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Wstęp
Przyjaciele katolickiej szkoły!
W roku szkolnym 2012/2013 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.
św. Marka w Słupsku obchodzi dwadzieścia lat swego istnienia, a jubileusz 10 – lecia świętuje Katolickie Gimnazjum w Słupsku.

Z okazji jubileuszu powstała niniejsza publikacja, dzięki której pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice powrócą do, mam nadzieję,
miłych wspomnień.
Szczególnie pragnę podziękować ks. proboszczowi parafii M. Kolbe w
Słupsku – Lucjanowi Huszczonkowi za honorowy patronat nad obchodami jubileuszu.

mgr Lucyna Kwiatkowska
Dyrektor ZSK
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Słowo od Księdza Dyrektora
W roku 2013 – Roku Wiary, w dniach w których Kościół modli się o
błogosławieństwo Boga dla papieża Franciszka Następcy Świętego
Piotra, w naszym mieście, które wraz z innymi miastami Diecezji przeżywa czas ewangelizacji - niewielka Szkoła świętuje 20-lecie swojego
istnienia. Wydać by się mogło - a cóż to za okazja?, owszem Jubileusz
Srebrny, ale 20-lecie? Otóż właśnie - dla każdej Absolwentki i Absolwenta, dla których lata młodości niezmiennie łączą się z okresem pobytu w szkole średniej, są latami na wagę nie złota, lecz młodości właśnie.. i myślę, że warto świętować każdy rok, mało tego, każdą chwilę,
która mija bezpowrotnie, warto wspominać, upamiętniać, otaczać czułą refleksją - czyż to nie refleksja czyni nas mądrzejszymi? Przecież
pierwsi absolwenci naszej szkoły dobiegają już 40-stki.. Czas na pytania: czy Szkoła z przymiotnikiem „katolicka”, czy nauka w tej szkole i
zdobyta wiedza, zawarte tu znajomości, przyjaźnie, doświadczenia
pomogły nam być mądrymi i żyć godniej?, czy możemy ze spokojem i
dumą popatrzeć sobie w oczy? Pytania ważne, pytania o marzenia
młodości..
Niech to świętowanie pozwoli wspomnieć dobrych, mądrych ludzi – założycieli tej szkoły, kolegów i koleżanki, nauczycieli, niech pomoże w refleksji nad upływającym czasem naszego życia.. - wciąż bowiem jest szansa, by żyć lepiej, piękniej; wszak wciąż jesteśmy młodzi!. Pozwólcie, że wspomnę fragment wiersza „Rozmowa ze starym
zegarem o bezgrzesznych latach”:
Czy też pamiętasz, stary mój zegarze,
Jak w słońce twojej tarczy patrzył żak
I marzył o tym, o czym ja dziś marzę?
Pamiętasz jeszcze?
O, tak, o tak, o tak!

(…) raz jeszcze przypomnijmy wzloty,
Wracajmy myślą na gwiaździsty szlak!
Cofnij wskazówki i lećmy w wiek złoty...
Niech żyje młodość!
O, tak, o tak, o tak!

( Kornel Makuszyński )

… wszystkim Założycielom, Pracownikom, Pedagogom, Absolwentom szanownej Jubilatki życzę Bożego błogosławieństwa, opieki św.
Patrona – Marka, życzę zdrowia, pogody ducha i niegasnącego płomienia młodości w sercu. Szczęść Boże!
ks. Lucjan Huszczonek
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Św. Marek – patron
Katolickiego Liceum

Obraz namalowany przez p. Krystynę Wilczyńską

Św. Marek był Palestyńczykiem, synem Marii. Imię jego ojca jest
nieznane. Zapewne, w czasach publicznej działalności Pana Jezusa,
matka jego, Maria, była wdową; pochodziła z Cypru.
Pierwsza wzmianka o św. Marku, na kartach Pisma św., ukazuje go jako młodzieńca, który był obecny przy aresztowaniu Jezusa. Wg tradycji, matka Marka była właścicielką Wieczernika i prawdopodobnie
ogrodu Getsemani na Górze Oliwnej, stąd łatwo było Markowi wejść
do ogrodu. Jedna z teorii mówi, iż św. Marek przebywał/spał w budce
czy też w małym domku, jaki się tam znajdował. Kiedy usłyszał krzyki
zgrai żydowskiej, obudził się i, owinięty jedynie prześcieradłem, wybiegł na zewnątrz. Kiedy zobaczył, że oprawcy zabierają Jezusa, zaczął
krzyczeć. Wówczas ktoś ze służby świątynnej podbiegł do niego, aby
go pochwycić, lecz on uciekł, zostawiając prześcieradło w jego rękach
(ewangeliczny opis – Mk 14,15 - jest jakby jego podpisem jako anonimowego świadka wydarzeń, które rozegrały się w Getsemani w nocy
po Wieczerzy Pańskiej).
Marek był uczniem św. Piotra. Prawdopodobnie zaraz po zesłaniu Ducha Świętego św. Piotr udzielił św. Markowi chrztu świętego. Dlatego
Piotr nazywa go swoim synem (1 P 5, 13). Jako uczeń i towarzysz św.
Piotra, na życzenie chrześcijan przebywających na dworze cesarskim,
spisał Ewangelię, która miała być wiernym echem katechezy św. Piotra. Napisał ją przed rokiem 62 (w tym roku bowiem ukazała się
Ewangelia św. Łukasza). Ew. Marka mogła więc powstać w latach 5060.
W 45 r. Jan–Marek (miał on bowiem, stosownie do ówczesnego zwyczaju, dwa imiona. Jedno hebrajskie – Jan, a drugie rzymskie – Marek.
Dz 12, 12) udał się razem z Pawłem i Barnabą, swoim kuzynem, w misyjną podróż na Cypr i do Azji Mniejszej. Kiedy zaś Paweł chciał, by
poszli w głąb małej Azji przez wysokie góry Tauru, Marek się sprzeciwił, co bardzo rozgniewało Apostoła Narodów. Marek nie czuł się
zdolny ponosić trudów tak uciążliwej pieszej wyprawy i dlatego w roku 49 w Perge w Pamfilii, w Azji Mniejszej, decyduje się opuścić swoich towarzyszy i powrócić do Jerozolimy (Dz 12, 25; 13, 13).
Kiedy Paweł wybierał się z Barnabą w swą drugą podróż apostolską,
Barnaba chciał zabrać ze sobą Marka, ale Apostoł Narodów się nie
zgodził. Wtedy Barnaba opuścił Pawła, tak że ten odtąd jedynie w towarzystwie św. Łukasza Ewangelisty i innych odbywał swoje apostol-

skie podróże. Barnaba i Marek zaś udali się na Cypr (była to wyspa rodzinna Barnaby, a być może, że również św. Marka, Dz 15, 35-40).
Kilkanaście lat potem, ok. roku 61-63, widzimy ponownie św. Marka
przy Pawle w Rzymie (Kol 4, 10; Flm 24). W Liście do Tymoteusza św.
Paweł, pisząc z więzienia, prosi, aby przybył do niego Marek: „jest mi
bowiem przydatny do posługiwania” (2 Tm 4, 1).
Na tym urywają się wszelkie historyczne wiadomości o św. Marku. Nie
wiemy nic pewnego o dalszych losach jego życia.
Według tradycji, miał być założycielem gminy chrześcijańskiej w Aleksandrii i jej pierwszym biskupem. Tam również miał ponieść śmierć
męczeńską za panowania cesarza Nerona. Inni przesuwają datę jego
śmierci do czasów cesarza Trajana (98-117).
Św. Marek według tradycji został pochowany w Wenecji, której stał się
patriarchą.

Św. Marek jako patron Szkoły i wzór dla uczniów:
1. Dojrzewanie – patron w drodze do dojrzałości

Epizod z życia: w czasie pierwszej podróży misyjnej Marek odłącza się
od Pawła i Barnaby i wraca do Jerozolimy. To bardzo dotknęło św.
Pawła, który był człowiekiem o gorącym temperamencie, ale i wielkodusznym sercu; heroicznym, ale i bezkompromisowym. Stanowczo
więc Paweł sprzeciwił się temu, by w czasie drugiej wyprawy Marek
poszedł wraz z nimi: Barnaba chciał również zabrać Jana, zwanego
Markiem, ale Paweł prosił, aby nie zabierał z sobą tego, który odszedł od
nich w Pamfilii i nie brał udziału w ich pracy. Doszło do ostrego starcia,
tak że się rozdzielili: Barnaba zabrał Marka i popłynął na Cypr, a Paweł
dobrał sobie za towarzysza Sylasa i wyszedł, polecony przez braci łasce
Pana. Przechodził przez Syrię i Cylicję, nauczając miejscowe Kościoły
(Dz 15,37-41).
Podział, konflikt, kłótnia, niezgodność charakterów…
Musiał to być dość poważny epizod:
- być może młodziutki jeszcze Marek obawiał się niebezpieczeństw w
podróży przez wysokie góry Tauru?

- a może siłę młodego Apostoła przerosły przeciwności towarzyszące
głoszeniu Dobrej Nowiny i wizja cierpień z tym związanych? (2 Kor
11,26-28)
Wszystko wskazuje na to, że Marek był jeszcze niedojrzałym człowiekiem do podejmowania odpowiedzialnych zadań…
musiał dojrzeć…
Jednak po kilkunastu latach losy Pawła i Marka znowu się splatają –
stają się oni dla siebie podporą przy powtórnym aresztowaniu św.
Pawła i osadzeniu go w więzieniu w Rzymie.
Z lękliwego młodzieńca Marek przeobraził się w niezastąpionego
współuczestnika cierpień św. Pawła, aż po jego śmierć męczeńską w
roku 67, a ostatecznie i własną miedzy 98 a 117 rokiem.
- każdy uczeń musi dojrzeć do odpowiedzialnych zadań, którymi P.
Bóg chce go obdarzyć w dorosłym życiu i wytrwać wiernie do końca.

2. wiedza – „co Jaś się nauczy to Jan będzie umiał…”
Święty Marek u boku Piotra Apostoła pełnij rolę „ucznia i tłumacza" –
swoimi talentami, umiejętnościami i wiedzą służył Piotrowi, prostemu
rybakowi z Galilei. Znał doskonale całą treść nauczania Piotra, którą
spisał w Ewangelii, a znając doskonale a znając doskonale języki [aramejski i grecki] napisał ją w języku zrozumiałym dla chrześcijan nawróconych z pogaństwa, dla Rzymian i Greków.
- każdy uczeń, zdobywając wiedzę, wykorzysta ją w przyszłości dla
dobra swojego, swoich bliskich, Kościoła, Ojczyzny i dla tych, którym
będzie służył…

3. dokonane dzieła - misja:
- Ewangelia, spisana zgodnie z nauczaniem św. Piotra, służy do dzisiaj
postępowi duchowemu nawracających się. W ten sposób miłość Piotra do Jezusa, jako wzorzec, oraz więź Marka z Piotrem owocują w
życiu tak wielu ludzi szukających drogi spotkania z Chrystusem, aż do
dzisiaj…
Wydaje się, że to tylko napisana katecheza - ale to ona jest największą
zasługą św. Marka.
- tradycja mówi, że św. Marek był założycielem i biskupem gminy
chrześcijańskiej w Aleksandrii egipskiej, gdzie także poniósł męczeńską śmierć za panowania cesarza Trajana (między 98 a 117 rokiem).

widzimy tu powołanie św. Marka… - te zadania Bóg mu wyznaczył…
- dał się poprowadzić Bogu w swoim życiu i dzięki temu jego dzieła
trwają do dzisiaj i służą.
- mądry człowiek daje się prowadzić P. Bogu – dopiero wówczas dzieła, których dokonuje, służą dobru każdego człowieka, dobru ziemskiemu i duchowemu zarazem…

4. doniosły symbol św. Marka – i herb Szkoły

W ikonografii św. Marek ukazywany jest w stroju arcybiskupa, w paliuszu albo jako biskup wschodniego rytu. Trzyma w dłoni zamkniętą
lub otwartą księgę. Symbolizuje go, m.in., lew ze skrzydłami - jeden z
ewangelicznych zwierząt, lew u stóp, drzewo figowe, zwój.
Lew św. Marka symbolizuje Boga, boską moc, obrazuje siłę ducha, majestat, wyobraża dostojność Chrystusa, Jego królewskość oraz zwycięstwo zła i śmierci.
W herbie naszej szkoły pojawiają się dodatkowo: krzyż i kaganek wiedzy – wiara i rozum.
"wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch
ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy" – bł. Jan Paweł II
wiara i rozum nie muszą się zwalczać – skoro są darem Boga, to ze sobą współpracują, wzajemnie uzupełniają, w taki sposób, by rozum nie
popadł w pychę, zaś wiara, by nie przekształciła się w błędny, bezrefleksyjny fideizm.
- wiara nadaje ludzkiej egzystencji sens, ukazuje jej przyczynę i cel
- rozum sprawia, że wiara jest dojrzała i ugruntowana.
- mądry człowiek dorasta w promieniach wiary, która oświecając rozum, wskazuje prawdę i pozwala ku niej dążyć tak, by ostatecznie
dojść do Boga i osiągnąć szczęście.
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Tradycje Zespołu
Szkół Katolickich w
Słupsku

Organem założycielskim i prowadzącym Zespół Szkół Katolickich
w Słupsku jest Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego.
Mottem szkoły są słowa Jana Pawła II „Musicie od siebie wymagać nawet wtedy, gdyby inni od was nie wymagali”.

Projekt sztandaru p. Krystyna Wilczyńska

Szkoła daje możliwość rozwoju intelektualnego oraz duchowego.
Skupia się na przekazaniu uczniom ważnych prawd dotyczących wiary.
W realizowaniu naszych chrześcijańskich obowiązków pomagają codzienne 15 minutowe modlitwy szkolne, na których odmawiany jest
Anioł Pański. Po ich zakończeniu można udać się na długą, 20 minutową przerwę – chociażby do sklepiku szkolnego, który jest w szkole
od lat. Pozostałe pauzy w lekcjach trwają 10 minut. Lekcje zaczynamy

o 8:15. W każdy pierwszy piątek miesiąca celebrujemy Msze Święte
odbywające się na lekcji wychowawczej. Modlimy się również na rozpoczęcie i zakończenie każdego dnia szkoły. Księża u nas pracujący
chętnie służą nam opieką duszpasterską.
Przeróżne tradycje, towarzyszą szkole od początku jej istnienia, lub
powstały z inicjatywy uczniów czy nauczycieli.
Uczniowie nowo przyjęci do szkoły są witani w wyjątkowy sposób –
wyjeżdżają wraz z wychowawcami, księdzem oraz dyrekcją na obóz
integracyjny, zazwyczaj do ośrodka Caritas w Ostrowcu. Niegdyś jednak wyjazdy integracyjne odbywały się do Zakopanego.

W przysłowiowym Katoliku obowiązują mundurki, na które
składają się koszule – białe lub niebieskie oraz krawaty i znaczki z logo szkoły. Mają one na celu ujednolicenie ubioru naszej szkolnej rodziny.

W tych strojach uczniowie pojawiają się w szkole każdego dnia, z wyjątkiem 1 czerwca – Dnia Dziecka, kiedy nie obowiązuje strój szkolny.
Na przerwy wychodzą tak, jak dyktuje zegar w klasie, ponieważ w naszej szkole nie ma dzwonków.
Dwa razy w roku w kościele św. Maksymiliana Kolbego odbywają się
rekolekcje, na które zapraszani są ciekawi goście.
Świętujemy ważne narodowe rocznice - z okazji 3 maja czy 11 listopada, organizując akademie szkolne.

Obchodzimy również I Dzień Wiosny czy Dzień Języków Obcych.
Tradycją są wigilie klasowe czy dzień wolny w Dniu Zadusznym. Po
wszystkich poważnych uroczystościach oraz dniach przeznaczonych
na refleksję lub modlitwę przychodzi czas na rozrywkę. Co roku aktywnie obchodzony jest dzień sportu.
Na terenie szkoły prężnie działa samorząd szkolny, którego
praca jest bardzo widoczna. Z inicjatywy działających w nim uczniów
rozwija się życie szkoły. Młodzież integruje się wraz z wychowawcami, uczestnicząc w konkursie na najaktywniejszą klasę. Ponadto
uczymy uczniów wrażliwości na krzywdę innych, organizując pomoc
potrzebującym. Cała społeczność bawi się na dyskotekach organizowanych z jego inicjatywy.
Uczniowie poszerzali swoją wiedzę na kołach zainteresowań:
filmowym, języka rosyjskiego, informatycznym, dziennikarskim, w
kawiarence literackiej i w warsztatach teatralnych. Obecnie funkcjonują koła: fizyczne, historyczne, plastyczne, polonistyczne, wokalne i
sportowe.
Nie trzeba się martwić tym, że czegoś nie umiemy – na konsultacjach nauczyciele indywidualnie wytłumaczą wszelkie niezrozumiałości.
Trzy lata w szkole szybko mijają, więc po przywitaniu przychodzi czas
na pożegnanie, które w naszej szkole ma uroczystą oprawę. Uczniowie
trzecich klas zakładają togi oraz birety, którymi rzucają na zakończenie uroczystości. W strojach gimnazjalistów dominuje kolor czerwony,
natomiast licealiści dostają czarne komplety.

Tradycyjnie licealiści nim pożegnają naszą szkołę, bawią się
wcześniej na balu studniówkowym.
Szkoła uczestniczy również w edukacji filmowej - raz w miesiącu organizowane są wyjścia do kina Rejs, czasami również do Nowego Teatru w Słupsku. Oglądamy różne filmy – polskie i zagraniczne, znane i
nieznane. Dobierane są według kategorii wiekowej widzów. Po projekcji wszyscy udają się do szkoły i na języku polskim omawiają obejrzane dzieła.
W wolnym czasie można odwiedzić stronę internetową Katolika
www.zsk.slupsk.pl.

Są na niej zamieszczane: aktualności, spis absolwentów oraz abiturientów, osiągnięcia i sukcesy ZSK, a także zdjęcia z wycieczek i imprez szkolnych.
Obozy integracyjne to nie jedyne wyjazdy organizowane w szkole. Jest
tu bogata oferta wycieczek. Wśród nich znajdują się wyjazdy do Teatru Muzycznego w Gdyni, Heide Parku i Tropical Island w Niemczech.
Odetchnąć można również w czerwcu, udając się na biwak klasowy
lub wraz z uczniami zaprzyjaźnionego Gimnazjum nr 4 na wycieczki
zagraniczne. Katolik odwiedził już chociażby Brukselę, Paryż, Rzym,
Weronę, Wenecję, Ateny, Barcelonę i Lazurowe Wybrzeże.

Od wielu lat szkoła organizuje zbiórki przyborów szkolnych,
odzieży, zabawek, słodyczy dla dzieci ze szkół wiejskich, ośrodków
szkolno-wychowawczych, domów dziecka i małych pacjentów przebywających w szpitalu. Współpracujemy z parafialnym Caritasem.
Uczniowie chętnie uczestniczą w akcjach pomocy potrzebującym.
Spacerując po korytarzach szkoły, nietrudno zauważyć prace
uzdolnionych uczniów. Na ścianach znajduje się ich twórczość. Chętni
uczniowie mogli wykazać się swoim talentem w organizowanym konkursie pod nazwą Mam Talent.
Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez kościół katolicki, a proces wychowawczy w
szkole opiera się na osobowej relacji nauczyciela i ucznia. Szkoła jest
dostępna dla wszystkich uczniów, którzy pragną w niej realizować
swą edukację i akceptują jej Statut. Pomagamy uczniom przejmować
odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy, wspierając ich rodziców w wychowaniu.

Kalendarium z życia
Zespołu Szkół
Katolickich w Słupsku

1992 rok.
 Powstaje Katolickie Liceum Ogólnokształcące przy parafii
Św. Maksymiliana w Słupsku. Dyrektorami zostają ks. Jan
Rataj i mgr Maria Ramult
 Wyznaczono pierwszy termin egzaminów wstępnych (16 i 17
maja) dla uczniów klas 8.

 Pierwszy wyjazd integracyjny do Zakopanego.
Opiekunowie:
- Ksiądz J. Rataj
- Ksiądz W. Malinowski
- p. E. Leśniak
- p. M. Ramult

 Odbyło się pasowanie na uczniów Katolickiego Liceum.
 Zaduszki poetycko- literackie. Program przygotowała młodzież
pod kierunkiem pani
L. Kwiatkowskiej.

1993 rok.
 Uczniowie zostali członkami Młodzieżowej Akademii Filmowej.
(Współpraca z MCK)
 Drugi wyjazd integracyjny do Zakopanego
 Wyjazd do Gdańska na musical ,,Metro”

 Pierwszy historyczny konkurs pt. ,,Odzyskanie Niepodległości”.
Nasza szkoła zajęła 4 miejsce w tym konkursie.
 Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl
pt.:,,Człowiek z La Manczy"

1994 rok.
 Wizyta biskupa diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej Czesława
Domina

 Pierwszy bal połowinkowy klas p. Leśniak i p. Szłapki

1995 rok.
 Dominik Zalejski – doszedł do etapu centralnego międzynarodowej olimpiady „ Gier liczbowych i matematycznych” opiekun
p. E. Leśniak

1996 rok.
 Dominik Zalejski – w konkursie międzyszkolnym klas I – II liceum zajął III miejsce. Opiekun p. E. Leśniak
 Katarzyna Kapturkiewicz i Szymon Nawój uczestniczyli w konkursie „BUDAMALUZA” wykonując elementy dekoracyjne
przedstawiając poszczególne kierunki w malarstwie początku
XX wieku, zajęliśmy I miejsce. „Sztuka XX wieku od Picassa do
performance’u”
 Pierwsze miejsce licealistów w międzyszkolnym konkursie filmowym „BUDAMALUZA” - „Sto na sto, czyli sto filmów na stu
lecie kina”. Uczniów: M. Macko, A. Kasper, A. Matias przygotowały: K. Wilczyńska i L. Kwiatkowska.
 Katolickie Liceum zajęło pierwsze miejsce w drugiej edycji
międzyszkolnego konkursu „BUDAMALUZA” – wiedza o teatrze. Liceum reprezentowali: A. Trzeciak, M. Osowski, R. Kozłowicz. Uczniów przygotowały: K. Wilczyńska i L. Kwiatkowska.

1997 rok.
 Wizyta ks. biskupa ordynariusza Mariana Gołębiewskiego.

 V – lecie Katolickiego Liceum. Mszę św. koncelebrował ks. biskup Ignacy Jeż. Nadanie i poświęcenie sztandaru Katolickiego
Liceum

1998 rok.
 Udział szkoły w parafialnym festynie zorganizowanym przez
parafię św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku

1999 rok.
 Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Katarzyny Kowieskiej.

2000 rok.
 Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Andrzeja Kuklińskiego.

2001 rok.
 Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Marty Węgrzyn.
 Udział Krzysztofa Mikołajewskiego w „ Ogólnopolskim Konkursie Interpretacji Plastycznej Wierszy Cypriana Norwida”.
Najlepsze prace zostały wybrane do książki pt.: „Bliżej Norwida” jako ilustracje do poszczególnych wierszy. Dyplomy i
książki wręczono w Warszawie na uroczystości zorganizowanej z okazji 100 rocznicy urodzin C. Norwida. Krzysztof Mikołajewski wraz z nauczycielem plastyki Krystyną Wilczyńską
uczestniczyli w 3- dniowych uroczystościach.
 Krzysztof Mikołajewski, Karolina Zakrzewska i Bartłomiej
Dzieciątko wykonali pracę na wystawę zorganizowaną przez
Civitas Christiana w Słupsku z okazji Dni Kultury Chrześcijańskiej. Opiekun p. Krystyna Wilczyńska.
 Pierwsze miejsce w IV Konkursie Poezji Śpiewanej Szkół Katolickich (Olsztyn). Szkołę reprezentowali M. Lipner, M. Misztal,
D. Krawiec, M. Włodarski. Opiekun p. Lucyna Kwiatkowska

2002 rok.
 Utworzenie Katolickiego Gimnazjum.
 Wyjazd integracyjny gimnazjalistów do Ostrowca pod opieką p.
Lucyny Kwiatkowskiej
 Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Mateusza Włodarskiego.

 Monika Lipner laureatką ogólnopolskiego konkursu „8 Wspaniałych”.

2003 rok.
 Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Justyny Stelmachowskiej.

2004 rok.
 Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Mariusza Węgrzyna.

2005 rok.
 Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Małgorzaty Jarząbkowskiej.

2006 rok.
 Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Wiktora Gołgowskiego.
 ZSK zajął II miejsce w zawodach wędkarskich dla szkół gimnazjalnych.
Opiekun p. Piotr Sikorski
 Wyjazd na Forum Młodzieży Szkół Katolickich do Częstochowy.
Opiekun p. Agnieszka Jarząb
 Wyróżnienie dla Agaty Kowalczyk w konkursie "Szkoła moich
dziadków ";.
Opiekun p. Aleksandra Gałka
 Zabawy Mikołajkowe dla dzieci niepełnosprawnych, przygotowane przez uczniów ZSK.

2007 rok.
 Gerard Studziński i Hania Wrońska otrzymali wyróżnienie w
miejskim konkursie „X Muza - Mój pomysł na film " opiekun p.
Jolanta Jedlińska.
 II miejsce Moniki Grzechnik i III miejsce Martyny Gierszewskiej
w konkursie twórczości Karola Wojtyły.
 Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Wiktora Gołgowskiego.
 Wyjazd integracyjny do Ostrowca klas I gimnazjum i I liceum.
 Mikołajki w szpitalu-nasi uczniowie odwiedzili małych pacjentów.

2008 rok.
 Wyróżnienie dla Marcina Kusia w konkursie plastycznym na
plakat „ Jedność w różnorodności”.

Marcin Kuś podczas odbioru nagrody.

 Festyn parafialny współprzygotowany przez ZSK.
 Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Doroty Słomian.
 Dni Kultury Chrześcijańskiej - spotkanie z poetą Maciejem Michalskim i gitarzystą Janem Oberbekiem.

2009 rok.
 Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Ryszarda Trzaskawki.
 Naszej szkole przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu - „Nie tylko dla orłów - zajęcia dla uczniów mających problemy z nauką i uzdolnionych"
Realizacja projektu rozpoczęła się 01.08.2009r. i trwała dwa
lata. Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w
kwocie 321 215,60 zł.

W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia:
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
 z matematyki w kl. I-II gimnazjum

 z matematyki w kl. I-II liceum
 geografii i biologii w kl. I-III gimnazjum
 fizyki i chemii w klasie I-III gimnazjum
Zajęcia specjalistyczne:
 z języka angielskiego dla uczniów kl. I-III gimnazjum
 z języka niemieckiego dla uczniów kl. I-III gimnazjum,
 z języka angielskiego dla uczniów kl. I-III liceum,
 z języka niemieckiego dla uczniów kl. I-III liceum
Koła zainteresowań
 koło fizyka z astronomią
 koło filmowe
 koło dziennikarsko-informatyczne
 Pani Joanna Sikorska przygotowała Katarzynę Suśniak i Justynę Kaszowską do I Miejskiej - Powiatowej Olimpiady Wiedzy o
HIV AIDS dla szkół gimnazjalnych
 Klaudia Medwid zajęła I miejsce w kategorii solistów w I Wojewódzkim konkursie kolęd i utworów świątecznych „Narodzenia czas”.
Opiekun: p. D. Duraj
 Wyróżnienie w XII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym
" Ludzie Ludziom zgotowali ten los" dla Pauli Nowak.

2010 rok.
 Mikołaj Mrozowski – został finalistą konkursu wojewódzkiego
z historii. Opiekun p. M. Maksimowicz
 Spotkanie z panią nadkomisarz Elwirą Lelental – profilaktyka
uzależnień „Dopalaczom STOP!”

 Zespół „Largo” zajął III miejsce w II Wojewódzkim konkursie
piosenki młodzieżowej „Barwy piosenki”. Opiekun: p. Dorota
Duraj
 Ryszard Trzaskawka i Wojciech Walendziak - III miejsce w wojewódzkich eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół
Ponadgimnazjalnych "Polska w NATO".
Opiekun: p. Marzena Maksimowicz
 Katarzyna Wrońska zajęła I miejsce w kategorii klas gimnazjalnych w XVIII Konkursie Literackim dla uczniów województwa pomorskiego.
 Klub Wolontariusza rozpoczął działalność „Helping Hand”
pod opieka Karoliny Bogdanowicz
 Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Ryszarda Trzaskawki.

 Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego - Karol
Bednarek, przygotowała p. Urszula Borysewicz

 Finalistka Wojewódzkiego Konkursu z Historii dla uczniów
gimnazjum - Katarzyna Suśniak, przygotowywała p. Marzena
Maksimowicz
 Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla
uczniów gimnazjum - Katarzyna Suśniak, przygotowała p.
Agnieszka Jarząb

2011 rok.
 Spotkanie z księdzem Biskupem Krzysztofem Zadarko
 Wizyta posła RP na Sejm – Zbigniewa Konwińskiego na zajęciach koła historycznego zorganizowana przez nauczyciela historii Marzenę Maksimowicz.

 Kwesty na rzecz słupskiego hospicjum " Wspieramy Nasze Hospicjum "

 I miejsce dla Karola Mielniczuka w międzygimnazjalnym konkursie „ Młodzież bez uzależnień”. Opiekun p. Joanna Sikorska
 Anna Banaszkiewicz zajęła IV miejsce w III Miejsko – Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS. Opiekun p. Ewa Tomaszewska.
 Udział naszej młodzieży na Forum Szkół Katolickich w Częstochowie

W drodze do Częstochowy odwiedziliśmy Licheń

2012 rok.
 Wyróżnienie w XI Konkursie Poezji Niemieckojęzycznej dla
Aleksandry Gierszewskiej i Aleksandry Tandeckiej.

 Mikołaj Stroziński zajął I miejsce w II Miejskim Konkursie Ortograficznym. Opiekun p. Jolanta Jedlińska.
 W Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Diecezji KoszalińskoKołobrzeskiej Natalia Piatczyc zajęła I miejsce, a Paweł Suśniak
II miejsce.
 Wizyta koszykarzy Energa-Czarni w naszej szkole.
 W IX edycji międzyszkolnego konkursu internetowego „Czy
znasz swoje miasto?” Mikołaj Stroziński zajął I miejsce. Opiekun p. Marzena Maksimowicz.
 II miejsce na XXIII Festiwalu Pieśni Religijnej w kategorii „zespoły wokalne 13-16 lat” zdobyli: K. Medwid, K. Murawiejko, E.
Mielniczuk i A. Witek.
 Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Dominiki Klaudii Kostrubiec.
 Centralna Komisja Edukacyjna zbadała przyrost wiedzy
uczniów we wszystkich gimnazjach. Ranking szkół powstał na
podstawie tzw. Edukacyjnej Wartości Dodanej zdaniem specjalistów to najbardziej obiektywna metoda mierzenia jakości nauczania i postępów uczniów każdej ze szkół. System obliczania
EWD polega na porównaniu indywidualnych wyników sprawdzianu szóstoklasisty w szkole podstawowej z egzaminem
gimnazjalnym, pozwalając ocenić ewaluację pracy gimnazjum,
czyli określić postęp w zdobywaniu wiedzy i umiejętności u
grupy uczniów poprzez zestawienie tego z czym przyszli do
szkoły, z wynikami, z jakimi ja opuszczają. Wśród 12 słupskich
gimnazjów Katolickie Gimnazjum plasuje się: na 3 miejscu
(wskaźnik matematyczno- przyrodniczy), na 4 miejscu
(wskaźnik humanistyczny).Źródło: ranking EWD polskich gimnazjów opracowany przez CKE - Głos Pomorza 22.11.2012

 Anna Banaszkiewicz zajęła II miejsce w IV Miejsko – Powiatowej Olimpiadzie z wiedzy o HIV/AIDS.
Opiekun p. Ewa Tomaszewska.

AD 2013

Wspomnienia
dyrektorów szkoły….

Wspomnienia dyrektor Marii Ramult
Pomysł utworzenia Katolickiego Liceum narodził się po przeczytaniu
w "Głosie Pomorza" artykułu o powstaniu szkoły katolickiej w Koszalinie. Od tej pory moim największym marzeniem było utworzenie siostrzanej szkoły w Słupsku. Spotkałam się z księdzem Janem Ratajemproboszczem parafii pod wezwaniem Maksymiliana Kolbe, by uzgodnić możliwość utworzenia Katolickiego Liceum przy tej parafii. Pragnę
podkreślić, że szkoła katolicka w Słupsku nie powstałaby, gdyby nie
decyzja, zaangażowanie i wysiłek ks. J. Rataja.
Z perspektywy lat stwierdzam, że nie pamiętam jakiś szczególnych
trudności w chwili zakładania szkoły. Bardzo pomogli nam: ksiądz
proboszcz parafii Św. Ducha w Koszalinie i jednocześnie dyrektor
szkoły Kazimierz Bednarski oraz pani dyrektor Bożena Stramik i dyrektor Barbara Gęgotek a także dyrektor szkoły katolickiej w Chojnicach pani Marianna Ziarno. To dzięki ich pomocy można było ułożyć
statut i inne dokumenty stanowiące zasadę funkcjonowania szkoły.
Słowa podziękowania kieruję do tych, których wspomniałam i do tych,
których nie wymieniłam z imienia i nazwiska, a również pomogli w
tworzeniu Katolickiego Liceum w Słupsku. Bardzo dziękuję za pomoc i
okazane serce wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania.
Miejscem, w którym mieści się obecnie szkoła są byłe salki katechetyczne. Budynek wymagał jednak adaptacji do szkolnych wymogów.
Ksiądz dyrektor Jan Rataj podjął się remontu sal, szczególnie tych na
piętrze i w niedługim czasie stały się gabinetami lekcyjnymi. Dzięki
połączonym wysiłkom, księdza dyrektora Rataja i moim mogliśmy w
roku szkolnym 1992\1993 przyjąć uczniów do dwóch klas Katolickiego Liceum w Słupsku.
Kompletowanie kadry nie było łatwym zadaniem, gdyż tak, jak młodzież tej szkoły, tak i nauczyciele musieli być praktykami wiary, po to
by tę wiarę zakrzewiać w młodym pokoleniu. Tego zadania podjał się
ksiądz dyrektor. Chętnie wspierałam księdza proboszcza w tych trudnych decyzjach. Największym problemem był jednak fakt, że nauczyciele ze względu na niemożność uzyskania w naszej szkole pełnego
etatu zatrudnieni byli innych szkołach. Jednak nawet ten problem nie
stanowił przeszkody i mimo, iż byli "dochodzący" to, doskonale rozumieli się z młodzieżą i świetnie tworzyli klimat szkoły katolickiej.

Założeniem szkoły, które przyświecały mi w jej tworzeniu było wychowanie młodzieży w duchu chrześcijańskich wartości. Wierzyłam,
że będzie to inna szkoła, wśród słupskich szkół! Marzyłam, by była to
szkoła elitarna, która zwraca uwagę nie tylko na osiągnięcia uczniów
ale także na wychowanie młodzieży i pomoc rodzicom w trudnym
okresie dorastania. Dowodem na to, że wierzyłam w wartości promowane przez szkołę jest fakt, że posłałam do Katolickiego Liceum swojego syna.
Patrząc z perspektywy lat stwierdzam, że w szkole pracowało mi się
bardzo dobrze. Lubię młodzież i tę pracę uważam za najlepsze lata
mojego życia. Oczywiście były problemy mniejsze i większe, jednak
zawsze udawało mi się je pokonać. Szkoła budziła zaufanie wśród rodziców i akceptację wśród uczniów, co mnie bardzo cieszyło!

Wspomnienia dyrektora ks. Mariana Subocza
Dyrektorem Katolickiego Liceum im. św. Marka w Słupsku zostałem 1
września 2001r.
Już będąc w Brukseli, obserwowałem gwałtowne przemiany kulturalne na świecie, wpływające na zachowanie młodzieży, rozpad więzi rodzinnych, rodzący się bunt, niepokój i strach przed przyszłością. Wiedziałem, że szkoła katolicka powinna pełnić misję wychowawczą. W
wychowaniu młodych ludzi nie można pominąć domu rodzinnego,
przekazywania chrześcijańskiej wizji świata i człowieka.
W mojej koncepcji szkoła katolicka ma być widoczna w parafii,
mieście, w arkana wiedzy uczniów powinni wprowadzać zaangażowani nauczyciele, lubiący młodzież, poświęcający jej nie tylko czas
spędzony na zajęciach lekcyjnych. Nauczyciele katolickiej szkoły są
świadkami Chrystusa, często nazywałem ich „białymi męczennikami”.
Proces wychowawczy w szkole ma opierać się na osobowej relacji nauczyciela i ucznia oraz na świadectwie życia dawanym uczniom przez
nauczycieli. Chcąc poprawić sytuację finansową szkoły zgodziłem się,
aby w 2002 roku utworzono Zespół Szkół Katolickich w Słupsku, w
skład którego wchodziły: liceum i gimnazjum. Wprowadziłem jednolity strój ucznia, który obowiązuje do dziś. Ma wymiar wychowawczy,
pomaga w zachowaniu dyscypliny i skromności, jednoczy wspólnotę
oraz uczy solidarności niezależnie od warunków materialnych. Czyniłem starania, by szkoła, której organem prowadzącym była parafia,
uzyskała status placówki publicznej. Otrzymałem od władz miasta decyzję odmowną.
Innym zadaniem, jakie sobie wyznaczyłem, to była dbałość o
formację uczniów i nauczycieli. Sądzę, że ścisła współpraca z Radą
Szkół Katolickich w Warszawie, warsztaty dla nauczycieli, rekolekcje
adwentowe i wielkopostne przyniosły pożądane owoce.
Mając nadzieję na poprawę sytuacji finansowej szkoły, wzbogacenie oferty dydaktycznej, w 2004 roku powierzyłem stanowisko dyrektora p. Lucynie Kwiatkowskiej i wicedyrektora p. Elżbiecie Leśniak.
Gdy patrzę wstecz, na swą pracę w ZSK w Słupsku to jestem szczęśliwy, że udało mi się pomóc szkole w bardzo trudnym dla niej okresie.
Cieszę się, że podjąłem trafne decyzje, by szkoła mogła się rozwijać,
mieć szczególne miejsce w słupskiej oświacie.

Wspomnienia dyrektor Lucyny Kwiatkowskiej
Propozycję pracy nauczyciela języka polskiego w Katolickim Liceum
im. św. Marka w Słupsku otrzymałam w 1992r. od ks. Jana Rataja nieoczekiwanie.
Pierwszą pracę rozpoczęłam w Szkole Podstawowej nr 15 w Słupsku
w 1984r. jako polonistka. Nie wyobrażałam sobie, że przyjdzie mi się
żegnać z placówką, z którą identyfikowałam się, lubiłam swoją pracę i
młodzież.
Jeden telefon księdza Rataja wiele zmienił w moim życiu zawodowym.
Praca w liceum katolickim byłą dla mnie nowym wyzwaniem, podjęłam decyzję, której nigdy nie żałowałam.
W mało licznych klasach mogłam pracować metodami aktywnymi,
wszystkie działania koncentrować na wszechstronny rozwój uczniów,
ich sukcesy, rozwijać zainteresowania humanistyczne. Bardzo miło
wspominam pracę z młodzieżą zaangażowaną w „ Kawiarenkę Literacką”, która funkcjonowała od 1992r. do 2002r. W mojej pamięci zapisali się uczniowie, którzy recytacją, śpiewem, grą na instrumentach
muzycznych dostarczali słuchaczom wielu wzruszających przeżyć. Należeli do nich: Anna Matias, Agnieszka Trzeciak, Marcin Osowski, Paweł Duda, Jarek Falęcki, Marek Krajewski, Robert Kozłowicz, Mateusz
Włodarski, Darek Krawiec, Monika Lipner, Milena Misztal … . To oni
tworzyli programy artystyczne uświetniające szkolne uroczystości
oraz zaistnieli na Ogólnopolskim Konkursie Poezji śpiewanej w Olsztynie. Młodych artystów wspierał ks. J. Rataj.
W roku 2004 otrzymałam od księdza Mariana Subocza- proboszcza
parafii św. M. Kolbe w Słupsku propozycję objęcia stanowiska dyrektora Katolickiego Liceum im. św. Marka w Słupsku.
Propozycję przyjęłam, wiedząc, że trudno będzie mi godzić pracę nauczyciela języka polskiego z zarządzaniem szkołą. Jednak nie zrezygnowałam ani z pracy wychowawczej, ani z prowadzenia lekcji języka
ojczystego. Sądzę, że pracując z młodymi ludźmi na lekcjach, czerpię
największą satysfakcję z pracy w szkole, mam z nimi dobry kontakt i
mogę dokonywać ewaluacji pracy nauczyciela przedmiotu i dyrektora
szkoły.

Chcąc dobrze kierować szkołą, ukończyłam Studia Podyplomowe w
zakresie Organizacji i Zarządzania „ Menadżer w Oświacie” w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno- Menedżerskiej „ Milenium”
We współpracy z ks. Marianem . Suboczem, p. Elżbietą Leśniak w
2002r. utworzyłam klasy gimnazjalne, które poszerzyły ofertę edukacyjną szkoły. Od tego roku szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół Katolickich w Słupsku.
Dzięki unijnemu projektowi „ Nie tylko dla orłów”- zajęcia dla uczniów
mających problemy w nauce i uzdolnionych szkoła w latach 20092011 pozyskała kwotę 321 215,60 zł. Oprócz zajęć dydaktyczno- wychowawczych nauczyciele prowadzili zajęcia fakultatywne przygotowujące uczniów do egzaminów: gimnazjalnego i maturalnego, specjalistyczne z języków obcych i koła zainteresowań. Pozyskane środki finansowe pozwoliły zatrudnić psychologa, który prowadził zajęcia
warsztatowe i szkolenia dla rodziców. Pracownie przedmiotowe
wzbogacono o nowoczesne pomoce naukowe, które czynią zajęcia ciekawszymi.
Z pewnością cieszy ranking EWD polskich gimnazjów opracowany
przez CKE w Warszawie, z którego wynika, że jesteśmy szkołą sukcesu.
„ Głos Pomorza” 22.11.2012r. Wśród 12 słupskich gimnazjów Katolickie Gimnazjum plasuje się n a3 miejscu ( wskaźnik matematycznoprzyrodniczy), na 4 miejscu ( wskaźnik humanistyczny).
Staram się zarządzać pracą nauczycieli- swoich kolegów i koleżanekw taki sposób, by pamiętać, że dyrektorem się bywa, w codziennej
pracy stosuję myśl J. Pawła II” Musicie od siebie wymagać, choćby inni
od was nie wymagali”.
Pragnę podziękować wszystkim, których spotkałam na swej zawodowej drodze.
Jestem wdzięczna ks. J. Ratajowi za propozycję pracy nauczyciela języka polskiego w katolickiej szkole.
Księdzu Marianowi Suboczowi za zaufanie i powierzenie stanowiska
dyrektora szkoły.
Szanuję rodziców, którym nie zabrakło odwagi, by powierzyć swe
dzieci katolickiej szkole.
Dziękuję uczniom za inspirację do pracy, za to, że są wymagający, za
wybór szkoły, która może pomóc im w drodze do nieba.
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Wspomnienia
nauczycieli szkoły….

Wspomnienia Elżbiety Leśniak
Z okazji tak wspaniałej, bo już 20’ej rocznicy naszego „Katolika” poproszono mnie o napisanie kilku słów wspomnień. Długo zastanawiałam się nad tym i doszłam do wniosku, jak bardzo trudno jest mi, nauczycielowi matematyki ująć 20 lat życia zawodowego w kilku zdaniach. Boję się, że moje słowa będą zbyt płytkie, a opisane emocje nie
oddadzą atmosfery i warunków pracy z koleżankami i kolegami, porażek i sukcesów w pracy z uczniami, z jakimi przyszło mi pracować w
ciągu tych 20’tu długich lat. Dlatego, jako umysł ścisły, nienawykły do
kwiecistego wyrażania swoich uczuć ograniczę się do kilku zdań.
Słowa Jana Pawła II „Musicie od siebie wymagać nawet wtedy, gdyby
inni od was nie wymagali” były i są dla mnie wyznacznikiem postępowania w życiu codziennym. W moim rodzinnym mieście od dwóch dekad istnieje Szkoła, dla której także powyższe słowa były i są siłą napędową. Siłą, dzięki której wierzymy, że to, co z grupą ludzi pracujących w Katoliku robimy jest potrzebne i ważne dla uczniów, ich rodziców i nas samych. Moje liczne wspomnienia związane ze Szkołą są
zbieżne z doświadczeniami wielu ludzi, tych młodych i tych trochę
starszych, a uporządkowane mogłyby stanowić zbiorową fotografię
bardzo dużej grupy ludzi, która z dzisiejszą Jubilatką związała swoje
lata szkolne i część życia zawodowego.

Wspomnienia ks. Jacka Maszkowskiego
W Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marka w Słupsku
pracowałem jako katecheta tylko rok. Była to jedna z ostatnich decyzji
przechodzącego do innej parafii ks. proboszcza Jana Rataja. Przyznam,
że na początku byłem zaskoczony tą decyzją, bo to przecież liceum katolickie. Dreszczyku emocji dostarczyła mi pani Dyrektor Maria Ramult, kiedy oznajmiła, że mam zostać wychowawcą klasy maturalnej IV b. Kiedy patrzę z perspektywy lat na ten rok, to wydaje mi się on
bardzo dobry i owocny. Ze swoją klasą nawiązałem doskonały kontakt
i mimo, iż była to grupa dość oryginalna fajnie mi się z nimi pracowa-

ło. Organizowaliśmy różne imprezy, spotkania. Odważyłem się z nimi i
panią Krystyną pojechać na biwak. Do dziś pamiętam wieczorne ognisko przy ... świeczce, ponieważ nikt wcześniej nie wpadł na pomysł,
aby przygotować drewno. Miło jest, gdy dawni uczniowie pamiętają.
Kiedy już dorośli i zaczęli zakładać rodziny niektórym asystowałem
przy zawarciu sakramentu małżeństwa - Marcinowi, Radkowi, Dominikowi. Cieszy mnie, że ks. diakon Paweł Ostrowski przyjmie niedługo
święcenia kapłańskie. Niestety musiałem również pochować jedną z
uczennic Adę. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. Sytuacji i przygód w KLO było sporo. Nigdy nie zapomnę wyjazdu z dwojgiem
uczniów na ogólnopolski konkurs biblijny do Warszawy. Tak żeśmy
się zagapili, że zamiast wysiąść na dworcu Warszawa Wschodnia, wysiedliśmy w ... Zawierciu. Bardzo miło wspominam kontakt z pracownikami szkoły i to nie tylko z nauczycielami. Wspólne grille, spotkania,
wyjazdy - och dużo się działo. Jak tu nie pamiętać pani Halinki, o której
zawsze mówiłem, że jest drugą dyrektorką szkoły. Fajnie było. Z niektórymi nauczycielami i pracownikami szkoły utrzymywałem kontakt
jeszcze przez wiele lat. Bogu dziękuję za ten rok doświadczenia i
wspólnej pracy dla dobra młodzieży. Cieszę się, że w tym roku liceum
obchodzi swój jubileusz. Życzę dalszych sukcesów i owocnej pracy w
kształtowaniu młodych pokoleń.

Wspomnienia ks. Jarosława Kwietnia
Próg Szkoły przekroczyłem po raz pierwszy pod koniec sierpnia 2002
roku, by podjąć zadanie katechety i opiekuna duchowego młodzieży.
Byłem wtedy zaledwie trzymiesięcznym kapłanem... Wszystko było
dla mnie nowe. Praca w szkole też. Nie ukrywam, że miałem swoje
obawy. Jednak zarówno grono pedagogiczne jak i młodzież szybko
mnie “oswoili”. Rzeczywiście udało się nam przeżyć wspólnie wiele
ciekawych i pięknych momentów. Tak było przez dwa lata mojej posługi w szkole. Do dziś zachowuję bardzo miłe wspomnienie dobrych
chwil i tylu życzliwych osób!

Wspomnienia Macieja Szłapki
Bardzo sobie cenie cały okres mojej pracy w dawnym Liceum Katolickim, a obecnie w Zespole Szkół Katolickich, gdyż miałem i mam szczęście pracować w gronie wyjątkowo sympatycznych koleżanek i kolegów, prawdziwych pasjonatów swej pracy, tworzących wspaniałą, rodzinną atmosferę. Bardzo wiele zawdzięczam moim starszych stażem
współpracownikom i dyrekcji, profesjonalistom w dziedzinie nauczania, gdyż to od nich mogłem się wiele nauczyć, jako młody i początkujący nauczyciel. Miło i z pewną tęsknotą wspominam początki Liceum
Katolickiego. Jeśli ktoś spyta mnie, co najbardziej utkwiło mi w pamięci z początków naszej szkoły, to z pewnością będzie to kilka wątków.
Po pierwsze bardzo rodzinna atmosfera, którą tworzyła niewielka
grupa pierwszych uczniów i nauczycieli. Po drugie wspólne rekolekcje
wyjazdowe, które z jednej strony były szansą na bliższe poznanie się i
miłe spędzenie czasu, ale co najważniejsze pozwalały na spotkanie z
Bogiem, Jego poznanie oraz zaproszenie do wspólnej wędrówki przez
życie. Tym, co bardzo utkwiło mi w pamięci i czego mi trochę brakuje,
to prawdziwa uczta duchowa, jaką było uczestnictwo w mistrzowsko
przygotowanych cyklicznych spotkaniach w kawiarence literackiej.
Skłaniały one do głębokiej refleksji nad sobą, życiem, dostarczały wielu wzruszeń, ale z drugiej strony rozświetlały szarości codziennego
życia. Myślę, że nasza szkoła jest idealnym miejscem dla każdego, kto
poszukuje swojej drogi w życiu.
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Wspomnienia
uczniów szkoły….

Wspomnienia Mileny Misztal
Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Dostrzeganie czasu jest cudownym darem dojrzałości, skłania do wspomnień,
refleksji i kreślenia planów na przyszłość. To nie był łatwy czas.
Najtrudniejszy okres w moim życiu, do którego zaliczam dojrzewanie,
przypadł właśnie na czasy liceum. Buntowałam się. Szukałam swojego
kształtu, formy. Rozglądałam się za przyjaciółmi i miłością. Potrzebowałam zrozumienia. Dorośli przestali wydawać się mądrzy, a to przecież oni kierowali moim życiem. Walczyłam z nimi. Nie wiedziałam
jeszcze wtedy, że ukojenie znajdę w sztuce.
W domu nie było książek, płyt z muzyką, czy też filmów. Moi kochani
rodzice dużo pracowali, ojca nie było w domu. Rodzice nie chodzili ze
mną do kina.
W liceum, za namową mojej drogiej polonistki Pani Lucyny Kwiatkowskiej, zaczęłam uczęszczać na zajęcia literackie. „Kawiarenka literacka”
skupiała młodzież, która interesowała się poezją, muzyką i teatrem.
Pod okiem Pani L. Kwiatkowskiej, przygotowywaliśmy przedstawienia
teatralne, organizowaliśmy wieczory poezji, graliśmy na gitarze, śpiewaliśmy. Po raz pierwszy zobaczyłam, że sztuka odpowiada na większość dręczących mnie pytań, stawia kolejne – równie istotne. Łagodzi
także obyczaje.
Tradycją Szkoły był również Dyskusyjny Klub Filmowy. Raz w miesiącu chodziliśmy do Młodzieżowego Centrum Kultury na projekcje ambitnych filmów. Pisaliśmy recenzje, dyskutowaliśmy. Film był jedynie
pretekstem, by wywołać istotne dla nas, młodzieży, tematy.
Rozkochana w sztuce
Szukałam kierunku studiów, który miał pogłębić zdobytą w Szkole
wiedzę. Wybrałam polonistykę na Uniwersytecie Szczecińskim, następnie realizację obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografię w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej im. Leona Schillera w Łodzi. Oba
kierunki ukończyłam z wyróżnieniem.
Przez kilka lat pracowałam w Telewizji Polskiej, realizując reportaże i
filmy dokumentalne. Premiera filmu dokumentalnego Była w moim
życiu solidarność (2010) z okazji 30. rocznicy wybuchu Solidarności,
zrealizowanego dla Europejskiego Centrum Solidarności, emitowane-

go w TVP Gdańsk oraz TVP Info, którego jestem współreżyserem, miała miejsce w Kinie Kameralnym w Gdańsku. Dzięki temu projektowi
miałam przyjemność rozmawiać m.in.: z prezydentem Vaclavem Havlem, prezydentem Lechem Wałęsą. Otrzymałam również Stypendium
Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury w roku
2009.
Od kilku lat uczę również języka polskiego w Gimnazjum nr 2 im. Jana
Heweliusza
w Gdańsku. Prowadzę koło filmowo-dziennikarskie, którego jestem
pomysłodawczynią. Piszę artykuły do Gazety Kaszubskiej, jestem
również rzecznikiem prasowym Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku.
Wszystko zaczęło się w Szkole.
Miałam wielkie szczęście, że spotkałam na swojej życiowej drodze nauczyciela-pedagoga, który wprowadził mnie do magicznego świata literatury i filmu. Kogoś, kto rozumiał problemy z jakimi musi uporać
się młody człowiek. Kto zapalał swoją wiedzą i wrażliwością artystyczną, bo przecież: „Kto chce innych zapalać, musi sam płonąć, musi
mieć temperaturę wrzenia miłości” (ks. Ignacy Posadzy). Pani Dyrektor Lucyna Kwiatkowska z całą pewnością zalicza się do tych pedagogów, którzy tę temperaturę utrzymują.
Z wyrazami wdzięczności, Milena Misztal

Wspomnienia Ryszarda Trzaskawki
Wybór Katolickiego Liceum im. św. Marka w Słupsku, spośród wielu
tradycyjnych szkół, nie stwarzał dla mnie żadnych wątpliwości. Znając
swoje zainteresowania, aspiracje oraz wnioski wyciągnięte z dotychczasowych doświadczeń, od początku pokładałem głęboką nadzieję w
wartościach tego liceum. Marzyłem o realizacji moich oczekiwań
względem tej placówki edukacyjnej i nie zawiodłem się. W moim
przypadku podjęcie nauki wiązało się również z odwagą i zaufaniem, z
uwagi na zmianę miejsca zamieszkania. Otoczenie, społeczność, opinia
o szkole były mi zupełnie nieznane. Jednak po trzyletnim pobycie jednoznacznie mogę stwierdzić, że był to naprawdę dobry wybór.

Po ukończeniu gimnazjum w moim rodzinnym mieście – Gnieźnie, pragnąłem uczyć się w szkole, która zapewni bezpośredni i częsty
kontakt ucznia z nauczycielem w wymiarze przedmiotowym ale również pozalekcyjnym, małą liczbę uczniów oraz stworzy warunki do codziennego praktykowania życia duchowego korelującego z płaszczyzną edukacyjną. Powyższe trzy priorytety w połączeniu z dynamiką
nauczania dostosowaną do tempa pracy licealisty, w moim przekonaniu, były optymalnymi warunkami do harmonijnego wzrostu człowieczeństwa, niezbędnego w dorosłym życiu.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji, uczestniczyłem w życiu szkoły,
poprzez przeglądanie stronie internetowej. W ten sposób mogłem zorientować się, co dla Katolickiego Liceum w życiu codziennym jest
ważne, co stanowi fundament przedsięwzięć kulturalnych, intelektualnych oraz historycznych. Nieodzowną pomocą stali się również kapłani posługujący w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Słupsku,
przy której funkcjonuje szkoła. Opinie i doświadczenia duchowieństwa były jednym z autorytatywnych argumentów, warunkujących
mój wybór.
W 2008 roku oficjalnie rozpocząłem wędrówkę w „nieznane” z Katolickim Liceum im. św. Marka w Słupsku. Proces akomodacji, poprzedzony wyjazdem integracyjnym do Ostrowca, zakończył się bardzo
szybko. Przyjazna i rodzinna atmosfera pozwoliły na kształtowanie się
mojej osoby w wymiarze: ludzkim, intelektualnym i religijnym. Każdego dnia podejmowałem z radością naukę życia i zdobywanie wiedzy,
które gwarantuje ta szkoła. W sposób szczególny pragnę podkreślić, że
Katolickie Liceum jest nie tylko szkołą opartą na regulaminie, ale również miejscem spotkania człowieka z drugim człowiekiem. To przestrzeń, w której wzajemnie wychowywaliśmy się, by odważnie i konsekwentnie uczestniczyć w otaczającym nas świecie. Przejawiało się to
przez liczne spotkania z znamienitymi ludźmi m.in.: o. Karolem Meisnerem, którzy z wielką szczerością i otwartością dzielili się z nami
swoimi bogatymi doświadczeniami. Umiłowane przeze mnie życie kulturalne realizowało się dzięki edukacji filmowej i teatralnej w studyjnym kinie „Rejs” oraz Muzycznym Teatrze w Gdyni. Nade wszystko
nasza społeczność nie zapominała o przedstawieniach patriotyczno–
religijno–historycznych, które z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem wystawialiśmy, by kształtować swoją tożsamość narodową. Katolickie Liceum, jak już wspomniałem, formowało mnie w wymiarze

ludzkim. Grono pedagogiczne i w sposób szczególny dyrekcja: ksiądz
proboszcz doktor Jerzy Chęciński, pani magister Lucyna Kwiatkowska,
pani magister Elżbieta Leśniak obdarowali mnie wielkim zaufaniem.
Wielokrotnie dane było mi reprezentować szkołę na arenie krajowej –
Forum Młodzieży Szkół Katolickich w Częstochowie, lokalnych targach
edukacyjnych, konkursach czy „dniach otwartych” szkoły. Katolickie
Liceum troszczyło się także o mój indywidualny rozwój przez: szkolenie w zakresie mediacji rówieśniczej oraz spersonalizowany tok nauczania z wybranych przedmiotów.
Jest to fragment mojego życiorysu, który prezentuje się bardzo
efektownie. Niemniej jednak nie zrealizowałoby się to wszystko, gdyby nie obecność Katolickiego Liceum w moim życiu i osób z nim związanych. Krótki okres po ukończeniu szkoły średniej pozwala mi na podzielenie się tak owocnym świadectwem na jej temat. Jednoznacznie
potwierdza to wielką rolę, jaką odgrywa szkoła w życiu abiturienta po
jej ukończeniu.

Wspomnienia Magdaleny Jedynak
Urodziłam się i wychowałam w Słupsku. Moją edukację rozpoczęłam
w przedszkolu znajdującym się obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku. W związku z tym, że byłam wybrednym dzieckiem i nie podobało mi się tam, rodzice przenieśli mnie do przedszkola nr 3 przy ulicy Zygmunta Augusta. Stamtąd w roku 1999 trafiłam do
Szkoły Podstawowej nr 10 im. Polonii w Słupsku. Muszę przyznać, że
nie było to sześć najlepszych lat mojego życia. Miałam mnóstwo wzlotów i upadków ze znajomymi. Tam też nauczyłam się, że nie warto jest
się przejmować opiniami innych ludzi. Potrzebowałam odpoczynku od
złośliwości, dlatego gimnazjum stanęło pod znakiem zapytania.
Jako że ja, jak zresztą cała moja rodzina, jesteśmy ludźmi wierzącymi
postanowiliśmy, że warto byłoby postawić na szkołę katolicką. Z tego
co pamiętam, moi rodzice mieli dobry kontakt z ówczesnym proboszczem ks. Marianem Suboczem, dlatego zainteresowaliśmy się tym
gimnazjum. I tak w 2005 r. trafiłam do Zespołu Szkół Katolickich im.
św. Marka w Słupsku.

Dzisiaj z uśmiechem na twarzy wspominam, jak na początku przeszkadzały nam mundurki. Kiedy pozostałe moje koleżanki z innych
gimnazjów codziennie stroiły się do szkoły, ja po prostu zakładałam
koszulę, krawat, logo oraz czarny sweterek. Nie było problemu z porannym wyborem ubrania, jaki np. mam teraz.
Co będę miło wspominać? Przede wszystkim atmosferę. Nie było tak,
że starsze roczniki pomiatały młodszymi. Wręcz przeciwnie. Miałam
znajomych o rok, dwa, trzy, a nawet cztery lata starszych. Wszyscy
trzymaliśmy się razem. W związku z tym przerwy międzylekcyjne były
najprzyjemniejszą częścią dnia. Spotykaliśmy się w sklepiku na dole,
żeby porozmawiać i pośmiać się.
Zdecydowanie też w „Katoliku” nie brakowało mi dzwonków. Co
prawda na początku było to nie lada wyzwaniem dla nas, żeby przychodzić na czas na lekcje z przerw. Ale przystosowaliśmy się, potem
już nawet nie zwracaliśmy na to uwagi.
W gimnazjum bardzo zainteresowała mnie historia, dlatego wstąpiłam
do kółka historycznego. Tam pod przewodnictwem Pani Mgr Marzeny
Maksimowicz, która uczyła mnie historii, wystawialiśmy różnego rodzaju akademie z okazji świąt i jubileuszy. Lubiłam nasze spotkania,
próby. Muszę przyznać, że dzięki występom przed całą szkołą nabrałam pewności siebie. Ponadto przypuszczam, że to właśnie wtedy zdecydowałam jaki kierunek studiów wybiorę, który będzie w odpowiadał moim zainteresowaniom – i tak oto jestem na 2 roku prawa na
Uniwersytecie Gdańskim.
Prawie bym zapomniała! Myślę, że większość klasy przyznałaby mi rację, że zdecydowanie naszym najbardziej ulubionym przedmiotem była religia. Nie dlatego, że jesteśmy specjalnie religijni, ale dlatego, że
mieliśmy przyjemność poznać ks. Krzysztofa Witwickiego. Młody
ksiądz, zawsze uśmiechnięty, rzadko kiedy dał się prowokować naszemu zachowaniu. Był naprawdę miły i potrafił sobie zjednywać ludzi. Pamiętam, że miał gitarę, którą zabierał na lekcje do nas i grał, a
my staraliśmy się trafić w nuty piosenek.
Po zakończeniu gimnazjum bałam się, że nie będę potrafiła przestawić się na powrót do dużej szkoły, biorąc pod uwagę fakt, że Zespół
Szkół Katolickich im. św. Marka jest placówką kameralną, w której było głównie po jednej klasie na rok. Ale podołałam i tak dostałam się do
najlepszego liceum z Słupsku.

Nie żałuję tych trzech lat w „Katoliku”. Poznałam naprawdę świetnych
ludzi, z którymi mam kontakt do dzisiaj. Mieliśmy dobrą kadrę, której
zależało na uczniach i na tym, bym uczyło nam się jak najlepiej. Czego
chcieć więcej od gimnazjum ;)

Wspomnienia Magdaleny Boreckiej
Do Katolickiego Liceum przeniosłam się w trzeciej klasie. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o tej szkole, to historia z
pierwszego dnia nauki. Przyzwyczajona w poprzednim liceum, że jak
się człowiek zmęczy, to idzie do domu niezależnie od tego, ile lekcji
zostało, postanowiłam wdrożyć znany mi plan działania. Po kilku godzinach nie miałam już siły na dwa ostatnie języki polskie, wiec długo
nie myśląc postanowiłam się ,,urwać”... Nie zdążyłam dojść do domu
(mieszkałam niedaleko szkoły), gdy już w połowie drogi zadzwoniła
do mnie moja mama z pytaniem, gdzie jestem i dlaczego uciekłam ze
szkoły?... To były moje pierwsze i ostatnie wagary w ,,Katoliku”.
Naukę w Katolickim Liceum wspominam bardzo miło. Żałuję, że
trafiłam tam dopiero w przedmaturalnej klasie. Był to czas wytężonej
nauki, ale też ciekawych spotkań w gronie naprawdę fajnych ludzi.

Wspomnienia Doroty Słomian
Lata nauki spędzone w Zespole Szkół Katolickich wspominam
niezwykle miło. Zajęcia przebiegały w bardzo przyjemnej atmosferze.
Relacje z nauczycielami miały charakter partnerski. Istotnym walorem
szkoły było indywidualne podejście do każdego ucznia. Żaden problem indywidualny bądź klasowy nie był bagatelizowany – wspólnie
dążyliśmy do rozwiązywania wszelkich konfliktów. Zawsze mogliśmy
liczyć na wsparcie nauczycieli oraz dyrekcji – zarówno w kwestiach
związanych z nauką, jak i w sprawach indywidualnych. Szkoła ma niezwykłe podejście do ucznia, a jego dobro jest wartością priorytetową.
Dziś to doceniam.

Wspomnienia Mateusza Włodarskiego
W filmie pt. "Rozważni i romantyczni. Klub miłośników Jane Austen" pada zdanie, które warto moim zdaniem zapamiętać. Jedna z bohaterek, krytykowana przez przyjaciela za to, że wciąż jeszcze nie może zapomnieć o miłości rozpoczętej w liceum, które przecież tyle lat
temu się skończyło, odpowiada refleksyjnie: "Liceum się nigdy nie
kończy".
Mądrość tę można poszerzyć na cały okres szkoły, który przecież
jest nie tylko czasem zdobywania wiedzy, ale i matrycą sporej części
późniejszych wyborów, pierwodrukiem wielu przyjmowanych w życiu
postaw. Takie rozszerzenie nie zmienia jednak faktu, że to właśnie
szkołę średnią, która przypada na okres dorastania, pamięta się moim
zdaniem najlepiej.
Miałem wielkie szczęście, że moje wspomnienia związane są z
Katolickim Liceum im. św. Marka w Słupsku. Pobyt w tej szkole zapamiętam głównie dzięki wspaniałej atmosferze współtworzonej przez
uczniów i nauczycieli. Klasa licząca dwadzieścia osób była optymalnym środowiskiem zarówno dla nauki, jak i nawiązywania przyjaźni.
Dzięki swojej kameralności „katolik” w niczym nie przypominał bezdusznego molocha, w którym nauczyciel wciąż nie może zapamiętać
imion wszystkich uczniów. Czułem, że nauczyciele podchodzą jak najbardziej poważnie do prawdy o tym, iż każdy uczeń przynosi ze sobą
jedyną i niepowtarzalną historię swojego życia.
Wielkim atutem szkoły były istniejące za moich czasów wyjazdy począwszy od wyjazdu integracyjnego do Zakopanego, mającego miejsce pod koniec wakacji przed pierwszą klasą, poprzez wyjazdy na rekolekcje czy wycieczki zagraniczne.
Katolicki charakter liceum był czymś, co dodawało szkole duszy,
rodziło poczucie bezpieczeństwa, ale i stwarzało pole do dyskusji,
szukania odpowiedzi na nieoczywiste pytania.
Wszystko to sprawiło, że po dziesięciu latach od matury nie tylko
dobrze wspominam Katolickie Liceum św. Marka, ale także zawdzięczam mu wciąż żywe przyjaźnie oraz w pewnym stopniu wybór życiowego powołania. Dziś sam jestem bowiem nauczycielem w szkole o
profilu katolickim.

Wspomnienia Moniki Grzechnik
Kiedy myślę o trzech latach, które spędziłam w Katolickim Gimnazjum im. św. Marka w Słupsku, wspominam mnóstwo różnych rzeczy. Pamiętam przytulne sale zajęciowe i wąskie korytarze, pamiętam
rozmowy z rówieśnikami prowadzone podczas przerw i konsultowanie się z innymi w kwestii pracy domowej z polskiego czy matematyki.
Pamiętam uśmiechniętych nauczycieli, z których każdy miał nam coś
ciekawego do przekazania – zarówno jeśli chodzi o przedmiot, którego
uczył, jak i o cenną wiedzę o życiu. Pamiętam, jak rano z dumą zakładałam mundurek i wychodziłam do szkoły. Pamiętam wszystkie organizowane przez szkołę imprezy, jak choćby Amorki, podczas których
miałam okazję zatańczyć walca w pięknej, długiej sukni. Pamiętam
ponadto pozornie prozaiczne rzeczy, jak choćby drzewa iglaste rosnące na terenie szkoły, grę światła, odbijanego przez szyby stojącego
nieopodal kościoła, czy śmiech uczniów, rozbrzmiewający w ciepłe dni
na podwórku szkolnym.
Wszystko to, co wymieniłam, składało się na moje poczucie bezpieczeństwa i radość z tego, że chodzę właśnie do „katolika”, jak potocznie nazywało się szkołę w uczniowskim gronie. Chętnie przychodziłam na lekcje, wiedząc, że znajdę się wśród przyjaznych mi ludzi.
Owszem, czasem kłóciłam się z kolegami z klasy, ale zwykle po kilku
dniach żadne z nas już nie pamiętało, o co się posprzeczaliśmy. Jak
każdy uczeń bywałam zmęczona, zła czy nieprzygotowana, ale zawsze
na powrót znajdowałam w sobie siłę i motywację. Dzięki wspierającym nauczycielom wciąż tak samo chętnie angażowałam się w przygotowywanie przedstawień, zawsze z uśmiechem na ustach decydowałam się na udział w kolejnym konkursie.
Gdy myślę o gimnazjum, z perspektywy czasu, wiem, że gdybym
miała cofnąć się w tamte lata, znowu wybrałabym Katolickie Gimnazjum. W tej właśnie szkole zdobyłam rozległą wiedzę, a dzięki nabytemu w niej doświadczeniu sprecyzowałam swoje cele i ukształtowałam hierarchię wartości. Dlatego do wspomnień o moim gimnazjum
zawsze będę się uśmiechać.

Wspomnienia Wojciecha Walendziaka
Czas spędzony w Gimnazjum i Liceum katolickim w Słupsku był niezwykle interesującym okresem w moim życiu. Wiążą się z nim liczne
wspaniałe wspomnienia. Był to czas intensywnej nauki, ale znacznie
silniej niż edukacyjne zmagania zapisali się w mojej pamięci przyjaciele ze szkolnej ławki. Szczególne wspomnienia łączą się z udziałem w
konkursach o tematyce historycznej. Miałem zaszczyt być członkiem
reprezentacji naszej szkoły, która zajęła trzecie miejsce w konkursie
wiedzy o NATO, który odbył się w Gdyni. Bardzo ciepło wspominam
wielką życzliwość nauczycieli, do których zawsze i w każdej sprawie
można się było zwrócić o pomoc i zawsze byli gotowi poświęcić swój
czas dla uczniów. Pamiętam również surowe wymagania stawiane
nam przez wielu pedagogów, ale z perspektywy czasu doceniam tę surowość. Szczególnym momentem w każdym roku szkolnym były wigilie klasowe, tworzące niezapomnianą atmosferę i poczucie wspólnoty
szkolnej społeczności. Najsilniej zapisało się jednak w mojej pamięci
ostatnie zakończenie roku szkolnego w ostatniej klasie liceum i czas
egzaminów maturalnych. W okresie tym czułem, że zamykam pewien
bardzo ważny rozdział życia.
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Obecni uczniowie
o szkole

Moim zdaniem w szkole panuje miła atmosfera. Starsi uczniowie
nie wywyższają się, ani nie dokuczają tym młodszym. Nauczyciele są
mili, panuje między nimi, a nami – uczniami więź przyjaźni. Uczniów w
tej szkole jest mało, ale dzięki temu wszyscy się znają. Odkąd chodzę
do tej szkoły, to nie zauważyłem żadnych wad, naprawdę warto wybrać tę szkołę!
Kamil Król

Atmosfera w tej szkole jest niewiarygodnie przyjemna. Wszyscy
– nawet licealiści, zagadywali do nas –„pierwszaków” i opowiadali o
szkole, nauczycielach. Jestem bardzo zadowolona z wyboru szkoły.
Kornelia Nowińska

Zostałem w tej szkole, ponieważ po trzech latach nauki w gimnazjum stwierdziłem, iż będzie to najodpowiedniejsza szkoła dla mnie.
Dobre podejście nauczycieli, ich wyrozumiałość, mała liczba osób w
klasie i ogólna atmosfera, jaka panuje w szkole sprawiają, że czuję się
tu dobrze.
Dawid Brilowski

Zostałam w tej szkole, ponieważ odpowiadają mi wartości, jakie
promuje. Mają tu miejsce sympatyczne stosunki między nauczycielami
a uczniami. Klasy są nieliczne, co pozwala na niemalże indywidualne
dotarcie do ucznia.
Emilia Mielniczuk

Zostałem w tej szkole, ponieważ jest w niej bardzo miła atmosfera. Nauczyciele mają bardzo dobre podejście do ucznia. Plusem tej
szkoły jest bezpośredni kontakt nauczycieli i dyrekcji z rodzicami- nie
tylko podczas zebrań. Mała liczba uczniów w klasie poprawia komfort
lekcji, można więcej z niej zrozumieć i zapamiętać.
Paweł Karkusiewicz

Ciepła atmosfera, sprawiedliwi nauczyciele i mili uczniowie –
wiele czynników wpłynęło na moją decyzję o pozostaniu w tej szkole.
Czuję się tu dobrze i mam możliwość rozwijania swoich zainteresowań w małym gronie. Ani przez chwilę nie wahałam się, czy pozostać
w „Katoliku”. Szkoła oferuje wiele atrakcji: wyjścia do kin, teatrów,
różne ciekawe wycieczki. Właśnie z tych powodów kontynuuję w tej
szkole dalszą edukację i nie żałuję podjętej decyzji.
Marta Pawlak

Zostałem w tej szkole ze względu na wysoki poziom nauczania.
Są tu mili ludzie. Szkoła ofiaruje również różne atrakcje: wyjścia do
kina, dyskoteki, wycieczki zagraniczne.
Mateusz Turek

Mała liczba uczniów w klasie, indywidualne podejście do każdego
ucznia, dobry poziom nauczania to główne atuty „Katolika”. W szkole
jest wiele zajęć dodatkowych, które cieszą się dużą popularnością. Należy się ukłon w stronę nauczycieli za ich ciężką pracę. Ze względu na
powyższe cieszę się, że zostałam w tej szkole. Jednak każdy ma swoje
wzloty i upadki, a modlitwa pozwala podźwignąć się z każdego problemu.
Dominika Kostrubiec

W Katolickim Liceum zostałam ze względu na miłą atmosferę,
która możliwa jest dzięki mało licznym klasom. Na uwagę zasługuje
również wyspecjalizowane i zawsze chętne do pomocy grono pedagogiczne. Uważam, że podjęłam dobrą decyzję o kontynuacji nauki w tej
szkole, ponieważ placówka nie tylko uczy i wychowuje, ale i pokazuje
jak być dobrym katolikiem.
Martyna Olczyk
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Wspomnienia rodziców
uczniów szkoły

Wybór Katolickiego Gimnazjum jako szkoły dla mojej córki był
oczywisty. Jest to jedyna szkoła katolicka w naszym mieście. Szkoła,
która tak, jak ja kieruje się chrześcijańskimi wartościami w życiu.
Po 3 latach zdecydowaliśmy, że córka będzie kontynuowała naukę w
Katolickim Liceum.
Z perspektywy lat uważam, że podjęliśmy słuszną decyzję. Nauczyciele pracujący w Zespole Szkół Katolickich byli wymagający ale i sprawiedliwi. Wspólne modlitwy, wyjazdy i małoliczne klasy zbliżały
uczniów i nauczycieli, tworząc społeczność o charakterze, której z
pewnością nie znalazłabym w żadnej innej szkole w Słupsku. Dziś moja córka mieszka we Francji. Mimo, iż dzieli nas tak duża odległość
głęboko jestem przekonana, że wpojone zasady i wartości, pomogą
córce odważnie, świadomie i mądrze postępować w życiu. Myślę, że
szkoła katolicka mi w tym bardzo pomogła.
Do dziś utrzymuję kontakt z niektórymi nauczycielami i dobrze
wspominam miniony czas.
Anna Dymyter

Jestem bardzo zadowolony z pobytu syna w Zespole Szkół Katolickich. Już od trzech lat nauki w Katolickim Gimnazjum w Słupsku widziałem, że dalszą naukę syn będzie kontynuował w tutejszym liceum.
Cieszył mnie wybór mojego syna, gdyż w szkole czuł się jak w domu.
Często podkreślał rodzinną atmosferę, naukę w mało licznych klasach,
wspólne wycieczki z nauczycielami. Dziś, patrząc na wyniki syna na
studiach, jego umiejętności radzenia sobie w wielu życiowych sytuacjach wiem, że pozostawienie go na 6 lat w ZSK zaowocowało. Wiele
zawdzięczam nauczycielom uczącym syna matematyki, j. polskiego,
geografii, j. niemieckiego, gdyż dzięki nim czas nauki w szkole wspominam bardzo ciepło.
Piotr Ćwigoń

Zawsze z sentymentem wspominam naukę moich dwóch synów
w Zespole Szkół Katolickich. Obaj uczyli się najpierw w Katolickim
Gimnazjum, potem w Katolickim Liceum. Cenię sobie indywidualne
podejście do moich, jakże różnych dzieci. Nauczyciele potrafili wydobyć z ucznia to, co w nim dobre i pozytywne. Podobała mi się konsekwencja w przestrzeganiu prawa i regulaminu szkoły
Dorota Dłużak

Zapisaliśmy nasze córki do Katolickiego Gimnazjum w Zespole
Szkół Katolickich w Słupsku, ponieważ szkoła ta została nam polecona. Z biegiem lat zrozumieliśmy, że był to trafny wybór i z tego względu nasza starsza córka kontynuuje naukę w Katolickim Liceum. Jesteśmy zadowoleni z indywidualnego podejścia do uczniów, przyjaznego
nastawienia grona pedagogicznego, różnorodnych kół zainteresowań
oraz konsekwentności w przestrzeganiu reguł szkoły. Nauczyciele
oprócz nauczania młodzieży, przygotowują ją do dorosłego życia. Bez
wątpienia będziemy dobrze wspominać lata współpracy ze szkołą.
Katarzyna i Arkadiusz Medwid

Powody, którymi kierowaliśmy się przy wyborze Zespołu Szkół Katolickich dla naszych dzieci były następujące:
- wartości i zasady jakimi kieruje się szkoła są zgodne z naszymi przekonaniami,
- indywidualne podejście do każdego ucznia,
- mała liczba uczniów w klasach,
- katolickie wartości stosowane przez szkołę w formowaniu młodego
pokolenia
- szczególny nacisk, jaki kładzie szkoła na wychowanie młodzieży w
duchu patriotycznym i chrześcijańskim.
Uważamy, że atmosfera, jaka panuje w szkole sprzyja prawidłowemu
rozwojowi dzieci.
Rodzice Pawła Radawca

Nasi absolwenci

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

ABITURIENCI 1992 - 1996r.
Klasa: 4a
mgr Elżbieta Lesniak
1. Brauer Anna
2. Borkowska Monika
3. Kaszyński Maciej
4. Kowal Zbigniew
5. Macko Maciej
6. Maj Bartosz
7. Osowski Marcin
8. Pasieka Michał
9. Staszewska Małgorzata

Klasa: 4b
mgr Jacek Kantowski
mgr Maciej Szłapka
1. Duda Paweł
2. Falęcki Jarosław
3. Jarząbkowska Joanna
4. Kasper Anna
5. Kozłowicz Robert
6. Krajewski Marek
7. Krotowska Kinga
8. Lisowska Justyna
9. Matias Anna
10. Pogorzelska Agnieszka
11. Ratajska Marta
12. Ryczko Kamilla
13. Trzeciak Agnieszka

ABITURIENCI 1993 - 1997r.
Klasa: 4a
mgr Danuta Mądrzak
Krystyna Wilczyńska
1. Auguścik Paweł
2. Gierszewski Marek
3. Jara Joanna
4. Kapturkiewicz Katarzyna
5. Klimaszewska Dorota
6. Kubica Tomasz
7. Laskowski Wojciech

Klasa: 4b
mgr Lucyna Kwiatkowska
1. Brac Adrian
2. Hildebrandt Anna
3. Kajewska Agnieszka
4. Krupowies Magdalena
5. Kudyba Marek
6. Markowski Marek
7. Nosewicz Dawid

8. Meszyński Maciej
9. Mozol Krystian
10. Nawoj Szymon
11. Oczachowski Tomasz
12. Rataj Agnieszka
13. Szczasiuk Cyryl
14. Treder Przemysław
15. Zaborowska Wioletta
16. Zarobny Krystian

8. Podgórniak Mariusz
9. Radzikowska Aleksandra
10. Szamiel Agnieszka
11. Winiarska Katarzyna
12. Zuba Damian

ABITURIENCI 1994 - 1998r.

ABITURIENCI 1995 - 1999r.

Klasa: 4
dr Maciej Hejger
mgr Aleksandra Isel-Kozłowicz
1. Biskup Żaneta
2. Grzywacz Rafał
3. Hryhorowicz Joanna
4. Idźkowska Anna
5. Janka Marcin
6. Jerzewska Daria
7. Korczak Paweł
8. Michalkiewicz Bartłomiej
9. Olszamowska Anetta
10. Perczyńska Edyta
11. Roszak Magdalena
12. Ryśnik Weronika
13. Sypuła Adam
14. Śpica Martyna
15. Zagrodzka Alina
16. Zalejski Dominik

Klasa: 4
mgr Ewa Tomaszewska
1. Abramska Beata
2. Baj Anna
3. Biskup Edyta
4. Bednarczyk Magdalena
5. Buko Małgorzata
6. Dyniak Marcin
7. Kowalska Agnieszka
8. Kudyba Anna
9. Rosejno Emilia
10. Stanisławski Łukasz
11. Stoś Monika
12. Swędrowska Agnieszka
13. Wolski Tomasz
14. Wróbel Monika
15. Zaremba Liliana

ABITURIENCI 1996 - 2000r.
klasa: 4a
mgr Wacław Machura
mgr Paweł Głuszek
1. Heppner Jakub
2. Kaczmarek Anna
3. Kowalska Marzena
4. Kozłowicz Karolina
5. Kubiak Aleksander
6. Łakomiec Krzysztof
7. Łobocka Anna
8. Maciejewska Edyta
9. Nejman Kamila
10. Orzechowski Adrian
11. Perczyńska Patrycja
12. Pryzwan Łukasz
13. Pryzwan Przemysław
14. Seweryn Kamil
15. Stachowicz Agnieszka
16. Taryma Łukasz
17. Włodyka Arkadiusz

klasa: 4b
mgr Jerzy Piszko
ks. Mariusz Kałas
1. Baltyn Katarzyna
2. Banach Katarzyna
3. Bogusz Krystyna
4. Broniszewski Jakub
5. Bublej Przemysław
6. Gabriel Anna
7. Gardulska Anna
8. Gleńsk Aldona
9. Grudzień Agnieszka
10. Grzelczyk Izabela
11. Gruszewska Magdalena
12. Jara Daniel
13. Kiszka Robert
14. Powideł Kamilla
15. Specius Joanna
16. Sroczyńska Lidia
17. Sztark Emilia
18. Tomkowicz Marta
19. Węgrzyn Marek

ABITURIENCI 1997 - 2001r.
klasa: 4a
mgr Elżbieta Lesniak
1. Cmielińska Daria
2. Fir Piotr
3. Frankiewicz Krzysztof
4. Gierszewski Krzysztof
5. Jankowski Marcin
6. Karpiński Łukasz

klasa: 4b
mgr Monika Czyżyk
1. Badowska Agata
2. Cewuch Dawid
3. Cielesz Aleksandra
4. Cieslak Iwona
5. Grudzień Katarzyna
6. Hawełka Justyna

7. Koseski Szymon
8. Kozłowicz Krzysztof
9. Kramek Rafał
10. Kukliński Andrzej
11. Leżoń Piotr
12. Pociej Seweryn
13. Ragin Eliza
14. Ramult Przemysław
15. Szcześniak Przemysław
16. Ulrych Daniel

klasa: 4c
mgr Maria Szłyk
1 Borysiewicz Anna
2 Dobosz Dominika
3 Dzieciątko Kamilla
4 Eberlein Michał
5 Gardulska Alina
6 Górski Michał
7 Grzendzicki Łukasz
8 Jaroszewicz Ewelina
9 Kawałko Bartosz
10 Matysik Marta
11 Olichfierczuk Magdalena
12 Puchala Anna
13 Roszkowski Marcin
14 Weli-Wegbe Beatrice
15 Wojtyra Andrzej
16 Wrzesiński Wojciech

7. Jasiewicz Wioletta
8. Kierul Małgorzata
9. Kowieska Katarzyna
10. Kroplewska Dorota
11. Kubiak Justyna
12. Kunysz Katarzyna
13. Majka Małgorzata
14. Pasieka Magdalena
15. Plajzer Katarzyna
16. Rabenda Konrad
17. Sargologos Anna
18. Weiss Karolina

ABITURIENCI 1998 - 2002r.
Klasa: 4a
mgr Lucyna Kwiatkowska
1. Borek Łukasz
2. Broniszewska Iga
3. Cyman Łukasz
4. Frąckowski Paweł
5. Heppner Anna
6. Kaczmarska Dominika
7. Kosciewicz Ewa
8. Krygier Aleksandra
9. Kułakowski Tomasz
10. Lipner Monika
11. Masznicz Anna
12. Milcarz Wioletta
13. Nosewicz Bartosz
14. Rosołek Agnieszka
15. Rutkowski Marek
16. Senko Michał
17. Sobierajska Paulina
18. Węgrzyn Marta

klasa: 4b
mgr Iwona Kobzdej
mgr Iwona Finke
mgr Zofia Pstrągowska-Misiuk
ks. Jacek Maszkowski
1. Bialic Justyna
2. Borysiewicz Marcin
3. Bublej Radosław
4. Bunikowski Krzysztof
5. Drążkowski Dominik
6. Gierszał Ada
7. Kuklińska Katarzyna
8. Lewicka Elżbieta
9. Miotk Hanna
10. Misztal Milena
11. Nowicka Dorota
12. Nowowiejski Przemysław
13. Ostręga Katarzyna
14. Ostrowski Paweł
15. Paluch Dominika
16. Pawłowska Karolina
17. Rebenda Karolina
18. Ryjewska Aneta
19. Suroż Julia

ABITURIENCI 1999 - 2003r.

ABITURIENCI 2000 - 2004r.

klasa: 4
mgr Monika Czyżyk
1. Borecka Magdalena
2. Dąbrowski Marek
3. Dzieciątko Bartłomiej
4. Głowala Bartłomiej
5. Krawiec Dariusz
6. Leżoń Krzysztof

klasa: 4
mgr Maciej Szłapka
1. Burek Krystyna
2. Frąckowski Łukasz
3. Jóźwicka Magdalena
4. Korcz Eliza
5. Mucha Aleksandra
6. Misztal Miłosz

7. Mączyński Mateusz
8. Michalik Joanna
9. Mikolcz Artur
10. Mikołajewski Krzysztof
11. Podkasik Justyna
12. Preiss Arleta
13. Świniarski Piotr
14. Tokarczyk Marta
15. Tybulewicz Rozalia
16. Włodarski Mateusz
17. Wojtyra Dominik
18. Zaborowska Joanna
19. Zakrzewska Karolina
20. Zblewski Patryk

7. Nowak Ewelina
8. Pluta Dominika
9. Radawiec Łukasz
10. Stelmachowska Justyna
11. Szymaniuk Anna
12. Szupryczyński Marcin
13. Wawrzyniec Monika
14. Wójcik Leszek
15. Zemlak Anna

ABITURIENCI 2002 - 2005r.

ABITURIENCI 2003 - 2006r.

klasa: 3
mgr Elżbieta Leśniak
1. Głowala Kamila
2. Grzendzicki Mateusz
3. Kozłowska Maria
4. Pachnik Monika
5. Poleniewicz Kamila
6. Szreder Alicja
7. Szymaniuk Przemysław
8. Węgrzyn Mariusz
9. Wrzesińska Małgorzata

klasa: 3
mgr Aleksandra Isel-Kozłowicz
1. Biała Anita
2. Chodoń Paulina
3. Cudzik Ernest
4. Jarząbkowska Małgorzata
5. Krukowski Łukasz
6. Kukharets Svitlana
7. Śikora Rafał
8. Suchanek Adam

ABITURIENCI 2004 - 2007r.

ABITURIENCI 2005 - 2008r.

klasa: 3
mgr Ewa Tomaszewska
1. Borecki Michał
2. Chojnowska Patrycja
3. Damps Adrian
4. Gibała Monika
5. Górecka Marlena
6. Helski Janusz
7. Kruszyńska Patrycja
8. Prokop Joanna
9. Radawiec Tomasz
10. Sokołowska Patrycja
11. Somionka Anita
12. Sułkowska Katarzyna
13. Sycz Michał
14. Tutajewicz Marta
15. Walasik Katarzyna
16. Walaszczyk Anna
17. Wojtyłko Piotr
18. Woźniak Agnieszka
19. Wysokińska Dorota

klasa: 3
mgr Lucyna Kwiatkowska
1. Bryła Anna
2. Czech Oktawia
3. Ćwigoń Mateusz
4. Dłużak Maciej
5. Gołgowski Wiktor
6. Jabłoński Krzysztof
7. Kobyłecki Michał
8. Konieczna Anna
9. Kramek Michał
10. Kus Marcin
11. Łacheta Alicja
12. Nadstawny Paweł
13. Pietrzkiewicz Klara
14. Sotnik Piotr
15. Szewczuk Jacek
16. Wosik Natalia
17. Wójtowicz Magdalena
18. Zienczuk Aleksander

ABITURIENCI 2006 - 2009r.

ABITURIENCI 2007 - 2010r.

klasa: 3
mgr Maciej Szłapka
1. Czerniewski Marcin
2. Downar-Zapolska Natalia
3. Drahuszczak Joanna
4. Dul Oskar
5. Dymyter Justyna
6. Jagiełło Patrycja
7. Kawałko Filip
8. Kwapisz Joanna

klasa: 3
mgr Piotr Sikorski
1. Dłużak Jakub
2. Dymarkowski Piotr
3. Goniszewska Małgorzata
4. Grzecza Katarzyna
5. Marciniak Kamil
6. Markiewicz Dorota
7. Narkiewicz Arkadiusz
8. Słomian Dorota

9. Kwiatkowska Marcelina
10. Lizak Michał
11. Matysiak Patryk
12. Mally Agata
13. Pabis Monika
14. Szewczyk Marek
15. Zakrzewski Rafał
16. Żukowski Damian

9. Sotnik Dariusz
10. Walendziak Wojciech
11. Werbinski Maciej

ABITURIENCI 2008 - 2011r.

ABITURIENCI 2009 - 2012r.

klasa: 3
mgr Ewa Koźlakiewicz
1. Damps Marta
2. Gastół Marta
3. Karmelita Piotr
4. Kiecz Marta
5. Kostrzewa Tomasz
6. Kuś Paulina
7. Ostrowska Magdalena
8. Pączek Patrycja
9. Rakowska Hanna
10. Spaczyński Adam
11. Tewiel Monika
12. Trzaskawka Ryszard
13. Walukiewicz Agnieszka

klasa: 3
mgr Karolina Bogdanowicz
1. Czechowicz Jakub
2. Ipliński Łukasz
3. Janeczek Paulina
4. Szparaga Monika
5. Wojciechowska Maja

Katolickie Gimnazjum

ABSOLWENCI 2002 - 2005r.

ABSOLWENCI 2003 - 2006r.

klasa: 3
mgr Lucyna Kwiatkowska
1. Ćwigoń Mateusz
2. Deik Paulina
3. Dębicki Leszek
4. Dłutowski Tymoteusz
5. Dłużak Maciej
6. Gołgowski Wiktor
7. Jabłoński Krzysztof
8. Kaczyńska Agata
9. Koszada Kinga
10. Kramek Michał
11. Łacheta Alicja
12. Nadstawny Paweł
13. Niemir Tomasz
14. Pietrzkiewicz Klara
15. Szewczuk Jacek
16. Wójtowicz Magdalena
17. Zienczuk Aleksander

klasa: 3
mgr Marzena Maksimowicz
1. Drahuszczak Joanna
2. Dul Oskar
3. Dymyter Justyna
4. Gierek Karolina
5. Górecka Joanna
6. Górnowicz Monika
7. Janiak Dawid
8. Janusiak Tomasz
9. Koźlakiewicz Piotr
10. Krawiec Bartłomiej
11. Kwiatkowska Marcelina
12. Osowska Anna
13. Pawlik Sylwia
14. Rosińska Klaudia
15. Stefańska Monika
16. Szalej Waldemar
17. Szewczyk Marek
18. Zduniak Piotr
19. Zieliński Marcin
20. Żukowski Damian

ABSOLWENCI 2004 - 2007r.
klasa: 3a
mgr Andrzej Suroż
1. Arcimowicz Michał
2. Basiak Kinga
3. Bazyk Aneta

klasa: 3b
mgr Agnieszka Jarząb
1. Barlik Jolanta
2. Deskiewicz Magdalena
3. Dłużak Jakub

4. Grzechnik Monika
5. Grzecza Katarzyna
6. Jordanowska Agata
7. Krupej Dawid
8. Marciniak Kamil
9. Mruk Dawid
10. Słomian Dorota
11. Sotnik Dariusz
12. Sroczyńska Patrycja
13. Stenka Michał
14. Szybowski Łukasz
15. Szybowski Szymon
16. Trzaskoma Kamil
17. Walendziak Wojciech
18. Zblewska Karolina
klasa: 3d
mgr Jolanta Jedlińska
1. Bieńczak Marek
2. Bryliński Karol
3. Czerwiński Maciej
4. Gierszewska Martyna
5. Górnowicz Maciej
6. Heppner Jan
7. Kłudkowski Rafał
8. Krzemień Patrycja
9. Nowicki Mateusz
10. Ratajski Wojciech
11. Rogulska Anna
12. Sieradzka Karolina
13. Stenka Krzysztof
14. Sokołowska Małgorzata
15. Studziński Gerard
16. Werbiński Maciej
17. Wojtalik Katarzyna
18. Wrońska Hanna
19. Źrodowski Robert

4. Drozdowski Krzysztof
5. Chałubek Michał
6. Kazimierczak Magdalena
7. Kusiak Dominika
8. Lachowski Krzysztof
9. Łuszczyńska Izabela
10. Milczak Monika
11. Narkiewicz Arkadiusz
12. Pałka Bartosz
13. Prus Krzysztof
14. Szczesniak Krzysztof
15. Szynkowski Łukasz
16. Ziemniewicz Tomasz

ABSOLWENCI 2005 - 2008r.

ABSOLWENCI 2006 - 2009r.

klasa: 3

klasa: 3
mgr Urszula Filarska (Borysewicz)
1. Ajziuk Elwira
2. Berliński Paweł
3. Czechowicz Jakub
4. Glazer Rafał
5. Góźdź Daria
6. Ipliński Łukasz
7. Janeczek Paulina
8. Jażewicz Mateusz
9. Kaczmarek Daniel
10. Kamiński Przemysław
11. Konarzewska Aleksandra
12. Łuczak Natalia
13. Orszulak Angelika
14. Sajko Agata
15. Skibiński Wojciech
16. Szłapka Anna
17. Szparaga Monika
18. Wojciechowska Maja

mgr Elżbieta Leśniak
1 Augustyniak Maciej
2 Damps Marta
3 Dąbrowska Patrycja
4 Deptuła Kamil
5 Gastół Marta
6 Gruchało Mariusz
7 Hołowienko Bartosz
8 Jedynak Magdalena
9 Kamiński Rafał
10 Kostrzewa Tomasz
11 Kuś Paulina
12 Majewski Oskar
13 Marciszewicz Monika
14 Oliński Aleksander
15 Pączek Patrycja
16 Rakowska Hanna
17 Ringwelska Celestyna
18 Spaczyński Adam
19 Stępień Wojciech
20 Strozińska Dominika

ABSOLWENCI 2007 - 2010r.
klasa: 3a
mgr Piotr Kaziński
1. Bednarek Karol
2. Chuchla Krzysztof
3. Figiel Dominika
4. Kaszowska Justyna
5. Kowalska Aleksandra

klasa: 3b
mgr Aleksandra Isel - Kozłowicz
1. Biały Zbigniew
2. Domaros Hubert
3. Gabryszak Patryk
4. Kopyciński Oskar
5. Krawiec Dominik

6. Lichoś Sebastian
7. Łukaszewicz Maciej
8. Małecki Krystian
9. Mazur Oskar
10. Michalak Oskar
11. Oryszko Wojciech
12. Staszkiewicz Damian
13. Suśniak Katarzyna
14. Szpiganowicz Adrian
15. Wysoczański Dawid

6. Kwinta Michał
7. Łukasik Jakub
8. Łukaszewicz Damian
9. Malek Mateusz
10. Motarska Paulina
11. Ofman Jędrzej
12. Schulz Patrycja
13. Sokół Agata
14. Szłyk Emil

ABSOLWENCI 2008 - 2011r.
Klasa: 3a
mgr Agnieszka Jarząb
1. Delakowska Emilia
2. Fecko Mateusz
3. Jasińska Adrianna
4. Kaleta Artur
5. Mirek Marcin
6. Pacynowicz Krzysztof
7. Paderecki Damian
8. Pawlak Marta
9. Sajko Dariusz
10. Słowińska Roksana
11. Szamiel Anna
12. Szczepankowski Dominik
13. Wiśniewska Klaudia
14. Wojciechowicz Adam

klasa: 3b
mgr Marzena Maksimowicz
1. Kołodziej Krzysztof
2. Kostrubiec Dominika
3. Łoziczonek Rafał
4. Nowak Paula
5. Olczyk Martyna
6. Olszewski Krzysztof
7. Plumbaum Klaudia
8. Rozenbajger Martyna
9. Sawczuk Klaudia
10. Turek Mateusz
11. Walendziak Bogumiła
12. Wrońska Magdalena
13. Zakrzewski Paweł

ABSOLWENCI 2009 - 2012r.
klasa: 3a
mgr Urszula Borysewicz
1. Blok Paulina
2. Brilowski Dawid
3. Cherbetko Magdalena
4. Chodorowski Tomasz
5. Gejgał Dominik
6. Jankowska Anna
7. Karkusiewicz Paweł
8. Kochanowska Izabela
9. Koprowicz Aleksandra
10. Krasucka Nicola
11. Marciniak Kacper
12. Mielniczuk Emilia
13. Mrozowski Mikołaj
14. Musiał Wojciech
15. Urban Michał
16. Zaborowski Łukasz
17. Zganiacz Eliza

klasa: 3b
mgr Karolina Tandecka
mgr Lucyna Kwiatkowska
1. Brysik Karolina
2. Ćwiok Marcin
3. Dąbrowska Katarzyna
4. Gierszewska Aleksandra
5. Jakubiak Karina
6. Janta – Lipiński Krystian
7. Kaczmarczyk Artur
8. Krzysiak Kinga
9. Kuczko Bartosz
10. Laskowski Przemysław
11. Marecki Michał
12. Medwid Klaudia
13. Modrzejewski Adam
14. Murawiejko Karolina
15. Pacewicz Klaudia
16. Stenka Paweł
17. Strąk Agnieszka
18. Suśniak Paweł
19. Twardowska Wiktoria

Pracowali z nami

Pracownicy Katolickiego Liceum i Katolickiego Gimnazjum
w Słupsku

Szewczyk Liliana
ks. Malinowski Włodzimierz
Ochnik Witold
Lewandowski Leon
Bilewicz Hubert
Kazimierz Skolasa
Leśniak Grzegorz
ks. Popławski Piotr
Hejger Maciej
Pawlak Mirosław
ks. Rajkowski Janusz
Opałko Zdzisław
Janicka Joanna
Machutta Andrzej
Mądrzak Danuta
Katafiasz Tomasz
ks. Stankiewicz Jan
Trojanowska Czesława
Rudnik Ewa
Machura Warcisław
Janeczek Tomasz
Kantowski Jacek
Horbacz Andrzej
Mrozek-Gliszczyński Cezary
Jańczak Czesław
Dziendziela Monika
Kozłowicz Małgorzata
Piszko Jerzy
Kowalska Katarzyna
Kobzdej Iwona
Tylicka Anna
Pawłowska Monika
Dąbrowska Zenobia

j. niemiecki, 1992
religia, od 1992 do 1993
fizyka, od 1992 do 1993
j. niemiecki, od 1992 do 1993
plastyka, od 1992 do 1993
księgowy, od 1992 do 01.1999
wychowanie fizyczne, od 1992 do 1993
religia, 1993
historia, od 1992 do 1995
muzyka, od 1992 do 1995
religia, od 1993 do 1995
psychologia, od 1994 do 1995
j. niemiecki, od 1994 do 1995
j. niemiecki, 1995
j. łaciński, od 1992 do 1996
historia, od 1995 do 1996
religia, od 1995 do 1996
chemia, od 1992 do 1997
matematyka, od 1996 do 1997
historia, od 1996 do 1997
informatyka, od 1996 do 1997
geografia, od 1992 do 1997
muzyka, od 1995 do 1997
j. niemiecki, od 1996 do 1997
chemia, od 1997 do 1998
j. angielski, 1998
muzyka, od 1997 do 1999
j. polski, od 1996 do 1999
chemia, od 1998 do 1999
j. niemiecki, od 1997 do 1999
muzyka, 1999
wychowanie fizyczne, 1999
j. niemiecki, 1999

Próchniak Piotr
Kamińska Wanda
Kułaga Alicja
Finke Iwona
Łukuć Aleksandra
ks. proboszcz Rataj Jan
Głuszak Paweł
Pstrągowska Misiuk Zofia
Gołojuch Emilia
Pastuszko Beata
Szłyk Maria
ks. Kałas Mariusz
Gadomska Barbara
Ziemczonek Leszek
Drążkowska Aneta
ks. Maszkowski Jacek
Dobrynin Aldona
Ramult Maria
Ostręga Maciej
ks. Kwiecień Jarosław
Kisielewski Marcin
Neymann Mirosław
Suroż Julia
Walasek Anna
Fedorczyk Cabrera Edyta
Pawłowski Mariusz
Wilczyńska Krystyna
Czyżyk Monika
Kiedrowska Monika
Ozdoba Tomasz
Górski Arkadiusz
ks. prałat Subocz Marian

psycholog, od 1998 do 1999
psycholog, od 1993 do 1994, od 1998
do 1999
matematyka, 2000
j. niemiecki, od 1999 do 2000
j. angielski, od 1996 do 2000
dyrektor szkoły, założyciel Katolickiego
Liceum, od 1992 do 2001
historia, od 1997 do 2001
j. niemiecki, od 2000 do 2001
matematyka, od 1998 do 2001
j. angielski, od 1998 do 2001
j. polski, od 1997 do 2001
religia, od 1996 do 2001
muzyka, od 2000 do 2001
fizyka, od 1995 do 2002
j. niemiecki, od 2001 do 2002
religia, od 2001 do 2002
chemia, od 1999 do 2003
założycielka Katolickiego Liceum, dyrektor szkoły, od 1992 do 2004
pracownik administracyjny od1997 do
01.1999; pełniący obowiązki księgowego, od 02.1999 do 2004
religia, od 2002 do 2004
informatyka, od 2003 do 2004
muzyka, od 2002 do 2005
j. angielski, 2005
edukacja muzyczna, 2005
chemia, 2005
wychowanie fizyczne, od 1993 do 2006
plastyka, od 1993 do 2006
j. łaciński, od 1996 do 2006
muzyka, od 2005 do 2006
muzyka, 2006
filozofia, od 2001 do 2007
dyrektor, założyciel Katolickiego Gimnazjum, od 2001 do 2007

Makarewicz Marzena
Dawidczyk Wiesław
Ks. Żejmo Marek
Suroż Andrzej
Polak Jerzy
ks. prob. Wacław Łukasz
Adamska Agata
ks. Witwicki Krzysztof
ks. prob. Chęciński Jerzy
Rosiak Jacek
Mikołajewska Nela
Górniewicz Helena
Tokarczyk Cezary
Bogdanowicz Karolina
Żuk Stanisława

koło muzyczne, od 2006 do 2007
warsztaty teatralne, od 2006 do 2007
filozofia, 2007
j. angielski, od 2000 do 2008
wychowanie fizyczne, od 2005 do 2008
dyrektor, od 2007 do 2008
j. angielski, 2008
religia, od 2004 do 2009
dyrektor, od 2008 do 2010
przysposobienie obronne, od 2006 do
2011
geografia, od 2008 do 2011
j. niemiecki, od 2010 do 2011
informatyka, od 1992 do 2012
j. angielski, od 2008 do 2012
j. polski, od 2009 do 2012

AD 2013

Obecnie pracują

Ks. Prob. Huszczonek Lucjan
Kwiatkowska Lucyna
Borysewicz Urszula
Domaros Anita
ks. Domaros Piotr
Duraj Dorota
Gałka Aleksandra
Isel- Kozłowicz Aleksandra
Jarząb Agnieszka
Jedlińska Jolanta
Kaziński Piotr
Kępski Tomasz
Kleban Ewa
Koźlakiewicz Ewa
Kunysz Urszula
Lachowicz Elżbieta
Leśniak Elżbieta
Maksimowicz Marzena
Pestka Wojciech
Rojewska Celina
Sikorska Joanna
Sikorski Piotr
Szłapka Maciej
Świętochowski Piotr
Tandecka Karolina
Tomaszewska Ewa
Uszkiewicz Grzegorz
Kłudkowska Halina
Kłudkowski Feliks
Włodarska Beata
Różańska Elżbieta

dyrektor, od 2010
dyrektor od 2004, j. polski od 1992
j. niemiecki, od 2004
historia, wos, wdżwr, od 2004
religia, od 2009
technika, od 2006
plastyka, od 2006
j. niemiecki, j. rosyjski, od 1993
j. polski, od 2004
j. polski, od 2004
matematyka, informatyka, od 2004
wychowanie fizyczne, od 2004
podstawy przedsiębiorczości, od 2006
fizyka, od 2005
j. angielski, od 2012
chemia, od 2003
matematyka, od 1992
historia, wos, wdżwr, od 2001
przysposobienie obronne, od 2011
informatyka, od 2012
biologia, od 2004
geografia, od 1997
j. angielski, od 1992
wychowanie fizyczne, od 2008
historia, wos, wdżwr, od 2006
biologia, od 1992
muzyka, od 2010
pracownik administracyjny, od 1995
konserwator, od 2004
pracownik administracyjny, od 1999
pracownik administracyjny, od 2004

Zespół Szkół Katolickich
im. św. Marka
ul. Piłsudskiego 20
76-200 Słupsk
tel. 59 844 05 21 fax. 59 844 05 21
e-mail: zsk.slupsk@gmail.com
www: www.zsk.slupsk.pl

