura Bartłomiej
116. Sztandar Martyna
117. Szydłowska Julia
118. Szymczak Agata
119. Szymula Weronika
120. Tomczyńska Agnieszka
121. Trelińska Aleksandra
122. Trzebiatowski Michał
123. Voss Weronika
124. Wałdoch Julia
125. Wawrzyniak Patryk
126. Wawrzyniak Zofia
127. Wątróbska Zuzanna
128. Wojewoda Zofia
129. Wróbel Oliwia
130. Wysocka Weronika
131. Zakrzewska Iga
132. Zerka Adam
133. Żelewska Paulina
134. Żmijewska Agata

Rocznik 2018
Wychowawcy: mgr Edyta Olek / mgr Julia Haracz / mgr Ewa Prokop
/ mgr Beata Chlewicka / mgr Magdalena Szwejer
1. Adamowicz Karol
2. Andryk Tomasz
3. Andrzejczak Marta
4. Andrzejewska Hanna

5. Bach Wojciech
6. Bajer Karolina
7. Banasiak Barbara
8. Bandzerewicz Julia
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9. Bartczak Michalina
10. Białkowska Oliwia
11. Bieniek Kamila
12. Bieszk Julia
13. Bober Kacper
14. Brauer Krzysztof
15. Brzezińska Maria
16. Brzozowska Martyna
17. Buć Natalia
18. Bułakowski Jacek
19. Burghardt Kacper
20. Butowski Krzysztof
21. Cajdler Klaudia
22. Ceranowski Mikołaj
23. Ciunel Wojciech
24. Czarnocki Filip
25. Ćwirko Paulina
26. Dorawa Julia
27. Drojecki Michał
28. Duszak Antoni
29. Dykstas Martyna
30. Dziugan Oliwia
31. Dźwig Bernadetta
32. Faliński Mateusz
33. Franiak Mateusz
34. Glama Agnieszka
35. Głaszcz Marcelina
36. Głowacka Barbara
37. Grabarska Natalia
38. Gryszkiewicz Bartosz
39. Haberka Konrad
40. Herdzik Anna
41. Hyży Alicja
42. Iwanicka Dominika

43. Jachowska Róża
44. Januszewska Anna
45. Kabat Jakub
46. Kacprzycka Marta
47. Kaczmar Wiktoria
48. Kamerka Julia
49. Kamiński Remigiusz
50. Kaźmierczak Martyna
51. Klemenska Karolina
52. Klimek Mateusz
53. Koch Katarzyna
54. Kocoń Kinga
55. Kopicka Dominika
56. Kościelniak Tatiana
57. Kotkiewicz Filip
58. Kowalczyk Dominika
59. Kozłowska Paulina
60. Krasodomska Anna
61. Kreft Mateusz
62. Kreft Krzysztof
63. Krzepicka-Kaszuba Agnieszka
64. Krzok Bartłomiej
65. Kunicka Anna
66. Kupczyk Martyna
67. Kurowski Michał
68. Kurpiers Natalia
69. Lessnau Daria
70. Leśniak Maciej
71. Łacny Mikołaj
72. Łada Zuzanna
73. Ławicki Jakub
74. Marcinkowski Paweł
75. Mucha Bartosz
76. Muszyńska Aleksandra
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77. Niemczycka Martyna
78. Oczk Wiktoria
79. Okoń Julia
80. Okrój Mikołaj
81. Oksanicz Marta
82. Oliński Maciej
83. Ostoja-Lniski Antoni
84. Paliwoda Maciej
85. Pelcer Maksym
86. Pepliński Jan
87. Piepka Paulina
88. Polewczyk Jakub
89. Przybyłowicz Zuzanna
90. Radosz-Almazan Adrian
91. Radzimowska Agnieszka
92. Rak Stanisław
93. Rakowska Paulina
94. Reszka Martyna
95. Rogowski Patryk
96. Rojek Weronika
97. Rosiak Małgorzata
98. Różański Oskar
99. Rudnik Oliwia
100. Rusak Mateusz
101. Rybka Weronika
102. Ryduchowska Zuzanna
103. Rymarzak Konrad
104. Schwarz Jakub
105. Siedlikowski Wojciech
106. Siemczuk Dominika
107. Smolec Joanna
108. Stawicki Jakub
109. Stryczyńska Weronika
110. Studniak Jan
111. Sugalski Bartłomiej
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112. Sulewski Jakub
113. Suprunowicz Robert
114. Szczepaniak Magdalena
115. Szcześniak Maria
116. Szczurek Marta
117. Szofer Paulina
118. Szoja Łucja
119. Szreder Patrycja
120. Tarnowska Wiktoria
121. Tkaczyk Zuzanna
122. Treppa Weronika
123. Trojanowicz Franciszek
124. Tryzna Marta
125. Twardowski Hubert
126. Tyszka Agata
127. Urbański Konrad
128. Urmanin Ewelina
129. Urmański Mikołaj
130. Wandtke Karol
131. Wandtke Łukasz
132. Wandtke Aneta
133. Wądrzyk Weronika
134. Wera Michał
135. Wiśniewska Katarzyna
136. Wiśniewski Piotr
137. Wojciechowska Natalia
138. Wójcik Agata
139. Wysocka Zofia
140. Wysocka Zofia Klementyna
141. Zapędowski Hubert
142. Zarzycka Magdalena
143. Ząbkiewicz Michał
144. Zielińska Oliwia
145. Zięcina Julia
146. Żabczyńska Natalia
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Rocznik 2019
Wychowawcy: mgr Renata Stolarczyk i mgr Magdalena Dułak
/ mgr Iwona Stanisławska / mgr Patrycja Klimowska
1. Anczykowski Sebastian
2. Bednarczyk Jakub
3. Bejrowski Kamil
4. Brzeziński Grzegorz
5. Brzezowska Julia
6. Brzozowski Daniel
7. Bukowski Paweł
8. Buryn Barbara
9. Ciechanowicz Antoni
10. Ciećwierz Szymon
11. Czachorowski Maksymilian
12. Dąbrowski Mateusz
13. Dąbrowski Tomasz
14. Depta Zuzanna
15. Dettlaff Jakub
16. Donarski Michał
17. Dorawa Aleksandra
18. Dzięgiel Maciej
19. Dziopa Jakub
20. Fedyk Szymon
21. Flieger Helena
22. Fortuna Hanna
23. Gajewska Anna
24. Garbowska Julia
25. Gierowska Krystyna
26. Girucka Agnieszka
27. Gołąb Leonard
28. Gurtatowska Kaja
29. Horodecka Dominika
30. Jachna Zuzanna

31. Jarych Agata
32. Jaszczewska Weronika
33. Jeliński Jędrzej
34. Jezierski Aleksander
35. Kalisz Jakub
36. Kasprzak Zuzanna
37. Kąkol Aleksandra
38. Kin Filip
39. Komkowska Aleksandra
40. Kopacz Ewelina
41. Kopicka Zuzanna
42. Kornacka Miriam
43. Ksobiech Zuzanna
44. Kowalski Filip
45. Krasowska Natalia
46. Kreft Łukasz
47. Kropidłowski Franciszek
48. Krysiak Maciej
49. Kujawska Aleksandra
50. Kulwikowska Helena
51. Kurdziałek Aleksandra
52. Kurgan Martyna
53. Kuźma-Ebel Krystian
54. Kwiatkowska Weronika
55. Leżohupski Jakub
56. Licau Wojciech
57. Lorek Mateusz
58. Łacheta Emilia
59. Małachowska Alice
60. Manicki Cyprian
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61. Marczak Jakub
62. Miska Maja
63. Mormon Marcin
64. Murawska Julia
65. Niewrzawa Weronika
66. Nieżorawska Weronika
67. Olek Zbigniew
68. Onoszko Jan
69. Peplinska Julia
70. Piontke Weronika
71. Plenikowska Zofia
72. Pokora Agnieszka
73. Polański Jakub
74. Połomski Rafał
75. Potrykus Bartłomiej
76. Przybysz Jakub
77. Ptaszek Natalia
78. Rajski-Miąsko Szymon
79. Roman Aleksandra
80. Rosman Mikołaj
81. Rudnicki Marek
82. Rumińska Kornelia
83. Rybińska Julia
84. Rychlewska Marta
85. Ryplewicz Julia
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86. Sarniak Dominik
87. Sieńko Wojciech
88. Skrzypiński Jakub
89. Sordyl Jakub
90. Stark Martyna
91. Strach Maria
92. Szczygieł Jędrzej
93. Szrama Stanisław
94. Szymanik Grzegorz
95. Ślezińska Martyna
96. Tarasiuk Barbara
97. Truszkowski Marcin
98. Tusiewicz Adam
99. Warlikowska Julia
100. Wierzbicka Agata
101. Willmann Nina
102. Wiśniewska Marta
103. Wojciechowska Martyna
104. Wojewoda Jan
105. Wojtasik Jan
106. Woźniak Gustaw
107. Wysocki Przemysław
108. Zalewska Marcelina
109. Zblewski Wojciech

Studziewięcioosobowa grupa gimnazjalistów kończących naukę
w roku szkolnym 2018/2019 jest ostatnią w dziewiętnastoletniej historii
Gimnazjum Katolickiego im. Jana Pawła II w Gdyni. Podobnie jak ich
poprzednicy, podejmowali trud integralnego rozwoju własnej osoby, przyczyniając się przy tym do promocji Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana
Pawła II w Gdyni.
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3. Uczniowie Liceum w roku szkolnym 2018/2019495
W tym miejscu, ze względu na fakt, że tegoroczni uczniowie klas
trzecich odebrali już świadectwa ukończenia liceum, zostały umieszczone
jedynie listy uczniów obecnej klasy pierwszej i drugiej Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Gdyni.
Klasa IAB
Wychowawca: mgr Maciej Kornecki
1. Adamowicz Karol
2. Bandzerewicz Julia
3. Butowski Krzysztof
4. Ceranowski Mikołaj
5. Dorawa Julia
6. Duszak Antoni
7. Glama Agnieszka
8. Haberka Konrad
9. Herdzik Anna
10. Hinca Dominika
11. Jachowska Róża
12. Januszewska Anna
13. Kaźmierczak Martyna
14. Koch Katarzyna
15. Kocoń Kinga
16. Kościelniak Tatiana
17. Kotkiewicz Filip
18. Krasodomska Anna
19. Kreft Krzysztof
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20. Kreft Mateusz
21. Lessnau Daria
22. Marcinkowski Paweł
23. Mienik Błażej
24. Okrój Mikołaj
25. Oksanicz Marta
26. Piepka Paulina
27. Rakowska Paulina
28. Rogowski Patryk
29. Różański Oskar
30. Rusak Mateusz
31. Rybka Weronika
32. Smolec Joanna
33. Szofer Paulina
34. Trojanowicz Franciszek
35. Tryzna Marta
36. Urbański Konrad
37. Urmański Mikołaj
38. Zięcina Julia

Dane opracowała Danuta Ciecierska (stan na 13.05.2019).
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Klasa II
Wychowawca: mgr Maciej Meller
1. Chylewska Magdalena
2. Cisowska Natalia
3. Dąbrowska Julia
4. Derda Julia
5. Dettlaff Małgorzata
6. Drwal Joanna
7. Gliszczyński Jakub
8. Grubba Jakub
9. Herbasz Marta
10. Hirsch Klaudia
11. Ilnicki Dominik
12. Jaskulska Paulina
13. Kaczmarek Anna
14. Kaluga Wojciech
15. Kamińska Katarzyna
16. Kawińska Maja
17. Kembłowski Radosław
18. Kerlin Błażej
19. Kiełczewska Małgorzata

20. Kotłowska Maria
21. Kowalewski Michał
22. Kurzawa Paulina
23. Lorek Krzysztof
24. Łacheta Karolina
25. Majewski Mateusz
26. Malecha Patrycja
27. Przybyłowska Marta
28. Rumińska Weronika
29. Stickel Wiktoria
30. Stolc Marta
31. Strzyżewska Paulina
32. Szeląg Mateusz
33. Szpura Bartłomiej
34. Szydłowska Julia
35. Voss Weronika
36. Wojewoda Zofia
37. Żelewska Paulina
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4. Uczniowie Szkoły Podstawowej w roku szkolnym
2018/2019496
Od roku 2017/2018 w Zespole Szkół Katolickich funkcjonuje Katolicka
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II. Jak pisze na www szkoły jej
dyrektor: „Nauka w szkole podstawowej to jeden z najwspanialszych
okresów w życiu każdego człowieka. To czas nawiązywania pierwszych
dojrzałych przyjaźni, poznawania świata i odkrywania jego tajemnic,
to czas zabawy i radośnie spędzanych chwil”497. Należy pokładać nadzieję,
że szkoła katolicka spełni oczekiwania uczniów i ich rodziców, przekaże
wiedzę niezbędną na dalszych etapach kształcenia, umożliwi nawiązanie
trwałych i wartościowych przyjaźni, przygotuje do dorosłego życia
i przyczyni się do wzrastania w wierze nie tylko uczniów, ale i ich bliskich.
Klasa I
Wychowawca: mgr Aleksandra Sęk
1. Afeltowicz Zuzanna
2. Bąk Seweryn
3. Bronk Anna
4. Bujak Katarzyna
5. Choczyńska Natalia
6. Chojnicki Stanisław
7. Chojnicki Błażej
8. Ciecholewski Wojciech
9. Jabłońska Maja
10. Jatkowska Julia
11. Korzeniewski Milan
12. Kosela Wojciech
13. Kosińska Emilia

14. Kowalczyk Bartłomiej
15. Kukawka-Rogaczewski Nataniel
16. Letkiewicz Mateusz
17. Martuszewski Konrad
18. Merdas Szymon
19. Ołtarzewski Stanisław
20. Richert Michał
21. Ryś Gustaw
22. Sawicki Michał
23. Smykowska Anna
24. Sybidło Amelia
25. Tesarowska Maja

Dane opracowała Danuta Ciecierska (stan na 13.05.2019).
D. Kruca, Informacje dla uczniów Szkoły Podstawowej, http://katolik.info.pl/informacje-dlauczniow-szkoly-podstawowej [dostęp: 12.03.2019].
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Klasa IVA
Wychowawca: mgr Ewa Prokop
1. Balcerak Pola
2. Budny Anna
3. Chudzińska Zofia
4. Chyła Hanna
5. Dąbkowski Iwo
6. Ellwart Agata
7. Gajewski Krzysztof
8. Glaza Jan
9. Gronczewski Paweł
10. Jabłoński Jakub
11. Jaszczewski Tymoteusz
12. Kerlin Julianna

13. Klimko Marta
14. Kniaziewicz Lena
15. Kozłowski Andrzej
16. Lesner Igor
17. Łaga Natalia
18. Majewska Oliwia
19. Moskot Mikołaj
20. Piontke Anna
21. Ryś Ignacy
22. Splitt Barbara
23. Wawrzynowska Magdalena
24. Wąsik Mateusz

Klasa IVB
Wychowawca: dr Beata Chlewicka
1. Białkowska Klaudia
2. Budzisz Mateusz
3. Ciecholewski Piotr
4. Dolata Antoni
5. Granda Tomasz
6. Janczewski Paweł
7. Jarych Dominika
8. Jenczelewski Bartosz
9. Kłosin Maksymilian
10. Kobylański Antoni
11. Kotłowski Karol
12. Kowalewski Maksymilian
13. Kruszyński Jan
14. Kunda Wiktoria

15. Lewandowski Aleksander
16. Maciejewska Natasza
17. Martuszewska Wiktoria
18. Michniowska Agata
19. Ossowski Igor
20. Padzik Julia
21. Rybka Piotr
22. Słomowicz Wojciech
23. Sobala Konstancja
24. Urbańska Lena
25. Wasielewski Aleksander
26. Węsierska Martyna
27. Wojciechowski Maksymilian
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Klasa VA
Wychowawca: mgr Katarzyna Straszkiewicz
1. Afeltowicz Monika
2. Banaszkiewicz Stanisław
3. Bonalski Maciej
4. Brzozowski Bartłomiej
5. Buryn Franciszek
6. Ciechanowicz Michał
7. Czachorowski Tymoteusz
8. Danisz Klara
9. Dąbrowski Adam
10.Dąbrowski Jerzy
11. Glaza Zofia
12. Hering Julia
13. Hofman Jakub
14. Holk Wiktoria
15. Jeleński Mikołaj

16. Kaczmarek Maksymilian
17. Konkol Sandra
18. Kozłowska Milena
19. Królicka Marta
20. Lewna Małgorzata
21. Matuszak Jakub
22. Olek Wiktor
23. Orzechowski Dawid
24. Pawlak Nadia
25. Pek Bartosz
26. Pokrzywińska Lena
27. Rudnicki Piotr
28. Sadowski Jakub
29. Witkowski Piotr
30. Żelewska Emilia

Klasa VB
Wychowawca: mgr Edyta Olek
1. Banasiak Paweł
2. Badaj Oliwier
3. Banaszak Jakub
4. Boguszewski Aleksander
5. Dorawa Małgorzata
6. Dzienisz Tymoteusz
7. Jędrzejczak Julia
8. Klimko Tomasz
9. Kocoń Kamil
10. Korzenecka Julia
11. Mentel Igor
12. Michniowska Karolina
13. Mirończuk Karolina
14. Narajczyk Szymon

15. Nowak Artur
16. Nowak Wojciech
17. Ochnik Wojciech
18. Rogalska Agata
19. Rojek Tymon
20. Schroeder Davia
21. Stefanowicz Piotr
22. Szornak Tymoteusz
23. Tałaj Szymon
24. Ucińska Magdalena
25. Ucińska Martyna
26. Urbanek Alicja
27. Żuczek Gabriella

GDYŃSKI KATOLIK W ZESTAWIENIACH I STATYSTYKACH

Klasa VIA
Wychowawca: dr Marta Błaszkiewicz
1. Balcerak Liwia
2. Bujak Dawid
3. Ciechanowicz Zuzanna
4. Czaja Szymon
5. Dajnowiec Michał
6. Dobkowski Jakub
7. Gajewski Piotr
8. Gocek Wiktor
9. Grela Patrycja
10. Gryglicka Emilia
11. Horodecki Marcin
12. Iwanicka Laura
13. Józefowicz Maja
14. Kembłowski Bartosz
15. Kozłowska Inga

16. Ksobiech Paulina
17. Licau Zofia
18. Łacheta Karol
19. Łępa Kacper
20. Matecki Miłosz
21. Mirchel Mateusz
22. Ołtarzewski Maciej
23. Paszak Michał
24. Potomkowski Marcin
25. Słomowicz Maciej
26. Splitt Maria
27. Srock Justyn
28. Straszkiewicz Bartłomiej
29. Ślezińska Dominika
30. Witkowski Karol

Klasa VIIA
Wychowawca: mgr Rafał Narajczyk
1. Adamowicz Łucja
2. Dajnowiec Agata
3. Danisz Weronika
4. Dąbkowski Karol
5. Flieger Piotr
6. Gruchała Karolina
7. Gruszczyńska Paulina
8. Hering Laura
9. Kąkol Krzysztof
10. Krasodomski Piotr
11. Ledochowicz Helena
12. Łacheta Joanna
13. Malecha Weronika
14. Marcjanik Agata
15. Mirończuk Magdalena
16. Orzechowska Krystyna

17. Ostrowska Antonina
18. Pawlędzio Oliwia
19. Piepka Michał
20. Rudek Igor
21. Rudnicki Jan
22. Sarniak Maja
23. Skałkowski Bartłomiej
24. Sławińska Zofia
25. Sobolewska Kinga
26. Straszkiewicz Gracjan
27. Szewc Kalina
28. Tołwiński Bartosz
29. Wąsik Maciej
30. Witt Anna
31. Zienkiewicz Franciszek
32. Żmijewski Maciej
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Klasa VIIB
Wychowawca: mgr Magdalena Janik
1. Brzuzek Patrycja
2. Ciaś Paweł
3. Cichy Paweł
4. Czarnocki Mateusz
5. Dróżdż Iwo
6. Gutteter Wiktoria
7. Hładzio Natalia
8. Jelińska Zuzanna
9. Karpowicz Adrian
10. Komorowski Tomasz
11. Konieczny Jan

12. Kremin Alina
13. Kukuła Dominika
14. Matecki Maksymilian
15. Pałacha Andrzej
16. Pałacha Mikołaj
17. Piontke Wojciech
18. Ptaszek Martyna
19. Sybidło Klaudia
20. Szynwelska Zuzanna
21. Wasielewska Weronika

Klasa VIIIA
Wychowawca: mgr Danuta Koleśniak
1. Afeltowicz Dominika
2. Anuszkiewicz Natalia
3. Błaut Konstancja
4. Cysarz Wiktoria
5. Dampc Nadia
6. Dobbek Damian
7. Glaza Karolina
8. Gryglicka Kinga
9. Grzesiuk Piotr
10. Ilczuk Mateusz
11. Kalisz Rozalia
12. Kamzol Maksymilian
13. Klawa Agnieszka
14. Klimek Marta
15. Kowalska Iga
16. Maciejewska Julia

17. Marczak Mateusz
18. Młynarczak Łucja
19. Nowaczyk Oliwia
20. Ochnik Szymon
21. Olbromska Aleksandra
22. Ozimkiewicz Agnieszka
23. Pałczyńska Joanna
24. Peplinski Paweł
25. Posańska Karolina
26. Putyrska Aleksandra
27. Putyrska Anna
28. Rietz Paweł
29. Sadłowski Jakub
30. Stankiewicz Oliwia
31. Weronko Wojciech
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Klasa VIIIB
Wychowawca: mgr Katarzyna Szlachcikowska
1. Aleksander Marcelina
2. Bigott Zuzanna
3. Bisewski Marcel
4. Czapiewski Krzysztof
5. Dąbkowski Igor
6. Drezno Wiktoria
7. Garbowska Aleksandra
8. Grzybkowska Maria
9. Jenczelewska Zofia
10. Jermacz Natalia
11. Jeziorska Elżbieta
12. Klocek Amelia
13. Kołodziejska Aleksandra
14. Korecka Nadia
15. Kossowska Marcelina

16. Kukuła Adela
17. Łapiuk Julia
18. Łuczkiewicz Franciszek
19. Mierzejewski Bartosz
20. Nowak Alicja
21. Pańczyk Maria
22. Prętnik Wiktoria
23. Pyryt Magdalena
24. Pyszyńska Małgorzata
25. Skowrońska Dominika
26. Szpinda Wiktoria
27. Terech Maja
28. Urbanek Przemysław
29. Wroniak Gabriel
30. Żabczyński Paweł

Klasa VIIIC
Wychowawca: mgr Paweł Zajkowski
1. Bogacki Paweł
2. Bogalecka Emilia
3. Bonalski Mateusz
4. Borek Kacper
5. Ciechanowicz Mateusz
6. Dąbkowski Filip
7. Długosz Olga
8. Giniewicz Zuzanna
9. Grzybek Emilia
10. Hyży Emilia
11. Januszewski Krzysztof
12. Junak Aleksandra
13. Kozakiewicz Matylda
14. Krasoń Marta
15. Kruszyńska Magdalena

16. Lipiec Aleksandra
17. Lorbiecka Kornelia
18. Michniowska Zofia
19. Mordecki Mateusz
20. Narewska Julia
21. Paczyński Szczepan
22. Pawlak Kacper
23. Pichlak Maja
24. Smolińska Zuzanna
25. Srock Dominik
26. Stachowski Jakub
27. Szymczak Julia
28. Wandtke Paulina
29. Wiszecki Jakub
30. Ząbkiewicz Urszula
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CZĘŚĆ VI

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH
W ŚWIETLE WYBRANYCH
DOKUMENTÓW I KORESPONDENCJI

P

atrząc na szkołę przez pryzmat jej źródeł, założeń ideowych i osadzenia w systemie wartości, należy mieć na uwadze, że prawidłowe
i skuteczne funkcjonowanie placówki katolickiej jest uwarunkowane
konkretną sytuacją prawno-proceduralną. Stąd też, jako instytucja
edukacyjna, musi sprostać wszystkim wymogom oświatowym. Poniżej
zamieszczono wybrane najważniejsze dokumenty wynikające z prawa
kościelnego i państwowego. Można tutaj znaleźć podstawowe akty
założycielskie, decyzje administracyjne, regulacje wewnątrzszkolne, jak
również prowadzoną na przestrzeni lat wieloaspektową korespondencję.
To właśnie transparentność prawna i bieżące czynienie zadość wymogom
poszczególnych organów przestrzeni życia publicznego sprawiło, że można
było we wcześniejszych częściach publikacji dokonać tak pozytywnej recepcji
działalności gdyńskiego Katolika.
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3. ANEKSY

1. Wykaz osób zatrudnionych i współpracujących
ze szkołą w latach 1992-2019

Nazwisko i imię pracownika
ks. mgr Adamski Piotr – religia
mgr Andrzejewska Ewa – język polski
mgr Andrulewicz Zoﬁa – wychowanie do życia
w rodzinie
mgr Arciszewska Katarzyna – geograﬁa
mgr Augustynowicz Mariusz – wychowanie ﬁzyczne
mgr Błaszczuk Mariola – plastyka, pedagog
dr Błaszkiewicz Marta – matematyka
Avetisyan Wardishagh – język francuski
s. mgr Baran Bogumiła – religia, język włoski
mgr Batko Aneta – język łaciński
dr Białas-Janiszewska Ewa – język angielski
mgr Binerowska Joanna – język niemiecki
mgr Blumka Marzena – muzyka
mgr Borodzicz Katarzyna – ﬁzyka
ks. mgr Bukowski Marcin – religia
mgr Buława Iwona – podstawy przedsiębiorczości
dr Chlewicka Beata – religia
Chuchała Danuta – pracownik obsługi

Okres
zatrudnienia
2006-2007
1995-1996
2015-2017
2014-2015
2008200820142002-2003
2011-2013
2002-2005
1997
1994-1995
2001-2003
2005-2007
2011
2003-2005
20102018-
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Nazwisko i imię pracownika
ks. prof. dr hab. Cichosz Wojciech – kanclerz szkoły
/ dyrektor, religia, ﬁlozoﬁa
mgr Ciecierska Danuta – sekretarka
mgr inż. Ciesielski Leszek – dyrektor, wicedyrektor,
biologia
ks. mgr Czabaj Krzysztof – prefekt
mgr Czata Ewa – psycholog
mgr Czapiewski Kamil – język angielski
s. mgr Czernecka Katarzyna – język polski
Dampc Anna – pracownik obsługi
mgr Dampc Justyna – księgowa
ks. mgr lic. Dąbrowski Jarosław – wicedyrektor, religia
Dębicka Beata – kierownik sekretariatu
mgr Dołynny Hanna – muzyka
mgr Domańska Stefania – wychowanie ﬁzyczne
ks. mgr Dróżdż Błażej – religia
mgr Dułak Magdalena – biologia, technika
mgr Dybowska Bogumiła – matematyka
mgr Dzięcioł-Gliwińska Aneta – język angielski
mgr Dźwig Mark – język angielski (native speaker)
mgr Felczak Ewa – język niemiecki, język rosyjski
Filar Marek – muzyka
mgr Frączyk Agnieszka – matematyka
mgr Frączyk Elżbieta – matematyka
mgr Gesse Alicja – wychowanie ﬁzyczne
mgr Góralska Beata – język angielski
dr Grabowska Marcelina – język rosyjski
mgr Gren Natalia – język angielski
Grota Żaneta – pracownik obsługi
mgr Haracz Julia – chemia
mgr Herman Katarzyna – język polski

Okres
zatrudnienia
1997201720172018-2019
20182007-2008
1995-1997
2010-2017
20122002-2004
19951992-1994
2003-2017
1994-1996
2002-2019
1992-1996
201020042009-2019
1994-1997
2003-2008
2001-2007
2000
1997
1992-1993
20172007-2008
20141996-1997
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Nazwisko i imię pracownika
dr Howorus-Czajka Magdalena – sztuka, technika
mgr Hrycz Dorota – muzyka
dr Idczak Danuta – biologia
Idczak Leszek – pracownik administracyjny
mgr Iżyłowski Stefan – retoryka, teatrologia
mgr Jacewicz Barbara – język angielski
Jagieloński Jerzy – woźny / konserwator
mgr Jakubowska Izabela – język angielski
mgr Jank Marcin – język niemiecki
mgr Janik Magdalena – język niemiecki, język
angielski
ks. mgr Jarosz Marcin – religia
mgr Kalota Justyna – chemia
mgr Kamiński Patryk – ﬁzyka
mgr Kitowska Jolanta – język polski
mgr Klamann Rafał – kierownik administracji
mgr Klecha Anna – język niemiecki
mgr inż. Klimowska Patrycja – matematyka, ﬁzyka,
przyroda
mgr Koleśniak Danuta – język angielski
Kondratowicz Mirosława – księgowa
mgr Korda Kurt Leon – matematyka
mgr Kornecki Maciej – język polski
mgr Korowajczyk Elżbieta – muzyka
Kostra Agata – służba medyczna
Kreft Danuta – pracownik obsługi
mgr Król Agnieszka – język angielski
mgr Kruca Dariusz – dyrektor, wicedyrektor,
informatyka, technika
mgr Kuchta Henryka Ewa – biblioteka, awans
zawodowy nauczycieli
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Okres
zatrudnienia
2006-2007
1997
1992-1997
1992-1996
2002-2003
2008-2009
20072006-2017
2004-2005
20112003-2006
1994-1996
2016-2017
1994-1999
20152000-2004
200320041992-2017
1997-2004
19982000-2001
1993-2006
1994-2019
2004-2006
20001998-
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Nazwisko i imię pracownika
mgr Kudlik Anna – język angielski
Kurpiel Małgorzata – pracownik administracyjny
mgr Kurpiel Wiktor – matematyka, informatyka
Kurstak Piotr – geograﬁa
mgr Kuter Monika – podstawy przedsiębiorczości
mgr Kuźma Małgorzata – język angielski
mgr Kuźmin Aleksander – historia
mgr Kwiatkowska-Król Teresa – język angielski
mgr Kwiatkowski Krzysztof Jan – język hiszpański
mgr Larczyńska-Renc Wanda – ﬁzyka
mgr Lemańczyk Genowefa – matematyka
mgr Leoszewska Anna – język francuski
mgr Lewandowski Piotr – wicedyrektor, historia,
wiedza o społeczeństwie
ks. mgr Lewańczyk Piotr – religia
mgr Lubański Tadeusz – język angielski
ks. mgr Lutrzykowski Marek – religia
Łaga Monika – pracownik obsługi
mgr Łapa Aleksandra – język angielski
mgr Łyszkiewicz Margaritta – język angielski
Magiera Leokadia – pracownik obsługi
mgr Majsterek Agnieszka – język angielski
mgr Maksymowicz-Gogacz Tatiana – język angielski
mgr Malcer Leszek – geograﬁa
dr Malecha Piotr – chemia
lek. med. Malina Janina – proﬁlaktyka prozdrowotna
ks. mgr Meller Jacek – religia
mgr Meller Joanna – język polski
mgr Meller Maciej – wicedyrektor, historia, wiedza
o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,
doradztwo zawodowe

Okres
zatrudnienia
2004-2005
1994-1995
1993-1995
1995-1998
2005-2007
2005-2007
1992-1994
1995-1996
2002-2008
2018-2019
2000-2005
20171995-2004
2006-2011
1996-1997
1996-1997
20171992-1994
1992-1995
1994-1996
2000-2008
1993-1995
1992-1994
199520061993-1995
20022002-
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Nazwisko i imię pracownika
mgr Mielniczuk Marcin – język łaciński
mgr Moroz Jolanta – język niemiecki
ks. mgr Mudlaff Krzysztof – wicedyrektor, religia
Myszkiewicz Alfred – konserwator
mgr Narajczyk Rafał – historia, wiedza o
społeczeństwie
ks. mgr Nowak Andrzej – religia
mgr Olek Edyta – wychowanie ﬁzyczne
mgr Ostrowska Kinga – język niemiecki
mgr Ośkiewicz Agnieszka – język angielski
Pastwa Dorota – pracownik obsługi
mgr Patalan-Pawłowska Agata – ﬁzyka
mgr Pękala Krzysztof – geograﬁa, edukacja dla
bezpieczeństwa, przysposobienie obronne,
technika
mgr Pluskota Barbara – matematyka
mgr Poćwierz-Marciniak Ilona – psycholog,
muzyka
mgr Polewczyk Maciej – pracownik bezpieczeństwa i
higieny pracy
Popiel Beata – pracownik obsługi
Portee Tomasz – informatyka
mgr Prokop Ewa – język polski
mgr Pupacz Sylwia – matematyka
mgr Pusch-Trambowicz Krystyna – matematyka
mgr Pych Katarzyna – język polski
mgr Reclaw Gabriela – język francuski, język
hiszpański
Rosłoń Krystyna – pracownik obsługi
mgr Rudnik Beata – informatyka
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Nazwisko i imię pracownika
mgr Rybińska Barbara – wychowanie ﬁzyczne
mgr Rytelewski Jan – wychowanie ﬁzyczne
mgr Sauter Beata – ﬁzyka
mgr Sędziak Małgorzata – psycholog, wychowanie
do życia w rodzinie
mgr Sęk Aleksandra – nauczanie wczesnoszkolne
mgr Skorupka Alina – język angielski
mgr Skrzypiński Rafał – geograﬁa
mgr Skwarek Magdalena – język łaciński, greka
klasyczna, język angielski
dr Słowik Małgorzata – pedagog
mgr Sobiecki Dariusz – język angielski
mgr Sobolewska Hanna – język polski
mgr Stanisławska Iwona – biologia, ﬁlozoﬁa,
przyroda, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Starostecka-Sulewska Anna – język polski
lic. Staszczak Anna – język angielski
mgr Stolarczyk Renata – ﬁzyka
mgr Straszkiewicz Katarzyna – matematyka,
informatyka
Sudomir Roman – konserwator
mgr Suliński Jacek – plastyka
mgr Sulkowski Krzysztof – wychowanie ﬁzyczne,
kierownik administracyjny, bezpieczeństwo
i higiena pracy
mgr Szałkowski Damian – wychowanie ﬁzyczne
ks. mgr Szamocki Piotr – religia
mgr Szczepańczyk Andrzej – język niemiecki
Szewczyk Genowefa – pracownik obsługi
mgr Szlachcikowska Katarzyna – język angielski,
technika
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Nazwisko i imię pracownika
mgr Szlachta Krystyna – matematyka
mgr Szudrowicz Barbara – ﬁzyka
mgr Szudrowicz Zdzisław – ﬁzyka
mgr Szumny Waldemar – język niemiecki
mgr Szymańska Maria Danuta – język łaciński, greka
klasyczna
mgr Śledzińska-Płotczyk Agata – informatyka
ks. mgr Świeczkowski Michał – religia
mgr Świerczek Agata – język niemiecki
mgr inż. Święch-Frankowska Anna – informatyka,
ﬁzyka
ks. mgr Tartas Piotr – religia
mgr Taźbierska Agata – język niemiecki
mgr Topolewska Wiktoria – język polski
mgr Wandtke Alina – dyrektor, wicedyrektor,
matematyka, informatyka
mgr Wandtke Anna – wychowanie ﬁzyczne
mgr Warda Małgorzata – plastyka
mgr Wasiak Teresa – retoryka
mgr Wąsik-Kowalska Magdalena – wicedyrektor,
język niemiecki, technika
mgr inż. Wierzbicki Mieczysław – przysposobienie
obronne
dr Wojsław Jacek – historia, wiedza o społeczeństwie
Wyskiel Dorota – pracownik obsługi
dr hab. Wysocki Hubert – matematyka
Wyszyńska Matylda – pracownik bezpieczeństwa
i higieny pracy
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Nazwisko i imię pracownika
mgr Zajkowski Paweł – informatyka, muzyka,
rytmika
mgr Zakaszewska Małgorzata – język angielski
Zaleska Krystyna – pracownik administracyjny
mgr Zaleska Wiesława – dyrektor, wicedyrektor,
ﬁzyka
mgr Zdebska Bożena – język angielski
dr Zellma Marek – matematyka
mgr Zygmunt Zenon – chemia
Zglenicka Agnieszka – pracownik obsługi
ks. mgr Zinka Jakub – prefekt, religia
mgr Zieliński Marcin – język angielski
mgr Żarnecki Mariusz – retoryka, wiedza o kulturze,
zajęcia artystyczne, teatr szkolny
dr Żynis-Aleksander Agnieszka – język angielski,
język polski
Żyto Eugeniusz – pracownik obsługi
ks. mgr Żyźniewski Dariusz – prefekt, religia
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Mieczysław Wierzbicki (1945-2007)

Ks. Piotr Mazur (1971-2009) –
rekolekcjonista i przyjaciel szkoły

Zdzisław Szudrowicz (1953-2012)

Stefan Iżyłowski 1935-2016
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Bożena Zdebska (1969-2016)

Genowefa Szewczyk (1948-2018)

Eugeniusz Żyto (1934-2018)
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2. Nagrody i wyróżnienia
przyznane pracownikom szkoły

Nagroda „Katolik”
Pani Janina Malina (2002)
Państwo Elżbieta i Władysław Pogodzińscy (2003)
Państwo Krystyna i Wiesław Tusk (2004)
Pani Grażyna Żelazna (2005)
Pan Adam Krupa (2006)
JE ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski (2007)
Prezydent Miasta Gdyni – pan Wojciech Szczurek (2007)
Ks. prałat Andrzej Czerwiński (2007)
Pani Hanna Żółkoś-Margońska (2008)
JE ks. biskup Ryszard Kasyna (2009)
Pan Mirosław Pietrzak (2011)
Pani Elżbieta Sierżęga (2011)
Wiceprezydent Gdyni pani Ewa Łowkiel (2012)
Pani Barbara Matuszczak (2013)
Ks. prałat Sławomir Decowski (2014)
Pan Eugeniusz Żyto (2014)
Pan Jerzy Miotke (2015)
Pan Kazimierz Iwaszko (2016)
Ks. prof. Wojciech Cichosz (2017)
Pan Bartosz Bartoszewicz (2018)

Medal Komisji Edukacji Narodowej
Dyr. Dariusz Kruca (2006)
Ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz (2007)
Magdalena Wąsik-Kowalska (2007)

397

398

WYCHOWANIE INTEGRALNE
PRAKTYCZNA RECEPCJA GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JANA PAWŁA II W GDYNI 1992-2019

Renata Stolarczyk (2013)
Piotr Malecha (2014)
Beata Chlewicka (2017)
Danuta Ciecierska (2017)
Mariusz Żarnecki (2017)
Henryka Kuchta (2018)
Ewa Prokop (2018)
Barbara Rybińska (2018)

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
Ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz (2016)
Piotr Malecha (2017)

Nagroda Kuratora Oświaty
Dyr. Dariusz Kruca (2016)
Mariola Błaszczuk (2017)

Nagroda Organu Prowadzącego
Magdalena Wąsik-Kowalska (2004, 2014, 2016)
Beata Dębicka (2005, 2014, 2017)
Mirosława Kondratowicz (2006)
Maciej Meller (2006)
Ks. prof. Wojciech Cichosz (2007, 2012)
Dariusz Kruca (2007, 2013, 2015, 2016, 2017)
Barbara Rybińska, (2007, 2017)
Iwona Stanisławska (2007, 2017)
Henryka Ewa Kuchta (2007, 2018)
Genowefa Szewczyk (2008)
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Danuta Kreft (2008, 2017)
Mariusz Żarnecki (2009)
Stefania Domańska (2011)
Krzysztof Sulkowski (2011, 2015)
Hanna Sobolewska (2012, 2017)
Piotr Malecha (2012, 2017)
Alina Wandtke (2013, 2015, 2016, 2017)
Rafał Narajczyk (2014)
Ewa Prokop (2014)
Katarzyna Straszkiewicz (2014)
Beata Chlewicka (2016)
Justyna Dampc (2016)
Katarzyna Szlachcikowska (2017)
Marta Błaszkiewicz (2018)
Krystyna Szlachta (2018)

Nagroda Dyrektora Szkoły
Hanna Sobolewska (2007, 2015, 2017)
Katarzyna Szlachcikowska (2007, 2012)
Eugeniusz Żyto (2007)
Piotr Malecha (2008, 2014)
Maciej Kornecki (2009)
Krzysztof Pękala (2009)
Dariusz Kruca (2011)
Joanna Meller (2011)
Katarzyna Straszkiewicz (2011)
Alina Wandtke (2011, 2014)
Patrycja Klimowska (2011, 2017)
Magdalena Dułak (2011, 2017)
Beata Dębicka (2012)
Rafał Narajczyk (2012)
Ewa Prokop (2012)
Gabriela Reclaw (2012)
Renata Stolarczyk (2012)
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Henryka Ewa Kuchta (2012, 2017, 2018)
Mariola Błaszczuk (2013)
Beata Chlewicka (2013)
Danuta Koleśniak (2013)
Edyta Olek (2013)
Krystyna Szlachta (2013)
Agnieszka Żynis-Aleksander (2013)
Mark Dźwig (2014)
Maciej Meller (2014)
Krystyna Rosłoń (2014)
Barbara Rybińska (2014)
Magdalena Skwarek (2014)
Mariusz Żarnecki (2014)
Anna Dampc (2014, 2017)
Ks. Jakub Zinka (2014, 2017)
Agnieszka Zglenicka (2015, 2018)
Magdalena Szwejer (2015)
Jerzy Jagieloński (2015)
Marta Błaszkiewicz (2017)
Rafał Klamann (2017)
Magdalena Wąsik-Kowalska (2017)
Paweł Zajkowski (2017)
Anna Leoszewska (2018)
Danuta Koleśniak (2018)
Anna Wandtke (2018)

Nagroda Dyrektora Gimnazjum Katolickiego 2016
Ks. prof. Wojciech Cichosz
Mariusz Augustynowicz
Marta Błaszkiewicz
Henryka Ewa Kuchta
Rafał Narajczyk
Ewa Prokop
Iwona Stanisławska
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Nagroda Dyrektora
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 2016
Ks. prof. Wojciech Cichosz
Mariola Błaszczuk
Joanna Meller
Krzysztof Pękala
Katarzyna Straszkiewicz
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3. Stypendyści Prezesa Rady Ministrów,
Ministra Edukacji Narodowej,
Marszałka Województwa Pomorskiego i Miasta Gdyni

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Małgorzata Kowalczyk (2000/2001)
Marcin Charmułowicz (2001/2002; 2002/2003)
Anna Dampc (2003/2004)
Jarosław Kąkolewski (2004/2005)
Marta Lauda (2005/2006)
Małgorzata Gutowska (2006/2007)
Łukasz Sobolewski (2007/2008)
Katarzyna Chmielowiec (2008/2009)
Anna Łacheta (2009/2010)
Natalia Bejrowska (2010/2011; 2011/2012)
Marta Wysocka (2013/2014)
Kamil Kręt (2014/2015)
Jan Horodecki (2015/2016; 2016/2017)
Anna Butowska (2017/2018; 2018/2019)

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Jarosław Kąkolewski (2005/2006)
Nikola Krasowska (2013/2014)
Nicole Rydz (2013/2014)
Maria Horodecka (2016/2017)
Krzysztof Jasieński (2017/2018)

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego
Małgorzata Gutowska (2005/2006)
Jarosław Kąkolewski (2005/2006)
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Anna Samól (2005/2006)
Pamela Smardz (2013/2014)
Jakub Gierowski (2013/2014)
Maria Horodecka (2013/2014; 2015/2016; 2016/2017)
Jan Horodecki (2013/2014)
Dominik Leżohupski (2014/2015; 2015/2016; 2016/2017)
Jakub Leżohupski (2016/2017)
Magdalena Chylewska (2017/2018)
Mateusz Majewski (2017/2018)
Dominika Michalska (2016/2017; 2017/2018; 2018/2019)
Karolina Posańska (2017/2018)
Adrianna Radłowska (2017/2018)
Kinga Kocoń (2018/2019)
Anna Januszewska (2018/2019)
Joanna Łacheta (2018/2019)

Stypendium Miasta Gdyni
Maria Horodecka (2013/2014; 2014/2015; 2016/2017)
Jan Horodecki (2013/2014; 2014/2015)
Jakub Cierocki (2013/2014)
Marcin Kubacki (2014/2015)
Dominik Leżohupski (2014/2015; 2015/2016; 2017/2018; 2018/2019)
Adrianna Radłowska (2016/2017)
Mateusz Majewski (2016/2017; 2017/2018)
Jakub Leżohupski (2016/2017)
Marta Tryzna (2016/2017; 2017/2018; 2018/2019)
Dominika Michalska (2016/2017)
Miriam Kozak (2016/2017)
Nicole Rydz (2016/2017)
Wiktoria Martuszewska (2018/2019)
Alina Kremin (2018/2019)
Jakub Sordyl (2018/2019)
Kinga Kocoń (2018/2019)
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4. „Złota Księga”
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
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6. Sukcesy uczniów Liceum w latach 1992-2019

1992-2003
Joanna Hinz – wiedza biblijna
Małgorzata Kowalczyk – wiedza biblijna
Bartosz Wiśniewski – wiedza historyczna
Karolina Butowska – proza i poezja kaszubska
Agnieszka Gliniewicz – wiedza polonistyczna
Marcin Korbolewski – wiedza historyczna
Natalia Ostrowska – wiedza polonistyczna
Emilia Radacka – wiedza historyczna
Agata Ryżewska – wiedza historyczna
Paweł Smoleński – język angielski

2003-2004
Anna Dampc – ﬁnalistka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
Anna Dampc – II miejsce w II edycji konkursu języka angielskiego:
„I kocham Cię jak Irlandię”
Tomasz Wawryków – ﬁnalista Olimpiady Teologii Katolickiej „Jan Paweł II – Apostoł Jedności”

2005-2006
Jarosław Kąkolewski – III miejsce w XXIX Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Języka Niemieckiego
Jarosław Kąkolewski – III miejsce w Konkursie „Deutschland – Nachbarland”
2006 – etap regionalny
Jarosław Kąkolewski – II miejsce w Konkursie „Pokaż nam język” 2006 – etap
regionalny
Sara Roda, Magdalena Kretschmer – XXXVI Olimpiada Literatury i Języka
Polskiego
Małgorzata Gutowska – II Pomorski Konkurs Matematyczny – uczestniczka
etapu wojewódzkiego
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Wojciech Ossowicki, Tomasz Michalski – X Zawody Komputerowe
Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni

2006-2007
Marta Lauda – XXXVI Olimpiada Biologiczna (wyróżnienie I stopnia za
pracę badawczą)

2007-2008
Anna Szrajer, Joanna Wilińska – laureatki konkursu „Wygraj Indeks”
Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
Wioletta Jędrzejewska-Cichoń – XXXI Olimpiada Języka Francuskiego
(uczestniczka etapu okręgowego)
Michał Smętek – XXXIII Olimpiada Historyczna (uczestnik etapu
okręgowego)
Magdalena Czerwińska – XXVI Olimpiada Języka Łacińskiego (uczestniczka
etapu okręgowego)
Katarzyna Chmielowiec – I miejsce w Pomorskim Konkursie Matematycznym
Łukasz Sobolewski – ﬁnalista Pomorskiego Konkursu Matematycznego

2008-2009
Justyna Gawlik – II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Szekspirowskim
Bartosz Andrzejczak, Damian Pobłocki – VI miejsce w XIII Zawodach
Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni
Bartosz Andrzejczak – III miejsce w XIII Zawodach Komputerowych
Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni
Łukasz Wołczyński – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
(wynik: bardzo dobry)
Bartosz Andrzejczak, Marcin Joniec, Katarzyna Walczuk – Międzynarodowy
Konkurs Matematyczny „Kangur” (wyróżnienie)
Katarzyna Chmielowiec – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
„Kangur” (wyróżnienie)
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2009-2010
Karolina Milewska, Aleksandra Terepka, Bartosz Bielak, Marcin Wojtaszak
– laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Wydziału Chemicznego
Politechniki Gdańskiej „Wygraj Indeks”
Katarzyna Chmielowiec, Jakub Szczotka – laureaci Ogólnopolskiego
Konkursu Wydziału Fizyki Politechniki Gdańskiej „Wygraj Indeks”
Bartosz Andrzejczak – VI miejsce w XIV Zawodach Komputerowych
Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – VI miejsce w XIV Zawodach
Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni

2010-2011
Karolina Milewska – laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Wydziału
Chemicznego Politechniki Gdańskiej
Bartosz Andrzejczak – VI miejsce w XV Zawodach Komputerowych
Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – III miejsce w XV Zawodach
Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni
Dominika Łacheta – III miejsce w Konkursie Wiedzy Ekologicznej – projekt
ekologiczny „Patrz i zmieniaj”
Robert Niewiedziała – IV miejsce w Konkursie Wiedzy Ekologicznej – projekt ekologiczny „Patrz i zmieniaj”
Damian Kryger i Anna Jasieńska – I miejsce w Wojewódzkim Konkursie
„Prawa człowieka”

2011-2012
Agata Ceynowa, Adam Daniel – laureaci konkursu „Wygraj Indeks”
Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
Mariusz Motyl – laureat Pomorskiego Konkursu Matematycznego „Wygraj
Indeks”
Katolickie Liceum Ogólnokształcące (Natalia Bejrowska, Nicole Rydz,
Arkadiusz Klicki) – II miejsce w Konkursie Wiedzy o Krajach
Anglojęzycznych
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Katolickie Liceum Ogólnokształcące (Małgorzata Pytlik, Nicole Rydz,
Arkadiusz Klicki) – II miejsce w V Regionalnym Konkursie Wiedzy
o Wielkiej Brytanii

2012-2013
Jakub Gacki – laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wydziału Chemicznego
Politechniki Gdańskiej „Wygraj Indeks”
Mateusz Grabowski – II miejsce w konkursie „Deutschland-Nachbarland”
Marcin Kubacki – I miejsce w XVII Zawodach Komputerowych Młodzieży
Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni
Katolickie Liceum Ogólnokształcące (Marcin Kubacki, Tomasz Matuszczak)
– II miejsce w XVII Zawodach Komputerowych Młodzieży Szkolnej
o Mistrzostwo Gdyni

2013-2014
Antoni Kowalik – zakwaliﬁkowany do ﬁnału ogólnopolskiego XL Olimpiady
Historycznej
Jan Andrulewicz – laureat etapu wojewódzkiego, zakwaliﬁkowany do etapu
ogólnopolskiego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
w latach 1939-1945”
Jakub Gierowski, Piotr Bielang – półﬁnaliści Olimpiady Lingwistyki
Matematycznej
Adam Daniel – zakwaliﬁkowany do II etapu Olimpiady Chemicznej
Mateusz Grabowski – uczestnik etapu rejonowego XL Olimpiady Historycznej
Mateusz Grabowski, Adam Dziadkiewicz – uczestnicy etapu rejonowego
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

2014-2015
Jan Andrzejewski – zakwaliﬁkowany do ﬁnału olimpiady „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego”
Jan Horodecki – półﬁnalista Olimpiady Informatycznej
Jan Horodecki, Bartłomiej Truszkowski – półﬁnaliści Olimpiady Matematycznej
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Grażyna Rusiecka – zakwaliﬁkowana do II etapu Olimpiady Lingwistyki
Matematycznej
Kamil Kręt – zakwaliﬁkowany do etapu okręgowego Olimpiady Języka
Francuskiego
Jan Horodecki – IV miejsce w XIX Zawodach Komputerowych Młodzieży
Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni
Marcin Kubacki – V miejsce w XIX Zawodach Komputerowych Młodzieży
Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni
Katolickie Liceum Ogólnokształcące (Jan Horodecki, Marcin Kubacki) – I miejsce w XIX Zawodach Komputerowych Młodzieży Szkolnej
o Mistrzostwo Gdyni

2015-2016
Krzysztof Jasieński – laureat konkursu „Wygraj Indeks” Wydziału
Chemicznego Politechniki Gdańskiej
Jakub Gierowski – ﬁnalista Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
Jan Horodecki – uczestnik zawodów II stopnia Olimpiady Informatycznej
Jan Horodecki, Bartłomiej Truszkowski – uczestnicy zawodów II stopnia
Olimpiady Matematycznej
Krzysztof Jasieński – uczestnik zawodów II stopnia Olimpiady Chemicznej
Jan Horodecki – I miejsce w Igrzyskach Akademii ETI
Jakub Gierowski – II miejsce w konkursie „Matematyka, ﬁzyka i informatyka
w technice”
Jan Horodecki – III miejsce w konkursie „Matematyka, ﬁzyka i informatyka
w technice”
Bartłomiej Truszkowski, Piotr Tryzna – wyróżnienie w konkursie
„Matematyka, ﬁzyka i informatyka w technice”
Jan Horodecki – II miejsce w XX Jubileuszowych Zawodach Komputerowych
Katolickie Liceum Ogólnokształcące (Jan Horodecki, Piotr Kacprzycki) – II miejsce w XX Jubileuszowych Zawodach Komputerowych
Katolickie Liceum Ogólnokształcące (Filip Gesse, Agnieszka Gliszczyńska,
Weronika Reiwer, Bartłomiej Truszkowski, Aleksandra Stoińska) – III miejsce w Apps For Good
Dominik Kwiatkowski, Jakub Fedorowicz, Bartłomiej Truszkowski,
Jan Horodecki – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym „KANGUR 2016”
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2016-2017
Jan Sławiński – laureat Olimpiady Wiedzy o Mediach
Jan Horodecki, Bartłomiej Truszkowski – laureaci konkursu „Matematyka,
ﬁzyka i informatyka w technice”
Bartłomiej Truszkowski – ﬁnalista Olimpiady Lingwistyki Matematycznej
Anna Butowska, Maria Horodecka, Jan Horodecki – uczestnicy II etapu
Olimpiady Lingwistyki Matematycznej
Paweł Kuziemski – uczestnik II etapu Olimpiady Literatury i Języka
Polskiego
Jan Horodecki – uczestnik II etapu Olimpiady Informatycznej
Bartłomiej Truszkowski – uczestnik II etapu Olimpiady Matematycznej
Katolickie Liceum Ogólnokształcące (Jan Horodecki, Piotr Kacprzycki) – II miejsce w XXI Zawodach Komputerowych Młodzieży Szkolnej
Jan Horodecki – IV miejsce w XXI Zawodach Komputerowych Młodzieży
Szkolnej

2017-2018
Anna Butowska – laureatka Ligi Matematycznej (PAP Słupsk)
Anna Butowska – ﬁnalistka Mistrzostw Polski w GMiL
Anna Butowska – uczestniczka ﬁnału XXXV Ogólnopolskiego Sejmiku
Matematyków
Krzysztof Jasieński – zakwaliﬁkowany do ﬁnału Olimpiady Chemicznej
Julia Terech – zakwaliﬁkowana do II etapu Olimpiady Języka Polskiego
Marta Przybyłowska – zakwaliﬁkowana do II etapu Olimpiady Wiedzy
Ekologicznej
Anna Butowska – uczestniczka etapu okręgowego Olimpiady Lingwistyki
Matematycznej
Krzysztof Dmochowski – zakwaliﬁkowany do etapu rejonowego Konkursu
E(x)plory
Dominik Kwiatkowski – II miejsce w Igrzyskach Akademii ETI
Katolickie Liceum Ogólnokształcące (Krzysztof Dmochowski, Weronika
Kurowska, Marek Majoch) – I miejsce w VI Drużynowym Konkursie
Naukowo-Technicznym EKOTECH 2017
Anna Butowska, Maria Horodecka, Michał Ryplewicz – laureaci w konkursie
„Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice”
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Wojciech Dettlaﬀ – ﬁnalista w konkursie „Matematyka, Fizyka i Informatyka
w Technice”
Maria Horodecka – ﬁnalistka Mistrzostw Polski w GMiL

2018-2019498
Aleksander Kahsin – zakwaliﬁkowany do II etapu Olimpiady Chemicznej
Magdalena Chylewska – zakwaliﬁkowana do II etapu Olimpiady
Biologicznej
Maria Horodecka – zakwaliﬁkowana do II etapu Olimpiady Matematycznej
Patrycja Malecha – zakwaliﬁkowana do II etapu Olimpiady Języka
Niemieckiego
Anna Butowska, Maria Horodecka, Mateusz Majewski, Michał
Ryplewicz – zakwaliﬁkowani do ﬁnału Konkursu „Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice”

498

Dane z roku szkolnego 2018/2019 na dzień 24.04.2019.
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7. Sukcesy uczniów Gimnazjum w latach 2000-2019

2000-2003
Barbara Bałdyga – wiedza geograﬁczna
Radosław Jankowski – wiedza matematyczna
Marta Młynarczyk – wiedza matematyczna
Szymon Reiter – wiedza matematyczna
Magdalena Zagórska – wiedza geograﬁczna

2003-2004
Radosław Jankowski, Szymon Reiter – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego dla uczniów gimnazjum
Krzysztof Herdzik – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
dla uczniów gimnazjum

2004-2005
Bartosz Raczkowski – laureat Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego
„Multitest 2004”
Joanna Balana, Bartosz Bucoń, Radosław Różański, Anna Samól – laureaci
Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „Multitest 2004”
Alicja Czerwińska, Michał Paterski – wyróżnienie w Ogólnopolskim
Konkursie Języka Angielskiego „Multitest 2004”
Danuta Łaga, Bartosz Raczkowski, Jakub Szczotka, Anna Tomczak – I miejsce
w międzyszkolnym konkursie dla klas I gimnazjum „Matematyka
i sport”
Danuta Łaga, Bartosz Raczkowski, Jakub Szczotka, Marta Walczuk – VI miejsce w wojewódzkim konkursie dla klas I gimnazjum „Matematyka
i sport”
Paweł Brzeziński, Piotr Mydlak – I miejsce na poziomie klas III gimnazjum
w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego „Felberg”
Dominika Hapka, Magdalena Jamroz – II miejsce na poziomie klas II
gimnazjum w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego
„Felberg”
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Damian Pobłocki, Karolina Przybek – III miejsce na poziomie klas I
gimnazjum w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego
„Felberg”
Magdalena Czerwińska, Krzysztof Herdzik – etap wojewódzki Konkursu
Literatury i Języka Polskiego
Michał Paterski, Łukasz Pawłowski – II miejsce w IX Zawodach
Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni

2005-2006
Joanna Wilińska – ﬁnalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
Joanna Wilińska – ﬁnalistka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
Michał Kościelski – VI miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka
Angielskiego
Paweł Budzisz, Wojciech Droździel, Marek Piątkowski, Wiktor Podsiadły –
wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie „Na wspólnej ziemi” – Historia i kultura Żydów polskich
Izabela Stenka – ﬁnalistka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
„Asy Matematyczne”
Michał Kościelski, Aleksandra Usarzewicz, Konrad Reiter, Paskal Grabowy
– IV miejsce w międzyszkolnym konkursie dla klas I gimnazjum
„Matematyka i sport”
Anna Tomczak, Danuta Łaga, Bartosz Raczkowski, Jakub Szczotka – II miejsce w międzyszkolnym konkursie matematycznym dla klas II Gimnazjum „Spacerkiem po Gdyni z Matematyką”
Mariusz Konkel, Łukasz Pawłowski – IV miejsce drużynowo w X Zawodach
Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni
Tomasz Januszewski, Łukasz Pawłowski, Karol Brzeziński – II miejsce
w Międzyszkolnym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Szkół Gimnazjalnych

2006-2007
Aleksandra Zabost – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
Aleksander Kowalik, Marta Kontna – III miejsce w Wojewódzkim Konkursie
Historycznym „Granice zdrady narodowej i państwowej w dziejach
polskich”
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Paweł Pogorzelski, Patryk Heliński – wyróżnienie w Wojewódzkim
Konkursie Historycznym „Granice zdrady narodowej i państwowej
w dziejach polskich”
Aleksander Kowalik – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
Michał Brzozowski – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego
Sabina Stachura – ﬁnalistka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
Maja Gadzińska i Aleksander Kowalik – I miejsce w V Międzygimnazjalnym
Konkursie Antycznym

2007-2008
Magdalena Kuplińska – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
Konrad Reiter – laureat Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego
Piotr Kotulski – laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
Michał Brzozowski – laureat Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego
Aleksandra Terepka – ﬁnalistka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
Adam Stec – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego
Monika Danowska, Magdalena Kuplińska – ﬁnalistka Wojewódzkiego
Konkursu Języka Angielskiego
Michał Brzozowski – I miejsce indywidualnie w XII Zawodach
Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni
Michał Brzozowski, Adam Stec – II miejsce zespołowo w XII Zawodach
Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni
Natalia Bejrowska, Jakub Gacki, Mateusz Hajdel, Karol Paterski – półﬁnaliści
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie

2008-2009
Aleksandra Warzybok – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
Mariusz Motyl – laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
Maciej Rasiewicz – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu z Historii
Piotr Karaś – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
Karolina Milewska – ﬁnalistka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
Monika Danowska – ﬁnalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka
Angielskiego „Red, White & Blue”
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Łukasz Walczuk – ﬁnalista Pomorskiego Konkursu Matematycznego
„Jantar”
Mariusz Motyl – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
(wynik: bardzo dobry)
Damian Gierczak, Julia Korecka, Olga Malinowska, Łukasz Walczuk, Natalia
Bejrowska, Monika Nowakowska, Magdalena Manthey – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” (wyróżnienia)
Olga Malinowska, Magdalena Manthey, Marta Walczuk – ﬁnalistki
Konkursu Matematycznego UNI-MAT
Gimnazjum Katolickie (M. Brzozowski, A. Bury) – I miejsce w XIII Zawodach Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni
Gimnazjum Katolickie – II miejsce w Konkursie „Read your way to better
English”
Gimnazjum Katolickie – półﬁnaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
o Internecie „DialnetMasters”

2009-2010
Piotr Karaś – laureat Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
Karolina Olszewska – ﬁnalistka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
Maciej Mazurowski – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
Igor Klemenski – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
Natalia Bejrowska, Adam Dobosz, Magdalena Klemenska, Monika
Nowakowska – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
Łukasz Walczuk – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego
Adam Daniel – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu z Geograﬁi
Piotr Czapczyński – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu z Historii
Mateusz Hajdel, Patryk Ziemba – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu
z Informatyki
Kamil Grinholc, Łukasz Walczuk – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu
z Matematyki
Karolina Olszewska – III miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Poznajmy
i chrońmy bioróżnorodność Morza Bałtyckiego”.
Martyna Sokolnicka, Izabela Solis – I miejsce w VIII Międzygimnazjalnym
Konkursie Antycznym
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2010-2011
Igor Klemenski – laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
Adam Dziadkiewicz, Stanisław Wilemborek – laureaci Wojewódzkiego
Konkursu z Historii
Anna Motylewska, Karolina Olszewska – laureatki Wojewódzkiego
Konkursu z Biologii
Adam Daniel – laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
Mateusz Grabowski – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu z Historii
Mateusz Popek, Daniel Mazur – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu Języka
Angielskiego
Alicja Partyka – ﬁnalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
Helena Łaga, Olga Malinowska – ﬁnalistki Wojewódzkiego Konkursu
z Matematyki
Zuzanna Hejmowska – ﬁnalistka Wojewódzkiego Konkursu z Biologii
Małgorzata Pytlik – ﬁnalistka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
Marcin Kubacki, Aleksandr Bury – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu
z Informatyki
Małgorzata Łacheta, Weronika Miotke – ﬁnalistki Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego
Bazyli Gielniak, Jakub Gierowski – I miejsce w Konkursie Matematycznym
„Jantar”
Bazyli Gielniak – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
(wynik: bardzo dobry)
Olga Malinowska, Helena Łaga, Piotr Bielang, Aleksandra Polakowska,
Karol Pajórek – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
(wyróżnienia)
Kalina Czajka, Krzysztof Pac – I miejsce w IX Konkursie Antycznym
Marcin Kubacki – V miejsce w XV Zawodach Komputerowych Młodzieży
Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni

2011-2012
Izabela Solis – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
Marcin Kubacki – laureat Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki
Weronika Miotke – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego
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Jakub Cierocki, Aleksander Mierzejewski – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu z Historii
Piotr Konopka – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki
Wojciech Kukla – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu z Geograﬁi
Jakub Dudkowiak, Mateusz Paczyński, Pamela Smardz – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu z Chemii
Mateusz Pacyński, Marta Wysocka – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu
z Biologii
Paweł Kowalewski, Adam Topolewski – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu
z Fizyki
Jan Horodecki – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki
Weronika Bartusch, Kacper Łądkowski, Klara Zienkiewicz – ﬁnaliści
Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego
Anna Olszewska, Bazyli Gielniak, Kacper Wierzbicki – III miejsce w Konkursie Matematycznym „Spacerkiem po Gdyni”
Jan Horodecki, Bazyli Gielniak – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
„Kangur” (wynik: bardzo dobry)
Piotr Tryzna, Adam Mendykowski, Bartłomiej Truszkowski, Jagoda
Goll, Michał Ceklarz, Piotr Bielang, Jakub Gierowski, Kacper
Wierzbicki, Piotr Konopka, Anna Olszewska, Karol Pajórek, Jakub
Wronka, Pamela Smardz, Helena Łaga – Międzynarodowy Konkurs
Matematyczny „Kangur” (wyróżnienia)
Marta Januszewska, Marta Szur, Stanisław Wilemborek – III miejsce
w 40. Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju TurystycznoKrajoznawczym
Gimnazjum Katolickie w składzie: Szymon Rząd, Wiktor Gabor, Jakub
Wronka – I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym, etap powiatowy
Kinga Glama, Aleksandra Memmel, Adam Fudali, Kamil Musiałowski – VI miejsce w Lidze Strzeleckiej w Gdyni
Gimnazjum Katolickie w składzie Dagmara Czeran i Kordian Ceranowski – I miejsce w X Międzygimnazjalnym Konkursie Antycznym
Gimnazjum Katolickie - I miejsce drużynowo, Marcin Kubacki - II miejsce
indywidualnie, Jan Horodecki - V miejsce indywidualnie w XVI
Zawodach Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni
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2012-2013
Jakub Gierowski, Bazyli Gielniak – laureaci Wojewódzkiego Konkursu
z Matematyki
Jakub Gierowski – laureat Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki
Magdalena Dias – laureatka Wojewódzkiego Konkursu z Biologii
Pamela Smardz – laureatka Wojewódzkiego Konkursu z Chemii
Jan Horodecki, Michał Zalewski – laureaci Wojewódzkiego Konkursu
z Informatyki
Jakub Cierocki – laureat Wojewódzkiego Konkursu z Historii
Jan Horodecki – ﬁnalista Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów
Bazyli Gielniak, Pamela Smardz, Cezary Surowiec, Piotr Tryzna – ﬁnaliści
Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki
Agata Gołąbek, Aleksander Goll – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu
z Biologii
Anna Olszewska, Marta Kozłowska – ﬁnalistki Wojewódzkiego Konkursu
z Chemii
Piotr Rak – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki
Paweł Budny, Luisa Sander – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu z Języka
Niemieckiego
Anna Dampc, Oliwia Natzke, Jan Pokora, Jan Sławiński, Jan Piotrowski – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego
Maciej Czapczyński – laureat w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Janie
Pawle II
Bartłomiej Truszkowski – I miejsce w Konkursie Matematycznym „Jantar”
Jakub Cierocki – III miejsce w Konkursie Matematycznym „Jantar”
Gimnazjum Katolickie: Marta Januszewska, Marta Szur, Weronika Mokrzycka – II miejsce w 41. Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju
Turystyczno-Krajoznawczym
Gimnazjum Katolickie: Aleksandra Zwierzchowska, Wiktor Gabor, Jakub
Wronka – I miejsce w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym
Gimnazjum Katolickie: Jan Horodecki, Michał Zalewski – I miejsce drużynowo w XVII Zawodach Komputerowych Młodzieży Szkolnej
o Mistrzostwo Gdyni

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W ŚWIETLE WYBRANYCH DOKUMENTÓW I KORESPONDENCJI

443

Jan Horodecki – II miejsce w XVII Zawodach Komputerowych Młodzieży
Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni
Michał Zalewski – III miejsce w XVII Zawodach Komputerowych
Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni
Lidia Mikulska – II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy
o bł. Janie Pawle II
Jakub Uciński – wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o bł. Janie Pawle II

2013-2014
Jan Horodecki – półﬁnalista Olimpiady Lingwistyki Matematycznej
Maria Horodecka, Jan Horodecki – laureaci Olimpiady Matematycznej dla
Gimnazjalistów
Maria Horodecka, Jan Horodecki, Piotr Tryzna, Michał Zalewski, Jakub
Cierocki, Oskar Sienkiewicz, Jakub Stępień, Bartłomiej Truszkowski
– uczestnicy II etapu Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów
Jan Horodecki – laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
Jan Horodecki – laureat Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego
Piotr Tyzna – laureat Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego
Marta Sochacka, Adrianna Popowicz – laureatki Wojewódzkiego Konkursu
Języka Polskiego
Jakub Bedra – laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego
Monika Bejrowska, Bartłomiej Truszkowski – laureaci Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego
Konrad Pawłowski – laureat Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
Michał Andrzejewski – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
Jan Horodecki – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego
Oliwia Natzke, Piotr Sulewski – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu Języka
Angielskiego
Adam Mendykowski – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
Michał Ceklarz, Jan Horodecki, Julia Roszkowska – ﬁnaliści Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego
Marek Bartusch, Piotr Tylicki, Maria Zimniak – ﬁnaliści Wojewódzkiego
Konkursu Biologicznego
Jakub Stępień – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego
Julia Roszkowska – laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Wyspa Zagadek
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Aleksandra Łochowska – III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Mitologicznej
Jakub Cierocki – laureat etapu wojewódzkiego konkursu „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1945”
Jan Horodecki, Jakub Cierocki – I miejsce w XVIII Zawodach Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni
Norbert Nieżorawski – I miejsce w Metropolitalnym Konkursie Biblijnym
z Księgi Rodzaju

2014-2015
Paulina Żelewska, Małgorzata Dettlaﬀ, Magdalena Chylewska, Agata
Szymczak, Błażej Kerlin, Bartosz Podgórski – laureaci Ogólnopolskiej
Olimpiady wiedzy o Janie Pawle II – Olimpus
Maria Horodecka – ﬁnalistka Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów
Anna Butowska – półﬁnalistka Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów
Anna Butowska – półﬁnalistka Olimpiady Lingwistyki Matematycznej
Maria Horodecka, Oskar Sienkiewicz – półﬁnaliści Olimpiady
Informatycznej Gimnazjalistów
Anna Butowska, Paula Łuczkiewicz, Natalia Płonka – laureatki Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
Michał Andrzejewski – laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
Ewa Kreft, Ewa Włodarczyk – laureatki Wojewódzkiego Konkursu
Biologicznego
Maria Horodecka, Julia Roszkowska, Michał Andrzejewski – laureaci
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
Anna Butowska, Maria Horodecka – laureatki Wojewódzkiego Konkursu
Informatycznego
Jakub Bedra – laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego
Weronika Henning, Maria Kulczewska, Martyna Szoja – ﬁnalistki
Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
Martyna Muszyńska, Małgorzata Lewalska, Krzysztof Jasieński, Piotr Tylicki
– ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
Kacper Grinholc, Bartosz Podgórski – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego
Konrad Pawłowski, Bartosz Podgórski – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu
Historycznego
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Maria Horodecka, Marta Sochacka, Szymon Studencki, Konrad Pawłowski,
Michał Andrzejewski, Marek Bartusch, Mikołaj Krysiak, Benedykt
Sikorski, Piotr Tylicki – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego
Ignacy Prejc, Marta Sochacka, Magdalena Wandtke, Malwina Bartnicka,
Marek Bartusch, Julia Skowera, Piotr Tylicki, Zoﬁa Ząbkiewicz,
Przemek Mróz, Natalia Płonka, Mikołaj Krysiak, Marta Płoska – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
Wojciech Dettlaﬀ, Mateusz Majewski – III miejsce w XIX Zawodach
Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni
Michalina Kania – I miejsce w Metropolitalnym Konkursie Biblijnym
z Ewangelii według św. Jana
Bogumiła Łacheta – III miejsce w Metropolitalnym Konkursie Biblijnym z Ewangelii według św. Jana
Magdalena Chylewska, Benedykt Sikorski – wyróżnienie w Metropolitalnym
Konkursie Biblijnym z Ewangelii według św. Jana
Małgorzata Dettlaﬀ – I miejsce w I Międzyszkolnej Olimpiadzie Wiedzy
o Świętym Janie Pawle II
Paulina Żelewska – I miejsce w I Międzyszkolnej Olimpiadzie Wiedzy o Świętym Janie Pawle II
Maria Kulczewska – wyróżnienie w I Międzyszkolnej Olimpiadzie Wiedzy
o Świętym Janie Pawle II

2015-2016
Magdalena Chylewska, Ignacy Prejc, Julia Skowera – laureaci Wojewódzkiego
Konkursu Biologicznego
Anna Butowska, Dominika Michalska, Aleksander Szczytkowski – laureaci
Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
Maria Horodecka – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego
Anna Butowska, Maria Horodecka, Kalina Kusyk, Ewa Włodarczyk – laureatki Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
Dominik Leżohupski, Kacper Śliﬁerz – laureaci Wojewódzkiego Konkursu
Historycznego
Dominika Michalska, Agata Pek, Julia Terech, Maciej Kurkowski – laureaci
Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
Jakub Bedra – laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego
Jan Gałat – laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
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Jan Gałat – III miejsce w VI Wojewódzkim Konkursie Języka Francuskiego
Mateusz Majewski, Jakub Ochnik – laureaci Wojewódzkiego Konkursu
Informatycznego
Zuzanna Moskal – laureatka Konkursu Biblijnego
Kaja Stempin – ﬁnalistka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
Ewa Włodarczyk, Ignacy Prejc – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu
Chemicznego
Anna Butowska, Norbert Nieżorawski, Aleksander Szczytkowski, Tymoteusz
Treppa – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego
Anna Butowska, Julia Skowera – ﬁnalistki Wojewódzkiego Konkursu
Geograﬁcznego
Anna Butowska, Maria Horodecka, Wojciech Dettlaﬀ – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego
Zuzanna Gurzyńska, Adrianna Radłowska, Ewa Włodarczyk, Maria Zwierzewska – ﬁnalistki Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
Maria Horodecka – ﬁnalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego
Maria Horodecka – laureatka Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów
Adrianna Radłowska – laureatka VI Olimpiady Języka Angielskiego Gimnazjalistów
Anna Butowska, Maja Kawińska, Zuzanna Ryduchowska, Kacper Bober,
Mateusz Majewski – uczestnicy zawodów II stopnia Olimpiady
Matematycznej Gimnazjalistów
Anna Butowska, Maria Horodecka, Krzysztof Butowski, Wojciech
Dettlaﬀ, Jakub Ochnik – uczestnicy zawodów II stopnia Olimpiady
Informatycznej Gimnazjalistów
Anna Butowska, Maria Horodecka – uczestniczki zawodów II stopnia
Olimpiady Lingwistyki Matematycznej
Magdalena Chylewska, Paulina Jaskulska, Dominik Ilnicki, Maksym Pelcer,
Adrian Radosz – I miejsce w Apps For Good
Anna Butowska, Maria Horodecka, Kacper Bober, Hubert Tomaszewski – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” (wynik:
bardzo dobry)
Karolina Bajer, Zuzanna Ryduchowska, Krzysztof Butowski, Wojciech
Ciunel, Mateusz Majewski, Weronika Frańczak, Mateusz Oriol,
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Wojciech Dettlaﬀ, Michał Ryplewicz – Międzynarodowy Konkurs
Matematyczny „Kangur” (wyróżnienia)
Jakub Ochnik, Mateusz Majewski – III miejsce w XX Jubileuszowych
Zawodach Komputerowych
Gimnazjum Katolickie – I miejsce w Pomorskich Meczach Matematycznych
Gimnazjum Katolickie – I miejsce w Międzyregionalnym Meczu
Matematycznym Gimnazjalistów Dolny Śląsk – Pomorze –
Wielkopolska
Weronika Frańczak, Mateusz Majewski, Marta Przybyłowska – I miejsce
w Konkursie Matematycznym „Spacerkiem po Gdyni z Matematyką”
Paulina Żelewska – I miejsce w II Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy
o Świętym Janie Pawle II
Bernadetta Dźwig – III miejsce w II Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy
o Świętym Janie Pawle II

2016-2017
Wojciech Kaluga – uczestnik II etapu Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy
o Społeczeństwie
Kacper Bober, Krzysztof Butowski, Dominika Horodecka, Mateusz
Majewski, Zuzanna Ryduchowska – uczestnicy II etapu Olimpiady
Matematycznej Juniorów
Krzysztof Butowski – uczestnik II etapu Olimpiady Informatycznej
Gimnazjalistów
Weronika Frańczak, Kaja Stempin – laureatki Wojewódzkiego Konkursu
Biologicznego
Magdalena Chylewska, Mateusz Majewski – laureaci Wojewódzkiego
Konkursu Chemicznego
Mateusz Majewski – laureat Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego
Ada Radłowska – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
Patrycja Malecha – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego
Maria Kotłowska – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
Małgorzata Dettlaﬀ – I miejsce i tytuł laureatki III Wojewódzkiej Olimpiady
Wiedzy o Świętym Janie Pawle II
Paulina Żelewska – wyróżnienie w III Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy
o Świętym Janie Pawle II
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Zuzanna Denis, Katarzyna Nieć, Agata Szymczak – ﬁnalistki Wojewódzkiego
Konkursu Biologicznego
Julia Kaliszewska – ﬁnalistka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
Michał Kowalewski, Krzysztof Lorek, Mateusz Majewski – ﬁnaliści
Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego
Błażej Kerlin – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
Dominik Ilnicki – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego
Julia Kaliszewska – ﬁnalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
Anna Gajewska, Łucja Szoja, Karolina Łacheta, Anna Krasodomska, Marta
Oksanicz – ﬁnalistki Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu
Biblijnego
Gimnazjum Katolickie (Dominik Ilnicki, Mateusz Majewski) – II miejsce
w XXI Zawodach Komputerowych Młodzieży Szkolnej
Mateusz Majewski – IV miejsce w XXI Zawodach Komputerowych
Młodzieży Szkolnej
Gimnazjum Katolickie (Kacper Bober, Krzysztof Butowski, Wojciech Ciunel) – II miejsce w Konkursie „Spacerkiem po Gdyni z Matematyką”

2017-2018
Alice Małachowska – laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
Alice Małachowska – ﬁnalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
Natalia Buć, Anna Januszewska, Aleksandra Kąkol, Kinga Kocoń – laureatki
Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
Konrad Rymarzak, Łucja Szoja – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu
Biologicznego
Karol Adamowicz, Alicja Hyży, Hubert Zapędowski – ﬁnaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów
Leonard Gołąb – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
Jakub Marczak – I miejsce (etap regionalny) w VI Ogólnopolskim Konkursie Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II
Jakub Marczak – wyróżnienie (ﬁnał; kategoria: recytacja) w VI Ogólnopolskim Konkursie Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II
Weronika Nieżorawska, Łucja Szoja – laureatki (ﬁnał) XVII Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego
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Oliwia Dziugan – I miejsce (kategoria: recytacja) w Wojewódzkim Konkursie
„Święty Jan Paweł II i Wielkie Tematy”
Zuzanna Jachna – I miejsce (kategoria: rzeźba) w Wojewódzkim Konkursie
„Święty Jan Paweł II i Wielkie Tematy”
Weronika Nieżorawska – I miejsce (etap rejonowy) Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego z Księgi Wyjścia
Łucja Szoja – II miejsce (etap rejonowy) Wojewódzko-Metropolitalnego
Konkursu Biblijnego z Księgi Wyjścia
Anna Gajewska – II miejsce w IV Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy
o Świętym Janie Pawle II
Aleksandra Roman – III miejsce w IV Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy
o Świętym Janie Pawle II
Jakub Marczak – wyróżnienie (kategoria: recytacja) w Wojewódzkim Konkursie „Święty Jan Paweł II i Wielkie Tematy”
Anna Krasodomska – wyróżnienie (etap rejonowy) Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego z Księgi Wyjścia
Kacper Bober, Zuzanna Ryduchowska – laureaci Wojewódzkiego Konkursu
Fizycznego
Kacper Bober, Wojciech Ciunel – laureaci Wojewódzkiego Konkursu
Chemicznego
Jakub Dziopa – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego
Bartosz Gryszkiewicz, Kinga Kocoń – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu
Chemicznego
Hubert Twardowski – ﬁnalista, 8 miejsce w Konkursie Krasomówczym
Stand Up & Talk
Gimnazjum Katolickie w składzie: Kacper Bober i Łucja Szoja – I miejsce
w międzyszkolnym konkursie „Myślenie ma przyszłość, czyli po co
nam ta szkoła?”
Gimnazjum Katolickie: Dominika Horodecka, Kacper Bober, Wojciech
Ciunel, Dominik Sarniak, Jakub Sordyl – II miejsce w grze miejskiej
(konkurs matematyczny) „Gdynia, moje miasto – okno na świat”
Karolina Bajer, Kacper Bober, Krzysztof Butowski, Anna Januszewska,
Zuzanna Ryduchowska, Weronika Wądrzyk – ﬁnaliści Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego
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Kacper Bober, Krzysztof Butowski, Dominika Horodecka, Zuzanna
Ryduchowska – uczestnicy II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady
Matematycznej Juniorów
Gimnazjum Katolickie – II miejsce w województwie pomorskim w Pomorskich Meczach Matematycznych
Kacper Bober, Wojciech Ciunel, Michał Donarski, Dominika Horodecka,
Oskar Różański, Zuzanna Ryduchowska, Jakub Sordyl, Weronika
Wądrzyk – wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2018”
Kacper Bober, Jakub Sordyl – laureaci Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego
Wojciech Ciunel – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego
Marta Wiśniewska – I miejsce w VIII Konkursie Języka Francuskiego dla
Gimnazjalistów
Krystian Kuźma-Ebel, Weronika Wądrzyk – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
Konrad Rymarzak, Jakub Sordyl – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu
Geograﬁcznego

2018/2019499
Leonard Gołąb – laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej (należy
dodać, że Leonard uzyskał II miejsce w Polsce – jego wynik był tylko
o 1 punkt niższy od najwyższego wyniku w kraju!)
Jakub Sordyl – laureat Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego
Jędrzej Jeliński – laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
Krystian Kuźma-Ebel – laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
Adam Tusiewicz – wyróżnienie (kategoria: plastyka) w Wojewódzkim
Konkursie „Święty Jan Paweł II i Wielkie Tematy”
Jakub Dziopa – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego
Leonard Gołąb – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
Krystian Kuźma-Ebel – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego
Helena Kulwikowska, Mikołaj Rosman – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
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Dane z roku szkolnego 2018/2019 na dzień 21.05.2019.
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Aleksandra Komkowska – ﬁnalistka Wojewódzkiego Konkursu Geograﬁcznego
Maciej Dzięgiel – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
Maciej Dzięgiel – ﬁnalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego
Jakub Dziopa, Dominika Horodecka, Maciej Krysiak, Mikołaj Rosman,
Jan Wojewoda – ﬁnaliści Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki
Zuzanna Kopicka, Alice Małachowska, Marcelina Zalewska – ﬁnalistki
Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
Dominika Horodecka, Maja Miska – uczestniczki etapu rejonowego
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
Agnieszka Pokora – zakwaliﬁkowała się do II etapu Ogólnopolskiej
Olimpiady Języka Angielskiego
Dominika Horodecka – uczestniczka etapu rejonowego Ogólnopolskiej
Olimpiady Matematycznej Juniorów
Jakub Dziopa, Jakub Sordyl – uczestnicy etapu rejonowego Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego
Jakub Sordyl, Martyna Stark – uczestnicy etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego
Aleksandra Komkowska, Agnieszka Pokora, Jakub Sordyl, Nina Wilmann
– uczestnicy etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Języka
Angielskiego
Michał Donarski, Leonard Gołąb, Jakub Leżohupski, Julia Murawska, Jan
Wojewoda – uczestnicy etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
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8. Najlepszy licealista
laureaci Nagrody Prezydenta Gdyni
dla najlepszych maturzystów

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Marta Sochacka
Adam Mendykowski
Szymon Znosko
Kamil Kręt
Małgorzata Pytlik
Magdalena Stephan
Robert Niewiedziała
Bartosz Andrzejczak
Agnieszka Jelińska
Joanna Wilińska
Piotr Mydlak
Dominika Kontna
Jarosław Kąkolewski
Anna Dampc
Marcin Charmułowicz
Małgorzata Kowalczyk
Natalia Ostrowska
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9. Najlepszy gimnazjalista
najwyższy wynik egzaminu gimnazjalnego

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Wojciech Ciunel
Mateusz Majewski
Anna Butowska
Marta Sochacka
Jan Horodecki
Magdalena Dias
Stanisław Wilemborek
Olga Malinowska
Natalia Bejrowska
Hanna Pruszko
Anna Łacheta
Katarzyna Chmielowiec
Krzysztof Kołaczek
Krzysztof Herdzik
Anna Rulaﬀ
Barbara Bałdyga

453

454

WYCHOWANIE INTEGRALNE
PRAKTYCZNA RECEPCJA GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JANA PAWŁA II W GDYNI 1992-2019

10. Laureaci i finaliści Gimnazjum
w konkursach kuratoryjnych
w latach 2003-2019

Rok szkolny

Liczba
laureatów

Liczba
ﬁnalistów

Miejsce
w województwie

Miejsce
w Gdyni

2018/2019

3

13

2017/2018

12

18

3

2

2016/2017

9

20

2015/2016

21

18

2

2

2014/2015

12

31

2

2

2013/2014

10

12

4

2

2012/2013

8

16

5

2

2011/2012

3

15

2010/2011

6

12

2009/2010

1

14

2008/2009

2

4

2007/2008

4

4

2006/2007

1

3

2005/2006

0

2

2004/2005

0

0

2003/2004

0

3
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11. Skład drużyn Gimnazjum
w Meczach Matematycznych w latach 2015-2019

Mecze Matematyczne, I edycja:
I miejsce w województwie (2015/2016)
Kacper Bober, Anna Butowska, Patrycja Drojecka, Weronika Frańczak,
Maria Horodecka, Kalina Kusyk, Mateusz Majewski, Norbert Nieżorawski,
Marta Przybyłowska, Hubert Tomaszewski, Ewa Włodarczyk

Mecze Matematyczne, II edycja:
udział w ćwierćﬁnale (2016/2017)
Karolina Bajer, Kacper Bober, Krzysztof Butowski, Maciej Dzięgiel,
Weronika Frańczak, Dominika Horodecka, Julia Kaliszewska, Mateusz
Majewski, Wojciech Sieńko, Paulina Żelewska, Oskar Różański, Maciej
Dzięgiel, Zbigniew Olek, Kacper Demczyna

Mecze Matematyczne, III edycja:
II miejsce w województwie (2017/2018)
Karolina Bajer, Kacper Bober, Krzysztof Butowski, Wojciech Ciunel, Maciej
Dzięgiel, Dominika Horodecka, Oskar Różański, Zuzanna Ryduchowska,
Wojciech Sieńko, Piotr Wiśniewski, Mikołaj Rosman, Marek Rudnicki,
Antoni Duszak, Anna Krasodomska, Zbigniew Olek
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Mecze Matematyczne, IV edycja:
Udział w ćwierćﬁnale (2018/2019)
Maciej Dzięgiel, Dominika Horodecka, Wojciech Sieńko, Mikołaj Rosman,
Marek Rudnicki, Zbigniew Olek, Agata Jarych, Agata Wierzbicka, Zuzanna
Jachna, Agnieszka Girucka, Łukasz Kreft, Grzegorz Brzeziński, Helena
Kulwikowska

Drużyna Meczu Matematycznego – Szkoła Podstawowa (2018/2019)
Marcin Horodecki, Oliwia Pawlędzio, Kinga Sobolewska, Maciej
Żmijewski, Paweł Cichy, Wiktoria Cysarz, Mateusz Ilczuk, Mateusz
Marczak, Aleksandra Olbromska, Aleksandra Putyrska, Anna Putyrska,
Natalia Jermacz, Elżbieta Jeziorska, Julia Łapiuk, Maria Pańczyk, Wiktoria
Prętnik, Przemysław Urbanek, Maja Pichlak
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12. Osiągnięcia uczniów Liceum
w konkursach literackich, plastycznych,
fotograficznych i filmowych

2008/2009
Karolina Przybek – I miejsce w konkursie literackim „Słowa ukryte w obrazie”

2009/2010
Patrycja Lizakowska – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Chrońmy ujęcia wody w pasie nadmorskim”
Marek Głuszczak – III miejsce w Wojewódzkim Konkursie plastyczno-fotograﬁczno-ﬁlmowym „Prawa człowieka”

2011/2012
Patrycja Lizakowska – II miejsce w Konkursie Plastycznym pt.: „Św. Maksymilian M. Kolbe – 25 Lat Istnienia Prowincji Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych w Gdańsku”

2014/2015
Milena Koleśniak – I miejsce (kategoria: praca plastyczna) w Wojewódzkim Konkursie plastyczno-fotograﬁczno-ﬁlmowym „Prawa człowieka – oczami tolerancji”
Agnieszka Gliszczyńska – II miejsce (kategoria: praca plastyczna) w Wojewódzkim Konkursie plastyczno-fotograﬁczno-ﬁlmowym „Prawa człowieka – oczami tolerancji”
Marcin Kubacki – wyróżnienie (kategoria: ﬁlm) w Wojewódzkim Konkursie
plastyczno-fotograﬁczno-ﬁlmowym ,,Prawa człowieka – oczami tolerancji” (2014/2015)
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2015/2016
Marek Ziemian – III miejsce w konkursie oratorskim „Mowa na cześć Gdyni”

2017/2018
Dominika Michalska – II miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Poezji
Karola Wojtyły i o Janie Pawle II (ﬁnał)
Dominika Michalska – I miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Poezji
Karola Wojtyły i o Janie Pawle II (etap regionalny)
Bartłomiej Szpura – III miejsce (kategoria: poezja śpiewana) w konkursie
„Gdynia, moje miasto – okno na świat”
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13. Osiągnięcia uczniów Gimnazjum
w konkursach literackich, plastycznych,
fotograficznych i filmowych w latach 2005-2019

2005/2006
Hanna Drewek – wyróżnienie w Konkursie Plastycznym „Im bardziej
prószy śnieg, bim bom...”
Joanna Wilińska – I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Moje
spotkanie z Europą”

2008/2009
Karolina Wysocka – I miejsce w konkursie literackim „Słowa ukryte
w obrazie”
Agnieszka Rozmysłowicz, Agnieszka Matuszczak – II miejsce w konkursie
literackim „Słowa ukryte w obrazie”

2009/2010
Karolina Jankowska – II miejsce w Wojewódzkim Konkursie plastyczno-fotograﬁczno-ﬁlmowym „Prawa człowieka”
Izabela Solis – III miejsce w Wojewódzkim Konkursie plastyczno-fotograﬁczno-ﬁlmowym „Prawa człowieka”
Marta Wysocka – wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie plastyczno-fotograﬁczno-ﬁlmowym „Prawa człowieka”

2010/2011
Marta Sucherska – I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Artystycznym
im. T. Ocieszko „Boże, który nam dajesz ziemię jakże piękną”
Małgorzata Pytlik – III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym
„Św. Franciszek i jego zakon – 800 lat istnienia”
Natalia Chudy – II miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Prawa człowieka”
Magda Dias – III miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Prawa człowieka”
Kacper Łądkowski, Marcelina Grabowska, Dominika Mierzejewska – wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie „Prawa człowieka”
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Wiktoria Masewicz – wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Poezji
„Piórnik 2011”
Agnieszka Pawelczyk i Weronika Bartusch – wyróżnienie za prezentację
multimedialną w konkursie „85. rocznica nadania Gdyni Praw
Miejskich”
Zespół Szkół Katolickich w Gdyni – grupa „Kinematograf Katolika”
w składzie: Michał Toczek, Antoni Kowalik, Marcin Kubacki, ﬁlm
„30 klatek” – I miejsce i wyróżnienie za szczególne walory artystyczne
w II Konkursie Krótkich Form Filmowych pn. „Cisza na planie”

2011/2012
Lidia Mikulska – wyróżnienie w XXVIII Międzynarodowym Konkursie
Literackim Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej
Maria Zimniak – III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literackim pt.: „Na św. Walentego różne oblicza miłości”
Elwira Studańska, Patryk Dułak, Jan Horodecki – II miejsce Wojewódzkim
Konkursie „Gwiazdka tuż... tuż...”
Dominika Dobbek – III miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Gwiazdka
tuż, tuż...”
Maria Zimniak – I miejsce w konkursie „Św. Maksymilian M. Kolbe – 25
Lat Istnienia Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
w Gdańsku”
Adrianna Popowicz – II miejsce w konkursie „Św. Maksymilian M. Kolbe – 25 Lat Istnienia Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Gdańsku”
Bartłomiej Szwarc – wyróżnienie w konkursie plastycznym pt.: „Św. Maksymilian M. Kolbe – 25 Lat Istnienia Prowincji Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych w Gdańsku”
Klasa II a Gimnazjum Katolickie – I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie
„Z Panem Tadeuszem za pan brat”

2013/2014
Marcin Kubacki – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym
„Albatrosy” 2014 za ﬁlm pt. „Zatrucie”
Filip Gesse – I miejsce w konkursie „Odkrywamy Talenty na Pomorzu”
(2012/2013)
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Julia Lodańska – II nagroda w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim
„Piórnik”, zorganizowanym przez Centrum Kultury w Gdyni i kwartalnik „Bliza”

2014/2015
Agata Pek – I miejsce (kategoria: modelarska – za model „Dar Pomorza”)
w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Barwy morza”
Joanna Drwal, Karolina Łacheta, Maria Kotłowska, Konrad Pawłowski,
Kamil Zieliński – laureaci XXI Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Gwiazdka tuż, tuż...”
Marta Kacprzycka – I miejsce (kategoria: kartka świąteczna) w Pomorskim
Konkursie „Gwiazdka tuż, tuż...”
Julia Blaszke – I miejsce (kategoria: malarstwo) w Wojewódzkim Konkursie
„Jan Paweł II i Wielkie Tematy” – „Świętymi bądźcie”
Kinga Gawlińska, Aleksandra Trelińska – I miejsce w III Wojewódzkim
Konkursie Literacko-Proﬁlaktycznym
Krzysztof Dymanowski – I miejsce (kategoria: fotograﬁa) w II Pomorskim
Konkursie „Uzależnienia XXI w.”
Oliwia Górska, Oliwia Kriesel, Mateusz Ortmann, Oliwia Peplińska – laureaci XXI Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Literackiego
„Gwiazdka tuż, tuż...”
Julia Blaszke – II miejsce (kategoria: praca plastyczna) w X Ogólnopolskim
Konkursie Literackim „Barwy morza” za pracę plastyczną ORP
„Orzeł”
Weronika Kwiatkowska – II miejsce (kategoria: malarstwo) w Wojewódzkim
Konkursie „Jan Paweł II i Wielkie Tematy” – „Świętymi bądźcie”
Karolina Łacheta, Iga Zakrzewska – II miejsca (kategoria: praca plastyczna)
w Wojewódzkim Konkursie plastyczno-fotograﬁczno-ﬁlmowym
„Prawa człowieka – oczami tolerancji”
Sara Stasiak i Weronika Voss – II miejsce w I Wojewódzkim Konkursie
Literacko-Proﬁlaktycznym „Samotność – cicha lokatorka życia”
Marta Oksanicz – II miejsce (kategoria: kartka świąteczna) w Pomorskim
Konkursie „Gwiazdka tuż, tuż...”
Patrycja Skrzypczak – II miejsce (kategoria: fotograﬁa) w II Pomorskim
Konkursie „Uzależnienia XXI w.”
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Adam Zerka – III miejsce (kategoria: fotograﬁa) w X Ogólnopolskim
Konkursie Literackim „Barwy morza” za fotograﬁe „Słoneczna magia”
oraz „Stocznia”
Oliwia Peplińska – III miejsce (kategoria: praca plastyczna) w Wojewódzkim Konkursie plastyczno-fotograﬁczno-ﬁlmowym „Prawa człowieka – oczami tolerancji”
Zuzanna Denis – III miejsce (kategoria: fotograﬁa) w II Pomorskim
Konkursie „Uzależnienia XXI w.”
Alicja Kołkowska – wyróżnienie (kategoria: ﬁlm) w Wojewódzkim Konkursie plastyczno-fotograﬁczno-ﬁlmowym „Prawa człowieka – oczami
tolerancji”
Natalia Buć, Marcelina Głaszcz, Natalia Grabarska, Dominika Kopicka,
Mateusz Kreft, Martyna Kupczyk, Weronika Wądrzyk – wyróżnienia
w Pomorskim Konkursie „Gwiazdka tuż, tuż...”
Wiktoria Stickel – wyróżnienie (kategoria: ﬁlm) w Wojewódzkim Konkursie
plastyczno-fotograﬁczno-ﬁlmowym „Prawa człowieka – oczami
tolerancji”
Martyna Dober, Natalia Jabłońska, Oliwia Kriesel, Weronika Kwiatkowska,
Julia Pietroń, Weronika Wysocka – wyróżnienia (kategoria: praca
plastyczna) w Wojewódzkim Konkursie plastyczno-fotograﬁczno-ﬁlmowym „Prawa człowieka – oczami tolerancji”

2015/2016
Adam Zerka – I miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Fotograﬁcznym
„Barwy morza”
Paulina Dokowicz i Monika Bogacka – I miejsce w II Wojewódzkim
Konkursie Proﬁlaktyczno-Literackim „Tylko sztuczne kwiaty nie
umierają”
Weronika Krzepicka-Kaszuba, Martyna Czarnocka – I miejsce w konkursie
plastycznym „Malarze hiszpańskojęzyczni i ich dzieła”
Maksymilian Łuczkiewicz – I miejsce (kategoria: literatura) w Wojewódzkim Konkursie „Jan Paweł II i Wielkie Tematy”
Marta Kacprzycka, Marta Radzimowska – I miejsca (kategoria: malarstwo)
w Wojewódzkim Konkursie „Jan Paweł II i Wielkie Tematy”
Agata Tyszka – I miejsce (kategoria: rzeźba) w Wojewódzkim Konkursie
„Jan Paweł II i Wielkie Tematy”
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Wiktoria Stickel – I miejsce (kategoria: ﬁlm) w III Pomorskim Konkursie
plastyczno-fotograﬁczno-ﬁlmowym „Uzależnienia XXI wieku”
Jakub Leżohupski – I miejsce (kategoria: kartka świąteczna) w Pomorskim
Konkursie „Gwiazdka tuż, tuż...”
Adam Zerka – I miejsce w I Międzyszkolnym Konkursie Fotograﬁcznym
„Czytam wszędzie… w Gdyni”
Łucja Szoja – II miejsce (kategoria: rzeźba) w Wojewódzkim Konkursie
„Jan Paweł II i Wielkie Tematy”
Agata Pek – II miejsce (kategoria: ﬁlm) III Pomorskim Konkursie plastyczno-fotograﬁczno-ﬁlmowym: „Uzależnienia XXI w.”
Karolina Klemenska – II miejsce (kategoria: praca plastyczna) w III Pomorskim Konkursie plastyczno-fotograﬁczno-ﬁlmowym „Uzależnienia
XXI wieku”
Maria Strach – II miejsce (kategoria: kartka świąteczna) w Pomorskim
Konkursie „Gwiazdka tuż, tuż...”
Adam Zerka – III miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie Fotograﬁcznym „Światło wieczorową porą”
Julia Garbowska – III miejsce (kategoria: kartka świąteczna) w Pomorskim
Konkursie „Gwiazdka tuż, tuż...”
Natalia Szczygieł – III miejsce w I Międzyszkolnym Konkursie
Fotograﬁcznym „Czytam wszędzie… w Gdyni”
Julia Derda i Weronika Kwiatkowska – IV miejsce w II Wojewódzkim
Konkursie Proﬁlaktyczno-Literackim „Tylko sztuczne kwiaty nie
umierają”
Marcelina Głaszcz, Marta Kacprzycka, Martyna Kupczyk, Maria Szcześniak,
Katarzyna Wiśniewska – wyróżnienia (kategoria: praca plastyczna)
w III Pomorskim Konkursie plastyczno-fotograﬁczno-ﬁlmowym
„Uzależnienia XXI wieku”
Bogumiła Łacheta – wyróżnienie w konkursie plastycznym „Malarze
hiszpańskojęzyczni i ich dzieła”
Filip Kin, Łukasz Kreft, Natalia Ptaszek, Wojciech Sieńko, Martyna Stark – wyróżnienia (kategoria: kartka świąteczna) w Pomorskim Konkursie
„Gwiazdka tuż, tuż...”
Jakub Kalisz, Marta Wiśniewska – wyróżnienia (kategoria: szopka) w Pomorskim Konkursie „Gwiazdka tuż, tuż...”
Agnieszka Radzimowska – nagroda specjalna (kategoria: kartka świąteczna)
w Pomorskim Konkursie „Gwiazdka tuż, tuż...”
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2016/2017
Emilia Łacheta – I miejsce w konkursie „Uzależnienia XXI wieku”
Maja Miska – II miejsce w konkursie „Uzależnienia XXI wieku”
Aleksandra Kąkol, Martyna Kupczyk – III miejsce w konkursie „Uzależnienia
XXI wieku”
Kamil Bejrowski, Agata Tyszka, Zuzanna Jachna – I miejsce w konkursie
„Jan Paweł II i Wielkie Tematy”
Julia Blaszke – I miejsce (kategoria: drzewo genealogiczne) w XXII konkursie „Szukamy własnych korzeni”
Klaudia Łata – II miejsce w Przeglądzie Talentów Wokalnych zorganizowanym przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych

2018/2019
Wiktoria Stickel – I miejsce (kategoria: ﬁlm) w Konkursie plastyczno-fotograﬁczno-ﬁlmowym „Uzależnienia XXI wieku”
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14. Najważniejsze osiągnięcia sportowców Liceum

Leszek Golemienko – taniec towarzyski (mistrz Polski) – uczeń w latach
1997-2001

2002
Kamila Malinowska – biegi średniodystansowe (III miejsce w Polsce),
I miejsce w Finale Biegów Przełajowych Pucharu Polski
Marta Rudek – lekkoatletyka (V miejsce w Polsce)
Sandra Kubicka – taniec nowoczesny (II miejsce w konkursie międzywojewódzkim)
Kamila Malinowska – biegi przełajowe
Karolina Rudak – judo
Katarzyna Sierżęga – taniec towarzyski

2003/2004
Michał Rosa – III miejsce w OTK Grand Prix Polski w Judo Juniorów
Młodszych

2005/2006
Rafał Gajewski – I miejsce w Otwartych Mistrzostwach Gdyni Szkół
Ponadgimnazjalnych w pływaniu na dystansie 50 m stylem klasycznym i I miejsce na dystansie 100 m stylem zmiennym
2006/2007

Marta Drabarczyk – II miejsce w Mistrzostwach Gdyni Szkół
Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym

2007/2008
Jakub Szczotka – I miejsce w pływaniu na dystansie 50 m stylem klasycznym,
I miejsce 100 m stylem zmiennym, III miejsce 50 m stylem dowolnym
w Morskich Mistrzostwach Sportowych Szkół Katolickich
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Katarzyna Chmielowiec – II miejsce w pływaniu na dystansie: 50 m stylem
dowolnym, 50 m stylem klasycznym w Morskich Mistrzostwach
Sportowych Szkół Katolickich
Krzysztof Pitrowski – II miejsce w pływaniu na dystansie: 50 m stylem
klasycznym, 100 m stylem zmiennym w Morskich Mistrzostwach
Sportowych Szkół Katolickich
Roman Ciesielski – II miejsce w pływaniu na dystansie 50 m stylem
dowolnym, III miejsce – 200 m stylem dowolnym w Morskich
Mistrzostwach Sportowych Szkół Katolickich
Damian Pobłocki – II miejsce w pływaniu na dystansie 25 m stylem
motylkowym w Morskich Mistrzostwach Sportowych Szkół
Katolickich
Kamil Mądrzyński – III miejsce w pływaniu na dystansie 50 m stylem
klasycznym w Morskich Mistrzostwach Sportowych Szkół Katolickich
Marta Drabarczyk – II miejsce w Mistrzostwach Gdyni w Tenisie Stołowym
Magda Gałązka – IV miejsce w Mistrzostwach Gdyni w Tenisie Stołowym

2010/2011
Robert Niewiedziała – I miejsce w Mistrzostwach Województwa Pomorskiego w Biegach na Orientację, II miejsce w Mistrzostwach Gdyni
w Biegach Przełajowych
Michał Brodzik – I miejsce w pływaniu na dystansie 50 m stylem
motylkowym w Mistrzostwach Gdyni w Pływaniu Indywidualnym,
II miejsce w Mistrzostwach Gdyni w Aquathlonie
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – IV miejsce w Mistrzostwach Gdyni
w Aquathlonie

2011/2012
Nicole Rydz – v-ce mistrzyni Polski juniorek, druga v-ce mistrzyni Polski
seniorek w Żeglarskich Mistrzostwach Polski, 12 miejsce w grupie
juniorek młodszych w Żeglarskich Mistrzostwach Europy

2013/2014
Nicole Rydz – mistrzyni Polski juniorek w klasie Europa
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Marta Rybińska – II miejsce w pływaniu na dystansie 100 m stylem
zmiennym w Indywidualnych Mistrzostwach Gdyńskich Szkół
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Pływaniu

2016/2017
Mateusz Rybiński – I miejsce w pływaniu na dystansie 100 m stylem
dowolnym w Mistrzostwach Gdyńskich Szkół w Pływaniu

2017/2018
Adam Głogowski – wicemistrz Polski w żeglarstwie w klasie 29er w 2017
roku
Adam Głogowski – nominowany przez Polski Związek Żeglarski do Kadry
Narodowej w klasie 470 na 2018 rok
Małgorzata Dettlaﬀ – II miejsce w pływaniu na dystansie 50 m stylem
klasycznym w Mistrzostwach Gdyńskich Szkół w Pływaniu
Mateusz Rybiński – III miejsce w pływaniu na dystansie 100 m stylem
zmiennym w Mistrzostwach Gdyńskich Szkół w Pływaniu

2018/2019500
Anna Herdzik – laureatka (kategoria: taniec powyżej 16 lat) nagrody IIIo
Ministra Obrony Narodowej w ogólnopolskich zawodach Manewry
Artystyczne Wojska Polskiego (ﬁnał)
Mateusz Rybiński – I miejsce w zawodach w aquathlonie „Pływam, biegam,
zostanę Ironman-em”

500

Dane z roku szkolnego 2018/2019 na dzień 24.04.2019.
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15. Osiągnięcia sportowców Gimnazjum
w latach 2004-2019

Klasyfikacja indywidualna
1996-2007
Paweł Zawiszewski – mistrz Polski w płetwonurkowaniu (2002, 2003),
wielokrotny medalista Mistrzostw Gdyni w pływaniu (2002-2004)
Maria Żurkiewicz – II miejsce w VII Międzynarodowym Turnieju Karate
w konkurencji Kumite Dziewcząt 14-15 lat (2003/2004)
Martyna Falkiewicz – wielokrotna mistrzyni Polski w płetwonurkowaniu,
wielokrotna mistrzyni i wicemistrzyni Gdyni w pływaniu (2004-2007), mistrzyni Gdyni w aquathlonie (2007), rekordzistka szkoły
w pływaniu i biegach przełajowych
Jacek Lewandowski – wielokrotny mistrz Gdyni w skoku w dal (2004),
wicemistrz województwa pomorskiego w skoku o tyczce (2004)
Rafał Gajewski – wielokrotny mistrz Gdyni w pływaniu (w latach 2004-2007), wicemistrz województwa pomorskiego w pływaniu (2005),
zwycięzca Biegu Europejskiego (2007), mistrz Gdyni w aquathlonie
(2006, 2007), rekordzista szkoły w pływaniu i biegach przełajowych
Michał Brodzik – mistrz Polski w biegach długodystansowych na 1600 m
przez płotki (2006), mistrz i wielokrotny wicemistrz Polski w pływaniu
(2006), współtwórca sukcesów drużynowych (2006, 2007)
Ewa Wardzyńska – biegi na orientację (VI miejsce w województwie)
Joanna Michalak – mistrzyni Gdyni w lekkiej atletyce (2005, 2006)
Agata Synoracka – wicemistrzyni Gdyni w lekkiej atletyce (2005, 2006)
Maja Gadzińska – mistrzyni Gdyni w pływaniu na dystansie 50 m stylem
dowolnym (2006)
Tomasz Pyśk i Tomasz Budzisz – III miejsce w Szachowych Mistrzostwach
Gdyni (2006)
Marek Hacia – IV miejsce w Mistrzostwach Polski Długodystansowców
(2006), wicemistrz Polski w pływaniu szybkim (2006), wicemistrz
Polski w pływaniu na dystansie 800 i 400 m przez płotki (2006)
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Marta Rudek – V miejsce w Polsce w lekkoatletyce
Radosław Jankowski – III miejsce w konkursie międzywojewódzkim w judo
Aleksander Kowalik – wicemistrz Gdyni w pływaniu (2006), wielokrotny
reprezentant szkoły w Mistrzostwach Gdyni w aquathlonie
Magda Szymańska – mistrzyni Gdyni w pływaniu stylem motylkowym,
współautorka wicemistrzostwa w sztafecie podczas Mistrzostw Gdyni
Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu (2007)
Natalia Dmochowska – laureatka IV miejsca w pływaniu na dystansie
100 m stylem zmiennym w Mistrzostwach Gdyni (2007)

2008-2015
Piotr Jędryczka – I miejsce na dystansie 50 m stylem grzbietowym,
II miejsce na 50 m stylem dowolnym w Indywidualnych Mistrzostwach Gdyńskich Szkół w Pływaniu
Magdalena Dias – I miejsce w Mistrzostwach Gdyni w Biegach
Przełajowych (2011), I miejsce w biegu przełajowym na 2,5 km
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików; II miejsce w biegu na 1400 m w Mistrzostwach Polski Młodzików (2011/2012),
wicemistrzostwo Polski w biegach na 2000 m w Halowych
Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych (2012/2013)
Agata Szumowska – II miejsce drużynowo w XV Mistrzostwach Polski
Cheerleaders (2011/2012)
Klaudia Świerczyńska i Aleksandra Konopko – I miejsce w Wojewódzkich
Mistrzostwach w Tenisie Stołowym (2011/2012)
Marta Rybińska – I miejsce na dystansie 50 m stylem dowolnym w Pływackich Mistrzostwach Gdyńskich Szkół Niepublicznych Podstawowych
i Gimnazjalnych (2011/2012); II miejsce w Mistrzostwach Gdyni
w Aquathlonie
Aleksandra Melzacka – I miejsce w Eliminacjach do Mistrzostw Europy
i Świata w żeglarstwie (2012/2013)
Nikola Krasowska – I miejsce III Ogólnopolskim Turnieju Tańca
Nowoczesnego i Współczesnego „Dance Talent”, II miejsce w Mistrzostwach Świata Jazz i Modern Jazz (2013, 2014)
Emanuel Muszyński – I miejsce w Regatach klasy Laser 4.7 oraz Laser
Radial (2014/2015)
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Marta Woronowicz – III miejsce w Międzywojewódzkich Zawodach
Młodzików w strzelectwie sportowym, konkurencja: pistolet
pneumatyczny 30 strzałów (2014/2015)

2016/2017
Konrad Pacyński – III miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików – bieg na 300 m
Zuzanna Przybyłowicz – I miejsce na 100 m stylem grzbietowym w Mistrzostwach Gdyńskich Szkół w Pływaniu
Krystyna Gierowska – II miejsce na 100 m stylem dowolnym w Mistrzostwach Gdyńskich Szkół w Pływaniu
Weronika Wysocka – III miejsce na 50 m stylem dowolnym w Mistrzostwach Gdyńskich Szkół w Pływaniu
Maksymilian Sienkiewicz – III miejsce na 50 m stylem motylkowym
w Mistrzostwach Gdyńskich Szkół w Pływaniu
Gimnazjum Katolickie – VII miejsce w Mistrzostwach Gdyni w Sztafetowych Biegach Przełajowych

2017/2018
Zoﬁa Wysocka – I miejsce na 50 m stylem dowolnym w Mistrzostwach
Gdyńskich Szkół w Pływaniu
Jakub Polański – II miejsce na 50 m stylem grzbietowym w Mistrzostwach
Gdyńskich Szkół w Pływaniu
Barbara Tarasiuk – III miejsce na 50 m stylem motylkowym w Mistrzostwach
Gdyńskich Szkół w Pływaniu
Zuzanna Przybyłowicz – III miejsce na 50 m stylem grzbietowym
w Mistrzostwach Gdyńskich Szkół w Pływaniu

2018/2019
Paweł Bukowski – I miejsce w Mistrzostwach Polski w Biegach Górskich
w stylu alpejskim; wicemistrz w Mistrzostwach Polski w Biegach
Górskich na krótkich dystansach; III miejsce w Mistrzostwach Polski
w biegach górskich w stylu anglosaskim
Karolina Posańska – I miejsce na 50 m stylem grzbietowym w Mistrzostwach
Gdyńskich Szkół w Pływaniu
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Jakub Polański – II miejsce na 50 m stylem grzbietowym w Mistrzostwach
Gdyńskich Szkół w Pływaniu
Krystyna Gierowska – I miejsce w zawodach w aquathlonie „Pływam, biegam, zostanę Ironman-em”
Jakub Polański – II miejsce w zawodach w aquathlonie „Pływam, biegam,
zostanę Ironman-em”
Paulina Pisarczyk – I miejsce w Mistrzostwach Gdyni w Siatkówce Dziewcząt
Szkół Gimnazjalnych

Klasyfikacja drużynowa
2003
III miejsce w Mistrzostwach Gdyni w strzelaniu z karabinka pneumatycznego

2004
III miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Gdyni w Unihokeju

2005
III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Gdyni w Pływaniu

2006
I miejsce w Mistrzostwach Polski w Biegach Długodystansowych
II miejsce w Otwartych Mistrzostwach Gdyni w Pływaniu
II miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Gdyni w Koszykówce Chłopców
III miejsce w Mistrzostwach Gdyni w Aquathlonie

2007
II miejsce w Mistrzostwach Gdyni w Aquathlonie
II miejsce w Sztafetowych Mistrzostwach Gdyni w Pływaniu
III miejsce w Rejonowej Gimnazjadzie Młodzieży w Koszykówce
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2008/2009
I miejsce – tenis stołowy dziewcząt w Otwartych Mistrzostwach Sportowych
im. Jana Pawła II Archidiecezji Gdańskiej
I miejsce – piłka nożna chłopców w Otwartych Mistrzostwach Sportowych
im. Jana Pawła II Archidiecezji Gdańskiej
II miejsce – tenis stołowy chłopców w Otwartych Mistrzostwach Sportowych
im. Jana Pawła II Archidiecezji Gdańskiej
III miejsce w siatkówce dziewcząt w Otwartych Mistrzostwach Sportowych
im. Jana Pawła II Archidiecezji Gdańskiej
I miejsce w Spartakiadzie – Rejonowych Rozgrywkach Szkół Gimnazjalnych
– siatkówka dziewcząt
II miejsce w Spartakiadzie – Rejonowych Rozgrywkach Szkół Gimnazjalnych
– piłka nożna chłopców

2009/2010
I miejsce w Regionalnych Mistrzostwach Gdyni w Unihokeju
III miejsce – biegi na orientację w X Licealiadzie Województwa Pomorskiego

2010/2011
II miejsce w Mistrzostwach Gdyni w Aquathlonie

2011/2012
I miejsce w Zawodach Pływackich o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni
II miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Gdyni Szkół Gimnazjalnych
w Piłce Koszykowej Dziewcząt
III miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Gdyni Szkół Gimnazjalnych
w Piłce Koszykowej Chłopców
II miejsce w Mikołajkowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej

2012/2013
I miejsce w Zawodach Pływackich o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni
I miejsce w Mistrzostwach Gdyni w Tenisie Stołowym
II miejsce w V Mistrzostwach Gdyni w długodystansowym pływaniu
w płetwach
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2013/2014
III miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Gdyni w Koszykówce Dziewcząt
Mistrzostwo Gdyni chłopców w konkurencji 4 x 50 m. stylem dowolnym
w Drużynowych Mistrzostwach Gdyńskich Szkół Gimnazjalnych
w Pływaniu
Wicemistrzostwo Gdyni w Pływaniu Drużynowym w sztafecie 9 x 50 m.
stylem dowolnym w Drużynowych Mistrzostwach Gdyńskich Szkół
Gimnazjalnych w Pływaniu

2014/2015
I miejsce drużynowo w Mistrzostwach Gdyni w Biegu Na Orientację

2015/2016
II miejsce w Półﬁnale Wojewódzkim w Piłce Siatkowej Dziewcząt
I miejsce w Mistrzostwach Gdyni Szkół Gimnazjalnych w Siatkówce
Dziewcząt
II miejsce w Mistrzostwach Gdyni w Aquathlonie

2017/2018
Gimnazjum Katolickie – IV miejsce w I Rejonowych Zawodach Halowej
Piłki Nożnej

2018/2019
Gimnazjum Katolickie – II miejsce w Mistrzostwach Polski w biegach
górskich w stylu anglosaskim
Gimnazjum Katolickie – wicemistrzostwo Gdyni w Mistrzostwach Gdyńskich Szkół w Pływaniu
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16. Wyróżniający się aktorzy Teatru szkolnego

Mateusz Pietrzak
– I miejsce podczas eliminacji wojewódzkich Recytacji Poezji Polskiej
(2007)
– laureat Eliminacji Centralnych Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy
Jana Pawła II (2008)
– laureat I nagrody na szczeblu centralnym w IV Ogólnopolskim Konkursie
Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II (2011)
Aleksander Goll
– ﬁnalista IV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola
Wojtyły i o Janie Pawle II
– drugie miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Jana
Pawła II (2010/2011)
Agnieszka Gliszczyńska
– II miejsce w II Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Wejrzeć
w siebie” (2013/2014)
Monika Kossowska
– III miejsce w II Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Wejrzeć
w siebie” (2013/2014)
Katarzyna Nieć
– II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej
(2014/2015)
Iga Szubelak
– III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej
(2014/2015)
– II miejsce w konkursie „Jan Paweł II i Wielkie Tematy” (2015/2016)
Dominika Michalska
– III miejsce w konkursie „Jan Paweł II i Wielkie Tematy” (2015/2016)
Jakub Marczak
– II miejsce w konkursie „Jan Paweł II i Wielkie Tematy” (2016/2017)
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17. Laureaci konkursów muzycznych

Agnieszka Borkowska (b.d.)
– IV miejsce na Festiwalu Muzyki Słowiańskiej (obój)
Maja Gadzińska (2005/2006)
– I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wokalistów w kategorii wiekowej
13-15
– I miejsce w Przeglądzie Piosenki Aktorskiej i Poezji Śpiewanej w ramach
„Wielkich Dionizjów”
– I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Muzycznym „Miłość w poezji
i muzyce różnych narodów”
Dominika Ropela, Marta Hinc, Sylwia Szalk, Marzena Szalk (2005/2006)
– II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Muzycznym „Miłość w poezji
i muzyce różnych narodów”
Gimnazjum Katolickie (2008/2009)
– II miejsce w konkursie angielskiej piosenki pop „You can sing”
Marta Bartuś i Aleksandra Hundsdorff (2009/2010)
– II miejsce w II Wojewódzkim Konkursie Piosenki Patriotycznej
Katarzyna Patron (2009/2010)
– II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Pieśniarskim „Orlęta Pieśni
Polskiej 2010”
Aleksandra Stoińska (2015/2016)
– Grand Prix w kategorii: solistka, piosenka polska w V Wojewódzkim Konkursie Piosenki Rozrywkowej
Paulina Chybalska (2015/2016)
– I miejsce w kategorii: solistka, piosenka anglojęzyczna w V Wojewódzkim Konkursie Piosenki Rozrywkowej
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Marcelina Głaszcz (2015/2016)
– II miejsce w kategorii: solistka, piosenka polska w V Wojewódzkim
Konkursie Piosenki Rozrywkowej
Julia Okoń (2015/2016)
– III miejsce w kategorii: solistka, piosenka anglojęzyczna w V Wojewódzkim Konkursie Piosenki Rozrywkowej
Dominik Leżohupski – liceum (2016/2017)
– III miejsce w 16. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Görlitz
Klaudia Łata – liceum (2016/2017)
–
II miejsce w Przeglądzie Talentów Wokalnych (organizator: Państwowa
Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Wejherowie)
Leonard Gołąb - gimnazjum (2018/2019)
–
III miejsce w międzynarodowym konkursie pianistycznym (organizator: International Classic Pure Piano Vienna Competition).
W ﬁnale Leonard miał okazję zagrać w wiedeńskim Konzerthaus
i otrzymał 3. nagrodę. W jego grupie byli uczestnicy z Chin, Rosji,
Japonii, Austrii, Niemiec, Gruzji czy Pakistanu. Leonard był jedynym
Polakiem w całym konkursie.
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18. Kabaret szkolny

Kabaret „Malina” w składzie:
Jędrzej Czynsz-Wolski, Janusz Gurazda, Przemysław Klamrowski
– laureat „GimKab” (2009/2010)
– laureat „GimKab” (2010/2011)
Kabaret „Proteza” w składzie:
Antoni Kowalik, Milena Koleśniak, Mateusz Paczyński,
Magdalena Piepiórka, Paweł Rząd, Szymon Rząd
– II miejsce w „GimKab” (2010/2011)
– II miejsce w „GimKab” (2011/2012)
– III miejsce w Konkursie Kabaretów i Teatrów Szkolnych w Gdańsku
(2010/2011)
Kabaret „Kozalony” w składzie:
Dagmara Czeran, Marta Januszewska, Sandra Lalka-Kaczorowska,
Anna Starczewska, Florentyna Żarkiewicz
– wyróżnienie w „GimKab” (2011/2012)
Kabaret „Zahlastana Laska” (czyli „Zaczarowana Miłość”)
w składzie:
Aleksander Goll, Michał Toczek, Paweł Kuziemski oraz Marek
Głuszczak (gościnnie)
– I miejsce w „GimKab” (2011/2012)
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19. Przewodniczący Rady Rodziców
w latach 2003-2019

ROK SZKOLNY

PRZEWODNICZĄCY
RADY RODZICÓW

2002/2003

Andrzej Czeran

2003/2004

Andrzej Czeran

2004/2005

Andrzej Czeran

2005/2006

Andrzej Wojewoda

2006/2007

Elżbieta Sierżęga

2007/2008

Elżbieta Sierżęga

2008/2009

Elżbieta Sierżęga

2009/2010

Elżbieta Sierżęga

2010/2011

Barbara Czapczyńska

2011/2012

Barbara Czapczyńska

2012/2013

Barbara Matuszczak

2013/2014

Barbara Matuszczak

2014/2015

Grażyna Dułak

2015/2016

Grażyna Dułak

2016/2017

Grażyna Dułak

2017/2018

Grażyna Dułak

2018/2019

Grażyna Dułak
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20. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
w latach 2003-2019

ROK SZKOLNY

OPIEKUN SU

2002/2003

Magdalena Kowalska

2003/2004

Magdalena Kowalska

2004/2005

Rafał Narajczyk

2005/2006

Rafał Narajczyk

2006/2007

Rafał Narajczyk

2007/2008

Rafał Narajczyk

2008/2009

ks. Piotr Lewańczyk

2009/2010

Izabela Jakubowska

2010/2011

Ewa Felczak

2011/2012

Maciej Meller

2012/2013

Patrycja Klimowska – Gimnazjum
Paweł Zajkowski – Liceum

2013/2014

Barbara Rybińska – Gimnazjum
Mariusz Augustynowicz – Liceum

2014/2015

Barbara Rybińska – Gimnazjum
Agnieszka Żynis-Aleksander – Liceum

2015/2016

Barbara Rybińska – Gimnazjum
Danuta Koleśniak – Liceum

2016/2017

Ewa Prokop – Gimnazjum
Danuta Koleśniak – Liceum

2017/2018

Danuta Koleśniak – Szkoła Podstawowa
Ewa Prokop – Gimnazjum
Maciej Meller – Liceum

2018/2019

Ewa Prokop – Szkoła Podstawowa
Danuta Koleśniak – Gimnazjum, Liceum
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21. Niezbędnik ucznia oraz pracownika
gdyńskiego Katolika

Ślubowanie uczniów
My, uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni,
mając na uwadze wartości tysiącletniej tradycji naszych przodków,
świadomi odpowiedzialności za Kościół w Ojczyźnie, uroczyście ślubujemy
i przyrzekamy:
– pogłębiać wartości chrześcijańskie i według nich żyć
– kształtować swój intelekt i osobowość
– dawać świadectwo prawdzie, służyć Kościołowi, Ojczyźnie i drugiemu
człowiekowi.
Składając nasze przyrzeczenie, prosimy Ducha Prawdy, aby dar mądrości
Bożej pozwolił nam Ewangelię Chrystusa rzetelnie przyjmować, rozwijać
i przekazywać.
Tak nam dopomóż Bóg!

Ślubowanie pracowników szkoły
Ja …….., wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł
z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim
Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego
dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca
Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę
w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie, Ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Świadomy odpowiedzialności w Kościele i za Kościół, ślubuję rzetelnie
pełnić mą powinność nauczyciela-wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć
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do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać
młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych,
poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Tak mi dopomóż Bóg!

Modlitwy codzienne501
SIGNUM SANCTAE CRUCIS
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus
Sancti. Amen

ZNAK KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen

DOXOLOGIA IN HONOREM
SANCTISSIMAE TRINITATIS
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper et
in saecula saeculorum. Amen.

UWIELBIENIE TRÓJCY
PRZENAJŚWIĘTSZEJ
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi
Świętemu, jak była na początku teraz
i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

ORATIO DOMINICA
Pater noster, qui es in caelis, sanctiﬁcetur
nomen tuum, adveniat regnum tuum, ﬁat
voluntas tua sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis
hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut
et nos dimittimus debitoribus nostris, et
ne nos inducas in tentationem, sed libera
nos a malo. Amen.

MODLITWA PAŃSKA
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się
Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na
ziemi. Chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom, i nie wódź nas na
pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

SALUTATIO ANGELICA
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus, et benedictus
fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria,
mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

POZDROWIENIE ANIELSKIE
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony Owoc żywota Twojego
Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl
się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę
śmierci naszej. Amen.

Pacierz po łacinie – modlitwy codzienne, http://sanctus.pl/index.php?grupa=60&podgrupa=61
[dostęp: 17.05.2019].
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ORATIO AD ANGELUM CUSTODEM
Angele Dei, qui custos es mei, me, tibi
commissum pietate superna, illumina,
custodi, rege et guberna. Amen.

MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA
Aniele Boże Stróżu mój, Ty zawsze przy
mnie stój. Rano, wieczór, we dnie,
w nocy; bądź mi zawsze ku pomocy. Broń
mnie od wszystkiego złego i zaprowadź
mnie do żywota wiecznego. Amen.

ORATIO PRO FIDELIBUS
DEFUNCTIS
Requiem aeternam dona eis, Domine, et
lux perpetua luceat eis. Requiescant in
pace. Amen.

MODLITWA ZA WIERNYCH
ZMARŁYCH
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen

Gaudeamus igitur*
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus,
gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem
nos habebit humus, nos habebit humus.

Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi,
po przyjemnej młodości,
po uciążliwej starości
posiędzie nas ziemia,
posiędzie nas ziemia.

Vita nostra brevis est, Vita nostra brevis est,
brevi ﬁnietur,
brevi ﬁnietur, venit mors veleciter,
rapit nos atrociter,
nemini parcetur,
nemini parcetur.

Życie nasze krótko trwa
i szybko się kończy,
chyżo nadchodzi śmierć
i porywa nas okrutna
(nikogo nie oszczędzi,
nikogo nie oszczędzi).

Vivat Academia, vivant professores,
vivat Academia, vivant professores,
vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in ﬂore,
semper sint in ﬂore!

Niechaj żyje Akademia,
niech żyją profesorowie,
niech żyje każdy członek (zespołu),
niechaj żyją wszyscy członkowie,
niechaj kwitną zawsze,
niechaj kwitną zawsze!
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Vivat et res publica, et qui illam regit,
vivat et res publica, et qui illam regit,
vivat nostra civitas,
maecenatum caritas,
quae nos hic protegit,
quae nos hic protegit!

Niechaj żyje i państwo,
i ten, kto nim rządzi,
niech żyje nasze miasto,
mecenasów łaskawość,
która nas tu chroni,
która nas tu chroni!

Vivant omnes virgines, vivant omnes virgines,
faciles formosae,
faciles formosae,vivant et mulieres,
tenerae, amabiles,
bonae, laboriosae, bonae, laboriosae!

Niechaj żyją wszystkie dziewczyny
przystępne i piękne,
niechaj żyją i mężatki
młode i miłe,
dobre i pracowite, dobre i pracowite!
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* Gaudeamus igitur to popularna pieśń studencka do słów łacińskich, wykonywana głównie w czasie
uroczystości akademickich; autorem tekstu opartego na hymnie pokutnym z XIII w. jest C. W. Kinderleben (1781), melodia została zaczerpnięta z pieśni J. Gunthera Brüder, lass uns lustig sein.

Dzwonki
Lekcja
1

Dzień
powszedni
750-835

I piątek miesiąca

modlitwa

750-825
830 – Msza św.
dla Szkoły Podstawowej

2

855-940

915 – Msza św.
dla Liceum Ogólnokształcącego

3
4
5
6
7
8

950-1035
1045-1130
1150-1235
1245-1330
1340-1425
1430-1515

1000-1035
1045-1130
1150-1235
1245-1330
1340-1425
1430-1515

9

1520-1605

1520-1605

Dzień Rady
Pedagogicznej
750-825
modlitwa
845-920
930-1005
1015-1050
1100-1135
1155-1230
1240-1315
1325-1400
1415 – Rada
Pedagogiczna
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10 Zasad Katolika
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CZĘŚĆ VII

FOTOGRAFICZNA
PODRÓŻ W CZASIE
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W Roku Jubileuszowym Ks. Dyrektor Wojciech Cichosz prosi o błogosławieństwo
dla gdyńskiego „Katolika” (2000)

Błogosławieństwo Ojca Świętego dla Klasycznego Gimnazjum Katolickiego
im. Jana Pawła II w Gdyni (2000)

FOTOGRAFICZNA PODRÓŻ W CZASIE

Brama przed wejściem do szkoły

Nowa część budynku
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Quo vadis …

W przyszłość z Bożą pomocą i ludzką życzliwością

757

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA

Jak stworzyć dobrą szkołę katolicką?
Praktyczne porady
1.

2.

Przejście od szkoły-instytucji do szkoły-wspólnoty. Nie można szkoły
katolickiej traktować jedynie jako placówki oświatowej. Szkoła
katolicka to przede wszystkim wspólnota osób, na wzór miłości
Trójjedynego Boga (akt stwórczy Ojca przez Syna w Duchu Świętym).
Centralną pozycję zajmuje tutaj Osoba Jezusa Chrystusa i odniesienie
misji szkoły do hierarchii wartości: od doczesnych poprzez duchowe ku
absolutnym.
Kompetencja zawodowa oraz wierność Bogu. Nauczyciel to nie
funkcjonariusz i nadzorca, ale kompetentny znawca przedmiotu i żywy
świadek wiary katolickiej. Kompasy nauczycieli oraz pracowników
administracji muszą wskazywać pięć fundamentalnych punktów:
9profesjonalizm
9kreatywność
9bardzo dobra współpraca z zespołem
9otwartość na zmianę
9umiejętność uznania porażki.
Szkoła katolicka to konkretny projekt, w którym nie ma katolickiej
matematyki, biologii, języka polskiego czy techniki, ale jest katolicki
nauczyciel i świat wartości.
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3.
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Przemyślana, planowana i długofalowa wizja szkoły. Dotyczy ona
również zbilansowanego, zrównoważonego i propracowniczego
sposobu zarządzania placówką. Wizja szkoły jasno określa cel, który
z kolei na bieżąco weryﬁkuje odbiorca.
4. Praktyczne kształtowanie komunikacji interpersonalnej oraz więzi
emocjonalnych: uczniów, rodziców, absolwentów oraz pracowników.
Uzależnianie przez uczniów kontynuacji nauki w szkole katolickiej
od doboru nauczycieli. Często może pojawiać się pytanie kierowane
do dyrekcji: A kto będzie mnie uczył? Kto będzie wychowawcą?
5. Ukazywanie osiągnięć i potencjału uczniów.
6. Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły.
7. Promocja placówki katolickiej, nie tylko bazy materialnej i dydaktycznej.
Dotyczy również dbałości o profesjonalny i bieżący przekaz informacji.
8. Organizacja i udział w wydarzeniach na rzecz środowiska lokalnego:
diecezji, dekanatu, paraﬁi, województwa, miasta, gminy, dzielnicy.
9. Stały i dobry kontakt z organami administracji terenowej.
10. Zachowanie własnej tożsamości i odrębności.
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SUMMARY

“You are the salt of the earth.
But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again?
It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled
underfoot.
(Matt 5, 13)

O

nce a circus caught ﬁre. The ﬂames from the circus ﬁre spread
to the ﬁelds surrounding the circus grounds and began to burn
toward the village below. The circus master, convinced that the
village would be destroyed and the people killed unless they were warned,
asked if there was anybody who could go to the village and warn the people.
The clown, dressed in full costume, jumped onto a bicycle and sped down
the hill to the village below. “Run for your lives! Run for your lives! A ﬁre
is coming and the village is going to burn!” he shouted as he rode up and
down the streets of the village. Curious villagers came out from their houses
and shops and stood on the pavements. They shouted back at the clown,
laughing and applauding his performance. The more desperately the clown
shouted, the more the villagers cheered. The village burned and the loss of
life was great because no one took the clown seriously. After all, he was just
a clown.
In the area of education and upbringing, parents, grandparents, schools
and the Church play the role of the circus clown from the short story quoted
above. More and more frequently they have to warn against a dangerous
ﬁre, which is constituted by progressive thinking and actions. The short
story quoted above, written by Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855),
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aptly expresses their situation. Just like the clown from the story, they are
often misunderstood, mocked or even completely ignored. In an era of
secularization and turning away from Christianity and religious morality,
talking about values is neither easy nor obvious. In 2006, in the Roman
Colosseum, Pope Benedict XVI clearly diagnosed the modern times, “We
have lost the sense of sin! Today, deceitful propaganda spreads foolish praise
of evil, absurd worship of Satan, an insane desire for breaking the rules,
false and empty freedom which focuses on a whim, ﬂaw and selﬁshness
and presents them as civilised achievements […]. It might seem that what
we have to deal with is a kind of anti-Beginning, anti-plan, a diabolical
pride that intends to wipe out the family. Mankind would like to reinvent
humanity by changing the rules of life itself given by God (Gen. 1, 27;
2, 24). Still, acting like God when you are not God is an act of ultimate
insolence, it is a most dangerous aﬀair”.
If the world that we live in can be compared to a circus, undoubtedly
one of the clowns who want to prevent this dangerous aﬀair are the John
Paul II Catholic Schools in Gdynia, which educate more than 500 students.
They consist of the Catholic High School (1992- ), the Catholic Junior
High School (2000-2019) and the Catholic Primary School (2017- ). The
schools are public, which means that there are no school fees. These are some
of the best schools in Poland. From the point of view of church regulations,
a school “is considered to be Catholic when it is run by a qualiﬁed church
authority or a church legal entity (a diocese, a parish, a religious order) or
when it has been acknowledged as Catholic by a document issued by the
appropriate authority”. On the other hand, state legislation allows schools
to be founded and run by legal entities, e.g. Catholic associations. They can
receive the status of a public school by a separate decision of the education
authorities after fulﬁlling speciﬁc conditions. With the approval of a funding
body, it is also allowed to establish Catholic public schools which are run
by a Church legal entity, ﬁnanced by local authorities and supervised by the
appropriate Education Oﬃce.
In a similar way to any other educational institution, a Catholic school’s
task is to educate and to bring up. An education standard (educational
ideal) is the aspiration to include a student in full formation (integral and
harmonious), both “with reference to the common good of the community,
and with reference to the ultimate goal. Children and young people should
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be brought up in a way that allows them to develop harmoniously their
physical, moral and intellectual qualities, to achieve an even greater sense of
responsibility and to prepare for active participation in social life”.
The identity and activity of the Catholic School in Gdynia is determined
by a fundamental reference to the Christian concept of the world (divine
genealogy and anthropology – Man understood as a child of God), in which
Christ is at the centre. This directs the education and constitutes its basis like
a compass. The second pillar is the intellectual development of a student.
Faith, understood as acceptance of God’s love and fulﬁlling His will, assumes
that it is Man’s obligation to learn judiciously about the world created by
God, to follow the truth and learn about it. This is achieved by fulﬁlling
school responsibilities diligently and by shaping one’s own personality. Thus
the school should aid its students on the way to reach the synthesis of faith
and culture by introducing balance (integration) between faith and reason,
between soul and body, between what is rational and what is invisible.
The fulﬁlment of the above aims in a Catholic school is not easy, since,
according to Ratzinger, the clown from the short story is the reﬂection of
a theologian. He is taken seriously by a precious few. “Whatever he says,
his role gives him a label and in a way classiﬁes him. No matter how he
acts and how hard he tries to show the seriousness of the situation, we
always know beforehand that he is only a clown. […] Undoubtedly, this
picture captures the tough reality in which theology ﬁnds itself – a certain
inability to break the stereotypes of thinking and speaking and also the
inability to show that theological issues are important in human life”. In
The Introduction to Christianity the Pope Emeritus expresses joy that his
words help many people believe despite “the frightening changes of the
world” which have taken place in the last ﬁfty years. In the introduction
to its Korean edition the Author mentions that the work Opera Omnia was
inspired by a discussion with a Persian medical student. He wanted to ﬁnd
out what Christianity really was. “In view of this question, Ratzinger writes,
I experienced at once the whole misery of our western theology”. Who needs
theology, whose scholarly complexity does not allow it to present the faith
to the ones who want to get to know it? He wanted to remedy the situation,
and that is exactly what he did.
John Paul II Catholic Schools in Gdynia constantly strive to keep this
direction of action. Over the years, the school has not become a Catholic
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ghetto, but it is characterised by a full and responsible attitude of openness
to modern times. It is expressed in the motto taken from the Patron
Saint’s document Fides et Ratio (Faith and Reason). The conjunction “and”
is crucial here since, as the Catechism of the Catholic Church explains,
although “faith surpasses reason, there can never be any real disagreement
between them […] »That is why methodological research in all scientiﬁc
areas, if conducted truly scientiﬁcally and with respect for moral values,
will never really oppose faith, because both secular issues and issues of faith
derive from God Himself. Indeed, someone who attempts to examine the
mysteries of the world humbly and persistently is in a way led by the hand
of God, albeit without realizing it«”. This principle, strengthened by the
teaching of Saint John XXIII, has been a constant signpost for both the
employees and the pupils through all the years that the school has existed.
As an institution that fully deserves to be called Catholic, it places at its centre
Christian values and takes care of educating young people in the spirit of
the Church’s teaching (Lat. Magisterium Ecclesiae). As Archbishop Tadeusz
Gocłowski (1931-2016) noticed in the preface to one of the publications
about the Catholic school in Gdynia, a Catholic school must “be based
on sound psychological thought, society seen in an integral way, respect
for young people, the search for diﬀerent ways of co-operating with them,
respect for their freedom but, at the same time, it must also accompany
them wisely while they explore human knowledge and develop their talents.
What is crucial is the environment in which a Catholic school operates.
Formation processes are easier when the students identify themselves with
the school. It is more diﬃcult, though, when students, to some or even to
a large extent, belong to other religions or Christian denominations. Then
schools do not cease to be Catholic, but their formation method has to take
into account students’ and parents’ beliefs”.
In this context it must be noticed that, according to the Second Vatican
Council, a Catholic school, like any other school, places at its centre
education for culture and it aspires to a truly human formation of young
people. What distinguishes it is the creation within its community of an
atmosphere permeated with the spirit of evangelical love and freedom.
It is manifested by the Christian style of life and thinking, which is present
in every dimension of the school’s existence. Teachers and educators play
a crucial role in this respect. Their authentic attitude of faith (expressed by
what they say, by the sacraments, their behaviour and friendly presence)
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eﬀectively inﬂuences the students. What is particularly signiﬁcant here
is their personalistic attitude, deﬁned also as the “pedagogy of testimony”.
It assumes that education takes place between two subjects, not between
the subject and the object. These relationships create the space in which
a person can be immersed in the reality of authentic testimony by
experiencing it.
Important events should be well documented with scientiﬁc publications.
Although words leave a trace in the minds and hearts of listeners, they
are transitory by nature. There is no doubt that the year 2019 is a special
opportunity to commemorate the Catholic school in Gdynia because then,
as a result of the reform of the educational system, John Paul II Junior High
School ceases to exist. Although this monograph is inspired by this event,
it is also universal in its character. It is characterised by a complementary
view of Catholic education, and the conducted research is kerygmatic and
practical in its character. It has been the author’s intention to prepare a book
available for a large reading public. The key research problem expressed by
the question: If the world and education are perceived as a circus, then how
should a modern clown behave in order to warn the audience against the ﬁre
eﬀectively? is a kind of compass for the intellectual and spiritual journey
The book clearly states that for a modern educational clown it is not
suﬃcient to be Catholic, and be characterised only by that. “A wild forest
– as Benedict XVI wrote in Spe Salvi – becomes a fertile ground when the
trees of pride are felled, when what is wild in the soul is uprooted, and in
this way a soil is prepared where bread for the soul and for the body can
grow. While looking at modern times – the Pope notices – do we not realise
that a positive order in the world cannot be created where souls run wild?”
This is enough reason to include in the book so many philosophical and
theological analyses dedicated to Man as a person (Lat. Persona), who in
the pedagogical process becomes both the subject and the object of the
teaching inﬂuence. In the book, readers will ﬁnd clear references to my
earlier publications on problematic issues. They have been appropriately
marked with references and a bibliographic note. This solution allowed the
subject to be presented comprehensively, both in a theological and practical
dimension.
The title category of integral education in a Catholic school has been
presented in seven parts. Part I points to the fundamental sources of
a Catholic school and its presence in the Church over the years. It is crucial
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at this point to state that similar to European culture, a church school, out
of which a Catholic school emerges, is based on three hills: Acropolis (Greek
philosophy), Quirinal (Roman law) and Golgotha (Christian religion). The
analyses did not omit the modern criticism of Catholic schools. The next
step of the research (part II) is the education reform in Poland after 1989.
It provided the background for describing the genesis of John Paul II Catholic
Schools in Gdynia (part III), and the eﬀectiveness of education measured
by educational evaluation (part IV), followed by the statistics concerning
the pupils and school leavers (part VI) and a photographic journey into the
past (part VII). This arrangement of contents was possible thanks to the
methodology used in the book.
Apart from the methods of analysis and synthesis, the book also uses
a critical analysis of sources and scientiﬁc and research texts. Methodological
proceeding went according to a three-stage pastoral formula: to see – to
evaluate – to act. The topics and issues discussed in the publication should
not be limited only to a descriptive or predictive aspect. Their aim is the
explanatory paradigm thanks to which one can discover, understand and
explain relationships, in this case the relationships between the nature
of the Catholic school and its practical application in the Catholic school
in Gdynia. I trust that thanks to a multi-faceted approach to the subject
the reader will receive rich intellectual, spiritual and practical contents.
The aim of the deep reﬂection on the theory of Catholic education is to
avoid theorizing and moralizing. A Catholic school will either be TRUE
and GOOD, or it will not exist at all. John Paul II Catholic Schools in
Gdynia are a constantly valid educational invitation, in which a key role
is played by the pedagogy of faith directed at humanity realised in integral
education.
Practical tips – how to create a good Catholic school.
1. A Catholic school cannot be just an institution , but ﬁrst and foremost it
must be a community of people, following the example of the Trinitarian
love of God (the act of the creation of God through the Son in the Holy
Spirit). Jesus Christ takes central position here.
2. Teachers’ and administrative employees’ compasses must indicate ﬁve
fundamental points: professionalism, creativity, excellent teamwork,
openness to change and the acceptance of failure. A Catholic teacher is
a competent and active witness of faith.
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3. The school’s vision must be well planned and thought over, and most of
all it must be long-term. This vision clearly determines the aim, which
in turn is constantly deﬁned by the recipient. It makes the choice of the
appropriate methods easier.
4. Practical shaping of emotional bonds between pupils, parents, former
pupils and employees. Basing the decision about the continuation
of their education by the students in the school on their prospective
teachers. Headmasters are often asked questions: Who will teach me?
Who will be the form tutor?
5. Presenting students’ achievements and their potential.
6. Creating a positive image of the school.
7. Promoting the Catholic school. It concerns not only material and
didactic objects, but also professional and up-to-date information.
8. Organisation and participation in events in local communities: a diocese,
a parish, a voivodeship, a city, a district.
9. Constant good contact with local authorities.
10. Keeping its own identity.

For years, the Catholic school in Gdynia has occupied an important
place on the educational map of the Pomerania region and Poland. The
credit for that goes to many people. It is impossible to list them all in
case someone is omitted. There would be no educational quality and
elitism without their determination and full involvement. I extend
words of appreciation and congratulations to all my dear colleagues:
headmasters, teachers and administrative staﬀ. Through all the years
they have faithfully and responsibly undertaken the honourable
mission of educating young people, which at times takes the form of
the Passion – the Passion of Christ. I am thankful to all the people
who have supported me in the process of writing and publishing this
book. I thank everyone from the bottom of my heart.
Tłumaczenie:
mgr Katarzyna Szlachcikowska
native speaker Mark Dźwig
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Ihr seid das Salz der Erde.
Wenn das Salz seinen Geschmack verliert,
womit kann man es wieder salzig machen?
Es taugt zu nichts mehr, außer weggeworfen
und von den Leuten zertreten zu werden.
(Mt 5, 13)

E

s gab ein Feuer in einem der nomadischen dänischen Zirkusse.
Die Situation schien sehr gefährlich zu sein. Der verängstigte
Zirkusdirektor wollte die Bewohner des Nachbardorfes unbedingt über
die Gefahr informieren. Das Feuer wird sich nach der Ernte sehr schnell durch
leere, trockene Felder verbreiten. Aber es war schwierig für ihn, jemanden zu
ﬁnden, der diese Warnung ins Dorf bringt. Seltsamerweise traf er einen Clown,
der bereit war zu spielen. Wohl oder übel, er hat den Clown geschickt. Er kam
ins Dorf und bat die Bewohner sehr laut, schnell zu kommen und das Feuer
im Zirkus zu löschen. Aber die Dorfbewohner betrachteten den weinenden
Clown nur als einen großen Werbetrick, der darin besteht, so viele Leute wie
möglich zur Vorstellung zu locken. Alle klatschten in die Hände und lachten
zu Tränen. Dem Clown war mehr zum Weinen als zum Lachen zumute.
Er versuchte vergebens, die Menschen zu beschwören, ihnen klarzumachen, dies
sei keine Vorstellung, kein Trick, es sei bitterer Ernst, es brenne wirklich. Dumme
Bemühungen verursachten nur noch größeres Lachen. Die Leute dachten, dass
der Clown perfekt sei, dass er seine Rolle sehr gut gespielt habe. Und niemand
ging, um den Zirkus zu retten. Inzwischen ist das Feuer im Dorf ausgebrochen.
Es war zu spät für Hilfe. Und der Zirkus und das Dorf brannten nieder.
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Heute teilen Eltern, Großeltern, Schule und Kirche das Schicksal
des Zirkusclowns im Bereich Bildung und Erziehung. Sie müssen immer
häuﬁger vor gefährlichen Bränden des sogenannten progressiven Denkens
und Handelns warnen. Die zitierte Geschichte über den Narren von Søren
Aabye Kierkegaards (1813-1855) spiegelt ihre Situation genau wider. Wie
Kierkegaards Narr werden sie oft missverstanden, verspottet oder völlig
ignoriert. Im Zeitalter der Säkularisierung – dem stillen Murmeln und
Abschied des Christentums – und der Abkehr von der religiösen Moral
ist das Reden über den Weg der Werte weder einfach noch oﬀensichtlich.
Der Papst Benedikt XVI. im römischen Kolosseum stellte 2006 eine
eindeutige Diagnose der Gegenwart: „Wir haben das Empﬁnden für die
Sünde verloren! Mit heimtückischer Propaganda verbreitet sich heute eine
törichte Apologie des Bösen, ein absurder Kult Satans, ein unsinniger
Wille zur Übertretung der Regeln, eine verlogene und haltlose Freiheit,
welche die Laune, das Laster und den Egoismus verherrlicht und sie als
Errungenschaften der Zivilisation hinstellt. […] Es scheint, als gebe es heute
eine Art Anti-Genesis, einen Anti-Plan, einen diabolischen Hochmut, der
die Familie abschaﬀen will. Der Mensch möchte die Familie neu erﬁnden
und die Regeln des Lebens selbst, von Gott so ersonnen und gewollt, möchte
er verändern. Doch sich an Gottes Stelle zu setzen, ohne Gott zu sein, ist die
dümmste Arroganz, ist das gefährlichste Abenteuer.“
Wenn man die Welt, in der wir leben, mit einem Zirkus vergleicht,
kann man zweifellos die Katholische Schule St.-Johannes-Paul-II. in Gdynia
als ”einen zeitgenössischen Clown“ bezeichnen, der dieses gefährlichste
Abenteuer verhindern will. In der Schule werden mehr als 500 Schüler
ausgebildet: Katholisches Allgemeines Lyzeum (1992-), Katholisches
Gymnasium (2000-2019), Katholische Grundschule (2017-). Katolik
in Gdynia ist eine öﬀentliche Einrichtung, Eltern bezahlen keine Beiträge
für die Bildung ihrer Kinder. Sie ist eine der besten katholischen Schulen
in Polen. Aus kirchlicher Sicht gilt eine Schule als katholisch, wenn sie von
einer zuständigen kirchlichen Behörde oder einer juristischen kirchlichen
Person (Diözese, Pfarrei, Ordensgemeinschaft) geleitet wird oder durch
ein von einer zuständigen Behörde ausgestelltes Dokument als katholisch
anerkannt wird”. Andererseits erlaubt die staatliche Gesetzgebung die
Einrichtung von Schulen, die von juristischen Personen (z.B. katholischen
Verbänden) betrieben werden, die unter bestimmten Bedingungen und einer
gesonderten Entscheidung der Bildungsbehörden die Rechte öﬀentlicher
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Schulen erhalten können. Mit Zustimmung der Förderinstitution ist es
auch zulässig, katholische öﬀentliche Schulen mit einer kirchlichen
Rechtsperson als Leitungsorgan, einer kommunalen Förderinstitution
und einem zuständigen Bildungsausschuss als pädagogische Aufsicht zu
errichten.
Die Katholische Schule hat, wie jede andere Bildungseinrichtung, die
Aufgabe, zu lehren und zu bilden. Die Norm der Erziehung (das Ideal der
Erziehung) besteht darin, den Schüler in voller Ausbildung (integral und
harmonisch) einzubeziehen, sowohl „in Bezug auf das Gemeinwohl der
Gemeinschaft als auch in Bezug auf das Endziel. Kinder und Jugendliche
sollten so erzogen werden, dass sie ihre körperlichen, moralischen
und geistigen Qualitäten harmonisch entwickeln, ein immer besseres
Verantwortungsbewusstsein entwickeln und sich auf eine aktive Teilnahme
an der Gesellschaft vorbereiten können“.
Die Identität und Aktivität von Katolik aus Gdynia bestimmt
den grundlegenden Bezug zum christlichen Weltbild (Genealogie und
Anthropologie Divina – Mensch verstanden als Kind Gottes), in dem Christus
das Zentrum ist. Dies orientiert die Lehre und bildet die Grundlage für
die Erziehung als eine Art Kompass. Die zweite Säule ist die intellektuelle
Entwicklung des Schülers. Der Glaube, verstanden als Annahme der Liebe
Gottes und Erfüllung seines Willens, setzt voraus, dass es die Pﬂicht des
Menschen ist, die von Gott geschaﬀene Welt zu kennen, der Wahrheit
zu folgen und sie zu kennen, seine schulischen Pﬂichten gewissenhaft
zu erfüllen und seine eigene Persönlichkeit zu bilden. Die Schule sollte
daher ihren Schülern helfen, zu einer Synthese von Glauben und Kultur
zu kommen: durch die Einführung von Harmonie (Integration) zwischen
Glauben und Verstand, Seele und Körper, zwischen Vernunft und Geist
und dem Unsichtbaren.
Es ist nicht einfach, die oben genannten Ziele in einer katholischen Schule
zu erreichen, denn, wie Ratzinger schreibt, ist der Clown aus dem Zirkus,
der zu Beginn aufgerufen wurde, ein Bild eines Theologen. Nur wenige
Menschen nehmen ihn heute ernst. „Was auch immer er sagt, seine Rolle
gibt ihm ein Etikett und klassiﬁziert ihn gewissermaßen. Wie auch immer er
sich verhält und versucht, den Ernst der Situation zu zeigen, er weiß immer
im Voraus, dass er nur ein Clown ist. [...] Dieses Bild fängt zweifellos etwas
von der schwierigen Realität der Theologie und des theologischen Sprechens
ein: eine Art überwältigende Unfähigkeit, die Denk- und Sprechmuster
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zu durchbrechen, und eine Unfähigkeit, zu zeigen, dass theologische Fragen
für das menschliche Leben wichtig sind“. In seiner Einführung in das
Christentum drückt der Papst Senior seine Freude darüber aus, dass seine
Worte vielen Menschen helfen, trotz der „schrecklichen Veränderungen in
der Welt“, die sich in den letzten fünfzig Jahren vollzogen haben, zu glauben.
In der Einleitung zur koreanischen Ausgabe erwähnt der Autor, dass die
Opera omnia von einem Gespräch mit einem persischen Medizinstudenten
inspiriert wurde. Er wollte herausﬁnden, was das Christentum wirklich
ist. „Angesichts dieser Frage“, schreibt Joseph Ratzinger, spürte ich sofort
das ganze Elend unserer westlichen Theologie“. Warum braucht man eine
Theologie, deren erlernte Komplexität es denjenigen, die es wissen wollen,
nicht erlaubt, ihren Glauben weiterzugeben? Er wollte Abhilfe schaﬀen und
das tat er auch.
Dies ist die Richtung, in die die Katholische Schule des Heiligen
Johannes Paul II. in Gdynia ständig bemüht ist. Im Laufe der Jahre ist es kein
katholisches Ghetto geworden, sondern zeichnet sich durch eine volle und
verantwortungsvolle Haltung der Oﬀenheit gegenüber der Gegenwart aus.
Ausdruck dessen ist das Motto aus dem Dokument des Schutzpatrons: Fides
et ratio (Glaube und Verstand). Die Konjunktion „und“ ist entscheidend,
denn, wie der Katechismus der katholischen Kirche erklärt, „obwohl der
Glaube den Verstand übertriﬀt, kann es nie eine echte Unvereinbarkeit
zwischen Glauben und Verstand geben (...). „Daher wird die methodische
Forschung in allen wissenschaftlichen Disziplinen, solange sie wirklich
wissenschaftlich und unter Beachtung moralischer Normen durchgeführt
wird, nie wirklich dem Glauben zuwiderlaufen, da weltliche Angelegenheiten
und Glaubensfragen vom gleichen Gott stammen. Ja, wer demütig und
beharrlich versucht, die Geheimnisse der Dinge zu studieren, wird von der
Hand Gottes in gewisser Weise, wenn auch unbewusst, geführt“. Dieses
Prinzip, das durch die Lehren des hl. Johannes XXIII bekräftigt wird, ist
die Grundlage für die Mission der Kirche und ein ständiger Wegweiser für
Mitarbeiter und Schüler. Als Institution, die den Namen einer katholischen
Schule verdient, stellt sie christliche Werte in den Mittelpunkt und kümmert
sich um die Erziehung junger Menschen im Sinne der Lehre der Kirche
(lateinisch Magisterium Ecclesiae). Wie der Erzbischof Tadeusz Gocłowski
(1931-2016) in der Einleitung zu einer der Publikationen über Katolik
in Gdynia feststellte, muss eine katholische Schule „auf einem gesunden
psychologischen Denken, einer integralen Gesellschaft, dem Respekt vor
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jungen Menschen, der Suche nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit
ihnen, der Achtung vor ihrer Freiheit, aber auch auf einer weisen Begleitung
von ihnen beruhen, wenn sie menschliches Wissen erforschen und Talente
entwickeln. Ein wichtiges Thema ist das Umfeld, in dem die Katholische
Schule wirkt. Die Erziehungsmethoden verlaufen einfacher, wenn sich die
Schüler mit dem katholischen Glauben identiﬁzieren. Schwieriger wird
es, wenn die Schüler anderer Religionen oder christlicher Konfessionen
in großen oder gar großen Prozentsätzen angehören. Die Schulen hören
dann nicht auf, katholisch zu sein, aber ihre Erziehungsmethode muss die
Überzeugungen der Eltern oder Schüler berücksichtigen“.
In diesem Zusammenhang ist in Übereinstimmung mit den Lehren
des II. Vatikanischen Konzils anzumerken, dass eine katholische Schule
wie jede andere Schule die kulturelle Bildung in den Mittelpunkt stellt
und eine wahrhaft menschliche Ausbildung junger Menschen anstrebt.
Was sie besonders auszeichnet, ist die Schaﬀung einer Atmosphäre in der
Schulgemeinschaft, die vom Geist der evangelischen Liebe und Freiheit
geprägt ist. Sie manifestiert sich in der christlichen Lebens- und Denkweise,
die in jeder Dimension der Schulrealität präsent ist. Dabei spielen Lehrer
und Erzieher eine besondere Rolle. Ihre Haltung (ausgedrückt in Worten,
sakramentalen Zeichen, Verhalten, Geduld, freundlicher Gegenwart),
voller Authentizität und Übereinstimmung mit dem Glauben, hat einen
wirksamen Einﬂuss auf die Schüler. Die persönliche Einstellung ist in
dieser Hinsicht von großer Bedeutung, auch „Pädagogik des Zeugnisses“
genannt, die sich aus der Annahme ergibt, dass „die Erziehung zwischen
dem Subjekt und dem Subjekt und nicht zwischen dem Subjekt und dem
Objekt stattﬁndet“. Diese Beziehungen schaﬀen einen Raum, in dem ein
Mensch durch seine Erfahrung in die Realität des Zeugnisses eintauchen
kann“.
Wichtige Ereignisse sollten durch seriöse wissenschaftliche Studien
dokumentiert werden. Worte, obwohl sie Spuren in den Köpfen und
Herzen der Zuhörer hinterlassen, sind von Natur aus ﬂüchtig. Zweifellos
ist das Jahr 2019 ein besonderer Anlass für das Katolik aus Gdynia, als das
Katholische Gymnasium Johannes Paul II. in Gdynia im Zusammenhang
mit der Reform des Bildungssystems seine Tätigkeit beendet. Die
vorbereitete Monographie, obwohl sie durch dieses Ereignis motiviert ist,
hat einen durchaus universellen Charakter. Das Ganze zeichnet sich durch
einen komplementären Zugang zum katholischen Bildungswesen aus,
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und die durchgeführte Forschung ist kerygmatischer und praktischer Natur.
Die Idee des Autors ist es, das Buch für einen breiten Leserkreis zugänglich
zu machen. Ein eigentümlicher Kompass intellektueller und spiritueller
Reise wurde zu einem zentralen Forschungsproblem in Form einer Frage:
Wenn die Welt und die Bildung als Zirkus betrachtet werden sollen, wie sollte
sich ein moderner Clown verhalten, damit er das Publikum eﬀektiv warnen
und vor dem drohenden Feuer schützen kann?
Das den Lesern überreichte Buch diagnostiziert deutlich, dass dem
heutigen Bildungsclown KATOLISCHSEIN nicht mehr ausreicht und
nicht das einzige Unterscheidungsmerkmal des Buches ist. „Das Gebiet
des wilden Waldes, wie Papst Benedikt XVI. in Spe Salvi schrieb, wird
fruchtbarer Boden, wenn die Bäume des Hochmuts umgeworfen werden,
wenn die Wildnis in der Seele entwurzelt wird, und bereitet so den Boden,
wo Brot für Körper und Seele wachsen kann. Wenn wir die Zeitgeschichte
betrachten – fährt der Papst fort – kommt es uns nicht in den Sinn, dass
wir nicht in der Lage sein werden, eine positive Weltordnung an Orten zu
schaﬀen, an denen die Seelen wild sind?“. Dies ist ein ausreichender Grund
dafür, dass das Buch so viele philosophische und theologische Analysen
enthält, die dem Menschen als Person gewidmet sind (lateinisch persona),
das im pädagogischen Prozess sowohl zum Subjekt als auch zum Objekt
didaktischer Einﬂussnahme wird. Wir werden hier einen klaren Hinweis
oder einen Hinweis auf meine früheren Beiträge zu den schwierigen Themen
ﬁnden, die analysiert wurden. Diese Textstellen sind mit Literaturhinweisen
und bibliographischen Angaben ausreichend versehen. Die gewählte Lösung
ermöglichte einen ganzheitlichen Ansatz für das Thema, sowohl in seiner
theoretischen als auch in seiner praktischen Dimension.
Die Titelkategorie der integralen Erziehung an katholischen Schulen
wurde in sieben Teilen umgesetzt. Erstens, in Teil I, wurde sie als die
Hauptquelle der katholischen Schule und ihre Präsenz in der Kirche im
Laufe der Geschichte dargestellt. Der Kernpunkt dabei ist, dass die kirchliche
Schule, aus der die katholische Schule hervorgeht, wie die europäische
Kultur, auf drei Säulen basiert: Akropolis (griechische Philosophie),
Quirinal (römisches Recht) und Golgotha (christliche Religion). In
den durchgeführten Analysen wurde die zeitgenössische Kritik an der
Katholischen Schule nicht vergessen. Der nächste Schritt in der Forschung
(Teil II) war die Bildungsreform in Polen nach der politischen Transformation 1989. Vor diesem Hintergrund wurde erstmals die Entstehungs-
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geschichte der Katholischen Schule des Heiligen Johannes Paul II. in Gdynia
(Teil III) und dann die Wirksamkeit der Bildung auf der Grundlage der
didaktischen Messung in der Institution (Teil IV) und Statistiken über
Schüler und Absolventen (Teil V) präsentiert. Die gesamte Analyse wird
von einer Präsentation der wichtigsten Schulunterlagen und Korrespondenz
(Teil VI) und einer fotograﬁschen Zeitreise (Teil VII) gekrönt. Ein solches
Layout der Inhalte war dank der verwendeten Methodik möglich.
Zusätzlich zur Methode der Analyse und Synthese, verwendet das
Buch eine kritische Analyse der Quellen und der wissenschaftlichen und
forschungsbezogenen Texte. Der methodische Ansatz basierte auf einem
dreistuﬁgen pastoralen Muster: sehen – bewerten – handeln. Die im Beitrag
angesprochenen Themen und Fragestellungen sollen sich nicht nur auf den
beschreibenden oder prädiktiven Bereich (Antizipation des Verlaufs von
Phänomenen und Prozessen) beschränken, sondern auf ein explodierendes
Paradigma abzielen, in dem man die erkannten Zusammenhänge lernt,
versteht und erklärt, in diesem Fall zwischen der Natur einer katholischen
Schule und ihrer praktischen Anwendung in der Katolik in Gdynia.
Ich vertraue darauf, dass der Leser dank der vielschichtigen Herangehensweise an das Thema einen reichen Inhalt an intellektueller, spiritueller
und praktischer Erkenntnis erhält. Eine vertiefte Reﬂexion der Theorie
des katholischen Bildungswesens soll Theoretisierung und Moralisierung
verhindern. Eine katholische Schule wird entweder WAHRHAFTIG und
GUT sein, oder sie wird es überhaupt nicht sein. Die katholische Schule des
Heiligen Johannes Paul II. in Gdynia ist eine ständig aktualisierte Einladung
zu Bildung, bei der die Hauptrolle die Glaubenslehre spielt, die auf die
Fülle der Menschheit ausgerichtet ist, die in der ganzheitlichen Erziehung
verwirklicht wird.

Ein paar praktische Tipps, wie man eine gute katholische Schule
gründet.
1. Eine katholische Schule kann nicht nur eine Institution, sondern
vor allem eine Gemeinschaft von Menschen sein, als Vorbild für die
trinitarische Liebe Gottes (der Schöpfungsakt des Vaters durch den
Sohn im Heiligen Geist). Die zentrale Position nimmt hier die Person
Jesu Christi ein.
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2. Die Zusammensetzung der Lehrer sowie des Verwaltungspersonals muss
auf fünf grundlegende Punkte hinweisen: Professionalität, Kreativität,
sehr gute Zusammenarbeit mit dem Team, Oﬀenheit für Veränderungen
und die Fähigkeit, Fehler zu erkennen. Ein katholischer Lehrer ist ein
kompetenter und aktiver Zeuge des Glaubens.
3. Die Vision der Schule muss geplant und durchdacht und vor allem
langfristig sein. Es ist dieses, dass das Ziel klar deﬁniert, das wiederum
vom Empfänger laufend deﬁniert wird. Dies erleichtert die Auswahl
geeigneter Methoden und Formen.
4. Praktische Gestaltung der emotionalen Bindung: Schüler, Eltern,
Absolventen und Mitarbeiter. Die Abhängigkeit der Weiterbildung
durch die Schüler von der Auswahl der Lehrer. Oftmals wird eine Frage
an die Direktion gerichtet: Und wer wird mich lehren? Wer wird der
Klassenlehrer sein?
5. Demonstrieren der Leistung und des Potenzials der Schüler.
6. Schaﬀung eines positiven Bildes der Schule.
7. Förderung einer katholischen Institution. Es geht nicht nur um die
materielle und didaktische Basis, sondern auch um die professionelle
und aktuelle Informationsvermittlung.
8. Organisation und Teilnahme an Veranstaltungen für die lokale
Gemeinschaft: Diözese, Dekanat, Pfarrei, Woiwodschaft, Stadt,
Gemeinde, Kreis.
9. Ständiger und guter Kontakt zu den lokalen Verwaltungsbehörden.
10. Bewahrung der eigenen Identität und der eigenen Besonderheiten.

Der KATOLIK in Gdynia nimmt seit Jahren einen prominenten Platz
auf der Bildungskarte in Pommern und in Polen ein. Es ist vielen Menschen
zu verdanken, die hier nicht erwähnt werden können, ganz zu schweigen von
der Tatsache, dass jemand durch Zufall übersehen werden könnte. Es gäbe
keine Bildungsqualität und Exklusivität ohne ihre Entschlossenheit, sich
voll zu engagieren. Ich wende mich mit meinen Worten der Wertschätzung
und meinen Glückwünschen an alle meine lieben Mitarbeiter: Direktion,

ZUSAMMENFASSUNG
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Lehrer, Verwaltungsmitarbeiter, die im Laufe der Jahre treu und
verantwortungsbewusst die ehrenvolle Mission „der Erziehung der jungen
Menschen“ übernommen haben, manchmal in Form von Leidenschaft des Leidenswegs Jesu Christi. Ich spreche Worte der Dankbarkeit an alle,
die mich bei der Erstellung und Veröﬀentlichung des Buches unterstützt
haben. Von ganzem Herzen bedanke ich mich...
Tłumaczenie:
mgr Magdalena Wąsik-Kowalska

818

WYCHOWANIE INTEGRALNE
PRAKTYCZNA RECEPCJA GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JANA PAWŁA II W GDYNI 1992-2019

819

TABLE DES MATIÈRES ET RÉSUMÉ

ÉDUCATION INTEGRALE.
Réception pratique du Collège Zespół Szkół Katolickich
Saint Jean Paul II à Gdynia 1992-2019

PRÉFACE ........................................................................................ 11
INTRODUCTION ...................................................................... 17
Partie I
SOURCES DE L’ÉCOLE CATHOLIQUE ............................ 27
1. Le système éducatif grec ................................................................ 29
2. La Cultura animi romaine ............................................................. 34
3. La Paideia ancienne comme archétype de la pédagogie
et de la pédagogie ......................................................................... 40
4. Origine de l’éducation religieuse .................................................... 48
4.1. La pédagogie biblique ............................................................ 49
4.2. L’Église comme promoteur de l’éducation .............................. 58
5. La philosophie de l’humanisme intégral ......................................... 86
5.1. Le concept personnaliste de l’humain ................................... 88
5.2. L’interprétation personnelle de la liberté ................................ 91
5.3. La structure dialogique de l’existence humaine ...................... 93
5.4. Fondements de la subjectivité humaine ................................. 97
5.5. L’éducation comme rencontre de personnes .......................... 99
6. La critique contemporaine de l’école catholique ........................... 103

820

WYCHOWANIE INTEGRALNE
PRAKTYCZNA RECEPCJA GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JANA PAWŁA II W GDYNI 1992-2019

Partie II
REFORME DE L’ÉDUCATION EN POLOGNE
APRÈS 1989 ................................................................................. 109
1. L’enseignement polonais à la lumière des réformes ...................... 110
1.1. Fondation de collèges en 1999 ............................................ 110
1.2. Réforme de l’éducation à partir de 2017 ............................. 119
2. Écoles catholiques après 1989 ...................................................... 124

Partie III
GENÈSE DE ZESPOŁ SZKÓŁ KATOLICKICH ............ 139
1. Fondation du lycée de Gdynia ..................................................... 140
2. École en tant que communauté de parents, d’enseignants
et d’élèves ................................................................................... 152
2.1. Parents .................................................................................. 152
2.2. Enseignants .......................................................................... 158
2.3. Élèves ................................................................................... 173
2.3.1. Bourses et prix ............................................................ 176
2.3.2. »Livre d’or« ................................................................ 178
2.4. Souvenirs de diplômés ......................................................... 181
3. De la vie scolaire .......................................................................... 203
3.1. Pas seulement des leçons traditionnelles ............................... 203
3.2. La coopération avec les universités et d’autres domaines
de développement des talents ............................................... 212
3.3. L’éducation à la culture par la culture ................................... 234
3.4. Le sport ............................................................................... 247
3.5. L’évangélisme ....................................................................... 251
3.6. Évaluation et suivi des accomplissements ............................. 258

Partie IV
EFFICACITÉ DE L’ÉDUCATION AU COLLEGE
CATHOLIQUE AU COURS DES ANNÉES 2000-2009 ... 263
1. Méthodologie de la valeur ajoutée éducative (VAE) ..................... 265
2. Analyse des indicateurs triennaux de VAE .................................... 266
2.1. La partie humaniste ............................................................. 267
2.2. Partie humaniste: le polonais et l’histoire et société .............. 273

821
2.3. La partie scientiﬁque ............................................................ 277
2.4. Partie scientiﬁque: les mathématiques .................................. 282
3. Analyse des progrès des élèves du collège catholique VAE ............ 291
3.1. Progression des résultats obtenus dans la partie humaniste ..... 292
3.2. Progression des résultats obtenus dans la partie scientiﬁque ... 295

Partie V
KATOLIK DE GDYNIA DANS RAPPORTS
ET STATISTIQUES ................................................................... 299
1. Les diplômés du Lycée catholique en 1996-2019 ......................... 303
2. Les diplômés du Collège catholique dans les années 2003-2019 .... 320
3. Les élèves du Lycée de l’année scolaire 2018/2019 ....................... 350
4. Les élèves du primaire de l’année scolaire 2018/2019 ................... 352

Partie VI
ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH À LA LUMIÈRE
DES DOCUMENTS SÉLECTIONNÉS
ET DE LA CORRESPONDANCE ........................................ 359
1. Documents scolaires .................................................................... 360
2. Lettres, remerciements et félicitations .......................................... 369
3. Annexes ....................................................................................... 387

Partie VII
VOYAGE PHOTOGRAPHIQUE DANS LE TEMPS ..... 485
AU LIEU DE L’ACHÈVEMENT ............................................ 757
BIBLIOGRAPHIE ....................................................................... 759
LISTE DES TABLEAUX,
GRAPHIQUES ET DESSINS ................................................. 789
TABLE OF CONTENTS AND SUMMARY ........................ 793

822

WYCHOWANIE INTEGRALNE
PRAKTYCZNA RECEPCJA GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JANA PAWŁA II W GDYNI 1992-2019

INHALTSVERZEICHNIS
UND ZUSAMMENFASSUNG ................................................ 805
TABLE DES MATIÈRES ET RÉSUMÉ ................................. 819

823

RÉSUMÉ

9RXVrWHVOHVHOGHODWHUUH
0DLVVLOHVHOSHUGVDVDYHXUDYHFTXRLODOXLUHQGUDWRQ"
,OQHVHUWSOXVTX¶jrWUHMHWpGHKRUVHWIRXOpDX[SLHGVSDUOHVKRPPHV
0W

L

’histoire se passe au Danemark. Le feu s’était brusquement déclaré dans
un cirque ambulant. Aussitôt le directeur envoya le clown, déjà costumé
pour le spectacle, au village voisin, où le feu menaçait de se communiquer
également à travers les maisons de chaume. Le clown se rendit en hâte au village
pour appeler les gens au secours du cirque en détresse. Mais les villageois, accourus
aux cris du clown, curent à un stratagème habile pour les attirer au spectacle
et se mirent à l’applaudir en riant jusqu’aux larmes. Le clown avait plutôt
envie de pleurer. Il s’eﬀorça en vain de les conjurer et de leur démontrer qu’il
ne s’agissait pas d’une plaisanterie, mais que le cirque était bel et bien la proie
des ﬂammes. Plus il insistait, plus on riait, plus on trouvait son jeu excellent.
Quand ﬁnalement le feu eut gagné le village, il était trop tard pour intervenir.
Tous deux, cirque et village, furent pareillement ravagés.
Dans le domaine de l’enseignement et de l’éducation, les parents,
les grands-parents, l’école et l’Église partagent le destin du clown de cirque.
Ils doivent de plus en plus souvent prévenir du feu dangereux soi-disant
de la pensée et de l’action progressives. L’histoire citée de Søren Aabye
Kierkegaard (1813-1855) reﬂète bien leur situation. Comme le clown,
ils sont souvent mal compris, ridiculisés ou complètement ignorés. À l’ère
de la laïcité – du murmure silencieux et de la sortie du christianisme aussi
que du départ de la moralité religieuse, parler de la voie des valeurs n’est
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ni facile ni évident. En 2006, le pape Benoît XVI dans le Colisée romain
a posé un diagnostic clair: »nous avons perdu le sens du péché! Aujourd’hui
est en train de se répandre, par une propagande sournoise, une folle apologie
du mal, un absurde culte de Satan, une folle volonté de transgression,
une fausse et inconsistante liberté qui exaltent le caprice, le vice et l’égoïsme, les
présentant comme des conquêtes de la civilisation. Il semble qu’aujourd’hui
se manifeste une sorte d’anti-Genèse, un anti-projet, un orgueil diabolique
qui pense éliminer la famille. L’homme voudrait réinventer l’humanité
en bouleversant même la grammaire de la vie telle que Dieu l’a pensée
et voulue. Se substituer à Dieu sans être Dieu est la plus folle arrogance,
c’est la plus dangereuse aventure«.
Si on compare le monde dans lequel nous vivons au cirque, c’est Zespół
Szkół Katolickich Saint Jean Paul II à Gdynia qui est sans aucun doute l’un
des clowns contemporains qui veulent empêcher cette aventure arrogante.
Dans cette école se forment plus de 500 élèves dans le Lycée Catholique
(depuis 1992), le Collège Catholique (2000-2019), et l’Ecole Primaire
Catholique (depuis 2017). Katolik de Gdynia est une institution publique,
les parents n’assument pas les frais de scolarité. C’est l’une des meilleures
écoles catholiques de Pologne. Du point de vue des règlements de l’Église
»une école« est considérée comme catholique lorsqu’elle est dirigée par une
autorité ecclésiastique compétente ou une entité légale d’Église (diocèse,
paroisse, congrégation religieuse): »On entend par école catholique celle
que dirige l’autorité ecclésiastique compétente ou une personne juridique
ecclésiastique publique, ou que l’autorité ecclésiastique reconnaît comme
telle par un document écrit« (Can. 803 §1). La législation en vigueur,
à son tour, autorise la fondation des écoles gérées par des personnes morales
(par exemple les associations catholiques), qui après avoir rempli certaines
conditions et par décision séparée des autorités éducatives, peuvent recevoir
les droits des écoles publiques. Avec l’approbation de l’organe de ﬁnancement,
il est possible de fonder des écoles publiques catholiques dont l’autorité
principale est une personne morale de l’Église, l’organe de ﬁnancement est
une entité territoriale et l’organe exerçant un contrôle pédagogique est le
Conseil de l’éducation compétent.
Une école catholique, comme toutes les institutions éducatives, a pour
objectif d’enseigner et d’éduquer. La conception de l’éducation catholique
repose sur la volonté de proposer à chaque élève une formation complète
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(intégrale et harmonieuse) à la fois en ce qui concerne le bien de la
communauté et le but ultime de son existence. Les enfants et les adolescents
devraient être éduqués de telle manière à pouvoir harmonieusement
développer leurs qualités physiques, morales et intellectuelles, à acquérir
un sens de plus en plus parfait des responsabilités, et à se préparer à une
participation active de la vie sociale.
L’identité et l’activité de Katolik de Gdynia manifeste une référence
fondamentale au concept chrétien du monde (la généalogie et l’anthropologie
divine – l’homme compris comme l’enfant de Dieu), au centre duquel est
le Christ. Cela oriente l’enseignement et constitue la base de l’éducation
comme un compas ou une boussole. Le deuxième pilier est le développement
intellectuel de l’étudiant. La foi, comprise comme l’acceptation de l’amour
de Dieu et l’accomplissement de sa volonté, admet que la responsabilité de
l’être humain soit une récognition avisée du monde créé par Dieu, soutient
poursuivre la vérité et apprendre à la connaître, en consistant au solide
accomplissement des devoirs scolaires et à la formation de la personnalité.
L’école devrait donc aider ses élèves à arriver à la synthèse de la foi et de la
culture: en recherchant une harmonie entre la foi et la raison, entre l’âme et
le corps, entre ce qui est rationnel et ce qui est spirituel et invisible.
Il n’est pas facile d’atteindre les objectifs énoncés ci-dessus dans une école
catholique, car – comme l’écrit le cardinal Ratzinger – le clown mentionné
au début représente un théologien. Aujourd’hui, peu de personnes le
prennent au sérieux. Quoiqu’il dise, on le classe, on le catalogue, il a beau
tout faire pour montrer la gravité de la situation, on sait d’avance, que ce
n’est qu’un clown. Cet apologue montre une situation diﬃcile dans laquelle
se trouve la théologie et le discours théologique: une impuissance accablante
de briser les schémas de pensée et de parler, et une impuissance de montrer
que les aﬀaires de la théologie sont importantes pour toute la vie humaine.
Le Pape Benoît XVI dans son »Introduction au Christianisme« exprime
sa joie que ses paroles aident les gens croire malgré les changements
terriﬁants dans le monde qui ont lieu au cours du dernier demi-siècle. Dans
l’introduction à l’édition coréenne, l’auteur mentionne que l’inspiration
pour la création de l’œuvre Opera omnia »est venue lors d’une discussion
avec un étudiant persan en médecine«. Il voulait savoir ce qu’était vraiment
le christianisme. Cette question lui a immédiatement fait ressentir
la misère de notre théologie occidentale. Qui a besoin de la théologie, dont
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la complexité savante ne permet pas la transmission de la foi à ceux qui
veulent la connaître? Il avait voulu remédier à cela et il y a fait face.
Une telle direction de l’action éducative est la préoccupation constante
de l’établissement scolaire »Zespół Szkół Katolickich Saint Jean Paul II«
à Gdynia. Au ﬁl des ans, il n’est pas devenu un ghetto catholique, mais
il se caractérise par un état d’esprit d’ouverture au présent, ce qui reﬂète dans
la devise de l’école, un extrait du document du Patron: Fides et ratio (La foi
et la raison). La conjonction »et« a le sens décisif car, comme l’explique
le Catéchisme de l’Église catholique, bien que la foi dépasse la raison, il ne
peut jamais y avoir de véritable décalage entre foi et raison. C’est pourquoi
les travaux de recherche méthodologique dans toutes les disciplines
scientiﬁques, si seulement ils sont réalisés de manière vraiment scientiﬁque
et dans le respect des normes morales, ne seront jamais contre la foi,
car les aﬀaires laïques et les aﬀaires de foi proviennent du Dieu. Oui, celui
qui essaie avec humilité et persistance d’examiner les secrets des choses,
est dirigé d’une manière, quoique de façon inconsciente, par la main
de Dieu. Tout au long des années de fonctionnement de cette école,
ce principe, renforcé par l’enseignement de Saint Jean XXIII sert
constamment de guide à la fois l’équipe éducative et les élèves eux-mêmes.
En tant qu’institution qui mérite pleinement le nom d’école catholique cette
école place au centre les valeurs chrétiennes et prend soin de l’éducation
des jeunes dans un esprit d’enseignement de l’Église (en latin Magisterium
Ecclesiae). Comme l’a noté l’archevêque Tadeusz Gocłowski (1931-2016)
dans l’introduction à l’une des publications sur le Catholique de Gdynia:
L’école catholique doit s’appuyer sur une pensée psychologique solide:
société perçue dans son intégralité, respect pour les jeunes, recherche de
moyens de coopérer avec eux, respect de leur liberté en n’oubliant pas à les
accompagner lorsqu’ils approfondissent leurs connaissances et développent
leurs talents. L’environnement dans lequel évolue l’école catholique joue
un rôle important. Le processus de formation est plus facile lorsque les
étudiants se réfèrent à la foi catholique. C’est plus diﬃcile lorsque les élèves
d’un pourcentage élevé, voire énorme, appartiennent à d’autres religions ou
confessions chrétiennes. Les écoles ne cessent pas d’être catholiques, mais
leur méthode de formation doit tenir compte des croyances des parents ou
des élèves.
Dans ce contexte, il convient de noter – conformément à l’enseignement
du Concile Vatican II, qu’une école catholique autant que les autres écoles
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place au cœur l’éducation culturelle et s’eﬀorce de former réellement des
jeunes. Ce qui la distingue particulièrement dans notre communauté
scolaire, c’est l’atmosphère imprégnée par l’esprit d’amour et de liberté
évangéliques. Elle se manifeste dans les mode de vie et de pensée chrétiens
présents dans toutes les dimensions de la réalité scolaire. Les enseignants et
les éducateurs jouent un rôle particulier à cet égard. Leur attitude pleine
d’authenticité et du respect de la foi (exprimée par la parole, les signes
sacramentels, le comportement, la patience, la présence amicale) aﬀecte
eﬃcacement les élèves. L’attitude personnelle est extrêmement importante,
appelée également »la pédagogie du témoignage«, qui découle de l’idée que
»l’éducation se déroule entre deux sujets et non entre un sujet et un objet.
Ces relations créent un espace dans lequel une personne peut s’immerger
dans la réalité du témoignage à travers de son expérience«.
Les événements importants doivent être documentés par des études
scientiﬁques sérieuses. Les mots, même s’ils laissent des traces dans l’esprit
et le cœur des auditeurs, sont fugaces par nature. Sans aucun doute, une
occasion spéciale à ne pas oublier pour l’Etablissement scolaire Katolik
de Gdynia est l’année 2019, lorsque, dans le cadre de la réforme du
système éducatif, le Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II prend ﬁn.
La monographie préparée, bien que motivée par cet événement,
a néanmoins un caractère universel. L’ensemble se caractérise par un regard
complémentaire sur l’éducation catholique en général, et la recherche menée
est kérygmatique et pratique. L’intention de l’auteur est de rendre le livre
accessible à un large public. Le problème clé de la recherche sous forme
d’une question est devenu une boussole spéciﬁque du voyage intellectuel
et spirituel: Si le monde et l’éducation sont perçus comme un cirque, comment
un clown moderne devrait-il se comporter pour qu’il puisse avertir eﬃcacement
les spectateurs et à les protéger des incendies menaçants?
Le livre remis aux lecteurs établit clairement que la catholicité elle-même
n’est pas suﬃsante pour le clown éducatif d’aujourd’hui et n’est pas la seule
caractéristique distinctive. »Un terrain sauvage – comme l’a écrit Benoît XVI
dans Spe salvi – est rendu fertile – précisément tandis que sont en même
temps abattus les arbres de l’orgueil, qu’est enlevé ce qui pousse de sauvage
dans les âmes et qu’est préparé ainsi le terrain sur lequel peut prospérer
le pain pour le corps et pour l’âme. Ne nous est-il pas donné de constater
de nouveau, justement face à l’histoire actuelle, qu’aucune structuration
positive du monde ne peut réussir là où les âmes restent à l’état sauvage?«.
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C’est une raison suﬃsante pour que le livre contienne autant d’analyses
philosophiques et théologiques consacrées à l’homme en tant qu’une
personne qui dans le processus pédagogique devient à la fois le sujet et l’objet
d’une inﬂuence didactique. Nous trouverons ici une référence claire à mes
déclarations précédentes sur les questions diﬃciles. Ces endroits dans le texte
ont été correctement dotés des références et d’une note bibliographique.
La solution adoptée a permis une approche globale du sujet, tant au niveau
théorique que pratique.
Le contenu de notre travail intitulé »l’éducation intégrale dans une école
catholique« a été mis en œuvre en sept parties. Premièrement, dans la partie
I, les sources fondamentales de l’école catholique et sa présence dans l’Église
à travers l’histoire ont été indiquées. L’essentiel est la déclaration que l’école
de l’Église, à partir de laquelle l’école catholique a émergé, comme la culture
européenne, est basée sur trois collines: l’Acropole (philosophie grecque),
le Quirinal (loi romaine) et le Golgotha (religion chrétienne). Les analyses
eﬀectuées n’oublient pas la critique contemporaine de l’école catholique.
La réforme de l’éducation en Pologne après la transformation politique
de 1989 constitue une étape suivante de la recherche (partie II). Dans ce
contexte, la genèse de Zespół Szkół Katolickich Saint Jean Paul II à Gdynia
a été présentée pour la première fois (partie III) et ensuite l’eﬃcacité de
l’éducation basée sur la mesure didactique à l’institution (partie IV) et des
statistiques sur les élèves et les diplômés (Partie V). L’ensemble de l’analyse
se termine par la présentation de la documentation et de la correspondance
scolaires les plus importantes (partie VI) et par un voyage photographique
dans le temps (partie VII). Cette mise en page du contenu a été possible
grâce à la méthodologie utilisée.
Dans le livre – en plus de la méthode d’analyse et de synthèse – l’analyse
critique des sources et des textes de recherche scientiﬁque a été utilisée.
La procédure méthodologique s’est déroulée selon un schéma pastoral
en trois étapes: voir – évaluer – agir. Les sujets et les questions invoqués
dans le travail ne doivent pas se limiter à la description ou prédictif (prédire
l’évolution des phénomènes et des processus), mais leur but est le paradigme
explicatif dans lequel les relations détectées sont apprises, comprises
et expliquées, dans ce cas, entre la nature de l’école catholique et son
application pratique dans l’Etablissement scolaire Katolik de Gdynia. J’espère
que grâce à l’approche multidimensionnelle du sujet, le lecteur recevra un
contenu riche en connaissances intellectuelles, spirituelles et pratiques.
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Une réﬂexion approfondie sur la théorie de l’éducation catholique a pour
but d’empêcher la théorisation et la moralisation. L’école catholique sera
VRAIE et BONNE, ou elle n’existera pas du tout. Zespół Szkół Katolickich
Saint Jean Paul II à Gdynia est une invitation éducative continuelle dont
la pédagogie de la foi centrée sur la plénitude de l’humanité et réalisée dans
l’éducation intégrale, joue un rôle primordial.
Quelques conseils pratiques ou comment créer une bonne école
catholique
 Une école catholique ne peut être seulement une institution, mais
avant tout une communauté de personnes, comme modèle de l’amour
trinitaire de Dieu (Création du Père par le Fils dans le Saint-Esprit)
La personne de Jésus-Christ occupe ici la position centrale.
 Le compas des enseignants, du personnel administratif et de service doit
indiquer cinq points fondamentaux: professionnalisme, créativité, très
bonne coopération avec l’équipe, ouverture au changement et capacité
à reconnaître les échecs. Un enseignant catholique est un témoin de
foi compétent et actif.
 La vision de l’école doit être planiﬁée et réﬂéchie, et surtout à long
terme. C’est elle qui déﬁnit clairement l’objectif, qui à son tour est
déﬁni par le destinataire. Cela facilite la sélection des méthodes et des
formes appropriés.
 Le façonnement pratique des liens émotionnels des élèves, des parents,
des (anciens élèves) diplômés et du personnel éducatif. La poursuite
de l’éducation dans une école catholique est subordonnée au choix des
enseignants. La direction entend souvent la même question: Qui va
m’enseigner? Qui sera l’enseignant?
 La présentation des accomplissements et du potentiel des élèves.
 La création de l’image positive de l’école.
 La promotion d’une institution catholique. Cela concerne non
seulement la base matérielle et didactique, mais également le soin
apporté à la communication
 L’organisation et la participation à des événements au sein de la
communauté locale: diocèse, doyenné, paroisse, province, ville,
commune, quartier.
 Le contact régulier avec les autorités administratives locales.
 Le respect de son propre identiﬁé et individualité.
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Depuis de nombreuses années l’établissement scolaire Katolik de Gdynia
occupe une place importante sur la carte pédagogique de la Poméranie et
de la Pologne. Tout le mérite revient à de nombreuses personnes, mais il
est impossible de mentionner tout le monde, de peur d’oublier quelqu’un
accidentellement. Il n’y aurait pas d’enseignement de qualité ni d’élitisme
sans leur détermination ni leur engagement. J’adresse des mots de
reconnaissance et de félicitations à tous mes chers collègues: directions,
enseignants, personnel administratif et de service, qui pendant des années
ont ﬁdèlement et de manière responsable entrepris une mission honorable de
»l’éducation des jeunes« adoptant parfois la forme de la passion- à l’exemple
du Christ. J’exprime ma gratitude à tous ceux, qui m’ont soutenu lors de la
création et de la publication de ce livre. A tous je veux exprimer un grand
merci du fond du cœur.
Tłumaczenie:
mgr Anna Leoszewska
ks. mgr lic. Tomasz Syldatk
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