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Wydawca:

Dobiega końca projekt „Młodzieżowa 
Akademia Obywatelska”. W ręce czytel-
ników przekazujemy czwarty i ostatni 
numer gazetki szkolnej wydawanej w ra-
mach projektu. Raz jeszcze uczniowie z 
10 szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych z terenu powiatu zawierciań-
skiego przygotowali teksty i zdjęcia na 

tematy dotyczące ich szkoły, regionu i własnych zainteresowań.
W ramach projektu trwającego od maja 2013 roku odbyło się 9 

edycji warsztatów dziennikarskich, spotkania ze znanymi dzienni-
karzami (Michałem Olszańskim, Romanem Czejarkiem, Jakubem 
Poradą, Bogdanem Rymanowskim i Jan Pospieszalski), debaty z 
samorządowcami, postaciami lokalnego biznesu oraz przedstawi-
cielami organizacji pozarządowych, dwa wyjazdy dziennikarskie 
do Łodzi (relacja z wycieczki znalazła się w czasopiśmie „Zawier-
cianin” nr 19), a uczniowie intensywnie pracowali przy tworzeniu 
materiałów dziennikarskich.

W ostatnim projektowym numerze „KATOLika” znaleźć moż-
na wiele tekstów na różnorodne tematy. Ks. dr Eligiusz Dymow-
ski, który kilka miesięcy temu odwiedził Katolickie Gimnazjum i 
Liceum SPSK opowiada o swojej twórczości. W związku z przypa-
dającą na ten rok rocznicą powstania szkoły, w gazetce pojawił się 
także drugi ważny wywiad – z pierwszym dyrektorem placówki, 
Grzegorzem Nawrockim. Z kolei w stałej rubryce „Aktualności” 
zawarte są informacje z życia szkoły. Wśród poważnych tematów 
zawartych w gazetce jest także tekst o tym, jaki los może czekać 
uczniów za 10 lat, a także artykuł o stresie. Znajdzie się także coś 
dla miłośników turystyki i kulinariów – tekst o Hiszpanii oraz 
przepis na mrożoną kawę.

Rok to dużo i mało. Przez ten czas 60 uczniów z 10 szkół anga-
żowało się w zadania i wydarzenia dziennikarskie, których celem 
było zwiększenie ich aktywności obywatelskiej. Niniejsze 12 stron 
jest kolejnym i zarazem ostatnim w ramach projektu efektem prac 
uczniów. Najważniejszy efekt całego projektu będzie widoczny do-
piero po jego zakończeniu, choć już teraz możemy stwierdzić, że 

„Młodzieżowa Akademia Obywatelska” przyniosła jej uczestnikom 
korzyści. Tę bardziej widzialną – doświadczenie zawodowe, które 
będzie bezcenne, gdy za kilka lat wejdą na rynek pracy – jak i mniej, 
można by rzec, namacalną. Oto bowiem zaangażowani w tworze-
nie gazetki młodzi ludzie mieli okazję poznać znaczenie słowa 

„odpowiedzialność”, m.in. za termin oddania tekstu do gazetki i za 
słowa w napisanych przez siebie artykułach. A odpowiedzialność 
to wszakże jedna z najważniejszych cech społeczeństwa obywatel-
skiego, które chcemy budować.
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Tradycją w naszej szkole są wyjazdy 
I klasy gimnazjum i I klasy liceum na 
wyjazdy integracyjne. Najczęściej nowi 
uczniowie naszej szkoły zwiedzali Wro-
cław i Zakopane. Całkowita rewolucja 
nastąpiła w tym roku, ponieważ ucznio-
wie pierwszych klas pojechali do Szko-
ły Ewangelizacji Młodych w Załęczu 

Wielkim k. Wielunia. Jak wiemy, wy-
cieczka integracyjna ma na celu tworze-
nie więzi w nowej klasie i tak na pewno 
dzieje się każdego roku podczas wyjaz-
dów. Jak będzie w tym roku? Na pewno 
kolejny raz będziemy do końca trwali 
w niepewności, jaką niespodziankę za-
funduje dyrekcja.

Każda szkoła w naszym mieście or-
ganizuje tzw. Dni Otwarte. Taka akcja 
ma na celu przyciągnięcie uczniów, któ-
rzy kończą gimnazjum i zastanawia-
ją się, jaką szkołę wybrać. My w „Ka-
toliku” różnimy się jednak od innych 
szkół. U nas Dni Otwarte nazywają się 
Piknikiem Rodzinnym, który od 2011 
r. wpisał się w tradycje naszej szkoły.

Celem tej imprezy, tak jak w in-
nych placówkach, jest zachęcenie no-
wych uczniów do wyboru naszej szkoły. 
Oprócz tego na Piknik Rodzinny zazwy-
czaj przybywają całe rodziny, co czyni 
ten dzień wyjątkowym. Każdy może 

zwiedzić budynek szkoły i dowiedzieć 
się o niej czegoś więcej. Można wyzbyć 
się wszystkich stereotypów, które krążą 
na nasz temat. Wszyscy obecni na Pik-
niku mogą znaleźć tutaj coś dla siebie. 
Zobaczymy pokaz iluzjonisty, zaśpie-
wamy piosenkę na konkursie karaoke, 
obejrzymy strażaków gaszących pod-
palony przed chwilą samochód, a na ko-
niec skosztujemy przysmaków z kuchni, 
która najbardziej nam odpowiada. Mam 
nadzieję, że z roku na rok liczba osób 
obecnych na Pikniku Rodzinnym będzie 
rosła, a my nie raz będziemy cieszyć się 
z sukcesu, jaki przyniósł ten dzień.
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Piknik rodzinny

AKTUALNOŚCI
Z okazji zbliżającej się 20. rocznicy powstania Katolickiego 

Liceum Ogólnokształcącego i 15. rocznicy Katolickiego 
Gimnazjum to wydanie aktualności będzie nieco różniło 

się od tych, które prezentowałem w poprzednich 
numerach naszej gazetki. Zapraszam do lektury

Aktualności przygotował Karol Wieprzycki

W naszej szkole dużą uwagę 
zwraca się na wychowanie katolic-
kie uczniów, dlatego co roku, dzięki 
dyrekcji i uprzejmości proboszczów 
lokalnych parafii, liceum i gimna-
zjum może przeżywać rekolekcje 
wielkopostne i Adwentowy Dzień 
Skupienia. Odbywa się on zazwy-
czaj na początku grudnia. Jesteśmy 
przyzwyczajeni, że podczas takich 
dni nie ma nudy. Możemy dobrze 
przygotować się do świąt wielkanoc-
nych, ale także poznać ciekawych lu-
dzi – w tym roku był to zespół Full 
Power Spirit, który dał nam świetną 
lekcję na temat wiary.

Adwentowy 
dzień skupienia 

i rekolekcje 
wielkopostne

Każdego roku szkolnego ucznio-
wie naszej szkoły otrzymują moż-
liwość spotykania się ze znanymi 
osobami. Dzieje się tak dzięki Miej-
skiemu Ośrodkowi Kultury, który 
sprowadza do Zawiercia ludzi zna-
nych z kinowych i telewizyjnych 
ekranów. Oprócz tego do naszej 
szkoły bardzo często zaglądają oso-
by, które mają dużą wiedzę i chcą 
się nią z nami podzielić, albo do-
konali czegoś fantastycznego – bo 
jak inaczej nazwać wyczyn Some-
na Debnatha, który na swoim rowe-
rze przejechał 90 tys. km. Podczas 
swojego pobytu odwiedził właśnie 
naszą szkołę. Czyżby słynne powie-
dzenie „Wszystkie drogi prowadzą 
do Rzymu” stało się nieaktualne na 
rzecz nowego „Wszystkie drogi pro-
wadzą do «Katolika»”?

Spotkania 
ze znanymi 
i lubianymi 

osobamiOd kilku lat w naszej szkole obcho-
dzimy Dzień Języków Obcych. Jest to 
świetna okazja do poznania kultury 
i obyczajów panujących w innych krajach. 
Każdego roku obchodzimy ten dzień ina-
czej. Jak wszyscy wiemy, w 2012 r. w Pol-
sce odbyła się największa impreza sporto-
wa w historii naszego kraju, a mianowicie 
Euro 2012. W szkole zorganizowaliśmy 
nasze Euro, na którym również gościło 16 
państw, jednak wynik ostateczny całego 

turnieju był nieco inny. U nas wygrały 
dobra zabawa i możliwość zdobycia infor-
macji o uczestnikach mistrzostw Euro-
py. W tym roku cała szkoła zamieniła się 
w prawdziwą mieszankę kultur. Wszyscy 
przebierali się za przedstawicieli różnych 
krajów. Trudno przewidzieć, czego może-
my się spodziewać po sposobie celebracji 
Dnia Języków Obcych w następnych la-
tach; na pewno będzie to jak zwykle spo-
ra niespodzianka.

Dzień języków obcych

Wycieczki integracyjne
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WYMIANY MIĘDZYNARODOWE 
WIZYTÓWKĄ NASZEJ SZKOŁY

Oliwia Błeszyńska

Wymiany w naszej szkole trwają już od dziesięciu lat. Wyjeżdżamy do Włoch, 
a trzy lata temu do inicjatywy dołączyła Hiszpania. To wydarzenie zainicjowała 
dyrekcja Katolickiego Gimnazjum i Liceum we współpracy ze Szkołą Językową 
Progress. Jednym z celów wymiany są ćwiczenia językowe, ponieważ językiem, 

którego używamy do porozumiewania się na wymianie, jest angielski.

Uczestnicząc w wymianie międzynaro-
dowej nie tylko rozwijamy naszą czynną 
znajomość języka obcego, ale także pozna-
jemy kulturę danego kraju i jego tradycje. 
Przyjmując u siebie rówieśników z Włoch 
i Hiszpanii, mamy okazję poznać podsta-
wy ojczystych języków naszych przyja-
ciół. Zdarzało się, że wiele osób podjęło 
naukę włoskiego i hiszpańskiego, które 
są melodyjnymi, a więc szybko wpadają-
cymi w ucho językami. Dzięki wymianom 
zdajemy sobie sprawę, że porozumienie 
międzynarodowe ułatwia znajomość nie 
tylko języka angielskiego, ale również 
podstaw innych języków europejskich.

W tym przedsięwzięciu mogą brać 
udział wszystkie zainteresowane osoby. 
Odbywa się ono dwa razy w roku – dla 
gimnazjum (Hiszpania) i dla liceum 
(Włochy). Wiedza, którą zdobywamy 
podczas wymiany, pochodzi z doświad-
czenia i aktywnego uczestnictwa w boga-
tym programie. Oparty jest on na wielo-
letnich doświadczeniach i obserwacjach, 
potrzebach edukacyjnych, kulturalnych 
i rozrywkowych. Liczne wycieczki uka-
zują piękno i historię kraju, w którym 
odbywa się wymiana, co daje możliwość 
rozbudzenia i rozwijania zainteresowań 
historią sztuki, architektury i geografii.

Przebywanie z rówieśnikami jest 
jednym z najciekawszych elementów 
wymiany. Poznawanie siebie nawza-
jem mimo różnicy kultur prowadzi do 
integracji młodych ludzi z Europy, co 
jest tak istotne dla przyszłych pokoleń. 
Mam tu na myśli bezpieczniejszy świat, 
który uda nam się stworzyć dzięki ro-
zumieniu wzajemnych potrzeb. By-
cie razem przez cały tydzień, bo tyle 
trwa wymiana, daje możliwość cieka-
wego spędzenia czasu, który, mimo 
że pozornie wolny od tradycyjnych 
zajęć w szkole, jest czasem w pełni 
wykorzystanym.
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NO STRESS PRZEZ ŻYCIE
Łukasz Laskowski

Każdy z nas nie raz stawał przed trudną decyzją, sytuacją bez wyjścia. Na nasz 
organizm działały wtedy silne bodźce, wywołujące stres. Mówimy wówczas o silnym 
przeciążeniu naszego organizmu, zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Stres jest 
niegroźny, gdy jest krótkotrwały, natomiast nasilający się i długotrwały powoduje 
trwałe uszkodzenia. W życiu codziennym może go wywołać m.in. uliczny hałas czy 

przejście przez ruchliwą ulicę.

NAJPOPULARNIEJSZE 
RODZAJE STRESU:

•	 stres psychiczny – powstaje w wyniku 
określonej sytuacji,

•	 stres krótkotrwały – lekki stres po-
trzebny do prawidłowego działania 
zdrowotnego,

•	 stres moralny – związany ze struktu-
rą naszego życia społecznego,

•	 stres biologiczny – doświadczamy go 
w sytuacji zagrożenia życia.

SZKOŁA, CZYLI 
BOMBARDOWANIE 

UCZNIÓW

Większość uczniów odczuwa stres 
przed ważnymi egzaminami, spraw-
dzianami – występuje wtedy stres 
krótkotrwały, który jest nam trochę 
potrzebny. W większości przypadków 
motywuje nas do dalszych działań. 
Natomiast wygórowane oczekiwania 
względem samego siebie czy agresyw-
ne zaczepki na przerwach wywołują 
nadmierny stres, który nas przytłacza. 
Dlatego warto nauczyć się skutecznie 
nad nim panować. Jak to zrobić?

„Radzenie sobie ze stresem przy-
pomina podnoszenie ciężarów – może 
cię wzmocnić, jeśli umiejętnie do tego 
podejdziesz”.

Na początek należy poznać przyczy-
nę naszego stresu, wgłębić się w nią. 
Postarać się nad nią zapanować. Należy 
pamiętać, aby problemu nie przekładać 
na później, ponieważ będzie się nasilał 

– przez co będzie nam o wiele trudniej 
przeciwstawić się mu. Gdy jednak pro-
blem nas przerasta, należy zwrócić się 
do kogoś o pomoc, otworzyć się przed 
drugą osobą.

SKUTKI CIĄGŁEGO STRESU

Niektórym nadmierny stres odebrał 
życie, gdyż ma on charakter destrukcyj-
ny. Działa bardzo negatywnie na nasz or-
ganizm. Nadciśnienie tętnicze, miażdży-
ca, choroby serca – to wysoka cena stresu. 

Zaburzenia czynności osi HPA wywiera-
ją wpływ także na hormony płciowe.

Uczniom Katolickiego Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształcącego pojęcie 

„stres” kojarzy się z… Wyniki przedsta-
wia wykres 1.

Podsumowując, nie warto streso-
wać się na zapas, natomiast jeśli jest 
to silniejsze od nas, starajmy się temu 
przeciwstawić. Pamiętajmy, że mamy 
tylko jedno życie – więc nie warto go 
zmarnować.
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CO Z TYM SPORTEM W 
,,KATOLIKU” ?

Karol Wieprzycki

Opinii o poziomie sportowym naszej 
szkoły na terenie miasta Zawiercie jest 
bardzo wiele i niestety są one w więk-
szości negatywne. Chciałbym poka-
zać, że stereotypy o naszej szkole nie 
są prawdziwe. Wiele osób zadaje sobie 
pytanie ,,gdzie oni mają ćwiczyć, prze-
cież na terenie Katolickiego Gimnazjum 
i Liceum nie ma sali gimnastycznej ?” 
Otóż wszyscy uczniowie regularnie od-
bywają lekcje wychowania fizycznego na 
sali OSIR przy ulicy Moniuszki. Od po-
czątku istnienia szkoły uczniowie Kato-
lika uczestniczyli w różnych zawodach 
sportowych nie raz z dobrym skutkiem. 
Poza tym co roku odbywa się wewnątrz-
szkolny turnieju halowej piłki nożnej 
w której uczestniczą drużyny z każdej 
klasy.  Nasza szkoła uczestniczy rów-
nież w zawodach szkół SPSK w Wieluniu, 
które odbywają się co roku zazwyczaj 
w czerwcu. Nasi uczniowie nie raz po-
kazali lwi pazur i zajmowali miejsca na 
podium, a nawet kilka razy wygrali. Na 
temat sportu w naszej szkole porozma-
wiałem z Kamilem Koniecznym jednym 
z najbardziej usportowionych uczniów 
naszej szkoły.

 ▸-Co uważasz o poziomie sportowym 
naszej szkoły ?
 ▸ Kamil Konieczny: Poziom jest dobry, 

ale mógłby być lepszy.

 ▸ Jakie dyscypliny lubisz najbardziej ?
 ▸ Lubię wiele dyscyplin sportowych. Jed-

nak chyba najbardziej przypadło mi do 
gustu narciarstwo czy też jazda na ro-
werze. Może dlatego, ze najlepiej mi to 
wychodzi?

 ▸ Czy w tych dyscyplinach odnosiłeś ja-
kieś sukcesy ??
 ▸ Jazdę na rowerze, bardziej traktuje jako 

hobby. W narciarstwie zdarzyło mi się, 
wystartować w kilku zawodach, niektóre 
z nich były naprawdę bardzo udane

 ▸ Mógłbyś się pochwalić sukcesami któ-
re osiągnąłeś w narciarstwie ?
 ▸ Ogólnie udało mi się 5 razy wystarto-

wać w zawodach. Przy czym dwa razy sta-
wałem na drugim stopniu podium, zdo-
bywając tym samym 2 puchary

 ▸ Czy podczas pobytu w naszej szkole 
startowałeś w jakiś zawodach i odnio-
słeś jakieś sukcesy?
 ▸ Niestety nie za często uczestniczymy 

w zawodach międzyszkolnych. Udało 
nam się wziąć udział w biegał przełajo-
wych, które miały miejsce w Łazach. W 
szkole co roku uczestniczmy w zawodach 
halowej piłki nożnej, wraz z moją klasą 
zająłem 2 miejsce w 1 klasie liceum, a w 
tym roku szczęście się do nas uśmiechnę-
ło i wygraliśmy cały turniej. W czerwcu 

mam nadzieje, że pojedziemy na zawody 
szkół SPSK w Wieluniu.

 ▸ Co uważasz o zajęciach wychowania 
fizycznego ?
 ▸ W-f Jest naprawdę dobrze zorgani-

zowany, można się zmęczyć inne oso-
by narzekają, ponieważ nie bardzo się 
przykładają się do zajęć sportowych, lek-
ceważąc ten przedmiot. Ja uważam, że 
jak na możliwości szkoły, zaangażowanie 
uczniów, jest całkiem dobrze.

 ▸ Jeśli mógłbyś podnieść poziom spor-
towy to co byś zmienił ?
 ▸ Szczerze mówiąc nigdy się nad tym nie 

zastanawiałem, może mniej zajęć języ-
ka polskiego, a więcej lekcji wychowania 
fizycznego ?

 ▸ Czy jesteś za tym aby na terenie naszej 
szkoły powstała sala gimnastyczna czy 
odpowiada ci uczęszczanie na OSIR  ?
 ▸ Zdecydowanie jestem Za ! Powstanie 

nowego obiektu sportowego, z pewnością 
przyczyni się do poprawy naszego zdro-
wia, bo przecież sport to zdrowie.

 ▸ Dziękuje za ten krótki wywiad i ży-
czę Ci rozwijania swoich sportowych 
umiejętności
 ▸ Ja również dziękuję.
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ŻYĆ, NIE UMIERAĆ
Aleksandra Krakowiak

Część z nas postępuje zgodnie z zasadą „carpe diem”, czyli „chwytaj dzień”, 
„żyj chwilą”. Inni są kompletnymi pesymistami, ich poglądy dotyczące 
ludzkiej egzystencji nawiązują do barokowej myśli „vanitas vanitatum 

et omnia vanitas”, która oznacza „marność nad marnościami i wszystko 
marność”. Nasuwa się więc pytanie: czy życie naprawdę jest bez sensu?

Mówi się, że małe dzieci to mały kłopot, 
a duże dzieci to duży kłopot. Stwierdzenie 
to sprawdza się również z perspektywy 
przysłowiowego dziecka. Kiedy byliśmy 
mali, czyli jeszcze w szkole podstawowej, 
byliśmy beztroskimi brzdącami swawol-
nie biegającymi po szkolnym boisku. Pro-
blemów było wtedy niewiele, a jeśli zda-
rzyło się więcej, nie były takie straszne, 
jak mogłoby się wydawać (choć, owszem, 
zmierzenie się z sienkiewiczowskimi opi-
sami przyrody we „W pustyni i w puszczy” 
nie należało do najłatwiejszych). Wtedy 
istotne było, kto ma ładniejsze pudełko 
na kanapki, bardziej urocze kokardki we 
włosach czy nowocześniejszą, ulepszoną 
wersję pistoletu na kulki. Z wiekiem pro-
blemów przybywało i, niestety, przybywać 
będzie. To, co teraz wydaje nam się trage-
dią, za kilka lat będzie zaledwie błahostką 
w morzu innych spraw.

Jednak czasy się zmieniły, a z nimi 
ludzie. Postęp cywilizacyjny i technicz-
ny znacznie ułatwiły nam życie, lecz nie 
zawsze łatwiejsze oznacza lepsze. Nasi 
dziadkowie i rodzice mieli mentalność 
inną od naszej. Nie bali się stawić czoła 
problemom, po prostu je rozwiązywali, co 
łączyło ich jeszcze bardziej, więc w efek-
cie ich więzi były silniejsze. Kilkanaście 
lat wstecz odsetek rozwiedzionych mał-
żeństw był znacznie mniejszy niż dziś. 
Jak wykazały badania, obecnie przecięt-
ny uczeń liceum ma tyle samo lęków, co 
statystyczny pacjent szpitala psychia-
trycznego w połowie lat 50. XX wieku. Co 
to oznacza? Coraz bardziej się boimy, nie 
potrafimy poradzić sobie z kłodami, któ-
re los rzuca nam pod nogi. Stąd rosnące 
statystyki samobójstw wśród młodzieży.

Uzależnienia od nikotyny, alkoholu 
i narkotyków też nie biorą się znikąd. Zda-
rza się, że tak głęboko ukrywamy swój ból, 
iż nikt nie potrafi tego dostrzec. Świadczy to 
o człowieku jako o dobrym aktorze, jednak 

bardzo pokrzywdzonym. Mają miejsce rów-
nież takie sytuacje, kiedy cierpimy, a nikt 
nie zauważa tego celowo, co jest jeszcze bar-
dziej okrutne. Ci, którzy nie potrafią pora-
dzić sobie z własnymi problemami, chwilo-
wo starają się odciągnąć od nich uwagę. Są 
oni z góry na straconej pozycji, ponieważ to 
strach, strach przed porażką, odrzuceniem 
i wyśmianiem paraliżuje zdolność logiczne-
go myślenia i obrony przed złem.

Nikogo nie szufladkując, drugą grupę 
ludzi można nazwać wiecznymi dzieć-
mi kwiatami, które, mimo iż na co dzień 
szczęśliwe, również zmagają się z cięż-
kimi problemami, choć w większości 
przypadków jest to praktycznie niedo-
strzegalne. Czerpią z życia garściami, są 
zawsze uśmiechnięci, chętni do pomocy, 
wszędzie ich pełno. Cieszą się nie tylko 
z siebie, ich obecność wywołuje również 
radość widoczną na twarzach innych. Są 
dla wszystkich światełkiem w tunelu.

Czasami widoczna jest różnica mię-
dzy tymi dwoma rodzajami, jakie na 
przestrzeni ostatnich lat ukształtowa-
ły się w naszym społeczeństwie. Powin-
niśmy być jednak ponad wszelkimi po-
działami, ponieważ Bóg stworzył nas 
na swoje podobieństwo, więc w gruncie 
rzeczy jesteśmy tacy sami, tylko charak-
tery mamy nieco inne.

Tutaj odzywa się teoria, iż przeciwień-
stwa się przyciągają – również ona zo-
stała udowodniona naukowo. Teoria ta 
bazuje na wzajemnym podziwie. Doce-
niamy w drugiej osobie to, czego my nie 
mamy lub nigdy nie będziemy w stanie 
zrobić. W naszym rozwoju, dojrzewaniu 
do całości formy człowieka, jakim się 
w przyszłości staniemy, ogromną rolę od-
grywają przyjaciele. Oni są naszą podpo-
rą. Szczęśliwcy trafią na takich, którzy są 
przy nich całe życie. Możemy otworzyć 
przed nimi serca i wylać wszystkie smut-
ki. Oni nas cierpliwie wysłuchają, nawet 

pokręconego jazgotu, który wydobywa 
się z ust dziewczyny w apogeum histerii, 
i nigdy tego nie zignorują. Czasami wy-
starczy kogoś przytulić, żeby dać mu siłę 
potrzebną do przetrwania następnych 
kilku godzin. Poza tym ludzie, którzy 
często się przytulają, bardziej sobie ufa-
ją (przytulajmy się więc jak najczęściej).

Codziennie stajemy przed wybora-
mi, które diametralnie mogą odmienić 
naszą dotychczasową egzystencję. Nie 
bądźmy jednak monotonni i nie po-
dążajmy nieustannie tą samą ścieżką. 
Nonkonformiści nie są szaleńcami, to 
ludzie, którzy są przebojowi, chcą w ży-
ciu osiągnąć coś wspaniałego. Jednak ci 
wyzuci z jakichkolwiek drobin szczęścia 
powinni, choć wcale nie jest to łatwe, 
brać przykład z dzieci kwiatów.

Dokonując ostatecznego rozrachun-
ku z własnym sumieniem i całą resztą 
świata, myślę, iż mogę stwierdzić, że 
życie jednak nie jest bez sensu! Spójrz-
cie tylko na to, co otacza nas wiosną, 
latem i jesienią. Wszystko jest takie 
piękne, kolorowe i bajeczne (pomimo 
wzmożonej produkcji alergenów). Wo-
kół jest tyle miłości (nieważne, czy ko-
chankowie kłócą się, czy nie, skoro za 
moment ponownie się pogodzą i zno-
wu będą szczęśliwi). Cały świat oddycha 
pełną piersią, więc i my postarajmy się 
to zrobić. Pomimo wszystkich proble-
mów, niesnasek i przykrości, których 
doświadczamy ze strony ze innych.

Bądźmy połączeniem altruizmu i od-
wagi, sprawiedliwości i serdeczności oraz 
erudycji, ponieważ łącząc te wszystkie ce-
chy w jednym, stajemy się lepszymi ludź-
mi, takimi, którzy inaczej patrzą na świat, 
każdy adekwatnie do swoich możliwości. 
Stopniowo wpajając to w siebie, osiągnie-
my finalnie poziom najwyższy i wtedy 
z czystym sumieniem będziemy mogli 
stwierdzić, że życie jednak ma sens!
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SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ, 
CZYLI MY ZA 10 LAT

Jakub Wójcik

Rozmyślanie o przyszłości w tak młodym wieku nie jest łatwe. Wydaje 
się nam, że mamy jeszcze dużo czasu na planowanie naszych decyzji. 

Postanowiłem porozmawiać z Kasią Bielecką, Angeliką Miśtą i Piotrkiem 
Galasem, absolwentami naszej szkoły, tegorocznymi maturzystami, którzy 

podzielili się ze mną rozważaniami na temat własnej przyszłości.

 ▸ Czy wasza przyszłość jest w pełni za-
planowana, czy oddajecie się przypad-
kowi? Jeśli tak, to czy nie obawiacie się 
decyzji, które możecie podjąć pochop-
nie, bez uprzedniego zaplanowania?
 ▸ Kasia: Jeszcze kilka lat temu w swoim 

życiu musiałam mieć wszystko zaplano-
wane. Z biegiem lat to się zmieniło. Zo-
stało kilka dni do matury, a ja nadal nie 
jestem pewna, co chcę robić w życiu. W cią-
gu ostatniej klasy liceum miałam tysiące 
pomysłów na swoją przyszłość. Tak szcze-
rze mówiąc, czasem boję się tego, że podej-
mę jakąś decyzję pochopnie, ale przecież 
nasza przyszłość jest w rękach Boga, więc 
pewnie nie ma się czego obawiać.

 ▸ Angela: Myślę, że wyznaczanie planu 
i ścisłe trzymanie się go nie jest do końca 
dobre. W życiu najpiękniejsze chwile czę-
sto przychodzą z zaskoczenia. Mam wie-
le marzeń i pragnień, które chciałabym 
zrealizować. Oczywiście nie należy tylko 
żyć z dnia na dzień, nie mając żadnych 
celów, ale w tym wszystkim ważne jest 
zaufanie. Chciałabym zacytować słowa 
pewnego kapłana, które przeczytałam 
dosłownie przed chwilką i bardzo dużo 
dały mi do myślenia: „Człowiek, który 
wierzy, dziękuję za przeszłość, w teraź-
niejszości pyta o to, co ma robić i jest 
otwarty na to, co przyniesie przyszłość”.

 ▸ Piotrek: Od samego początku starałem 
się szczegółowo planować moją przyszłość, 
przez co decyzje zmieniałem wielokrot-
nie. Teraz jednak jestem w stu procentach 
pewny tego, co chcę w życiu robić i będę do 
tego dążyć. Nie jestem pewny, czy odwa-
żyłbym się oddać w ręce przypadku moją 
przyszłość. Jeśli o to chodzi, wolę mieć 
wszystko zapięte na ostatni guzik.

 ▸ Jak wiadomo, matura za pasem. Po-
wiedzcie mi więc, jakie są wasze plany 
po zdaniu egzaminu dojrzałości. Stu-
dia? Praca? A może to i to?
 ▸ Kasia: Na pewno po maturze chciała-

bym iść do pracy, by troszkę zarobić na 
studia. W końcu to najdłuższe wakacje. 
Gdy się skończą, to pójdę na studia. Jesz-
cze nie wiem jakie, ponieważ to zależy od 
wyniku matury. Na pewno będą związa-
ne z przedmiotami, które rozszerzałam, 
będąc w liceum, czyli biologią i chemią.

 ▸ Angela: Po egzaminie planuję pójść do 
pracy, nauczyć się czegoś nowego oraz po 
prostu dobrze wykorzystać czas najdłuż-
szych wakacji w życiu. Następnie chciała-
bym pójść na studia.

 ▸ Piotrek: Po egzaminie – długo oczeki-
wana chwila oddechu i luzu. Chcę trochę 
odpocząć, a później iść do pracy, ale tylko 
do końca wakacji. Od października chcę 
iść na studia i dalej się uczyć i poznać no-
wych ludzi.

 ▸ Wakacyjna praca, a potem studia. Co 
skłoniło was do podjęcia takiej decyzji? 
Czy wynika to z nacisku rodziców, czy 
może to wasza indywidualna decyzja? 
 ▸ Kasia: Oczywiście rodzice zawsze 

doradzają, że należy iść na studia i wy-
kształcić się na mądrego obywatela, ale 
nie sądzę, aby był to jakiś nacisk. To moja 
indywidualna decyzja, ponieważ chcia-
łabym zdobyć wykształcenie w danej 
dziedzinie nauki, by później móc dobrze 
wykonywać swój zawód i rozwijać się 
w danym kierunku.
 ▸ Angela: Moi rodzice we wszelkich 

decyzjach zostawiają mi wolną rękę. 
Oczywiście przedstawią swoje zdanie, 

doradzają, pomagają, ale ostateczna de-
cyzja zawsze należy do mnie i bardzo mi 
się to podoba, bo jeśli popełnię błąd, to 
sama się o tym przekonam, czegoś na-
uczę i już go nie popełnię drugi raz. Mój 
dziadek zawsze powtarza mi „jak sobie 
pościelisz, tak się wyśpisz”, i tą jego radą 
również kieruję się w życiu.

 ▸ Piotrek: Wychodzę z założenia, że de-
cyzje dotyczące mojej przyszłości mogę 
podejmować ja sam, ponieważ nikt inny 
nie przeżyje za mnie mojego życia. Wy-
brałem naukę i studia, ponieważ chcę 
pogłębić wiedzę o rzeczach, którymi od 
dawna się interesuję.

 ▸ Jak wyobrażacie sobie siebie za 10 
lat? Czy zamierzacie założyć rodziny, 
czy może jednak poświęcicie się nauce 
i pracy?
 ▸ Kasia: Nigdy nie wybiegałam tak 

w przyszłość. Mam nadzieję, że za 10 lat 
skończę upragnione studia i szybko zdo-
będę pracę, która będzie sprawiała mi ra-
dość. W przyszłości oczywiście bardzo 
chciałabym założyć rodzinę i żyć długo 
i szczęśliwie. Może w ślicznym domku 
w górach lub nad morzem albo w cen-
trum jakiegoś dużego miasta.

 ▸ Angela: Tak naprawdę to wiem, że 
moje plany dotyczące tego, co będzie za 
10 lat, mogą zupełnie odbiegać od rzeczy-
wistości mojego życia, którą „zastanę”. 
Na pewno chciałabym zdobyć już jakiś 
zawód, usamodzielnić się, ustatkować 
i założyć rodzinę.

 ▸ Piotrek: Dziesięć lat to sporo cza-
su. Oczywiście chciałbym mieć rodzinę, 
dzieci, własny dom i pracę, do której będę 
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chodził z przyjemnością. Mam nadzieję, 
że uda mi się pogodzić pracę z moim ży-
ciem prywatnym i że to wszystko będzie 
się odbywało we Wrocławiu.

 ▸ Jakie jest wasze największe marze-
nie, które chcecie zrealizować w prze-
ciągu 10 lat?

Kasia: Pragnę zdobyć w przyszłości 
taką pracę, która dałaby mi finansowe 
możliwości częstego podróżowania po 
świecie i pomagania ludziom, którzy 
tego potrzebują.

Angela: Mam bardzo wiele marzeń 
i trudno jest mi podać jedno. Na razie ma-
rzę o tym, żeby skończyć studia, założyć 
szczęśliwą rodzinę, podróżować dookoła 
świata i po prostu być zawsze dobrym, 
a przez to szczęśliwym człowiekiem.

Piotrek: Wiem tylko, że chcę być 
szczęśliwym człowiekiem, który żyje 
spokojnie ze swoją rodziną, bez żad-
nych problemów. Jeżeli jednak chodzi 
o pracę, to w ciągu 10 lat chcę skoń-
czyć studia i otworzyć dobrze prospe-
rujący gabinet w centrum Wrocławia 

oraz prowadzić szkolenia na terenie 
całej Europy.

 ▸ Gdybyście mieli podsumować wszyst-
ko, co do tej pory przeżyliście, to czy 
uważacie, że był to świetny czas, któ-
ry w pełni wykorzystaliście, i ze zdo-
bytym doświadczeniem pozytywnie 
spoglądacie na przyszłe wyzwania? 
Jaka cecha szczególnie przyda wam się 
w nadchodzących etapach życia?
 ▸ Kasia: Szkoła nauczyła mnie ogrom-

nej ilości wiedzy teoretycznej, która nie 
przygotowuje nas do życia. Dopiero po 
maturze, gdy już zaczniemy być samo-
dzielni, nauczymy się radzenia sobie 
w „wielkim świecie”. Nauka w szkole na 
pewno nauczyła mnie pewnego zdyscy-
plinowania, obowiązkowości i szacun-
ku do ludzi, którzy przez te lata ze mną 
pracowali. Dlatego uważam, że te cechy 
przydadzą mi się w dorosłym życiu.

 ▸ Angela: Patrząc wstecz, żadnej z chwil 
nie żałuję i nie wyrzuciłabym z historii 
mojego życia. Zarówno dzięki tym trud-
nym chwilom, jak i tym pięknym, jestem 
teraz tym, kim jestem. Nie ma w moim 

życiu takich chwil, których nie akceptuję. 
Każde wydarzenie miało wpływ na moją 
osobowość. Niektóre chwile mogłam wy-
korzystać lepiej, ale jesteśmy tylko ludź-
mi. W nadchodzących etapach życia na 
pewno przyda mi się optymizm, cierpli-
wość i jeszcze większa wiara.

 ▸ Piotrek: Odkąd zacząłem naukę 
w gimnazjum, starałem się zawsze wy-
ciągać wnioski z wszystkich doświad-
czeń. Myślę, że taka postawa bardzo mi 
pomogła w nabieraniu życiowego do-
świadczenia. Ważne było też to, że po 
każdym potknięciu nie poddawałem się 
i nie odpuszczałem, tylko do skutku pró-
bowałem osiągnąć to, do czego zmierza-
łem. Oczywiście muszę wspomnieć o po-
mocy innych ludzi, bez których na pewno 
nie byłbym teraz tym Piotrkiem, którego 
znacie. Do przyszłości zawsze podchodzę 
z pozytywnym nastawieniem i spokojem. 
Myślę, że to, iż jestem otwartym człowie-
kiem z dystansem do świata, pomoże mi 
w odnalezieniu się w przyszłości. Ponad-
to pracowitość i zawziętość w dążeniu do 
celu również przydadzą się w osiągnięciu 
wymarzonych efektów.

ŚWIAT ZZA SZYBY WIERSZA…
Aleksandra Krakowiak

Ojciec Eligiusz Dymowski jest jedynym dzieckiem swoich rodziców. To człowiek o 
wielkim wykształceniu, nauki pobierał w Krakowie, Rzymie i Lyonie. Przez pewien 

czas mieszkał we Włoszech. Pochodzi z Mazowsza, lecz swoje życie związał z 
południem Polski. Ceni słoneczne dni. Chciałby zobaczyć słynnego Wezuwiusza.

My, przyjaciele poezji, mieliśmy oka-
zję posłuchać księdza Dymowskiego oraz 
zadać mu kilka pytań podczas jego wizy-
ty w naszej szkole.

 ▸ Jest ksiądz franciszkaninem. Fran-
ciszkanizm kojarzy nam się z pozytyw-
ną filozofią, pełną radości, optymizmu. 
Skąd więc tyle smutku w tomie „Prze-
milczenia” czy „Cierpienie Anioła”, w 
wierszach „W Dachau”, „Ciekawość”, 

„Pytania niedokończone”?
 ▸ O. Eligiusz Dymowski: Zarówno 

chwile radosne, szczęśliwe, jak i bar-
dzo niekiedy bolesne doświadczenia 
są wpisane w nasze codzienne życie. 

Trzeba je więc przyjmować bez wzglę-
du na porę roku czy stany emocjonalne. 
Kiedy patrzymy na życie św. Francisz-
ka, nie było ono wcale do końca takie 
radosne i usłane różami. Jego radość 
była przede wszystkim radością z Boga 
spotkanego w drugim człowieku. Dla-
tego Biedaczyna z Asyżu tak samo dzie-
lił z tym drugim człowiekiem zarówno 
radości, jak i smutki. Bo tylko wtedy 
nabieramy dystansu do samych siebie 
i uczymy się pokory wobec otaczające-
go nas świata. Stąd też i w mojej poezji 
nie brakuje różnych przeżyć. A te nie 
zawsze pisane są przecież tylko uczu-
ciem zadowolenia.

 ▸ W wierszach księdza jest wiele pytań, 
ale też wiele przemilczeń, odpowiedzi. 
Dawniej buntował się ksiądz przeciw-
ko samotnej egzystencji. W tomie „W 
poczekalni świata” zaszła zmiana. Dla-
czego? Jakie jest jej źródło?
 ▸ Wydaje mi się, iż z wiekiem stajemy się 

bardziej prości w wymaganiach. Bunt, 
pokazywanie „młodzieńczych pazurów” 
gniewu i walki o całkowitą niezależność 
od świata dorosłych z czasem stępia się i 
łagodnieje. Tak już jest od zawsze. Ponad-
to, ubogaceni życiem, wolimy o pewnych 
sprawach pomilczeć, zachowując je tylko 
dla siebie. To chyba normalne. Również i 
w poezji najpiękniejsze jest to, co możemy 
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odkryć jako czytelnicy. Wiersz jest tylko 
cieniem prawdy. Reszta tkwi w interpreta-
cji jego treści, stąd też poezja zawsze nie-
pokoi, zadaje pytania, ba, nawet milczy, 
gdyż poszukiwanie odpowiedzi na nurtu-
jące pytania jest jak ocean: tajemnicze, do 
końca niezgłębione i bardzo intrygujące.

 ▸ Gdzie ksiądz szuka odpowiedzi na czło-
wieka, na ludzkie gesty i zachowania?
 ▸ Wiele odpowiedzi jest po prostu w nas 

samych. Wystarczy dobrze obserwować 
otaczającą nas rzeczywistość i ludzi, aby 
zobaczyć, iż człowiek jedynie z pozoru 
jest „nieprzetłumaczalny” w swoich ge-
stach i zachowaniach. Trudno jest prze-
cież ukryć emocje. W wierszu „Auten-
tyczność” napisałem kiedyś: „nie chowaj 
twarzy / za firankę / nie zdołasz ukryć / 
pozorów / wcześniej czy później / zdra-
dzi cię / promień słońca”.

 ▸ Wiersze księdza doczekały się wielu 
przekładów: na język angielski, włoski, 
rosyjski... Czy dopuszcza ksiądz istnie-
nie różnych możliwości przekładu sło-
wa czy wersu?
 ▸ Uważam, że bardzo trudno jest tłu-

maczyć poezję. I wcale nie chodzi tutaj 
o znajomość obcego języka. Poezja jest 
specyficzną formą zapisu i wyrażania 
istotnych treści oraz prawd. Boję się, iż 
w przekładach jest nieco przekłamań, ale 
chyba inaczej nie można…

 ▸ Czy w dorobku księdza są teksty 
pisane do szuflady, takie, które z 

osobistych względów nigdy nie ujrzą 
światła dziennego?
 ▸ Kiedyś miałem takie teksty schowane 

na dnie szuflady. Pewnego dnia spotkały 
się jednak z ogniem i już na zawsze ode-
szły wraz z tamtymi marzeniami. Dzisiaj 
już do tego nie wracam, bo i po co? Uwa-
żam, że jeśli chcę się podzielić z kimś mo-
imi przemyśleniami, to nie mam się cze-
go wstydzić. Może właśnie w ten sposób 
łatwiej mi będzie jeszcze lepiej zrozumieć 
siebie i innych. Nie trzeba więc bać się w 
naszym życiu światła.

 ▸ Częstym szkolnym pytaniem zadawa-
nym podczas interpretacji tekstu poetyc-
kiego jest sformułowanie „co poeta chciał 
w wierszu powiedzieć” (na szczęście nie 
w naszej szkole!). Czy teksty księdza po-
wstają pod wpływem chwili, są głosem 
duszy, serca, czy też zaplanowanym i 
przemyślanym układem słów i wersów?
 ▸ Wiersz zawsze rodzi się niespodzie-

wanie. Czasem długo dojrzewa w mojej 
głowie, zanim ostatecznie zapiszę go na 
kartce papieru. Jednak końcowego efek-
tu nie da się nigdy przewidzieć. Rzadko 
jednak później poprawiam to, co już na-
pisałem. Trudno, raz dane życie niechaj 
odtąd samo tworzy dalszą swoją historię.

 ▸ Jest ksiądz także krytykiem literac-
kim. Czy ma ksiądz swoich ulubionych 
autorów?
 ▸ Mam wielu ulubionych autorów, szcze-

gólnie polskich. Jesteśmy takim poetyc-
kim narodem, gdzie wszystko w duszy 

gra, nawet jeśli przychodzi nam cierpieć 
i przeżywać dramatyczne losy. Bardzo 
cenię sobie poezję Słowackiego, Norwi-
da, Staffa, Wojciecha Bąka, Haliny Po-
światowskiej i Ewy Lipskiej. To jednak 
jest malutki wycinek piękna wielkiej li-
teratury, bez której nie wyobrażam dziś 
sobie życia i mojej posługi kapłańskiej.

 ▸ A co sądzi ksiądz o współczesnej 
prozie, np. J.K. Rowling czy E.L. Ja-
mes? Czy ich sława przeminie po jed-
nej książce, czy też na stałe zagoszczą 
wśród poczytnych autorów?
 ▸ To nie jest literatura moich klimatów i 

zaczarowań. Niemniej jednak życzę tym 
autorom wiernych czytelników. A czy 
przetrwa ona dłużej? Pokażą to na pew-
no nowe pokolenia.

 ▸ I ostatnie pytanie. Czy napisałby 
ksiądz wiersz, książkę na zamówienie 
i dlaczego?
 ▸ Nigdy. Nie uznaję czegoś takiego. Na 

zamówienie można sporządzić jakieś 
wykwintne kulinarne danie, ale nie do-
bry wiersz czy powieść. Jeśli ktoś myśli 
inaczej, to pewnie na serio wziął sobie 
do serca reklamy, które przecież trwa-
ją tylko przez chwilę i nie wymagają ani 
myślenia, ani jakichkolwiek duchowych 
wartości. Ja osobiście jeszcze wierzę w 
ludzki talent i natchnienie. Z pustki ro-
dzi się jedynie wielkie rozczarowanie…

 ▸ Serdecznie dziękuję za rozmowę.

HISTORIA SZKOŁY W PIGUŁCE
Aleksandra Krakowiak

Już w 1984 r. w sercach edukacyjnych marzycieli z Częstochowy pojawiło 
się pragnienie powrotu do szkolnictwa katolickiego. Marzeniu temu 

towarzyszyła modlitwa. Właśnie dzięki tym ludziom, dzięki Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Szkół Katolickich, została powołana do życia nasza szkoła.

Katolickie liceum Ogólnokształcące 
im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Za-
wierciu na mocy prawa powstało w dniu 1 
września 1994 r. Początkowo sekretariat 
szkoły mieścił się przy parafii św. ap. Pio-
tra i Pawła, następnie jako tymczasowy 

budynek szkoły zatwierdzono blok ka-
techetyczny przy parafii NMP Królowej 
Polski. Dzięki ofiarnej pracy dyrekcji, po-
mocy rodziców, zaangażowaniu uczniów, 
pomimo wielu przeciwieństw szkoła roz-
poczęła swą działalność. Na pierwszej 

liście uczniów widniało zaledwie szesna-
ście nazwisk. Rozpoczął się okres ogrom-
nego bólu i wielkich prób, czego efekty 
widoczne są właśnie dziś.

Inauguracja otwarcia pierwszego dla 
naszego liceum roku szkolnego odbyła 
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się w kościele kolegiackim św. ap. Pio-
tra i Pawła. Mszę świętą koncelebrował 
ks. Stanisław Nowak. Na uroczystość 
tę zaproszeni zostali dyrektorzy szkół 
średnich, władze miasta, pracownicy 
KLO oraz uczniowie i rodzice. Wtedy 
się zaczęło. Nikt nie wiedział, czego się 
spodziewać, czy się uda i co z tego tak 
naprawdę wyjdzie. Jednak nieprzerwa-
nie od dwudziestu lat trwamy i dobrze 
sobie radzimy.

Szkoła bardzo się zmieniła przez ten 
czas. Pierwszym długo rezydującym – aż 
15 lat – człowiekiem na stanowisku dy-
rektora był pan Grzegorz Nawrocki. Po 
nim nastały rządy obecnego dyrektora 
szkoły, pana Piotra Gawinka. Zmianie 
uległa także kadra, a w życiu tych, którzy 
dalej są z nami, zaszło wiele zmian. Naj-
ważniejszym krokiem było jednak prze-
niesienie szkoły z piwnic parafii księdza 
Sroki do budynku, gdzie szkoła mieści się 
obecnie. Po pięciu latach istnienia liceum 
powstało przy nim także Katolickie Gim-
nazjum im. Jana Pawła II. Obie szkoły 
koegzystują i dobrze sobie radzą.

Szkoła od wielu lat współpracuje 
ze Szkołą Językową Progress. Dzięki 
niej wciąż mamy możliwość udziału w 
wymianach językowych z młodzieżą z 
Włoch oraz Hiszpanii. W ramach lekcji 
języka angielskiego odbywały się zaję-
cia z native speakerem, Robertem Lam-
bertem. Ważnym przedsięwzięciem or-
ganizowanym przy współpracy z SJ 
Progress był również obóz profilaktycz-
no-językowy Snowball, w którym brało 
udział wielu uczniów naszej szkoły. W 
tegorocznej edycji oprócz gości z Litwy 
oraz native speakera odwiedzi nas rów-
nież Kanadyjczyk.

Do kontynuowanych wciąż przed-
sięwzięć należą także różnego rodza-
ju warsztaty, spotkania ze znanymi 
ludźmi, wycieczki edukacyjne. Wspa-
niałą, wciąż podtrzymywaną trady-
cją jest szkolna wigilia, kiedy mamy 
okazję obejrzeć jasełka, wspólnie po-
śpiewać kolędy, złożyć sobie życzenia. 
Uczestniczymy także w odpowied-
nich do okazji i czasu nabożeństwach. 
Wspaniałą ideą były „niedziele z KLO”, 
czyli spotkania z uczniami szkoły w 
kościołach oraz poza nimi w ciągu ca-
łego dnia. Prezentowano wtedy śro-
dowisku zawierciańskiemu prawdziwy 
obraz szkoły. Młodzież przygotowy-
wała oprawę mszy świętych, koncerty. 
Ksiądz podczas kazania przedstawiał 
idee szkoły katolickiej, przy okazji 
kwestowano na rzecz KLO. 

Jak widać, nasza szkoła stopniowo 
ewoluowała, wciąż zmieniając się na lep-
sze. Mamy nadzieję, że z biegiem lat bę-
dziemy mogli wspominać piękne chwile 
tutaj spędzone tak, jak robią to teraz nasi 
wspaniali absolwenci, którzy osiągnęli w 
życiu wiele sukcesów.

Złote myśli o szkole (autor: pan G. 
Nawrocki):
•	 „To, jaka ta szkoła będzie, w dużej mie-

rze zależy od uczniów, lecz oni nie za-
wsze zdają sobie z tego sprawę”.

•	 „Siłą tej szkoły są jej uczniowie”.
•	 „Nie ma skuteczniejszego nauczania 

niż jego zindywidualizowanie”.
•	 „Ideą dobrej szkoły jest powrót do 

kameralności”.
•	 „Szkoła powinna być kameralna i bar-

dzo elastyczna, jeśli chodzi o reagowa-
nie na potrzeby uczniów”.

•	 „Szkoła katolicka to odpowiedź na apel 
Jana Pawła II »chrześcijańskie dzieło 
wychowania«”.

Poniżej zamieszczam również frag-
ment wywiadu z panem Grzegorzem 
Nawrockim.

 ▸ Skąd wziął się Pan w „Katoliku”?
 ▸ Grzegorz Nawrocki: W zasadzie pod-

szedłem do tego „z marszu”, bo zupełnie 
nie byłem przekonany, że to mam być ja. 
Na początku oczywiście odbył się kon-
kurs. O dziesiątej w nocy komisja kon-
kursowa zadzwoniła do domu i powie-
dzieli mi, że zostałem dyrektorem szkoły 
w Zawierciu.

 ▸ Jakie są Pana wspomnienia z okresu 
bycia początkującym dyrektorem?
 ▸ Największym problemem było dla 

mnie kierowanie nauczycielami, którzy 
byli starsi ode mnie. Przez pół roku by-
łem najmłodszym dyrektorem w Polsce, 
miałem 29 lat, a byli nauczyciele, którzy 
mieli około sześćdziesiątki. To nie było 
jedynym problemem. Wszyscy uczyliśmy 
się szkoły katolickiej od nowa, po okresie 
transformacji politycznej. Wiele rzeczy 
przeczyło powstawaniu takich szkół po-
mimo tego, że ogólny zapis na to pozwa-
lał. Powoli dochodziliśmy do tego, jak ma 
wyglądać integralny rozwój ucznia, roz-
wój formacyjny.

 ▸ Jak układała się współpraca ze środo-
wiskami lokalnymi?
 ▸ Nie była ona łatwa, ale bez niej 

szkoła by nie powstała. Do tej szko-
ły na początku nikt nie był do końca 

przekonany, ponieważ część osób trak-
towała ten pomysł jak „spadochron” – 
ktoś wymyślił sobie coś w Częstocho-
wie i przyszedł z tym do Zawiercia. 
Jednak tę szkołę budowali ludzie stąd, 
i to było takie powolne przekonywanie 
środowiska do szkoły katolickiej, któ-
ra uzupełniała cały katalog oświatowy 
w Zawierciu. Zdarzały się wtedy cuda. 
Jeden z nich, chyba największy, to ten, 
kiedy zabrakło pieniędzy, konkretnej 
sumy, którą trzeba było mieć „na ju-
tro”, a wykorzystaliśmy już wszystkie 
możliwości. Wtedy zaczęliśmy się mo-
dlić pod ścianą i w pewnym momencie 
wszedł jeden z życzliwych nam księży, 
który przyniósł pieniądze na potrze-
by szkoły, dokładnie taką kwotę, jaka 
nam była potrzebna, a wcześniej nic o 
tym nie wiedział. Szukając przez pięć 
lat budynku, poznałem całą topogra-
fię Zawiercia. Wtedy również w szcze-
gólnych okolicznościach pojawili się 
życzliwi ludzie z pomysłem na lokali-
zację szkoły. Pomimo takiej sytuacji, 
uczniów przybywało i klimat był nie-
samowity. Wszyscy musieli się prze-
konać do tego, że szkoła katolicka w 
Zawierciu ma sens.

 ▸ Jak etapowo wyglądało kształtowa-
nie się naszej szkoły?
 ▸ Przez pierwsze pięć lat wszyscy się 

uczyliśmy, jak to ma wyglądać. Wtedy 
było liceum, przymierzaliśmy się rów-
nież do powstania gimnazjum i przy-
gotowywaliśmy się do przejścia do bu-
dynku, który jest obecnie budynkiem 
szkoły. Oczywiście wszystko wtedy 
inaczej wyglądało. I to jest kolejny etap, 
gdzie szkoła katolicka była już w mia-
rę ukształtowana. Mieliśmy różne do-
świadczenia.

 ▸ Czy miał Pan chwile zwątpienia? 
Chciał Pan zrezygnować?
 ▸ Nie miałem ani chwili zwątpienia w 

sens szkoły katolickiej, natomiast w 
pierwszych latach było mnóstwo wąt-
pliwości, czy mam to robić akurat ja. Na 
szczęście dzisiaj jestem już w stanie temu 
podołać. Kiedyś, gdy z jednej strony był 
klimat, były wyniki, było mnóstwo dzie-
ciaków, a z drugiej przeciwności, które 
nas hartowały, to były czasy silnego 
działania do środka, budowania bardzo 
silnej wspólnoty.

 ▸ Dziękuję za rozmowę.
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Starostwo Powiatowe 
w Zawierciu

AGATA

To imię, które wywodzi się z języka greckiego od słowa 
agathe, czyli „osoba dobra, szlachetna, wspaniała ciepła, o 
wielkim sercu” lub agathos – „dobrze urodzony, szlachetny”. 
Imię żeńskie do języka polskiego, jak i do wielu języków eu-
ropejskich, przeszło z łaciny kościelnej, w której brzmiało 
Agatha. Do łaciny weszło z kolei właśnie z języka greckiego. 
W Polsce używane jest od XIII w. w postaci Agata, a w XIV 
w. też Jagata.

Patron: św. Agata – męczennica z Katanii (Sycylia).

Agata to osoba o wielkiej miłości do bliźniego, o pozor-
nie silnej woli, pobudliwa. Praca dla Agaty to pole walki, 
gdzie wszystkie chwyty są dozwolone. Nie znosi ona jed-
nak regularnej pracy w określonych godzinach. Koniecz-
nie chce osiągnąć szybki sukces. Agata jest spragniona mi-
łości, zaborcza, pragnie we wszystkim być pierwsza. Agata 
ma żelazne zdrowie, jest bardzo odporna na zmęczenie, 
śpi wtedy, kiedy może. Agata lubi bujne życie towarzyskie, 
kierując się w nim wolą spełnienia swych zachcianek.

Imieniny obchodzi: 05.02., 15.02., 14.05., 05.08., 
21.09., 14.11., 07.12.

Imiennik

MACIEJ

Maciej to imię pochodzenia hebrajskiego, od słowa Mat-
tijjah („dar Jahwe”). Oznacza: „ten, który jest darem Boga”..

Patron: św. Maciej – wybrany apostołem na miej-
sce Judasza, zdrajcy, w następstwie losowania spo-

śród dwóch kandydatów.

Maciej jest osobą nerwową, pobudliwą i bardzo szybko 
reagującą. Charakteryzuje się bogatym i uporządkowanym 
życiem wewnętrznym, ale jest również otwarty na świat 
i chętnie miesza się do cudzych spraw, jednak nie przez 
niezdrową ciekawość, ale z chęci niesienia pomocy innym. 
Jest osobą wrażliwą i przejmującą się losem innych. Zawsze 
stanie po stronie niesłusznie atakowanych. Czasami brak 
mu dyplomacji – to, co myśli, to powie

Imieniny obchodzi: 30.01., 24.02., 14.05., 03.06., 
18.09., 11.11., 17.12.

Izabela Warwas

Zimna kawa ze smakowitą pianką swo-
je pochodzenie zawdzięcza greckiemu pra-
cownikowi Nestle, który wynalazł ten na-
pój właściwie przez przypadek. Nie miał 
dostępu do gorącej wody, więc zmieszał 
kawę rozpuszczalną z zimną wodą i tak 
powstałą mieszankę przelewał ze szklan-
ki do szklanki, aż do uzyskania pianki. 
Dziś frappe przygotowuje się niemal na 
całym świecie, szczególnie w ciepłe dni.

Frappe najczęściej pije się właśnie w 
krajach śródziemnomorskich, których 
klimat wręcz zachęca do sięgania po zim-
ne napoje. Nie musimy jednak jechać do 
Grecji, by przyrządzić sobie pyszny napój z 
lekkim posmakiem ulubionej kawy. Każdy 

z nas może zafundować sobie chwilę relak-
su i orzeźwienia w domowym zaciszu. W 
Grecji bowiem kawę tę pije się nie po to, by 
ugasić pragnienie, lecz by celebrować chwi-
le odpoczynku i towarzyskich spotkań.

Składniki:

•	 Składniki do 400 ml szklanki:
•	 2 łyżeczki ulubionej kawy 

rozpuszczalnej
•	 2 łyżeczki cukru
•	 3 łyżki gorącej wody
•	 150 ml mleka
•	 100 ml zimnej wody
•	 6 8 kostek lodu.

Przygotowanie

W dużej szklance rozpuszczamy w 5 
łyżkach gorącej wody kawę i cukier. Uży-
wamy spieniacza, aby zamienić kawę na 
co najmniej czterocentymetrową gęstą 
pianę. Następnie dolewamy wodę, mle-
ko i dodajemy lód. Lodu musi być bardzo 
dużo. Oczywiście kawę można zrobić w 
wersji bez mleka.

U nas z pierwszymi upałami zaczyna 
się sezon frappe. Do kawy można dosy-
pać cynamonu.

Izabela Warwas

Kącik kulinarny – Kawa frappe, czyli grecki przysmak


