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Pomnażamy talenty
„Rocznik zespołu Szkół katolickich im. ks. Jana Długosza" od momentu reaktywacji 

szkoły uwiecznia wydarzenia tworzące jej historię. Miniony rok szkolny stanowi pod względem 
przeżywanych wydarzeń czas wyjątkowy przynajmniej z dwóch powodów. 

Pierwszym wydarzeniem, które przeżywała wraz z całym kościołem społeczność Dłu-
gosza, była kanonizacja naszego Wielkiego Rodaka Papieża Jana Pawła ii. Dyrekcja szkoły 
oraz liczna grupa nauczycieli, uczniów i rodziców uczestniczyła we Mszy św. kanonizacyjnej 
w Watykanie, podczas której papież Franciszek ogłosił Świętym naszego umiłowanego ojca 
Świętego. 

Drugie ważne wydarzenie dotyczy nowego rozdziału w historii zespołu Szkół katolic-
kich – powołanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza. W roku szkolnym 
2013/2014 r. w podstawówce rozpoczęły naukę pierwsze roczniki klasy pierwszej i czwar-
tej. Decyzja o powołaniu szkoły podstawowej to odpowiedź na wcześniejsze oczekiwania 
rodziców uczniów gimnazjum i liceum oraz absolwentów Długosza, którzy już doczekali 
się potomstwa i pragnęli, aby ich małe dzieci dzieci mogły kształcić się i pogłębiać wiarę 
w katolickiej szkole podstawowej, której nie było dotychczas w naszym mieście. otwarcie 
szkoły podstawowej to również nawiązanie do przedwojennej tradycji Długosza. kształcił 
on bowiem młodych ludzi na trzech poziomach edukacyjnych: w szkole podstawowej, gim-
nazjum i liceum. Przygotowując się do obchodów 100-lecia szkoły założonej w 1916 r., za 
zgodą organu prowadzącego, po dostosowaniu części budynku przy ul. Wojska Polskiego, 
1 września 2013 r. pierwsi uczniowie przekroczyli próg i zasiedli w ławkach szkoły podsta-
wowej. Dzieci te będą miały szansę przejść cały cykl edukacyjny w jednej szkole, co sugerują 
najnowsze rozwiązania ministerialne. 

W tym miejscu, jako dyrektor zespołu Szkół katolickich im. ks. Jana Długosza, pragnę 
podziękować Prezydentowi Włocławka Panu Andrzejowi Pałuckiemu za to, że z życzliwością 
podszedł do inicjatywy JE bp. Wiesława Meringa i wyraził zgodę na otwarcie w mieście w roku 
szkolnym 2013/2014 Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza. Swoją wdzięcz-
ność wyrażam również wobec księdza Biskupa, który przekazał na potrzeby nowej placówki 
część gmachu Piusa X przy ul. Wojska Polskiego 2a wraz z częścią ogrodu seminaryjnego. 
Podziękowania należą się także Pani katarzynie zarzeckiej, Wychowawcom i nauczycielom, 
którzy odczytując potrzeby kilkuletnich dzieci, otoczyli je odpowiednią opieką.

W związku z jej powołaniem pierwszy rozdział 13 numeru „Rocznika" został poświęcony 
szkole podstawowej, opisując pierwszy rok jej funkcjonowania. 

Wyrażając radość z otwarcia szkoły podstawowej, jako dyrektor, życzę sobie i Uczniom, 
aby szkoła Długosza stanowiła dla nich pełny cykl edukacyjny. Potwierdziło się bowiem, 
że uczniowie kontynuujący naukę w jednej szkole osiągają wysokie wyniki w nauce i liczne 
sukcesy. Maturzyści zaliczyli egzamin dojrzałości prawie w 100%, a matematykę, która dla 
ich rówieśników w kraju okazała się zbyt trudna, w Długoszu zdali wszyscy. Gimnazjaliści 
natomiast po raz kolejny osiągnęli najwyższy w mieście wynik egzaminu gimnazjalnego 
oraz zdobyli najwięcej tytułów laureatów (24) i finalistów (13) w kuratoryjnych konkursach 
przedmiotowych, za co Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Długosza zostało nagrodzone 
statuetką za iii miejsce wśród szkół gimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. 
za wkład włożony w rozwój i osiągnięcia naszej szkoły wszystkim serdecznie dziękuję. 

ks. Jacek Kędzierski

Przesłanie

„Vita sine litteris mors est”
Prawdą jest.
Długosz to objaśni Ci,
za tym pójdą piękne dni.
Prawdą jedną w sobie jest
„Vita sine litteris mors est”.
Wierzyć w każde słowo to
jest – jak kochać życie
Pragnąć „być”
Być – przyzwoicie
Mądrze żyć;
Sercem kochać;
Kiedy boli... szczerze szlochać
Kiedy cieszy... rosnąć sercem
Kiedy czuć... czuć każdym nerwem...
Ot... i nauk mądrych klucz.
Szkoło moja
Nadal ucz!

Paulina Sadowska, kl. IC LO



Szkoła PodStawowa
w zSk im. kS. Jana długoSza 

we włocławku
Pierwszy rok funkcjonowania

Remont gmachu Piusa X – Szkoły Podstawowej 
w ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku
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Klasa 1

wychowawczyni – p. mgr Ilona Jabłońska

Celmer Carmen Jadwiga, Fryżewska Maria, Fydryszewska Klaudia, Janiak Aleks Tomasz, 
Klarecki Tomasz, Lewandowska Martyna Alicja, Linowiecka Zofia Zuzanna, Lipińska Julia 
Aleksandra, Michalska Wiktoria, Morawski Tymoteusz, Nowakowska Klara, Ochocińska Alicja 
Karolina, Rybińska Nicole Olympie, Sadowski Wojciech, Sielicki Łukasz, Skrzypińska Oliwia 
Magdalena, Szychowska Anna Malwina, Thorsen Katrina Ellen, Wilińska Gabriela, Wiśniewska 
Kaja Małgorzata, Zalewski Marcel

wykaz uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej 

zespołu Szkół katolickich im. ks. Jana długosza we włocławku
w roku szkolnym 2013/2014
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Klasa 4

wychowawczyni – p. mgr Wioletta Piasecka

Czajka Julia, Darowska Katarzyna Maria, Genert Dawid Wiktor, Grzębski Jakub, Grzędzicka 
Maria, Jankowski Bartosz, Maćkowiak Maria Katarzyna, Morawski Kacper, Nencka Karol, 
Ochociński Mateusz Łukasz, Rogiewicz Aleksander Grzegorz, Sadowski Filip Andrzej, Suski 
Feliks Witold, Trutkowski Jakub Michał, Wierszyło Rafał, Korpowska Nikola, Borkiewicz 
Gabriela Helena

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13

wydarzenia Szkolne



15

Lidia Wiśniewska

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
2 września 2013

Jak co roku, od 13 lat, czyli od momentu reaktywowania we Włocławku 
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, w pierwszych dniach 

września po wakacjach, mury prastarej włocławskiej katedry zgromadziły 
uczniów i nauczycieli na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2013/2014. 

2 września 2013 r. społeczność uczniowska poszerzyła się o dzieci, które 
jako uczniowie klasy pierwszej i czwartej rozpoczną naukę w nowo otwartej 
Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza. To moment historyczny 
w dziejach odrodzonego Długosza. Od tego roku bowiem Zespół Szkół Kato-
lickich będzie składał się ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. 

Najmłodsi długoszacy z pewnym onieśmieleniem zajęli wraz ze swoimi 
Rodzicami i Wychowawcami pierwsze ławki bazyliki katedralnej. Uczestniczyli 

Pierwsi uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im ks. Jana Długosza we Włocławku. Od lewej 
p. wicedyrektor Katarzyna Zarzecka, ks. dyrektor Jacek Kędzierski, ks. Andrzej Tomalak, ks. biskup 
Wiesław Mering, ks. Łukasz Sztylka
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we Mszy św. odprawianej przez ks. bp. Wiesława Meringa (homilia Księdza 
Biskupa, str. 114) i to właśnie oni, jako pierwszy rocznik podstawówki Długo-
sza, poprosili Pasterza Diecezji o błogosławieństwo na nowy rok szkolny. Po 
uroczystości w katedrze najmłodsi uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy 
udali się na spotkania ze swoimi Wychowawcami do budynku przy ul. Wojska 
Polskiego 2A.

Ilona Jabłońska

Poświęcenie Szkoły Podstawowej
12 września 2013

12 września w sposób szczególny zapisał się na kartach historii Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana 

Długosza we Włocławku. We wspomnianym dniu nowo powstała placówka 
została poświęcona przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Wiesława Meringa.

Przygotowania do tej szczególnej uroczystości dzieci rozpoczęły już kilka 
dni wcześniej, ucząc się wierszy i piosenek pod czujnym okiem p. Wioletty 
Piaseckiej – wychowawczyni kl. 4, p. Ilony Jabłońskiej wychowawczyni kl. 1 
oraz wychowawców świetlicy: p. Joanny Trawińskiej i p. Anny Koniecznej. 
Atrakcją uroczystości okazały się prace plastyczne uczniów z klasy pierwszej. 
Narysowali oni portrety Księdza Biskupa. Staranność, dokładność oraz wielkie 
zaangażowanie podczas wykonywania rysunków sprawiły, że podobizny zostały 
ofiarowane Jego Ekscelencji jako prezent.

Uroczystość poświęcenia szkoły rozpoczęła się o godzinie dziesiątej z chwilą 
przybycia księdza biskupa Wiesława Meringa wraz z księdzem kapelanem, 
księdza biskupa Stanisława Gębickiego oraz zaproszonych gości: ks. prał. Jacka 
Szymańskiego – rektora Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku 
i ks. prał. Sławomira Deręgowskiego. 

Na początku wszyscy uczniowie szkoły podstawowej (w liczbie 37, tj. 20 osób 
w klasie 1 i 17 osób w klasie 4) odśpiewali trzy zwrotki hymnu państwowego, 
po czym ks. dyr. Jacek Kędzierski powitał wszystkich zebranych gości. 

Po krótkiej modlitwie Jego Ekscelencja dokonał poświęcenia sali gimnastycz-
nej, sal lekcyjnych oraz świetlicy w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. ks. Jana Długosza przy ul. Wojska Polskiego 2A we Włocławku.

Część artystyczna uroczystości rozpoczęła się od recytacji wierszy w wyko-
naniu uczniów klasy czwartej i pierwszej. Następnie księża biskupi otrzymali 
prezenty w postaci dziecięcych rysunków. Uroczystość zakończyła się wpisem do 
Kroniki Szkolnej oraz poczęstunkiem – smakowitym tortem, którego pierwszy 
kawałek ukroił ksiądz biskup.

Mimo że dzień, na który zarówno uczniowie jak i pracownicy szkoły cze-
kali z niecierpliwością, już minął, na pewno na długo pozostanie w pamięci 
Uczniów, rodziców oraz zgromadzonych na uroczystości nauczycieli i gości. 
Był to bardzo ważny moment w historii Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana 
Długosza. Od tej chwili pierwsze roczniki najmłodszych uczniów: klasa 1 i klasa 
4 rozpoczną nowy rozdział w działalności szkoły – naukę w nowo poświęconym 
budynku szkoły podstawowej.

Wydarzenia szkolne 

Część artystyczna w wykonaniu uczniów klas 1 i 4 SP

Poświęcenie sal lekcyjnych przez ks. bp. Wiesława 
Meringa

Taki mały, taki duży może świętym być...

Ks. bp Wiesław Mering, ks. bp Stanisław Gębicki, 
ks. Sławomir Deręgowski, ks. Michał Krygier
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Wioletta Piasecka

wyprawa do osady Popowo z okazji dnia chłopaka
30 września 2013

Dnia 30 września uczniowie kla-
sy 4 szkoły podstawowej wraz 

z opiekunami panią Wiolettą Piasec-
ką i panią Anną Konieczną wybrali się 
na wycieczkę do osady Popowo. Ten 
plenerowy wyjazd był przygotowany 
z okazji Dnia Chłopaka i miał charakter 
integracyjny. Dzieci mogły się lepiej po-
znać dzięki rywalizacji w konkurencjach 
sportowych czy grze w piłkę. Niema-
łą atrakcją była zabawa z klownem, 
zwiedzanie zwierzyńca oraz spacer po 

urokliwej okolicy. Dzień spędzony na świeżym powietrzu, wspólny posiłek, za-
bawa i słodkie upominki z pewnością będą długo przez wszystkich wspominane.

Joanna Trawińska

dzień edukacji narodowej i Xiii dzień Papieski
10 października 2013

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza przygotowali uro-
czysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej i XIII Dnia Papieskiego, 

który obchodziliśmy w niedzielę 13 października pod hasłem „Jan Paweł II 
– Papież Dialogu”. Obchody Dnia Papieskiego są wyrazem wdzięczności za 
pontyfikat Jana Pawła II. W ramach podziękowań najmłodsi długoszacy od-
śpiewali Ojcu Świętemu ukochaną pieśń „Barkę”, którą wyćwiczyła z dzieć-
mi p. Małgorzata Zacharek. Te dwa ważne wydarzenia to wspaniała okazja 
do podkreślenia starań, jakie wkładamy, by wykształcić i wychować młode 
pokolenia. To również okazja do składania życzeń, podziękowań i wszelkich 
dowodów wdzięczności. Tak było i w naszej szkole.

Na uroczystość przybyli zaproszeni nauczyciele i pracownicy szkoły. Dzieci 
przedstawiły program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem wychowaw-
cy świetlicy p. Joanny Trawińskiej, prezentując piosenki i wiersze, po których 
obdarowywały nauczycieli własnoręcznie wykonanymi kwiatkami.

Ksiądz dyrektor Jacek Kędzierski wzruszony pięknymi życzeniami serdecz-
nie podziękował dzieciom i podarował prezent – interesującą grę do świetlicy. 
Na koniec każdy nauczyciel otrzymał smakowity upominek w formie słodkiej 
babeczki.

Krzysztof Łodygowski 

Pierwszy start najmłodszych długoszaków
3 października 2013

Boisko przy Zespole Szkół nr 11 to miejsce, gdzie uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. ks. J. Długosza po raz pierwszy zaznaczyli swoją 

obecność na zawodach sportowych rozgrywanych na terenie miasta. Odbyły 
się tam rozgrywki w ramach Mistrzostw Włocławka w piłce nożnej chłopców 
szkół podstawowych. Młoda Drużyna Długosza, uczniowie czwartej klasy, 
rozegrała 4 mecze w grupie C, prezentując duże zaangażowanie w grze 
mimo nierównej walki fizycznej. Ostatecznie najważniejsze było pierwsze 
przetarcie sportowe i zdobycie doświadczenia, które z pewnością zaowocuje 
w przyszłości.

Wydarzenia szkolne 

Gotowi do przejażdżki drabiniastym wozem

Uczennica klasy 1 Carmen Celmer składa życzenia 
ks. dyrektorowi Jackowi Kędzierskiemu i wręcza 
własnoręcznie zrobionego kwiatka 

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w szkole 
podstawowej: Kasia Darowska, Felek Suski, Piotrek 
Wiśniewski, Oliwia Skrzypińska, Julka Lipińska, Ala 
Ochocińska, Łukasz Sienicki, Marysia Grzędzicka
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Zespół Szkół Katolickich reprezentowali: Dawid Genert, Jakub Trutkowski, 
Jakub Grzębski, Rafał Wierszyło, Bartosz Jankowski, Kacper Morawski, Mateusz 
Ochociński, Aleksander Rogiewicz. 

Krzysztof Łodygowski 

młodzi przełajowcy
10 października 2013

Na terenach leśnych przy Zespole Szkół nr 8 na Zawiślu odbyły się Mi-
strzostwa Włocławka w Sztafetowych Biegach Przełajowych zorgani-

zowanych przez Miejski Szkolny Związek Sportowy. Zespół Szkół Katolickich 
reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. J. Długosza w składzie: 
Dawid Genert, Jakub Trutkowski, Jakub Grzębski, Rafał Wierszyło, Bartosz 
Jankowski, Karol Nencka, Kacper Morawski, Filip Sadowski, Mateusz Ocho-
ciński, Aleksander Rogiewicz. 

Ilona Jabłońska

Ślubowanie klasy pierwszej
16 października 2013

Dnia szesnastego października odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów 
z pierwszej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza 

we Włocławku. 
Opisywana uroczystość zgromadziła wielu zaproszonych gości: Panią 

Bożenę El-Maaytah – Dyrektora Wydziału Edukacji, Księdza Dyrektora Jacka 
Kędzierskiego, Panią Wicedyrektor Katarzynę Zarzecką, Panią Wicedyrektor 
Urszulę Brykalską, Panią Kierownik internatu Anetę Wąsik, Nauczycieli z ZSK 
im. ks. Jana Długosza, Rodziców oraz krewnych i znajomych pierwszaków.

W październikowe popołudnie dzieci wkroczyły do sali gimnastycznej ta-
necznym krokiem poloneza. Następnie Ksiądz Dyrektor powitał uczniów oraz 
gości, a Pani Bożena El-Maaytah powiedziała kilka słów wstępu.

Przed przystąpieniem do aktu ślu-
bowania okazało się, że na uroczystość 
nie zostało zaproszone lenistwo, które 
w odwecie, postanowiło zabrać dzie-
ciom rozumy. Aby je odzyskać pierw-
szaki musiały wybrać się do czterech 
krain i z każdej przynieść klucz. Czwar-
toklasiści pomogli młodszym koleżan-
kom i kolegom znieść trudy wędrówki. 
Nad całością czuwały: wychowawczyni 
klasy czwartej – p. Wioletta Piasecka 
oraz wychowawczyni klasy pierwszej 
– p. Ilona Jabłońska. Pierwszą z opi-
sywanych krain była Kraina Śpiewu 
– dzieci udowodniły, że potrafią pięk-
nie śpiewać nie tylko po polsku, ale 
także w języku angielskim. W Krainie 
Pracy pierwszaki pokazały, iż są bar-
dzo pracowite, rozdzielając kasztany 
i jesienne liście do oddzielnych pojem-
ników. Trzeci klucz uczniowie z klasy 
pierwszej zdobyli w Krainie Mądrości. 
Wizyta w opisywanym miejscu wią-
zała się prezentacją zdobytej wiedzy. 
Ostatni klucz potrzebny do odzyskania 
rozumów dzieci otrzymały w Krainie 
Miłości, gdzie pokazały, że kochają 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Wydarzenia szkolne 

W oczekiwaniu na ślubowanie: Marcel Zalewski, Gabriela Wilińska, Kaja Wiśniewska, Klaudia Fydryszewska, 
Maria Fryżewska, Katrina Thorsen, Tomasz Klarecki, Wiktoria Michalska, Zuzanna Linowiecka, Aleks Janiak, 
Wojciech Sadowski, Julia Lipińska, Alicja Ochocińska, Klara Nowakowska, Nicole Rybińska, Oliwia Skrzypińska, 
Łukasz Sielicki

Część artystyczna w wykonaniu uczniów klas pierwszej 
i czwartej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 
Długosza (Jakub Grzębski)
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Boga oraz Ojczyznę. Po skompletowaniu kluczy dzieci mogły przystąpić do 
uroczystego ślubowania. 

Akt ślubowania rozpoczął się od wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrow-
skiego. Po hymnie pierwszaki złożyły przyrzeczenia. Następnie Pani Dyrektor 
Katarzyna Zarzecka dokonała aktu pasowania dzieci na uczniów. Następnie – już 
oficjalnie – uczniowie klasy pierwszej wraz ze starszymi koleżankami i kolega-
mi odśpiewali hymn szkoły. Uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęciem. 

Joanna Trawińska

kroczymy drogą Jana Pawła ii
28 października 2013

Kapłan, teolog, katecheta, a także poeta i sportowiec – o tym, że Papież 
Polak był wszechstronnie uzdolnionym człowiekiem, mogli się przekonać 

uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza.
28 października 2013 roku w świetlicy szkolnej odbyła się lekcja upamięt-

niająca wielkiego Polaka – Błogosławionego Jana Pawła II. Uczniowie klasy 1 
mogli dowiedzieć się, kim był Papież, jak żył oraz jaką głosił naukę w szcze-
gólności kierowaną do dzieci.

Tegoroczny Dzień Papieski obchodziliśmy pod hasłem: „Jan Paweł II – 
człowiek dialogu”. Od naszego Rodaka powinniśmy uczyć się, jak rozmawiać 
z drugim człowiekiem, jak prowadzić dialog z tymi, którzy poszukują prawdy. 

Na lekcji uczniowie rozwijali także zdolności plastyczne, wykonując por-
trety Papieża, z których powstał piękny plakat upamiętniający Jana Pawła II.

Joanna Trawińska, Ilona Jabłońska

Pamiętamy o tych, którzy odeszli
31 października 2013

Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju,
dobiwszy wreszcie cichej przystani,

odpoczywają w pokoju.

Elżbieta Daniszewska, Zaduszki 

Pierwszego listopada przycho-
dzimy na cmentarz, aby pobyć 

przez chwilę z tymi, których już z nami 
nie ma. Stajemy przy grobach, zapa-
lamy znicze, wzdychamy, tęsknimy. 
Odwiedzamy groby naszych bliskich. 
Odwiedzamy je, bo żyje się tak długo, 
jak długo trwa pamięć. 

Dzień przed Uroczystością Wszyst-
kich Świętych, tj. 31 października, 
uczniowie klasy 4 Szkoły Podstawowej 
im. ks. Jana Długosza z wychowawcą 
świetlicy p. Joanną Trawińską udali na 
pl. Biskupa Michała Kozala pod tablicę 
upamiętniającą pomordowanych na-
uczycieli w latach 1939–1940, miejsca 
byłego więzienia, w którym osadzono 
Biskupa Michała Kozala, kapłanów, 
alumnów oraz innych mieszkańców 
Włocławka. Uczniowie pomodlili się 
za zmarłych i zapalili znicze. 

O zmarłych pamiętają także 
uczniowie pierwszej klasy szkoły pod-
stawowej im. ks. Jana Długosza, którzy 
wraz z p. Anną Konieczną oraz p. Iloną 
Jabłońską udali się na pl. Biskupa Mi-
chała Kozala. Po przybyciu na miejsce 
uczniowie zapalili znicze oraz pomo-

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Wydarzenia szkolne 

Uroczyste pasowanie najmłodszych długoszaków – 
p. wicedyrektor Katarzyna Zarzecka

Uczniowie z zaproszonymi Gośćmi

Uczniowie kl. 4 SP na pl. Biskupa Michała Kozala, przed 
tablicą upamiętniającą nauczycieli pomordowanych 
w latach 1939–1940

Modlitwa czwartoklasistów przed obrazem bł. Jana 
Pawła II przy klasztorze ojców franciszkanów
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dlili się w intencji wspomnianego patrona Włocławka, księży z naszego miasta, 
alumnów Wyższego Seminarium Duchownego oraz nauczycieli i pracowników 
oświaty pomordowanych podczas drugiej wojny światowej.

W drodze powrotnej udali się do kościoła pw. Wszystkich Świętych przy 
klasztorze ojców franciszkanów we Włocławku, by pomodlić się w intencji 
swoich bliskich, znajomych oraz uczniów naszej szkoły. Był to czas zadumy 
związany ze wspominaniem zmarłych. 

Agnieszka Lasota-Staszak

„Świętość zwycięża”– inscenizacja 
z okazji uroczystości wszystkich Świętych

5 listopada 2013

Bądźcie świętymi, ponieważ Ja sam jestem święty! 

Kpł 11, 44

W dniu 5 listopada 2013 roku 
uczniów Szkoły Podsta-

wowej im. ks. J. Długosza odwiedzili 
starsi koledzy i koleżanki z gimnazjum 
i liceum, wychowankowie internatu, 
którzy przedstawili dla nich insceniza-
cję „Świętość Zwycięża”. Uroczystość 
Wszystkich Świętych jest jednym z naj-
bardziej radosnych dni dla chrześcijan. 
Pierwszego listopada Kościół oddaje 
chwałę Wszystkim Świętym, tym ofi-

cjalnie uznanym i tym nieznanym z imienia.
Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świę-

tości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: powołania do 
małżeństwa, do kapłaństwa czy zakonu, do życia w samotności, jest powołany 
do świętości. Podążając za tą prawdą, wychowankowie internatu przygotowali 
inscenizację pełną radości i optymizmu, w czasie której młodsi koledzy i kole-
żanki mogli poznać wybrane postacie świętych, w które się wcielili: bł. Jana 

Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszko, św. Alfonsa Liguori, św. Michała Archanio-
ła, św. Antoniego i św. Franciszka. Dobry Anioł przedstawił dzieciom wybrane 
przysłowia o świętych, a „św. Antoni” i „św. Franciszek” ABC świętego. Odbył 
się też konkurs dla dzieci, w którym wygrani otrzymali symboliczne aniołki. 
Inny dobry Anioł z gitarzystą u boku swoim pięknym głosem uświetniał cały 
występ piosenkami o tematyce świętości, zachęcając młodszych do wspólne-
go śpiewania i pokazywania. Całe spotkanie zakończyło się piosenką „Święty 
uśmiechnięty” w wykonaniu przedstawiających i publiczności.

W spotkaniu uczestniczyli: pani wicedyrektor Katarzyna Zarzecka, ks. Maciej 
Jasiński oraz przedstawiciele nauczycieli szkoły podstawowej. 

Wioletta Piasecka

wycieczka do muzeum diecezjalnego
21 listopada 2013

Uczniowie klasy 4 Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza wraz 
z wychowawcą p. Wiolettą Piasecką oraz pod opieką p. pedagog Anny 

Koniecznej udali się do Muzeum Diecezjalnego we Włocławku, aby uczestni-
czyć w lekcji muzealnej. Mali długoszacy po raz pierwszy mieli okazję oglądać 
zbiory sztuki sakralnej naszego regionu. Podziwiali niezwykle cenne ze względu 
na walory artystyczne i historyczne eksponaty, które dzięki trosce i staraniom 
duchownych, biskupów ocalały w czasie zaborów i wojen. Niebywałe wrażenie 
zrobiła na czwartoklasistach najwyższa w Polsce gotycka monstrancja z poł. 
XV w. oraz ręcznie spisany egzemplarz Biblii, także pochodzący ze średniowie-
cza. Zainteresowanie wzbudziły również portrety trumienne szlachty popularne 
jedynie na terenie Rzeczypospolitej, a pochodzące z XVII wieku. Uczniów zain-
teresowały związane z nimi historie, np. wizyta jednego z potomków, który był 
uderzająco podobny do szlachcica z portretu. Oprócz licznych obrazów i rzeźb 
uwagę uczniów przyciągnęły pamiątki związane z osobą kanonizowanego 
w tym roku świętego Papieża Jana Pawła II: jest wśród eksponatów różaniec 
Ojca Świętego, chusteczka, piuska oraz notes z zapiskami. 

Wycieczka do Muzeum Diecezjalnego stanowiła doskonałą okazję, aby 
dzieci uświadomiły sobie, jak bogate zbiory przechowuje diecezja włocławska, 
a także jak należy zachowywać się w prawdziwej „świątyni sztuki”, jaką jest 
muzeum – i w tym zakresie jest nad czym pracować.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Wydarzenia szkolne 

Młodzi artyści oraz uczniowie kl. 1 i 4 z p. wicedyrektor 
Katarzyną Zarzecką i opiekunami
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oczekiwanie na ŚwiĘta BoŻego narodzenia 
w Szkole PodStawoweJ

Ilona Jabłońska

kiermasz bożonarodzeniowy

Święta zbliżają się wielkimi krokami, więc uczniowie wraz z nauczycielami 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza postanowili wy-

konać bożonarodzeniowe ozdoby. Świąteczne rękodzieła powstawały zarówno 
na zajęciach plastycznych, w szkolnej świetlicy, jak również w domu. Wkład 
pracy zarówno dzieci, jak i nauczycieli docenili rodzice, którzy z chęcią kupo-
wali stroiki, bombki, aniołki, ozdobne pudełeczka i wiele wiele innych ozdób. 
Pierwszy kiermasz bożonarodzeniowy przyniósł nie tylko mnóstwo zabawy, 
ale także kwotę pieniędzy, którą dzieci przeznaczą na wspólny cel.

• • •

Ilona Jabłońska

wycieczka do krainy bombek
3 grudnia 2013

Dnia 3 grudnia uczniowie Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 

im. ks. Jana Długosza we Włocław-
ku wraz z opiekunami wybrali się do 
Gniezna, aby poznać tajemnice po-
wstawania ozdób choinkowych. Dzieci 
wzięły udział w kilku etapach two-
rzenia bombek. W pierwszym zapo-
znały się z procesem ich dmuchania. 
Kolejny etap to srebrzenie – uczniowie 
dowiedzieli się, gdzie bombka uzyskuje 
podkład potrzebny do dalszych deko-
racji. Dzieci zwiedziły także lakiernię, 

w której ozdoby choinkowe nabierają różnorakich barw. Grupa zwiedziła też 
dekoratornię i przyglądała się pracy wykwalifikowanego zespołu, który nadaje 
bombce unikalny wygląd. Po wnikliwej obserwacji procesu powstawania ozdób 
choinkowych odbyły się warsztaty, podczas których dzieci samodzielnie zdobiły 
cztery bombki, które zabrały do domu. Późnym wieczorem, ale z uśmiecha-
mi na twarzach dzieci wróciły do Włocławka, aby opowiedzieć najbliższym 
o krainie bombek.

• • •

Ilona Jabłońska

mikołajki w klasie pierwszej
6 grudnia 2013

Mikołajki to bardzo dobra okazja do świętowania nie tylko dla dzieci, 
ale również dla dorosłych. Wiadomym jest jednak fakt, że nikt tak 

nie cieszy się z prezentów jak maluchy. 
W szkole podstawowej szósty grudnia został ogłoszony dniem bez mun-

durka, jednak każdy był zobowiązany mieć czerwony element stroju. Dzieci 
przebrały się więc za reniferki, Mikołaje i Mikołajki. Dzień urozmaiciły również 
prezenty, a także słodycze, którymi zajadali się uczniowie. Klasowa uroczy-
stość zakończyła się kolorowaniem portretów Śnieżynki i Mikołaja. Myślę, że 
niepowtarzalna atmosfera pozwoliła dzieciom zapomnieć o mrozie na dworze.

• • •

Katarzyna Zarzecka

z wizytą w domu księży emerytów
... w drodze na spotkanie

11 grudnia 2013

W dniu 11 grudnia najmłodsi długoszacy ze szkoły podstawowej od-
wiedzili Dom Dobrego Pasterza w Michelinie. Tym razem radosnym 

śpiewem niejako zapowiedzieli zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i złożyli 
księżom emerytom serdeczne życzenia.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Wydarzenia szkolne 

W krainie bombek – wycieczka do fabryki ozdób 
choinkowych w Gnieźnie
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Od progu czekał na nas Ksiądz 
Dyrektor Lech Król, który z każdym 
dzieckiem osobiście się przywitał. Krót-
ki program artystyczny rozradował 
zebranych słuchaczy. Na koniec dłu-
goszacy wręczyli domownikom przy-
gotowane własnoręcznie kartki świą-
teczne, a Ksiądz Dyrektor wszystkich 
poczęstował cukierkami. Wyraził też 
nadzieję, że zapoczątkowany zwyczaj 
odwiedzin Domu Dobrego Pasterza na 

stałe wpiszemy w nasz harmonogram. Krótką modlitwą w kaplicy zakończy-
liśmy to spotkanie.

Jeszcze raz dziękujemy Księdzu Dyrektorowi Lechowi Królowi za miłe 
przyjęcie i życzliwość.

• • •

Wioletta Piasecka

Poranek kolęd
17 grudnia 2013

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza wraz 
z wychowawcami w tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie po 

raz pierwszy przygotowali poranek kolęd. 
17 grudnia w gmachu im. Piusa X przy ul. Wojska Polskiego 2A najmłodsi 

długoszacy mieli zaszczyt zaprosić do wspólnego kolędowania przybyłych 
gości: Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa, Pana 
Prezydenta Andrzeja Pałuckiego, Czcigodnych Księży Profesorów, Proboszczów 
i Księży Prałatów oraz Rodziców i Nauczycieli. 

To wyjątkowe spotkanie było okazją do złożenia oficjalnego podziękowania 
za to, że Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza została powołana 
do życia decyzją Księdza Biskupa Wiesława Alojzego, dziękowaliśmy też Panu 
Prezydentowi Andrzejowi Pałuckiemu za wyrażenie zgody, aby podstawówka 
Długosza była szkołą publiczną.

Poranne kolędowanie odbywało się w scenerii betlejemskiej szopki peł-
nej siana i zwierząt. Mali aktorzy wcielili się w postacie Maryi i Józefa 

troskliwie pochylających się nad Dzieciątkiem Jezus. Wokół nich zebrali się 
pastuszkowie, anioły i mędrcy ze Wschodu. Muzyka a zwłaszcza treści, które 
były wprowadzeniem do kolędowania, miały unaocznić wydarzenia opisane 
w Biblii i przekazane w najbardziej znanych polskich kolędach. Z tego wzglę-
du najpierw zaśpiewano o Cichej, świętej nocy pełnej pokoju, by za chwilę 
rozległ się głośny głos: Wstańcie pasterze/Bóg się Wam rodzi, po czym paste-
rze podążają Do szopy, bo tam cud... W czasie śpiewania Dzisiaj w Betlejem 
pastuszkowie, anieli i trzej królowie kłaniają się Dzieciątku. Następnie jest 
kwestia „Z drżącym sercem i my wchodzimy do betlejemskiej stajenki. Chcemy 
pokłonić się Maleńkiemu. Dziecino, miej w swojej opiece anioły śpiewające 
na Twoją chwałę, pasterzy, mędrców, którzy podążali za blaskiem gwiazdy do 
Betlejem, i nas wszystkich – kochających Ciebie. Chcemy dać Ci, Jezu Mały 
miłość niczym niezmąconą i ufność. Przynosimy Ci w darze naszą wiarę”. 
Po tych słowach należało z pewnością zaśpiewać Pójdźmy wszyscy do stajen-
ki. A gdy zmęczone Niemowlę owinięte w pieluszki zaczęło kwilić, Maryja 
utuliła Je, słysząc najrzewniejszą z wszystkich kolęd, czyli Lulajże Jezuniu. 
Prostota stajenki i prostota dziecięcych zachowań współgrały ze sobą – nie 
miały one w sobie nic udziwnionego, pompatycznego. Wyraziły odwieczną 
nieprzemijająca prawdę, że – 

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony; 
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, 
Ma granice nieskończony.
Kolejnego dnia podczas środy u Długosza – 18 grudnia – w auli ZSK przy 

ul. Łęgskiej dzieci zaprezentowały swój program kolędowy ponownie, tym 
razem dla zaproszonych na spotkanie opłatkowe Rodziców.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Wydarzenia szkolne 

Świąteczny program artystyczny w wykonaniu uczniów 
szkoły podstawowej

Pastuszkowie i aniołki pod muzycznym kierownictwem 
p. Małgorzaty Zacharek i ks. Sławomira Deręgowskiego

Słowo księdza biskupa Wiesława Meringa
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Bożena Sobierajska

uczniowie szkoły podstawowej 
laureatami konkursu 

„na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową”

Klub „Zazamcze” Centrum Kul-
tury „Browar” był organizato-

rem konkursu pt. „Na Najpiękniejszą 
Szopkę Bożonarodzeniową”. Zadaniem 
uczestników konkursu było wykonanie 
szopki bożonarodzeniowej z uwzględ-
nieniem naturalnych materiałów oraz 
podkreślenie historii Włocławka, jego 
pejzażu i elementów folkloru kujaw-
skiego. Praca uczniów kl. 4 Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza – Julii Czajka i Rafała Wierszyło 
w kategorii szkół podstawowych zdobyła I miejsce. Nagrodą dla uczniów były 
bilety do Multikina dla całej klasy 4 na dowolnie wybrany film. Prace można 
było oglądać do 7 stycznia 2014 roku na drugim piętrze Centrum Handlowego 
Wzorcownia. W konkursie uczestniczyli także uczniowie gimnazjum ZSK. Prace 
uczniów w kategorii gimnazjum zostały wyróżnione poprzez umieszczenie ich 
na wystawie. Autorami prac byli Patrycja Krakowska z kl. Ib oraz Bartosz Woj-
tasiak z kl. Ie gimnazjum. Z ogromną radością pragnę pogratulować sukcesu 
artystycznego Julii i Rafałowi oraz uczniom gimnazjum Patrycji i Bartoszowi. 

Bożena Sobierajska

rafał wierszyło wyróżniony w konkursie 
„Sprzątamy nasze lasy”

20 grudnia 2013

W dniu 20 grudnia 2013 r. w siedzibie Nadleśnictwa Włocławek przy 
ul. Ziębiej we Włocławku odbyło się uroczyste podsumowanie 

konkursu „Sprzątamy nasze lasy” dla szkół podstawowych, gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych.

Komisja konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac pod kątem zgodności 
z przyjętym regulaminem, formą merytoryczną, artystyczną oraz pomysłowością. 
Wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych otrzymał Rafał Wierszyło uczeń 
kl. 4 Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku. 
Opiekunem wyróżnionego ucznia była p. Bożena Sobierajska.

Gratuluję Rafałowi i życzę dalszych sukcesów!!!

Anna Konieczna

Przedstawienie „Baśniowe Święta”
15 stycznia 2014

W dniu 15.01.2014 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 
Długosza odwiedzili starsi koledzy, uczestnicy koła teatralnego, 

którzy zaprezentowali swoją ostatnią sztukę pt. „Baśniowe Święta”. Widzom 
szczególnie podobały się postacie wykreowane na bajkowych bohaterów. O po-
zytywnym odbiorze świadczyły gorące brawa i uśmiech na twarzach dzieci, 
a miłą atmosferę uczciliśmy „iskierką radości”.

Organizatorem spotkania była polonistka ZSK p. A. Dominik.

Ilona Jabłońska

dzień Babci i dziadka
28 stycznia 2014

W dniu 28 stycznia w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana 
Długosza odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

W związku z opisywanym wydarzeniem, zjawili się niezwykli goście, a miano-
wicie babcie i dziadkowie dzieci z klasy pierwszej i czwartej. Mimo że ostatnimi 
dniami zima daje się we znaki i nie sprzyja wycieczkom, babcie i dziadkowie 
nie zawiedli i bardzo licznie przybyli na spotkanie z wnuczętami. 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Wydarzenia szkolne 
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Na te kilkadziesiąt minut szkolna sala gimnastyczna przemieniła się w ka-
wiarnię. Goście mogli rogrzać się kawą i herbatą oraz zjeść coś słodkiego. Jednak 
prawdziwe ciepło babcie i dziadkowie poczuli w sercu podczas występów dzieci. 
Uczniowie naszej szkoły włożyli wiele pracy i trudu w przygotowanie uroczy-
stości. Pod kierunkiem p. Wioletty Piaseckiej i p. Ilony Jabłońskiej dzieci uczyły 
się recytować oraz śpiewać piosenki, natomiast p. Paulina Tokarska nauczyła 
dzieci pięknie tańczyć. Nie brakowało śmiechu, ale także niejedna łza wzrusze-
nia spłynęła po policzku. Po występie babcie i dziadkowie zostali obdarowani 
przez wnuczęta własnoręcznie przygotowanymi kwiatkami oraz laurkami. Dzieci 
również otrzymały niespodziankę w postaci lizaków od księdza dyrektora. To 
pierwszy Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole, ale na pewno nie ostatni, bo 
pomysłów nie brakuje. Bardzo dziękujemy za przybycie i zapraszamy za rok!

Wioletta Piasecka

wyprawa do „krainy lodu”
30 stycznia 2014

Julia Czajka i Rafał Wierszyło – uczniowie 4 klasy Szkoły Podstawowej im. 
ks. J. Długosza – przed Świętami Bożego Narodzenia zostali laureatami 

I miejsca w konkursie na „Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową” wśród 
uczniów szkół podstawowych. Nagrodą dla zwycięzców była projekcja filmu 
w Multikinie, i co ciekawe – bilety były przewidziane dla całej klasy. 

W czwartek 30 stycznia uczniowie wraz z p. Wiolettą Piasecką i p. Kamilą 
Kurdubską mieli przyjemność obejrzeć Krainę lodu – amerykański film animowany 
inspirowany baśnią Hansa Christiana Andersena Królowa śniegu. Jest to opowieść 

o siostrach księżniczkach: Anna – jedna z nich – wyrusza na wyprawę, by odna-
leźć siostrę Elsę i ocalić królestwo od wiecznej zimy. Historia o sile siostrzanego 
uczucia, walce dobra ze złem wywołała wiele wzruszeń i wniosła pozytywny 
przekaz. Animacja i efekty 3D sprawiły, że wyprawa do krainy lodu upłynęła 
uczniom w emocjonującej atmosferze i z pewnością będą ją miło wspominać.

Julio i Rafale – serdecznie dziękujemy!

Ilona Jabłońska

lekcja biblioteczna dla pierwszaków
24 lutego 2014

W miniony poniedziałek, 24 lutego 2014 roku, klasa pierwsza miała 
okazję uczestniczyć w zajęciach bibliotecznych przygotowanych 

przez panią Marzenę Michalską – mamą uczennicy klasy pierwszej – Wiktorii. 
Opisywane zajęcia zostały zorganizowane w związku z programem nauczania, 
ponieważ pierwszaki właśnie uczą się o tym, jak wielką rolę odgrywa książka 
w ich życiu. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w lekcji poprowadzonej przez 
panią Michalską. Dowiedziały się, z czego składa się książka, co to jest bibliote-
ka, jak zachować się w wypożyczalni. Na koniec wspólnie stworzyliśmy „żywą 
książkę”. Efekty naszej pracy można podziwiać na zdjęciach. A to jeszcze nie 
koniec, ponieważ pani Michalska zaprosiła nas do biblioteki, a my z tego za-
proszenia chętnie skorzystamy i podzielimy się wrażeniami. Bardzo dziękujemy.

Ilona Jabłońska

Bal karnawałowy 2014
27 lutego 2014

I minął tłusty czwartek... Szkoda, bo w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. ks. Jana Długosza był obchodzony naprawdę hucznie! Dzieci z kla-

sy pierwszej oraz czwartej uczciły początek ostatniego tygodnia karnawału, 
bawiąc się wspólnie na balu. 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Wydarzenia szkolne 

Część artystyczna Najmilsze życzenia
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Pani Dyrektor powitała wszystkie 
dzieci na pierwszym takim balu w na-
szej szkole. Następnie, jak nakazuje 
tradycja, zajadaliśmy się pysznymi 
pączkami i faworkami, przygotowanymi 
i zakupionymi przez rodziców. Z pełny-
mi już brzuszkami rozpoczęliśmy tańce 
oraz konkursy. Pierwszy, poprowadzony 
przez panią Ilonę Jabłońską, dotyczył 
najpiękniejszego przebrania. Dzieci pre-
zentowały swoje stroje i uzasadniały 
wybór. Przebrania były tak ładne i po-

mysłowe, że jury przyznało aż 20 pierwszych miejsc! Następny konkurs związany 
był z refleksem – Kto pierwszy usiądzie na krześle? Klasa czwarta zajęła trzy 
pierwsze miejsca. Po kilku przetańczonych minutach pan Krzysztof Łodygowski 
poprowadził kolejne zawody – tym razem drużynowe. Ale były emocje! Dzieci 
bawiły się i tańczyły przez długi czas pod opieką pani Sylwii Duszczak oraz pani 
Małgorzata Zacharek. W międzyczasie fotograf pan Wojciech Skoracki, robił im 
zdjęcia, a pani Kamila Kurdubska nagrywała film. Będzie co wspominać!

Bardzo dziękujemy Rodzicom za pomoc w przygotowaniach do balu karna-
wałowego. Przede wszystkim za pyszne pączki oraz faworki, a także pomysłowe 
przebrania dzieci! Na pewno „tłusty czwartek” będziemy długo wspominać!

Anna Konieczna

dzień kobiet
6 marca 2014

W marcowe popołudnie w świetlicy szkolnej odbyła się pogadanka na 
temat zbliżającego się Dnia Kobiet. W zajęciach brały udział dziew-

czynki i chłopcy z klasy 1 i 4 pod czujnym okiem wychowawców p. S. Duszczak 
i p. A. Koniecznej. Na początek przypomnieliśmy sobie dokładnie datę święta, 
następnie rozmawialiśmy o sposobach okazywania szacunku wszystkim przed-
stawicielkom płci pięknej, jaką rolę w życiu społecznym pełni kobieta, jakie 
zawody wykonują kobiety. Ukoronowaniem zajęć były piękne, kolorowe obrazki 
namalowane przez uczniów, w których przeważały zdecydowanie kwiaty.

s. Maria Kowalik

klasa 1SP na drodze krzyżowej 
w kaplicy zgromadzenia Sióstr wspólnej Pracy

7 marca 2014

W pierwszy piątek Wielkiego Postu uczniowie klasy 1 rozważali stacje 
Drogi Krzyżowej Jezusa w kaplicy sióstr, która jest najbliższym ko-

ściołem przy szkole. W wyprawie pomagała nam pani Anna Konieczna. Dzieci 
z zainteresowaniem oglądały obrazy i same opisywały kolejne stacje, kończąc 
modlitwą: „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami”. Po 
zakończeniu tego nabożeństwa zwiedziliśmy Okno Życia „od wewnątrz”. Tam 
też podziękowaliśmy Bogu za naszych rodziców, za ich miłość, dom, opiekę, 
a dla dzieci, które tego nie mają, prosiliśmy o dobrych ludzi na ich drodze. 

Ilona Jabłońska

wyróżnienie dla uczestniczek konkursu poetyckiego
21 marca 2014

Dnia 21 marca Klaudia Fydryszewska i Kaja Wiśniewska z klasy pierwszej 
reprezentowały naszą szkołę w XII Ogólnopolskim Konkursie Recytacji 

i Prozy oraz Pieśni Regionalnej „Bądź pozdrowiona, ziemio rodzinna...”. Dziew-
czynki pięknie zaprezentowały wiersze 
oraz fragment opowiadania twórców 
naszego regionu. Klaudia i Kaja były 
najmłodszymi uczestniczkami konkur-
su. Jury po długich naradach przyznało 
nagrody. Jedna z naszych reprezentan-
tek Klaudia Fydryszewska zdobyła wy-
różnienie, co bardzo ucieszyło zarówno 
uczennicę, jak i opiekuna dziewczynki. 
Obie uczennice otrzymały dyplomy 
i nagrody. Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!
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Wiktoria Michalska, Klaudia Fydryszewska z siostrą, 
Carmen Celmer
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Anna Konieczna

dziewiąta rocznica śmierci Jana Pawła ii
2 kwietnia 2014

Drugi kwietnia to dla Polaków i nie tylko data wymowna – tego dnia 
obchodzimy rocznicę odejścia do Domu Ojca Papieża Polaka Jana 

Pawła II. O dziewiątej rocznicy tego wydarzenia nie zapomnieli również naj-
młodsi długoszacy. Oni nie pamiętają osoby Ojca Świętego. Naszego wielkiego 
Rodaka znają z opowieści i filmów. Jednakże, w tym jakże ważnym dla każ-
dego wiernego dniu, w chwili skupienia oddali się refleksjom, aby uczcić Jego 
postać. Przekonali się poprzez rozważania, jak wspaniały kontakt z dziećmi 
i młodzieżą miał podczas swojego pontyfikatu największy z Polaków błogo-
sławiony a wkrótce święty – Jan Paweł II. 

Na zakończenie pod okiem wychowawców świetlicy p. Anny Koniecznej 
i p. Sylwii Duszczak uczniowie przystąpili do kolorowania obrazków z wize-
runkiem Jana Pawła II, które ozdobiły szkolną świetlicę.

Bożena Sobierajska

Vi konkurs rzeźbiarski 
im. Stanisława zagajewskiego

4 kwietnia 2014

W dniu 4 kwietnia 2014 roku, 
w szóstą rocznicę śmierci 

Stanisława Zagajewskiego, najwybit-
niejszego przedstawiciela nurtu „art 
brut” w Polsce, w gmachu Zbiorów 
Sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej 
i Dobrzyńskiej odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy pokonkursowej 
i wręczenie nagród oraz podziękowań 
uczestnikom VI Konkursu Rzeźbiar-
skiego im. Stanisława Zagajewskiego. 

W konkursie wzięło udział 122 uczniów z 30 szkół. Naszą szkołę pod 
kierunkiem p. Bożeny Sobierajskiej reprezentowali uczniowie kl. 4 Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. ks. J. Długosza: Julia Czajka, Maria Grzędzicka, Maria 
Maćkowiak i Kacper Morawski. Rzeźba Julii Czajka została zakwalifikowana do 
wystawy pokonkursowej. Warto dodać, że Publiczne Gimnazjum im. ks. J. Dłu-
gosza reprezentowali uczniowie kl. IId: Filip Janiak, który uzyskał tytuł laureata, 
oraz Łukasz Kujawa i Adam Krzaczkowski, których prace zakwalifikowały się 
do wystawy pokonkursowej. Uczniowie, wzorem Mistrza, rzeźbili w glinie, 
inspirując się twórczością Stanisława Zagajewskiego. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Małgorzata Tomaszewska

XXXii ogólnopolski konkurs Prozy 
i Poezji Frankofońskiej im. Jerzego lisowskiego

5 kwietnia 2014

Dnia 5 kwietnia 2014 r. w Gim-
nazjum nr 2 im. ks. Jerzego 

Popiełuszki odbyły się eliminacje re-
gionalne XXXII Ogólnopolskiego Kon-
kursu Prozy i Poezji Frankofońskiej im. 
Jerzego Lisowskiego.

W konkursie brało udział 16 uczest-
ników z regionu kujawsko-pomorskie-
go. Zespół Szkół Katolickich im. ks. 
Jana Długosza we Włocławku również 
miał swoich reprezentantów. Były to: 
Anna Patyk z LO oraz Klara Nowakow-
ska i Gabriela Wińska z SP.

Miło nam poinformować, że Anna 
Patyk zajęła II miejsce w kategorii LO, 
Gabriela Wilińska – II, a Klara Nowa-
kowska III miejsce w kategorii SP. Uczniowie klasy 1 SP zakwalifikowali się 
do kolejnego etapu konkursu teatralnego w języku francuskim, który odbył 
się w Bydgoszczy.
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Julia Czajka, Maria Maćkowiak, Kacper Morawski, 
Maria Grzędzicka

Klara Nowakowska – laureatka II miejsca w kategorii 
szkół podstawowych, Gabriela Wilińska – laureatka 
III miejsca w kategorii szkół podstawowych
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Ilona Jabłońska

występ pierwszoklasistek podczas Festiwalu 
nauki, kultury i Przedsiębiorczości 

w wyższej Szkole Humanistyczno-ekonomicznej
10–12 kwietnia 2014

W dniach od dziewiątego do dwunastego kwietnia 2014 roku odbyła 
się jubileuszowa piąta edycja Festiwalu Nauki, Kultury i Przed-

siębiorczości – wspólnego projektu popularyzatorskiego środowisk nauko-
wych, gospodarczych i kulturalnych Włocławka oraz regionu kujaw i ziemi 
dobrzyńskiej.

Bardzo miło mi poinformować, iż dziesiątego kwietnia uczennice kla-
sy pierwszej Klaudia Fydryszewska oraz Kaja Wiśniewska reprezentowały 
Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Jana Długosza podczas opisanego 
wydarzenia. Dziewczynki recytowały wiersze oraz fragment prozy twórców 
pochodzących z naszej „małej ojczyzny”. Pragnę nadmienić, iż dziewczynki 
były najmłodszymi uczestniczkami konferencji, a ich występy na pewno długo 
zapadną w pamięć.

Bożena Sobierajska

XXXiii Plener malarski 
„włocławek w malarstwie i rysunku”

10 maja 2014

W sobotę 10 maja 2014 roku uczniowie Długosza kolejny raz uczest-
niczyli w Plenerze Malarskim z cyklu „Włocławek w malarstwie 

i rysunku”.
Organizatorem XXXIII Pleneru było Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej 

we Włocławku. Celem tego przedsięwzięcia jest niezmiennie zainteresowanie 
uczniów zabytkami miasta, rozwijanie ich wrażliwości estetycznej oraz zdol-
ności plastycznych, a także wyrobienie wśród młodego pokolenia potrzeby 
obcowania z zabytkami.   

Tematem XXXIII Pleneru Malarskiego był Stary Rynek. Zadaniem uczest-
ników było przedstawienie tego fragmentu naszego miasta wybraną przez 
siebie techniką.

Naszą szkołę po raz pierwszy reprezentowali uczniowie szkoły podstawo-
wej: klasę 1 reprezentowała Anna Szychowska, a klasę 4: Julia Czajka, Jakub 
Grzębski, Maria Grzędzicka, Maria Maćkowiak i Rafał Wierszyło.

Opiekunem uczniów była p. Bożena Sobierajska. Ogłoszenie wyników po-
łączone z wystawą pokonkursową odbyło się 31 maja 2014 roku w Muzeum 
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, ul. Słowackiego 1a.

Kamila Kurdubska

Pierwszy sukces matematyczny podstawówki
w międzynarodowym konkursie kangur

10 maja 2014

20 marca 2014 r. w bibliotece szkolnej przy ul. Łęgskiej 47 uczniów 
uczestniczyło w Kangurze Matematycznym. Koordynatorem szkol-

nym konkursu była pani Joanna Karwowska ucząca matematyki w gimnazjum 
i liceum. Po raz pierwszy uczestniczyli w „Kangurze” najmłodsi długoszacy 
– uczniowie klasy 1 i 4 szkoły podstawowej. Do zadań przystąpiło 7 «MALU-
CHÓW», 21 «KADETÓW», 18 « JUNIORÓW» i 1 «STUDENT».

W skład szkolnej komisja konkursowej weszły trzy panie: Sławomira Le-
wandowska, Kamila Kurdubska i Joanna Karwowska.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Wydarzenia szkolne 

Anna Szychowska Julia Czajka z mamą
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W tym roku, po rozwiązaniu zadań konkursowych, każdy z uczestników 
otrzymał upominek w postaci breloczka będącego jednocześnie układanką 
przestrzenną.

Po dwumiesięcznym oczekiwaniu na wyniki okazało się, że Szkoła Podsta-
wowa im. ks. Jana Długosza ma powód do dumy, ponieważ jedna z uczennic, 
Maria Grzędzicka z klasy 4, otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym „Kangur”.

Uczennica zdobyła 96,25 na 120 pkt. Serdeczne gratulacje! 

Kamila Kurdubska

Szkoła podstawowa otwarta 
dla najmłodszych włocławian 

13 maja 2014

Dnia 13 maja 2014 r. w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie inte-
gracyjne dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do pierwszej klasy 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Dzieci 
aktywnie uczestniczyły w zajęciach, wraz z opiekunami tańczyły i śpiewały. 
Druga część zajęć polegała na wykonaniu misia według poleceń nauczyciela. 
Zadowolone pociechy wróciły z rodzicami do domów. 

Ewa Bieniek

ogólnopolska olimpiada „olimpus z Przyrody”
22 maja 2014

Dziewięcioro uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej próbowało 
swoich sił w konkursie przedmiotowym z przyrody „Olimpus”. Dzieci 

wykazały dużo chęci i poświęciły sporo czasu na przygotowanie się do niego. 
Z radością i dumą trzeba podkreślić, że uczennica klasy 4 – Julia Czajka – zdo-
była tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady „Olimpus z Przyrody”.

Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów.

Ilona Jabłońska

wielki sukces pierwszoklasistów z podstawówki!
najmłodsi długoszacy wśród laureatów 

ogólnopolskiego konkursu Panda Junior
28 maja 2014

W dniu 28 maja 2014 roku został rozstrzygnięty Ogólnopolski Kon-
kurs PANDA JUNIOR. W konkursie wzięło udział 727 uczestników 

klas pierwszych szkół podstawowych z całej Polski. Z wielką radością pragnę 
poinformować, iż spośród uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długo-
sza wyłoniono aż 6 laureatów, co stanowi 28 procent uczniów klasy! Wynik 
jest tym bardziej imponujący, że dwie uczennice otrzymały maksymalną ilość 
punktów i uzyskały ex aequo pierwsze miejsce! Wszyscy uczestnicy konkursu 
z klasy pierwszej uplasowali się w pierwszej pięćdziesiątce. Gratuluję i życzę 
dalszych sukcesów!

Wyniki konkursu przedstawiają się imponująco: Klaudia Fydryszewska 
– I miejsce w Polsce; Kaja Wiśniewska – I miejsce w Polsce; Carmen Celmer – 
VI miejsce w Polsce; Maria Fryżewska – VI miejsce w Polsce; Klara Nowakowska 
– IX miejsce w Polsce; Gabriela Wilińska – IX miejsce w Polsce

Katarzyna Zarzecka

i Piknik rodzinny Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. ks. Jana długosza

31 maja 2014

W sobotę 31 maja 2014 roku odbył się nasz pierwszy piknik. Dzieci 
miały okazję, aby zaprezentować swoje umiejętności i pochwalić 

się tym, czego się w pierwszym roku nauczyły. Program spotkania obejmował 
m.in: pokaz tańca towarzyskiego, prezentację piosenek w języku angielskim 
i niemieckim, krótkie przedstawienie w języku francuskim czy humorystyczne 
przedstawienie „Kopciuszka”. Dodatkową atrakcją była wata cukrowa, ciasta, 
zimne napoje oraz słodkie serduszka własnoręcznie upieczone przez p. Jolantę 
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Nowak. Wielkim zainteresowaniem cieszył się pokaz gadów, który odbywał się 
w świetlicy szkolnej. Niesamowitą atrakcję stanowiła możliwość przejażdżki 
na motorach. 

Warto dodać, że podczas pikniku zostały wręczone medale za zwycięstwo 
w Pierwszym Turnieju Szachowym Szkoły Podstawowej zorganizowanym 
i przeprowadzonym przez p. Andrzeja Gołębieskiego. W przeprowadzeniu im-
prezy pomagali nam harcerze z ZHR, działający we Włocławku. Podziękowania 
należą się Panu Szklarczykowi, który przygotował na ten dzień miniscenę dla 
uczniów, by mogli prezentować swoje umiejętności oraz tym, którzy wymodlili 
tak wspaniałą pogodę na ten dzień! 

Dziękuję wszystkim nauczycielom: p. Ewie Bieniek, p. Sylwii Duszczak, 
p. Jolancie Nowak, p. Ilonie Jabłońskiej, p. Annie Koniecznej, s. Marii Kowa-
lik, p. Kamili Kurdubskiej, p. Wiolecie Piaseckiej, p. Agnieszce Szabłowskiej, 
p. Małgorzacie Tomaszewskiej, p. Paulinie Tokarskiej, p. Annie Waśkiewicz, 
p. Małgorzacie Zacharek, którzy z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem 
włączyli się w przygotowanie i poprowadzenie naszego pierwszego rodzinnego 
spotkania, zorganizowanego w przepięknej scenerii ogrodów seminaryjnych dla 
Uczniów z klas 1 i 4 wraz Rodzicami, oraz kandydatów na nowy rok szkolny 
2014/2015. 

Sylwia Duszczak

wspomnienie wizyty Jana Pawła ii we włocławku
6 czerwca 2014

W dniu 6 czerwca najmłodsi długoszacy, wraz z wychowawcami 
p. Kamilą Kurdubską i p. Sylwią Duszczak, spotkali się w miejscu, 

w którym 23 lata temu gościł Ojciec Święty Jan Paweł II. 
Stojąc przed włocławską katedrą, wpatrując się w tablicę upamiętniającą 

to wydarzenie, uczniowie dowiedzieli się, że Ojciec Święty odwiedził Włocła-
wek w dniach 6–7 czerwca 1991 roku. Swoją osobą zaszczycił mury Wyższego 
Seminarium Duchownego oraz spotkał się z przedstawicielami polskiej szkoły: 
nauczycielami i wychowawcami. Uczniowie mieli okazję obejrzeć drzewo, 
które na pamiątkę wizyty Papieża Polaka we Włocławku zasadzono w ogro-
dzie przyseminaryjnym. Po chwili modlitwy w intencji świętego już Papieża, 
zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.
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Klasa 1 SP

Pokaz gadów

Przyszli długoszacy

Zabawy integrujące

Przejażdżka motocyklem

Rafał Wierszyło, Felek Suski, Karol Nencka, Tomek 
Klarecki, Marcel Zalewski
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Anna Konieczna

Pierwszy Festiwal Piosenki religijnej w zbrachlinie
18 czerwca 2014

W Zespole Szkół w Zbrachlinie odbył się I Festiwal Piosenki Religij-
nej ph. „Śladami Świętego Jana Pawła II”. Szkołę Podstawową 

w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza reprezentowały uczennice 
klasy 1 w składzie: Klara Nowakowska, Carmen Celmer, Julia Lipińska, Klau-
dia Fydryszewska, Gabriela Wilińska, Maria Fryżewska, Kaja Wiśniewska oraz 
uczennica klasy 4 Gabriela Borkiewicz. Udział w tym konkursie był dla naj-
młodszych długoszanek owocny. Dziewczynki zdobyły III miejsca w kategorii 
zespół, a Gabrysia Borkiewicz zdobyła III nagrodę jako solistka. Dodatkową 
atrakcją udziału w festiwalu okazał się przejazd pociągiem w obie strony na 
trasie Włocławek – Zbrachlin, co spotkało się z ogromną radością dziewczynek. 
Opiekę nad uczennicami pełniły: nauczyciel muzyki p. Małgorzata Zacharek, 
która oczywiście przygotowała oprawę muzyczną występu, oraz pedagog 
szkolny p. Anna Konieczna, która czuwała nad organizacją wyjazdu dzieci na 
konkurs oraz była opiekunem jego uczestniczek. 

Katarzyna Zarzecka

uroczysta msza Święta 
na zakończenie roku szkolnego

27 czerwca 2014

Mija pierwszy rok nowo otwortej Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. ks. Jana Długosza we Włocławku. W czwartek 26 czerwca 

2014 r. zgromadziliśmy się w bazylice katedralnej, aby w czasie uroczystej 
Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Me-
ringa modlić się i podziękować za rok szkolny 2013/2014 – szczególny rok 
w historii Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza (homilia Księdza 
Biskupa str. 279).

Pierwszy rok funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 
Długosza dobiegł końca. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 
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w gmachu szkoły przy ul. Wojska Polskiego 2A zgromadziło dzieci z klas 1 
i 4, które stanowiły pierwsze roczniki podstawówki. W obecności rodziców 
i nauczycieli odebrały pierwsze w historii szkoły podstawowej świadectwa 
promujące do klasy programowo wyższej, czyli drugiej i piątej. Pierwszy rok 
działalności naszej szkoły był wyjątkowo ważny ze względu na kanonizację 
Papieża Jana Pawła II. Tematyka programu słowno-muzycznego, przygotowa-
nego przez uczniów klasy pierwszej i czwartej pod kierunkiem wychowawców: 
p. Ilony Jabłońskiej i p. Wioletty Piaseckiej, przypomniała nam najważniejsze 
fakty z życia Ojca Świętego.

Chociaż nie jestem wśród was na co dzień,
jak bywało przez tyle lat dawniej –

Procesja z darami: Gabrysia Wilińska, Tomek Klarecki, 
Klara Nowakowska, Zosia Linowiecka, Jakub Grzębski, 
Marysia Maćkowiak

Ks. biskup Wiesław Mering, p. wicedyrektor Katarzyna 
Zarzecka, Tomasz Klarecki, Jakub Grzębski

Pierwsze zakończenie roku szkolnego
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SPrawozdania 
wycHowawców

to przecież noszę w sercu wielką troskę.
Wielką, ogromną troskę.
Jest to, moi drodzy, troska o was.
Właśnie dlatego,
że od was zależy jutrzejszy dzień.
Uroczystość została zakończona przemówieniem Księdza Dyrektora Jacka 

Kędzierskiego, który podziękował Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom za ca-
łoroczną pracę oraz życzył miłego wypoczynku.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13

T. Morawski, M. Lewandowska, C. Celmer, M. Zalewski, 
O. Skrzypińska, T. Klarecki, Z. Linowiecka

Filip Sadowski otrzymuje nagrodę z rąk Księdza 
Dyrektora
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Ilona Jabłońska 

i wyszło słońce...
Pragnę... wypowiedzieć tę radość, jaką dla każdego z nas stanowią dzieci, 

wiosna życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny.

Jan Paweł II

Zaczęło się pochmurnie, deszczowo. Stałam na placu przed katedrą, kur-
czowo trzymając karteczkę z napisem „klasa pierwsza SP”. Ukradkiem 

spoglądałam na uczniów i nauczycieli, czy ktoś się nie przygląda, nie komentuje. 
I rzeczywiście wzrok natrafił na twarze skierowane w moją stronę, ale towarzy-
szyły im serdeczne uśmiechy. Kilkoro gimnazjalistów podeszło porozmawiać. 
Zaczęli przychodzić też rodzice z moimi uczniami. Wtedy zrozumiałam, że Ci 
ludzie powierzyli mi swój największy skarb, za który od tego momentu byłam 
odpowiedzialna. Uświadomiłam sobie również, iż mój lęk przed nieznanym 
jest niczym w porównaniu do przerażenia dzieci i to właśnie do mnie należy 
poprawa ich samopoczucia. Weszliśmy do katedry i rozpoczęliśmy ten ważny 
dla nas rok.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. ks. Jana Długosza 
we Włocławku rozpoczęła swoją działalność w roku szkolnym 2013/2014. 
Pierwszym ważnym wydarzeniem w nowo powstałej placówce było jej poświę-
cenie przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Wiesława Meringa. Wspólnie 
z uczniami przygotowałam z tej okazji krótki program artystyczny. Miesiąc 
później miała miejsce kolejna ważna uroczystość przygotowana we współpracy 
z panią Wiolettą Piasecką, a mianowicie ślubowanie klasy pierwszej. Również 
w październiku wybrałam się z uczniami na plac Biskupa Michała Kozala, aby 
pomodlić się za zmarłych i zapalić znicze. W listopadzie wybraliśmy się do 
Muzeum Diecezjalnego, a trzeciego grudnia pojechaliśmy do Krainy Bombek 
w Gnieźnie, aby zwiedzić fabrykę i poznać historię powstania ozdób choinko-
wych. Sami również wykonaliśmy bombki oraz inne rękodzieła, które rodzice 
chętnie zakupili podczas kiermaszu. Grudzień to czas przygotowań do Świąt 
Bożego Narodzenia. Uczniowie klasy pierwszej i czwartej przygotowali Kon-
cert Kolęd, który odbył się w domu księży emerytów w Michelinie, w szkole 
podstawowej, a także w gimnazjum i liceum. Wydarzeniu towarzyszyło wielkie 
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podekscytowanie, ponieważ na Poranku Kolęd, w gmachu im. Piusa X, go-
ściliśmy Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa, Pana 
Prezydenta Andrzeja Pałuckiego, Czcigodnych Księży Profesorów, Proboszczów 
i Księży Prałatów oraz Rodziców i Nauczycieli. Dzieci ubrane w piękne stroje, 
żłóbek przygotowany wraz z panią Kamilą Kurdubską i Wiolettą Piasecką, 
żywe choinki oraz wspólne kolędowanie sprawiły, że poczuliśmy bliskość świąt. 
Dopełnieniem świątecznej atmosfery była szkolna wigilia, podczas której nie 
zabrakło Mikołaja, w którego rolę wcielił się pan Krzysztof Łodygowski, ale 
ciiii... Styczeń to czas, w którym szczególnie pamiętamy o złożeniu życzeń 
babciom i dziadkom. My zaprosiliśmy ich do „Kawiarni u Długosza”, aby przy 
kawie i ciastku mogli obejrzeć występy wnucząt. Kolejnym wydarzeniem przy-
gotowanym przeze mnie był bal karnawałowy, podczas którego zajadaliśmy się 
pączkami, tańczyliśmy oraz braliśmy udział w wielu konkursach z nagrodami. 
Oprócz wyżej wymienionych wydarzeń pragnę nadmienić, że obchodziliśmy 
klasowy Dzień Chłopaka, mikołajki, Dzień Kobiet oraz Dzień Dziecka. Ponadto 
przygotowaliśmy występ na pierwszy w naszej szkole piknik rodzinny. Zorgano-
zowałam również wycieczki do kina, teatru oraz Przedszkola Akademickiego. 
Warto wspomnieć, że klasy pierwsza oraz czwarta występowały w Telewizji 
Kujawy podczas słuchania bajek czytanych przeze mnie w szkolnej świetlicy. 
Myślę, że z pewnością dzieci zainteresowały także spotkania biblioteczne, które 
powstały we współpracy z panią Marzeną Michalską.

Niewątpliwie cieszy mnie fakt, że moi uczniowie osiągają bardzo dobre 
wyniki w nauce oraz otrzymują tytuły laureatów w konkursach. Klaudia Fy-
dryszewska zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie recytatorskim 
„Bądź pozdrowiona Ziemio Rodzinna...”. Ponadto Klaudia Fydryszewska i Kaja 
Wiśniewska zaprezentowały przygotowane wiersze i fragmenty prozy podczas 
Festiwalu Nauki w WSHE. 

Dużym osiągnięciem jest sześcioro laureatów w Ogólnopolskim Konkursie 
EDI PANDA JUNIOR z edukacji wczesnoszkolnej. Klaudia Fydryszewska zajęła 
I miejsce w Polsce, Kaja Wiśniewska – I miejsce w Polsce, Carmen Celmer – 
VI miejsce w Polsce, Maria Fryżewska – VI miejsce w Polsce, Klara Nowakowska 
– IX miejsce w Polsce, Gabriela Wilińska – IX miejsce w Polsce.

Oczywiście pamiętam, że szkoła katolicka ma do spełnienia misję szczegól-
ną, dlatego wspólnie z uczniami uczestniczyliśmy w ważnych wydarzeniach 
i uroczystościach kościelnych. 

Po krótkiej chwili, która jak się później okazało, trwała rok, stałam w sali 
gimnastycznej wypełnionej po brzegi promieniami czerwcowego słońca. Spoj-
rzałam z dumą na nich – tych najważniejszych. Stali bez przerażenia w oczach, 
wyprostowani, w równej linii. I tak bardzo mi bliscy. Teraz już wiedziałam, kto 

nie lubi rano wstawać, kto najszybciej biega, dla kogo matematyka to udręka, 
która dziewczynka wrzuciła liścik miłosny do szafki kolegi. Moi Kochani, za-
pewne w tym roku jeszcze nie zrozumiecie słów, które do Was kieruję. Ale może 
za pięć, dziesięć lat, wyjmiecie troszkę przykurzony „Rocznik” i wspomnicie 
Wasz pierwszy rok w szkole podstawowej. Wiedzcie, że razem tworzyliśmy tę 
szkołę. Dziękuję za to, że to właśnie Wy byliście moją pierwszą klasą!

Wioletta Piasecka

nie można zmarnować tego dobra, 
które dało nam życie

Może dzięki samej naszej obecności w czyimś życiu
spełnia się po trosze nasze życie.

Bo czymże byłby człowiek ogołocony z radości innych,
z ich pragnień, bólów, myśli i niedoczekań [...]

W. Myśliwski, Nagi sad

Miniony rok szkolny był czasem nowych doświadczeń i wrażeń. Po raz 
pierwszy rozpoczęłam pracę w szkole podstawowej jako polonista i wy-

chowawca klasy 4, kontynuując równocześnie rozpoczęte dzieło w gimnazjum. 
Dotychczas miałam wielką przyjemność uczyć młodzież już w pewien sposób 
ukształtowaną, samodzielną, jasno precyzującą swoje naukowe cele i ambicje. 
Nowa sytuacja wyzwoliła we mnie ciekawość. Teraz mogłam przyjrzeć się bliżej 
młodemu człowiekowi, który nie tak dawno dopiero przekonał się, czym jest 
szkoła, bo do tej pory był pod opieką jednego nauczyciela – zazwyczaj swojej 
ukochanej pani.

Przez dane nam wspólnie trzy lata, moi nowi uczniowie będą dojrzewali 
emocjonalnie, dorastali do coraz poważniejszych tekstów literackich, by móc 
je interpretować i pisać własne. Zrozumiałam, że towarzyszę moim nowym 
uczniom w ich szkolnej wędrówce, której kolejnym etapem będzie gimnazjum. 
Mając zaś świadomość, jak należy pracować z gimnazjalistami, by poradzili sobie 
na egzaminie, w jaki sposób przygotować przyszłych laureatów do olimpiad 
z języka polskiego, zdałam sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaka na 
mnie spoczywa, gdyż moi podopieczni są dopiero na początku tej fascynującej, 
ale jakże trudnej podróży.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Sprawozdania wychowawców
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Praca z młodymi ludźmi jest dość wyjątkowa, gdyż właśnie w okresie do-
rastania zaczynają oni wiele zagadnień kwestionować, dystansując się wobec 
sądów dorosłych niekiedy tylko dla samej idei. Planując lekcje języka polskiego, 
starałam się tak je zorganizować, aby uczniowie mogli samodzielnie rozważać 
określone zagadnienia, przyjmować rolę odbiorcy tekstu, a następnie po wyko-
naniu wielu twórczych ćwiczeń, stać się jego nadawcą. Uczniowie odnosili się 
do moich propozycji z żywym zainteresowaniem, wyróżniała ich kreatywność, 
a nawet potrafili krytycznie odnieść się do wytworów kultury masowej. Śmiało 
rzec mogę, że na moich zajęciach stwarzałam płaszczyznę autentycznego poro-
zumienia z uczniem. Mając na uwadze uczniowskie fascynacje, wprowadzałem 
dodatkowo teksty spoza listy lektur. Starałam się wykraczać poza konteksty 
związane z sytuacją historycznoliteracką i podkreślałam, że starzeje się tylko 
kostium, a problemy i dylematy są wciąż te same.

Myślę, że dla mnie i dla uczniów mojej klasy był to pracowity rok. Cieszę 
się, że mogłam służyć im pomocą, mobilizować do osiągnięcia jak najlepszych 
wyników w nauce. Spośród siedemnastu uczniów ośmioro ukończyło 4 kla-
sę z wyróżnieniem. Należą do nich: Julia Czajka, Rafał Wierszyło, Gabriela 
Borkiewicz, Karol Nencka, Maria Grzędzicka, Maria Maćkowiak, Mateusz 
Ochociński, Feliks Suski.

W codziennych kontaktach analizowałam sytuację uczniów, pytałam o ich 
problemy, niepowodzenia szkolne, starałam się ułatwić im oswojenie się z nową 
szkołą i dużymi wymaganiami, przed jakimi stanęli. Rolą wychowawcy jest 
wspieranie ucznia w jego rozwoju, nauce, uczeniu się życia i poznawaniu 
świata. Motywowałam moich wychowanków do nauki, starałam się uczyć ich 
odpowiedzialności. Czasem niektóre ich zachowania były niezwykle emocjo-
nalne, dlatego wiele uwagi poświęciłam samodyscyplinie, kulturze osobistej 
oraz rozmowom o tym, że trzeba od siebie wymagać.

Podsumowując moje rozważania, pragnę przywołać słowa Jana Pawła II: 
„Jeśli bowiem nie ulega wątpliwości, że rodzina wychowuje, że szkoła kształci 
i wychowuje, to równocześnie tak działanie rodziny, jak i szkoły pozostanie 
niekompletne, jeżeli każdy i każda z Was, Młodych, [...] nie podejmie dzieła 
swojego wychowania”.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13

co naJmłodSi długoSzacy 
roBili Po lekcJacH?
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działalnoŚć Świetlicy SzkolneJ
Joanna Trawińska, Anna Konieczna

Jesienny spacer

Już od września uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 
Długosza mogą uczestniczyć w szerokiej ofercie zajęć dodatkowych, 

między innymi zajęć plastyczno-technicznych. Celem zajęć plastycznych jest 
uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata oraz pobudzanie do sa-
modzielnej twórczej aktywności i rozwijania wyobraźni. Dzięki zastosowaniu 
różnych technik plastycznych uczniowie nie tylko mieli możliwość rozwijania 
swoich zdolności motorycznych i koordynacyjnych, ale także mogli obcować 
ze sztuką i otwierać się na nią.

W dniu 18 września w piękny popołudniowy dzień uczniowie wraz z wy-
chowawcą świetlicy p. J. Trawińską i p. pedagog A. Konieczną wybrali się do 
sąsiadującego ze szkołą parku na pierwszy, jesienny spacer. Spacer to przede 
wszystkim solidna dawka tlenu, dzięki której sprawniej funkcjonuje organizm, 
mózg lepiej się rozwija. W drodze powrotnej wszyscy wybrali się na plac za-
baw po dużą dawkę uśmiechu. Radosnej zabawie nie było końca! Uczniowie 
przebywający w świetlicy, ko-
rzystając z pogody, położenia 
szkoły blisko parku i placu za-
baw, często pod opieką wycho-
wawców regenerowali swoje 
siły na świeżym powietrzu.

Kolejna jesienna wyciecz-
ka, tym razem do ogrodu 
znajdującego się przy szkole 
podstawowej, zaowocowała 
przepięknymi skarbami, taki-
mi jak kasztany i żołędzie. Na 
zajęciach plastyczno-technicz-
nych arcydziełom kasztano-
wym nie było końca. Można Julia Czajka, Kaja Wiśniewska, Katarzyna Thorsen
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u nas zobaczyć kasztanowe 
jeże, misie oraz kosmiczne 
ufoludki. Wszystko to stoi na 
naszej świetlicowej wystawce.

Na zajęciach w świetlicy 
szkolnej w dniu 15 paździer-
nika 2013 r. odbyła się także 
pogadanka z uczniami na te-
mat jesieni, zmian zachodzą-
cych o tej porze roku, darów, 
jakie przynosi jesień, między 
innymi takich, które opisuje 
Maria Konopnicka w swoim 
wierszu „Jesienią”. Następnie 
wspólnie przystąpiliśmy do ry-
sowania pracy plastycznej pt. 
„Pani Jesień”.

• • •

Anna Konieczna

„moje zwierzę” – 
zajęcia z okazji Światowego dnia zwierząt

W klasie 4 Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza już na 
początku października odbyły się zajęcia pt. „Moje zwierzę”. Okazją 

spotkania na ten temat jest przypadający w dniu 4 października Światowy Dzień 
Zwierząt. Również w tym dniu w Kościele wspomina się Św. Franciszka z Asyżu 
– patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Św. Franciszek wyrażał ideę braterstwa 
wszystkich stworzeń. Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 r. na 
konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt 
trwający do 10 października. Obchody tego dnia i tygodnia mają na celu zmienić 
zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomienie im, że zwierzę to istota 
żywa, mająca swoje prawa. Podczas obchodów szczególną uwagę społeczeństwa 
zwraca się na los bezdomnych zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami, a także 
zachęca się do adoptowania zwierząt ze schronisk. W związku z tym również 
i uczniowie naszej szkoły chcieli przyłączyć się do tej akcji. Ponadto wszyscy 

zadeklarowali pomoc zwierzakom z włocławskiego schroniska w postaci zbiórki 
suchej karmy i zabawek. Widać tutaj ogromne serca uczniów, którzy także z ra-
dością podzielili się informacjami o swoich zwierzakach i zaangażowanie, jakie 
włożyli w wykonanie pracy plastycznej pt. „Moje zwierzę”.

• • •

Joanna Trawińska

długoszacy ze szkoły podstawowej 
pomagają chorym dzieciom

Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej im ks. Jana Długosza w październiku 
przyłączyły się do Stowarzyszenia „Tęczowy Parasol” i włączyły się do 

akcji zbierania nakrętek, by pomóc i zrealizować marzenia chorych dzieci.
Każdy mógł pomóc, zbierając jak największą ilość dowolnej wielkości pla-

stikowych zakrętek od butelek po napojach. Pieniądze pozyskane z ich sprze-
daży zostały przekazane na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „Tęczowy 
Parasol”. Powstało ono w lipcu 2012 r. z inicjatywy rodziców jedenaściorga 
dzieci z chorobami neurologicznymi. Dnia 9 października 2012 roku uzyskało 
wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia „Tęczowy Parasol” jest pozyskiwanie 
środków finansowych na prowadzenie zajęć usprawniających, takich jak: re-
habilitacja ruchowa, kynoterapia, hipoterapia, terapia integracji sensorycznej, 
zajęcia logopedyczne, terapia manualna, zajęcia ruchowe na basenie dla chorych 
dzieci. Chętni, którzy się przyłączyli się do akcji, zebrane nakrętki przynieśli do 
szkoły, wrzucając do oznaczonego pojemnika bądź przekazując bezpośrednio 
do szkolnego opiekuna akcji.

• • •

Ilona Jabłońska

Pieczenie ciasteczek w świetlicy

Za oknami szaro, a listopad daje się we znaki. Pogoda nie sprzyja jesiennym 
spacerom, więc należy znaleźć sposób na pozbycie się złego humoru. 

Uczniowie klasy pierwszej postanowili więc upiec ciasteczka. Wcześniej jednak 
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sumiennie przygotowali się do zadania: przynieśli foremki, fartuszki, czepki oraz 
wałki. Wspólnie z wychowawczynią zważyli odpowiednie składniki i... rozpoczęła 
się wspaniała zabawa! Dzieci ugniatały, wałkowały i wycinały przeróżne kształty. 

Po skończonej pracy pierwszoklasiści pięknie wysprzątali świetlicę, a wy-
chowawczyni upiekła ciasteczka, które smakowały jak nigdy dotąd, ponieważ 
były naszym wspólnym dziełem.

• • •

Joanna Trawińska

„marzycielska Poczta” 
– napisz list do chorego dziecka

Uczniowie szkoły podstawowej, biorąc przykład ze starszych kolegów 
i koleżanek z gimnazjum i liceum im. ks. Jana Długosza, przyłączyli 

się do ogólnopolskiej akcji „Marzycielskiej Poczty”. Z wielką radością w sercach 
i z zaangażowaniem dzieci podjęły się zadania wykonania kartek i napisania 
krótkich listów do swoich ciężko chorych rówieśników, będących podopiecz-
nymi „Marzycielskiej Poczty”. Na stronie marzycielskapoczta.pl prezentowane 
są profile chorych dzieci wraz z ich adresami pocztowymi. W profilach moż-
na odnaleźć najważniejsze informacje o dzieciach, ich zainteresowania czy 
krótką biografię. Każdy wychowanek świetlicy „zapoznał się” z wylosowanym 
przez siebie dzieckiem, następnie powstały piękne kartki z równie pięknymi 

i szczerymi życzeniami. Dzieci przekonały się, że tak niewiele potrzeba, aby 
podarować dzieciom uśmiech.

• • •

Joanna Trawińska 

długoszacy ze szkoły podstawowej 
pomagają ptakom przetrwać zimę!

Zimą wróbelki, sikorki i inne 
ptaszki nie mają już tak do-

brze. Czasem warto je trochę dokar-
mić. W okresie jesienno-zimowym dla 
ochrony ptaków stosuje się karmniki 
w celu zabezpieczenia ich przed gło-
dem. Dokarmianie ptaków powinno 
się rozpocząć w listopadzie i pro-
wadzić do końca marca. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Dłu-
gosza robią wiele, żeby ptaki w te 
ciężkie i mroźne dni nie głodowały. 
Na zajęciach plastyczno-technicznych 
prowadzonych w świetlicy szkolnej dzieci własnoręcznie wykonały karmnik 
dla ptaków. Ma nam on przypominać o potrzebie dokarmiania ptaków zimą.

• • •

Anna Konieczna 

znam znaki drogowe

W ramach wychowania komunikacyjnego w świetlicy szkolnej od-
była się krótka rozmowa pt. „Znam znaki drogowe” z uczniami 

klasy 1. Wszystkie niemalże pierwszaki doskonale znają przynajmniej kilka 
znaków. na zajęcia poznały również te, z którymi się wcześniej nie zetknęły, 
a których znajomość jest konieczna, aby bezpiecznie poruszać się po mieście. 
Po krótkim konkursie wszyscy z ogromnym zaangażowaniem pod czujnym 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Co najmłodsi długoszacy robili po lekcjach?

Tymek Morawski, Klara Nowakowska, Kaja Wiśniewska, 
Oliwia Skrzypińska, Wiktoria Michalska

Nicola Rybińska, Klaudia Frydryszewska, 
Klara Nowakowska, Gabrysia Wilińska, Filip Sadowski

Pani Ilona Jabłońska z kl. 1



60 61

okiem wychowawców świetlicy przystąpili najpierw do rysowania, a później 
wyklejania kolorowym papierem ulicy ze znakami drogowymi. 

kółka zaintereSowań 
i zaJĘcia PozalekcyJne

Andrzej Gołębieski

Po lekcjach gramy w szachy

W szkole stawiamy na wszechstronny rozwój młodego człowieka. Rozpo-
znajemy potencjał, talenty i je odpowiednio wzmacniamy. Z radością 

przyjmuję fakt, iż uczniowie podstawówki z dużym zaangażowaniem uczestniczyli 
w zajęciach koła szachowego. Szachy tak naprawdę to gra dla każdego; kto chce 
w nie grać, może się tego nauczyć. Oczywistym jest, że to skomplikowana gra 
i nikt nie jest w stanie pojąć jej zasad w zaledwie 2–3 minuty. Wszystko wymaga 
czasu, cierpliwości i przede wszystkim chęci. Gra w szachy kryje w sobie mnóstwo 
wartości cechujących szczególnie porządnych, ułożonych i inteligentnych ludzi. 
Szachy uczą nas cierpliwości, bez której nie można nic osiągnąć. Oczywiście nie 
brakuje w niej takich elementów, jak: umiejętność logicznego myślenia, opra-

cowania strategii, planowania, 
a także przewidywania ruchu 
przeciwnika. Szachy są kultural-
ną formą rozrywki oraz rozwią-
zywania sporów, już w dawnych 
czasach królowie zdecydowali 
się odłożyć krwawy bój na rzecz 
spokojnej „partyjki”. Pedagodzy 
stwierdzili, że uczniowie grający 
w szachy osiągają dużo lepsze 
wyniki w nauce niż niegrający 
i nie chodzi tu o same oceny, lecz 
wiedzę ogólną. Uczniowie sza-
chiści wiedzą, czego trzeba się 
uczyć, lepiej przyswajają wiedzę.

Szachy łączą ludzi, wiele osób siada do szachownicy dla relaksu, pogawędki 
z drugą osobą i znajdują w tym wspaniałą rozrywkę.

• • •

Andrzej Gołębieski

zajęcia korekcyjne

Jednym z warunków normalnego rozwoju i zdrowia człowieka jest 
sprawa jego prawidłowej postawy ciała, dbałość o poprawną sylwetkę 

dziecka. Wszelkie oddziaływania zapobiegawcze, wyrównujące odbywają się 
na dodatkowych zajęciach pozaszkolnych. Do działań w tym zakresie należy 
między innymi gimnastyka wyrównawcza i korekcyjna, której głównym celem 
jest przeciwdziałanie stwierdzonym wadom postawy i wyrównywanie odchyleń 
fizjologicznych. Dzieci z wielką ochotą przychodziły na zajęcia koła gimnastyki 
wyrównawczej i korekcyjnej.

• • •

Anna Konieczna 

kółko czytelnicze i kółko dyskusyjne 
w świetlicy szkolnej

W świetlicy szkolnej regularnie odbywają się spotkania kółka czy-
telniczego, w ramach którego wspólnie czytamy na głos bajki 

i wiersze. Uczestnikami kółka są wszyscy uczniowie klasy 1 i 4. Celem tego 
rodzaju zajęć jest rozbudzenie w dzieciach zainteresowania książką, rozwijanie 
wiedzy, sprawienie, by czytanie stawało się przyjemnością. Głośne czytanie 
uczy dzieci myślenia, rozwija ich wyobraźnię, umożliwia samodzielne czytanie, 
wzbogaca słownictwo, poprawia wymowę, ułatwia poprawne pisanie, uczy 
odróżniać dobro od zła oraz integruje społeczność szkolną. Zapobiega również 
uzależnieniu się od telewizji, komputera, internetu, wyrabiając nawyk czytania 
na całe życie. Mimo iż obserwuje się wyraźny spadek poziomu czytelnictwa 
dzieci i młodzieży, rola książki jest niezaprzeczalna. Kultura czytelnicza stanowi 
niezbędny element procesu samokształcenia. Dlatego powinniśmy zadbać o to, 
by kontakt z książką rozpoczął się jak najwcześniej. Na temat przeczytanych 
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tekstów uczniowie mieli okazję porozmawiać na zajęciach kółka dyskusyjnego, 
którego pierwsze spotkanie odbyło się w październiku. Na spotkaniach rozma-
wialiśmy również o swoich marzeniach, o tym, co lubią robić w wolnym czasie, 
czym się interesują, jakie mają talenty. Członkowie kółka wspólnie postanowili, 
że będą się rozwijać i dyskutować na przeróżne i ciekawe tematy. Oprócz tego 
będą starali się dbać w swoich wypowiedziach o piękno mowy ojczystej, po-
prawność wypowiadanych zdań i wyrazów oraz przestrzegać zasad kulturalnej 
dyskusji. Na spotkania kółka dyskusyjnego przychodzili: Maria Grzędzicka, 
Karol Nencka, Aleksander Rogiewicz, Kacper Morawski, Jakub Grzębski, Maria 
Maćkowiak, Carmen Celmer. 

• • •

Kamila Kurdubska

zajęcia origami 

Origami to sztuka składania papieru. Zajęcia prowadzone dla uczniów 
szkoły podstawowej cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno 

wśród dzieci, jak i ich rodziców. Nieomal każdy uczeń uczęszczający na zajęcia 
orgiami potrafi z kartki papieru wyczarować zwierzątko, ludzi czy przedmiot. 
Origami w zależności od wieku podzielono na płaskie oraz modułowe. Uczniowie 
całej szkoły podstawowej wspólnymi siłami, z wielkim zapałem po złożeniu 
1500 kartek, zbudowali przepięknego łabędzia. Dzieci dzięki tym zajęciom 
uczyły się koncentracji oraz cierpliwości, bo często należy wykonać bardzo, 

bardzo dużo zagięć, by otrzymać końcowy efekt. Warto pamiętać, że na tych 
zajęciach poza kartką, wystarczą tylko ręce oraz dobra pamięć. Poza walorami 
dydaktyczno-wychowawczymi orgiami to świetna zabawa, którą można polecać 
każdemu niezależnie od wieku.

• • •

Ilona Jabłońska

we like speaking english 
chodzimy na kółko języka angielskiego

Obcego języka warto uczyć się od najmłodszych lat. Tę możliwość 
zapewnia nasza szkoła, która posiada w ofercie zajęć dodatkowych  

zajęcia z języka angielskiego. Wspomniane lekcje łączą ze sobą elementy na-
uki i zabawy oraz wprowadzają elementy rywalizacji, co doskonale sprawdza 
się w pracy, zwłaszcza z dziećmi. Oprócz mówienia, pisania, słuchania, oraz 
nauki piosenek, dzieci mają okazję sprawdzać swoje umiejętności podczas 
korzystania z tablicy interaktywnej. Najczęściej dobierając się w pary, ale rów-
nież pojedynczo, uczniowie rozwiązują zadania i otrzymują punkty. Podczas 
takich minikonkursów byli zwycięzcy, ale dla wszystkich zawsze przewidziano 
nagrody pocieszenia. Dzięki takiej formie prowadzenia zajęć, dzieci oprócz 
tego, że chętnie uczestniczyły w lekcjach, bardzo szybko poprzez zabawę 
przyswajały wiedzę.

• • •

Małgorzata Tomaszewska

Już od małego uczę się francuskiego

Uczniowie klasy 1 szkoły podstawowej w ramach zajęć dodatkowych 
mieli możliwość nauki języka francuskiego. Zajęcia odbywały się raz 

w tygodniu w myśl zasady – nauka poprzez zabawę. Mali długoszacy potra-
fią m. in.: przedstawić się i przywitać, policzyć do 20, znają kolory, uczą się 
piosenek i i wierszyków. Gabriela Wilińska i Klara Nowakowska brały udział 
w Konkursie Prozy i Poezji Frankofońskiej, gdzie recytowały fragmenty prozy 
i poezji w języku francuskim. Dziewczynki zachwyciły jury i publiczność. Nauka 
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języka francuskiego może być łatwa, lekka i przyjemna – o czym przekonali 
się uczniowie klasy 1 na prowadzonych w szkole zajęciach.

• • •

Bożena Sobierajska

artystyczne inspiracje 
na zajęciach koła plastycznego

leśne opowieści
Uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w piątek 31 stycznia 2014 r. 

odwiedził wyjątkowy gość. Był nim pan leśniczy Adrian Szeler z Nadleśnictwa 
Włocławek. Pan leśniczy w bardzo ciekawy sposób przedstawił uczniom zagad-
nienia związane z „Przyrodą w lasach Nadleśnictwa Włocławek”. Omówił wa-
runki przyrodnicze w lasach Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, 
odniósł się do bioróżnorodności gatunkowej, szaty roślinnej oraz przedstawił 
zwierzęta i rośliny tam żyjące. Przywołał znaki, jakie można spotkać w lesie, 
objaśniając ich znaczenie. Uświadomił uczniom, że przed wejściem do lasu, 
parku narodowego czy rezerwatu znajdują się tablice informacyjne, na których 
widnieją regulaminy. Zapisanych w nich zasad należy bezwzględnie przestrzegać. 
Uczniowie dowiedzieli się m.in., że jedynie w wydzielonych i przygotowanych 
przez służby leśne miejscach można zorganizować ognisko. Długoszacy wysłu-
chali w skupieniu informacji przekazanych przez pana leśniczego. Zadawali 
szereg pytań, na które uzyskali wyczerpujące odpowiedzi. Spotkanie ponadto 
uświadomiło uczniom, że lasy upiększają otoczenie człowieka, stanowiąc ele-
ment dekoracyjny i inspirację dla twórczości artystycznej.

z wizytą w galerii Sztuki współczesnej
Na zaproszenie plastyka z Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku Pana 

Jerzego Jabłczyńskiego uczniowie klasy 4 Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
ks. J. Długosza pod kierunkiem p. B. Sobierajskiej uczestniczyli w wyjątkowym 
spotkaniu ze sztuką. Pan Jabłczyński przewodził grupie w zwiedzaniu wystawy 
czasowej. W Małym Salonie uczniowie zapoznali się z grafiką Tomasza Kaweł-
czyka, która ukazała twórcze działanie artysty w zakresie linorytu i drzeworytu. 
Następnie uczniowie zwiedzili wystawę poplenerową „Szwajcaria Dobrzyńska”, 
na której dwunastu artystów z Polski i z zagranicy zaprezentowało prace z róż-
nych dziedzin technik plastycznych, stylów i estetyk. Zatrzymaliśmy się dłużej 

przy obrazach wykonanych techniką 
collage oraz asamblaż, aby w zajęciach 
warsztatowych, pod czujnym okiem 
p. Jabłczyńskiego, uczniowie wykonali 
pejzaże w tej właśnie technice. Ucznio-
wie podczas zajęć wykazali się dużą 
pomysłowością i inwencją plastycz-
ną, a ich zachowanie podczas pobytu 
w Galerii było wzorowe.

wiosenna łąka
Patrząc na otaczającą przyrodę, można dostrzec pierwsze oznaki nadcho-

dzącej wiosny. Pofrunęły nad łąkami już pierwsze motyle, ptaki zaczynają swoje 
wiosenne koncerty, zakwitają pierwsze wiosenne kwiaty. Obserwacja przyrody 
stała się inspiracją dla uczniów uczęszczających na zajęcia koła plastycznego, 
którzy dniu 25 marca 2014 roku wykonali urzekające prace plastyczne o te-
matyce wiosennej.

trzy różne obrazy
Podczas zajęć koła plastycznego 

20 maja 2014 roku uczniowie tworzyli 
w grupach obrazy. Każda z grup miała 
za zadanie z otrzymanych wyrazów 
stworzyć tekst, a następnie go zilu-
strować – ułożyć kompozycję. Stworzo-
ne dzieła, a także zaangażowanie ucz-
niów podczas ich wykonania, zasługują 
na uznanie. 

Surrealistyczne inspiracje
Podczas lekcji plastyki 16 maja 

2014 r. uczniowie kl. 4 mieli okazję 
współpracować w grupie, wykonując 
pracę plastyczną inspirowaną ma-
larstwem surrealistycznym. Na pod-
kreślenie zasługuje bardzo aktywna 
i zaplanowana praca w grupie, której 
efektem były zaskakujące zabawne 
prace plastyczne.
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ceramiczne eksperymenty
Uczniowie klasy 4 Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. J. Długosza we 

Włocławku wykonali prace z gliny i masy solnej, które zachwycają swoim 
urokiem.

„cudownych rodziców mam”
Podczas zajęć plastycznych, w związku ze zbliżającym się Dniem Matki 

oraz Dniem Ojca, uczniowie klasy 1 szkoły podstawowej przygotowali niespo-
dzianki dla swoich rodziców oraz zaangażowali się w wykonanie gazetki na 
temat nadchodzących świąt Mam i Tatusiów.

Anna Konieczna 

Profilaktyka od najmłodszych lat, 
czyli z pracy szkolnego pedagoga...

Spotkania z zakresu profilaktyki wśród najmłodszych dzieci zostały zainicjo-
wane już w pierwszym miesiącu działalności szkoły. W piątek 27 września 

2013 r. o godzinie 13.30 w świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 
Długosza odbyła się prelekcja pt. „Uwaga-nadwaga”. Zaproszona pani dietetyk 
M. Tyczkowska z Centrum Dietetyki Naturhouse opowiedziała o zasadach zdro-
wego odżywiania, o konsekwencjach wynikających z nieprawidłowej diety oraz 
udzieliła cennych wskazówek, jak komponować pełnowartościowy posiłek dla 
całej rodziny. Należy tutaj wspomnieć, że Kampania „Uwaga Nadwaga” uzyskała 
patronat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu 
Higieny. Wykład został przekazany uczniom klas 1 i 4 w atrakcyjnej formie nie-
pozbawionej zabawy i uśmiechu. Specjalistka ds. żywienia przygotowała kilka 
niespodzianek dla naszych uczniów, takich jak: balony, degustacja dietetycznych 
ciasteczek, kolorowanie piramidy żywieniowej. Miejmy nadzieję, że ta krótka 
prelekcja przyczyni się do stosowania przez uczniów zasad zdrowego odżywiania.

Dnia 1 października 2013 r. w klasie 4 odbyły się zajęcia i krótka pogadanka 
na temat savoir-vivre’u w szkole, na zajęciach lekcyjnych i w domu. Okazało się, 
że niektórzy uczniowie doskonale wiedzą, co oznacza to pojęcie, jakie zasady 
i reguły obowiązują w danej grupie towarzyskiej oraz jakich głównych dziedzin 
życia dotyczą. Ponadto wiedzą również, że znajomość zasad savoir-vivre’u jest 
jednym z wyznaczników kultury osobistej człowieka. Dobre maniery, dobre wy-
chowanie, poprawne zachowanie, to esencja savoir-vivre’u i znaczy ni mniej ni 
więcej jak życzliwość dla ludzi, uprzejmość, tolerancja, opanowanie emocji, które 
wpisują się również w misję szkoły katolickiej. Te nienaganne formy powinny 
być i nawykami zakorzenionymi i wpajanymi od dzieciństwa. Dlatego po części 
teoretycznej nadeszła pora na praktykę, czyli m.in. na ćwiczenia umiejętności 
słuchania drugiej osoby, nieprzerywania podczas wypowiedzi koleżanki czy kolegi 
itp. Na zakończenie zajęć wszyscy uczniowie zgodnie stwierdzili, iż postarają się 
jeszcze bardziej sumiennie przestrzegać zasad dobrego wychowania.

21 listopada, w związku z przypadającym Światowym Dniem Rzucania 
Palenia, odbyło się kolejne spotkanie profilaktyczne dla najmłodszych dłu-
goszaków. W Polsce akcja ta jest on przeprowadzana każdego roku w trzeci 
czwartek listopada. Palenie tytoniu jest bardzo szkodliwe i powoduje groźne 
choroby, między innymi: nowotwory złośliwe, choroby układu oddechowego, 
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krążenia i wiele innych. Szczególnie niebezpieczne jest tzw. bierne palenie, 
czyli wdychanie dymu tytoniowego z papierosa palonego przez inną osobę 
w tym samym pomieszczeniu. Najbardziej narażone na takie palenie są dzieci. 
W związku z tym uczniowie ze szkoły podstawowej, znając szkodliwe i niebez-
pieczne skutki palenia dla dzieci i dorosłych, przyłączyły się do promowania 
zdrowego stylu życia i zachęcania dorosłych, także ze swojego najbliższego 
otoczenia, do troski o własne zdrowie i tym samym niepalenie.

W dniu 10 stycznia 2014 r. odbyły się zajęcia pedagoga szkolnego z uczniami 
klasy 4 pt. „Narkotyki – nie biorę!”. Celem zajęć było uświadomienie, w jakich 
sytuacjach i z jakich powodów można sięgnąć po narkotyki, zrozumienie nega-
tywnych skutków uzależnienia od narkotyków, rozwijanie umiejętności radzenia 
sobie z presją rówieśników i otoczenia oraz kształtowanie postaw asertywnych. 
Podsumowaniem zajęć były uczniowskie rysunki, wystawione w świetlicy szkolnej.

Wiosną, 6 marca 2014 r., pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach prze-
prowadzonych przez p. psycholog Elżbietę Nęcką-Sobczak z Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej we Włocławku. Zajęcia, za pomocą zabaw i gier, miały 
na celu poznanie i nazwanie przez dzieci własnych uczuć i emocji w różnych 
sytuacjach oraz sposobów ich wyrażania. Przyczyniły się także do integracji 
klasy oraz pokazały właściwe zasady współpracy w grupie rówieśniczej.

W dniu 10 marca 2014 r. gościliśmy w naszej szkole pracownika Komendy 
Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku pana st. kpt. Marka Lewandowskiego. 
Gość przybliżył najmłodszym długoszakom pracę i zawód strażaka, który zalicza 
się do zawodów o wysokim stopniu ryzyka, ponieważ oprócz udziału w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych, do obowiązków strażaków należy także likwidowanie 
zagrożeń o charakterze chemicznym, radiologicznym, działalność ratownicza, 
ewakuacja ludności, likwidacja zagrożenia drogowego i wodnego. W związku 
z tym p. Marek Lewandowski zwrócił uwagę, jak trudna i ciężka oraz wykony-
wana w trudnych warunkach atmosferycznych i trudno dostępnych miejscach 
jest to praca. Dlatego kandydaci do służby pożarniczej muszą odznaczać się 
doskonałym stanem zdrowia, kondycją fizyczną, siłą i odwagą. Zaproszony gość 
opowiedział również o wyposażeniu Straży Pożarnej. Ponadto dzieci mogły 
zobaczyć i nawet przymierzyć hełm i kurtkę strażacką przyniesione przez pana 
kapitana, który krótko przypomniał również zasady zachowania bezpieczeństwa 
w czasie pożaru i ewakuacji między innymi w szkole. Nasz gość zaprosił uczniów 
do odwiedzenia jednostki Państwowej Straży Pożarnej w naszym mieście.

W dniu 17 marca 2014 r. odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klasy 
1 przeprowadzone przez pielęgniarkę szkolną panią Joannę Sicińską. Zajęcia 
dotyczyły właściwego dbania i prawidłowego szczotkowania zębów, regularnych 
wizyt u stomatologa i przestrzegania odpowiedniej diety zapewniającej zdrowe 

zęby. Po krótkiej pogadance, uczniowie obejrzeli pouczający film pt. „Doktor 
Ząbek i legenda o Zębolandii”. Następnie wszyscy z ochotą przystąpili do roz-
wiązywania rebusów przygotowanych przez panią pielęgniarkę.

W ramach wychowania komunikacyjnego 31 marca 2014 r. odbyło się 
spotkanie pracownika Komendy Miejskiej Policji we Włocławku p. Edyty Ol-
szewskiej z uczniami klasy 1 SP. Wizyta miała charakter pogadanki na temat 
zasad bezpieczeństwa w drodze z domu do szkoły, prawidłowego przechodzenia 
przez jezdnię, zachowania wobec osób nieznajomych. Uczniowie poznali pod-
stawowe zasady bezpieczeństwa w czasie jazdy rowerem, a także niezbędne 
wyposażenie każdego jednośladu i samego rowerzysty.

W dniu 24 kwietnia 2014 r. uczniowie klasy 4 pod opieką pedagoga szkolne-
go i nauczyciela przyrody p. Ewy Bieniek udali się do Włocławskiego Centrum 
Edukacji Ekologicznej na zajęcia pt. „Tajemnice ula”. W czasie prelekcji dzieci 
dowiedziały się wiele o zachowaniu pszczół oraz miały okazję wytopić świece 
z wosku pszczelego. Poznały też wartości odżywcze i walory zdrowotne miodu.

PodSumowanie PierwSzego 
roku FunkcJonowania PuBliczneJ Szkoły 

PodStawoweJ im. kS. Jana długoSza 
Katarzyna Zarzecka – wicedyrektor SP

długosz – tworzymy historię

Kolejny rok szkolny przeszedł do historii. Był wyjątkowy pod wieloma 
względami. Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering, dostrzegając potrzebę 

katolickiego kształcenia najmłodszych, przychylając się jednocześnie do próśb 
Rodziców, powołał do życia Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Jana Długosza 
w gmachu przy ul. Wojska Polskiego 2A. Publiczna Szkoła Podstawowa weszła 
w skład Zespołu Szkół Katolickich im ks. Jana Długosza, któremu przewodzi 
od lat Ksiądz Dyrektor Jacek Kędzierski. Ksiądz Dyrektor dokłada wszelkich 
starań, aby kolejna szkoła, którą kieruje, działała na jak najwyższym poziomie. 

W roku szkolnym 2013/2014 podstawówka Długosza po raz pierwszy 
udzieliła promocji 37 uczniom: do klasy drugiej – 21 uczniom oraz do klasy 
piątej – 16 długoszakom.
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Pracowaliśmy ciężko i widać pierwsze efekty. Warto zaznaczyć, że najmłodsi 
uczniowie od pierwszej klasy brali udział w licznych konkursach. W Ogólno-
polskim Konkursie Panda Junior z języka angielskiego uczestniczyło ponad 
700 uczniów z całej Polski, długoszacy zajęli zaszczytne miejsca na podium: 
Klaudia Fydryszewska – I miejsce w Polsce, Kaja Wiśniewska – I miejsce w Polsce, 
Carmen Celmer – VI miejsce w Polsce, Maria Fryżewska – VI miejsce w Polsce, 
Klara Nowakowska – IX miejsce w Polsce, Gabriela Wilińska – IX miejsce w Polsce.

Uczniowie klasy czwartej w 100% otrzymali promocję do kolejnej klasy, 
osiągając bardzo dobre wyniki. Na koniec roku aż ośmioro uczniów, spośród 
szesnastoosobowej klasy, zdobyło świadecto z wyróżnieniem: Julia Czajka śr. 
ocen: 5.50, zach.: wzorowe, Rafał Wierszyło śr. ocen: 5.42, zach.: bardzo dobre, 
Gabriela Borkiewicz śr. ocen: 5.25, zach.: wzorowe, Karol Nencka śr. ocen: 5.25, 
zach.: bardzo dobre, Maria Grzędzicka śr. ocen: 5.17, zach.: wzorowe, Maria 
Maćkowiak śr. ocen: 5.08, zach.: wzorowe, Mateusz Ochociński śr. ocen: 5.08, 
zach.: wzorowe, Feliks Suski śr. ocen: 4.75, zach.: bardzo dobre.

Pierwszym Wychowawcom szkoły:p. Ilonie Jabłońskiej i p. Wioletcie Pia-
seckiej należą się słowa podziękowania za wytężoną pracę w tym roku, zaanga-
żowanie w formację uczniów i dawanie świadectwa sumiennie wykonywanych 
obowiązków. 

Z całą społecznością ZSK przeżywaliśmy Dni Kultury Chrześcijańskiej, 
których tegoroczny temat ściśle związany był z tajemnicą Eucharystii. Zapro-
szony gość – Leszek Dokowicz – reżyser filmu „Ja Jestem”, dał świadectwo 
swojej drogi do Chrystusa. Pierwszy dzień spotkania w niedzielę 22 września, 
zgromadził rzeszę długoszaków wraz z Rodzicami w kościele parafialnym 
pw. Najświętszego Zbawiciela na projekcji filmu i adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. W drugim dniu, zgromadziliśmy się w auli seminarium duchownego, aby 
wysłuchać świadectwa p. Leszka Dokowicza. Honorowy patronat nad Dniami 
Kultury objął Pasterz Diecezji Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering. Dopełnie-
niem treści tegorocznych Dni Kultury był film pt. „Największy z cudów”, który 
oglądali najmłodsi długoszacy wraz z Rodzicami w dniu 19 listopada w auli 
seminarium włocławskiego. 

W tym roku dla Kościoła powszechnego otworzył się czas niebiańskiego 
orędownictwa w wymiarze świętych obcowania papieża Jana Pawła II. Uczest-
niczyliśmy w kanonizacji naszego Papieża, której przewodniczył Ojciec Święty 
Franciszek w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w dniu 27 kwietnia.

Za te wszystkie dary, które otrzymaliśmy w tym roku jesteśmy z całego 
serca wdzięczni przede wszystkim Panu Bogu. Dziękujemy, że nam błogosła-
wi i stawia na drodze ludzi dobrej woli, którzy są widocznym znakiem Jego 
obecności pośród nas.

gimnazJum i liceum
w zSk im. kS. Jana długoSza 

we włocławku
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kalendarium wydarzeń
w roku szkolnym 2013/2014

wrzesień
02.  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 – Msza Święta 

koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa 
we włocławskiej bazylice katedralnej. Homilia ks. bp. W. Meringa 
nt. „Jesteśmy posłani, by głosić światu Ewangelię”. Medal za naj-
lepsze wyniki z egzaminu maturalnego dla Justyny Lewandowskiej. 
Spotkania z wychowawcami gimnazjum i liceum w gmachu szkoły 
przy ul. Łęgskiej, a dla Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza 
w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2A.

06.  Wybory na opiekuna do Samorządu Uczniowskiego. Komisje uczniow-
skie w składzie: I – Wojciech Orłowski, Adam Dereszewski, Wojciech 
Kraszewski, Filip Rogiewicz; II – Joanna Góralczyk, Marta Karwacka, 
Przemysław Chabiński, Wiktor Migdalski; Koordynator: p. Aleksandra 
Różańska.

08.  III Edycja Grand Prix Włocławka w szachach 2013. Uczestnicy: Michał 
Piętowski IIIa, Jakub Bartczak IIa. Wyniki: II miejsce Michał Piętowski, 
III miejsce Jakub Bartczak IIa. Opiekun: p. Andrzej Gołębieski.

11.  Pierwsza środa u Długosza w roku szkolnym 2013/2014. 
  Wyniki wyborów na opiekuna Samorządu Uczniowskiego: I miej-

sce – p. Piotr Chodoła – nowy opiekun Samorządu Uczniowskiego, 
II miejsce – p. Grzegorz Matusiak, III miejsce – p. Joanna Karwowska, 
IV miejsce – p. Józef Nowak, V miejsce p. Jolanta Nowak i p. Krzysztof 
Łodygowski.

12.  Poświęcenie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza. Nowo powsta-
ła placówka została poświęcona przez JE ks. bp. Wiesława Meringa. 
Goście: ks. bp Stanisław Gębicki, ks. prał. Sławomir Deręgowski, 
ks. Michał Krygier. Uczestnicy: uczniowie kl. 1 i 4 SP. Opiekunowie: 
p. Wioletta Piasecka, p. Ilona Jabłońska, p. Anna Konieczna, p. Joanna 
Trawińska, p. Małgorzata Zacharek. 

14–20.  IV Tydzień Wychowania. Koordynatorzy: p. Aleksandra Madajczyk, 
p. Bożena Sobierajska, p. Aleksandra Różańska.
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18.  XII Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Jan Długosz i jego czasy”. 
Uczestnicy: – w kategorii gimnazjum – Kinga Porębska z kl. IIIa; Opie-
kun: p. Anna Baranowska; – w kategorii szkoła ponadgimanzjalna 
– Mateusz Kaszyński i Adam Stanny z kl. IIb; Opiekun: p. Magdale-
na Bilska-Ciećwierz. Wyniki: Kinga zajęła pierwsze miejsce wśród 
gimnazjalistów, natomiast Mateusz i Adam odpowiednio pierwsze 
i drugie miejsce wśród licealistów.

  XIII Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich na Jasnej Górze. 
Temat spotkania: „Wiara jest światłem na mojej drodze”. Przebieg: 
świadectwo ks. bp. Marka Solarczyka – uczącego religii w liceum na 
warszawskiej Pradze, Dawida Szydły – absolwenta szkoły salezjańskiej 
w Oświęcimiu, studenta Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 
oraz świadectwo Moniki Rybczyńskiej – uczestniczki Światowych Dni 
Młodzieży w Rio de Janeiro; spotkanie z dziennikarzem sportowym 
Przemysławem Babiarzem; Msza św. z homilią ks. abp. Wacława 
Depo; droga krzyżowa. Uczestnicy: uczniowie klas pierwszych LO. 
Opiekunowie: p. Joanna Karwowska, p. Jakub Kostrzewski i p. An-
gelika Szumińska, ks. Andrzej Tomalak i ks. Łukasz Sztylka.

  Przygoda z archeologią... Wyjazd integracyjny klas pierwszych gim-
nazjum na festyn archeologiczny do Biskupina. Uczestnicy: uczniowie 
klas pierwszych oraz dwie klasy trzecie: IIIc oraz IIId. Opiekunowie: 
p. Anna Dominik, p. Paulina Tokarska, p. Aneta Jabłońska, p. Urszula 
Brykalska, p. Jolanta Nowak, p. Bożena Sobierajska, p. Anna Bara-
nowska, p. Andrzej Przybylski.

21.  XXXII Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę w Roku Wiary. 
Przebieg: spotkanie się z przedstawicielami Sodalicji Mariańskich 
w roku jubileuszu 450-lecia powstania Prima Primaria; powitanie 
przez prezesa Federacji Sodalicji Mariańskiej w Polsce – p. Grzegorza 
Barana, słowo o. Emilio de Cardenas; o godzinie 14:00 Msza Święta, 
której przewodniczył JE ks. bp Antoni Długosz; uroczyste wyznanie 
wiary, złożenie przyrzeczeń sodalicyjnych, Akt zawierzenia Matce 
Bożej Sodalicji Mariańskich; o godzinie 16:00 różaniec w Kaplicy 
Matki Bożej; zwiedzanie Muzeum Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go. Opiekunowie: s. Maria Kowalik, ks. Andrzej Tomalak, p. Anna 
Dominik.

22.  Pierwszy dzień XII Dni Kultury Chrześcijańskiej. Przebieg: Msza 
Święta koncelebrowana przez ks. dyr. Jacka Kędzierskiego, ks. Zbi-
gniewa Szygendę, ks. Łukasza Sztylkę oraz ks. Andrzeja Tomalaka; 
świadectwo Gościa DKCh p. Leszka Dokowicza; prezentacja filmu 

dokumentalnego pt. „Ja Jestem”; Apel Jasnogórski i błogosławień-
stwo. Organizator: p. Katarzyna Zarzecka

23.  Drugi dzień XII Dni Kultury Chrześcijańskiej. Organizator: p. wice-
dyrektor Katarzyna Zarzecka. Przebieg: świadectwo wiary p. Leszka 
Dokowicza w auli Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. 
Uczestnicy: uczniowie ZSK im. ks. Jana Długosza z wychowawcami 
i nauczycielami.

25.  Diecezjalna pielgrzymka młodzieży z III klas gimnazjum do Sanktu-
arium Matki Bożej w Licheniu. Przebieg: świadectwo wiary i koncert 
ewangelizacyjny rapera Bęsiu; odwiedziny i modlitwa przy grobie ks. 
bp. Romana Andrzejewskiego – Przyjaciela Długosza; Msza św. przed 
Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej pod przewodnictwem 
JE ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa z homilią wygłoszoną przez 
ks. dr. Michała Styczyńskiego; akt zawierzenia młodzieży z diecezji 
włocławskiej Matce Bożej Licheńskiej. Uczestnicy: uczniowie klas 
trzecich gimnazjum ZSK. Opiekunowie: wychowawcy: p. Aneta 
Pawłowska, p. Bożena Sobierajska, p. Aneta Jabłońska, p. Milena 
Lewandowska oraz p. Paulina Gajewska i ks. Łukasz Sztylka.

  Maltańska Służba Medyczna – spotkanie z wolontariuszami w świe-
tlicy szkolnej. Organizator: p. Małgorzata Ryszewska.

26.  Mamy Nowy Samorząd Uczniowski. Wyniki: przewodniczący SU 
Michał Pasik z IIB, Krzysztof Mulawa IIIe – zastępca ds. gimnazjum

  Adam Dereszewski IIA – zastępca ds. liceum, Julka Rozpędzka IIA – 
sekretarz, Wojciech Orłowski IIA – skarbnik.

27.  Mistrzostwa Włocławka w Indywidualnych Biegach Przełajowych
  Reprezentacja Długosza: gimnazjum: Klaudia Kołtuniak IIIb, Kinga 

Porębska IIIa, Alicja Paszyńska Id, Nadia Ostrowska Ib, Marta Bernyś 
Marta Ib, Daria Kazimierska Ib, Karolina Smolińska Ia, Sandra Kasiń-
ska Ia, Jeremi Lewandowski IIIa, Kacper Brzeziński IIIa, Marcel Duda 
IIIb, Michał Cieślewicz IIIc, Michał Wiliński IIIe, Kamil Radzikowski 
IIa, Kacper Macieja Ic; liceum: Paweł Grzybek IA, Kacper Pałuska IA. 
Wyniki: Do finału wojewódzkiego w Bydgoszczy zakwalifikowali się: 
Klaudia Kołtuniak – VII miejsce, Michał Wiliński – brązowy medal 
i III miejsce, Michał Cieślewicz – IV miejsce. Wyniki Długosza w kla-
syfikacji zespołowej szkół gimnazjalnych: II miejsce zespół dziewcząt, 
II miejsce zespół chłopców. Opiekun: p. Józef Nowak.

28.  Wrześniowe wojaże klasy IIb – wycieczka rowerowa do leśniczówki 
w Nowym Witoszynie. Uczestnicy: uczniowie klasy IIb. Opiekunowie: 
p. Agnieszka Szabłowska, p. Andrzej Gołębieski.
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30.  Po pierwsze – przednia zabawa, po drugie – szczytny cel! – dyskoteka 
szkolna z okazji Dnia Chłopaka. Organizator dyskoteki: Piotr Cho-
doła – opiekun Samorządu Uczniowskiego z klasą IIa. Opiekunowie: 
p. Joanna Karwowska, p. Anna Waśkiewicz, p. Lidia Wiśniewska, 
Małgorzata Zacharek, Kamila Kurdubska, p. Milena Lewandowska, 
p. Paulina Gajewska, ks. Łukasz Sztylka, p. Andrzej Przybylski i p. Ka-
mil Mankin.

  „Gdzie ci mężczyźni, prawdziwi tacy” – Dzień Chłopaka w Dłu-
goszu. Przebieg: życzenia dla chłopców oraz męskiej części grona 
pedagogicznego; koncert zespołu muzycznego „Ferm” w świetlicy; 
listy skierowane do naszych chłopców, mówiące o ich pozytywnych 
cechach charakteru; sprzedaż wypieków naszych uczennic i ich 
rodziców – dochód z akcji jest przeznaczony na cel charytatywny. 
Opiekun: p. Małgorzata Ryszewska.

Październik
04.  Z wizytą w warszawskim Teatrze Kwadrat na sztuce pt. „Przyjazne 

dusze” z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej. Uczestnicy: 
p. Urszula Brykalska, p. Ewa Bieniek, p. Magdalena Bilska-Ciećwierz, 
p. Paulina Gajewska, p. Magdalena Gutral, p. Aneta Jabłońska, 
p. Agata Jankowska, p. Małgorzata Jaskólska, p. Joanna Karwowska, 
p. Sławomira Lewandowska, p. Aleksandra Madajczyk, p. Jolanta 
Nowak, p. Agnieszka Szabłowska, p. Dominika Szymczak, p. Anna 
Waśkiewicz, p. Lidia Wiśniewska, p. Rafał Kurzepa, p. Andrzej Przy-
bylski, p. Maciej Ziółkowski, p. Angelika Szumińska.

08.  Finał Mistrzostw Włocławka w piłce nożnej dziewcząt gimnazjum 
w ZS nr 4. Skład drużyny Długosza: Marta Markiewicz IIIb, Klaudia 
Żbikowska IIIb, Justyna Kaczorowska IIIa, Zuzanna Tomczewska IIIb, 
KingaPorębska IIIa, Izabela Krużyńska IIIb, Maria Szatkowska IIIa, 
Kornelia Szatow IIId, Klaudia Jesionowska IIIe, Izabela Czerniak IIb. 
Wyniki: IV miejsce drużyny Długosza. 

  Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.
09.  „Włocławek Się-Cię rozrusza” – turniej siatkówki w Gimnazjum nr 7 

w ramach Tygodnia Ruchu – ogólnoeuropejskiego programu MOVE 
Week, propagującego zdrowy tryb życia. Skład drużyny ZSK Dłu-
gosz: Daria Kazimierska Ib, Nicola Fydryszewska Ib, Marta Bernyś 
Ib, Zuzanna Balcerak Ib, Katarzyna Jankowska Ic, Julia Graczyk Ic, 
Marta Markiewicz IIIb, Klaudia Błaszczyk IIIc, Iamira Imanzade IIIb. 

Wyniki: I miejsce – Gimnazjum nr 7, II miejsce – Gimnazjum nr 4, 
III miejsce – ZSK Długosz. Opiekun: p. Andrzej Gołębieski. 

11–12.  Ksiądz Dyrektor Jacek Kędzierski jako wiceprzewodniczący Rady 
Szkół Katolickich uczestnikiem zjazdu przedstawicieli szkół katolic-
kich w Dublinie.

11.  Sztafetowe Biegi Przełajowe o Mistrzostwo Włocławka. Skład dru-
żyny Długosza: Michał Wiliński IIIe, Wiktor Drabczak IIIe, Bartosz 
Drzewiecki IIIc, Sebastian Szymański IIc, Adrian Kalwasiński IIIc, 
Krzysztof Mulawa IIIe, Marcel Duda IIIb, Konrad Rupczak IIb, Bogumił 
Jasiński IIIa, Michał Cieślewicz IIIc, Kacper Brzeziński IIIa, Patryk 
Wiliński IIIc, Jonasz Jakubowski IIIe. Wyniki: II miejsce na dystansie 
10x 1000m. Opiekun: p. Józef Nowak.

14.  Dzień Edukacji Narodowej w Długoszu. Ślubowanie uczniów klas 
I gimnazjum i liceum ZSK. Przebieg: Msza św. w szkolnej kaplicy, 
ślubowanie uczniów klas pierwszych gimnazjum i liceum; część 
artystyczna; życzenia od przewodniczącego Samorządu Uczniow-
skiego Michała Pasika; obchody Dnia Edukacji Narodowej w szkole 
podstawowej.

16.  Uczniowie szkolnej Caritas z wizytą w Świetlicy Caritas przy ul. Gdań-
skiej – podsumowanie szkolnej akcji: «Zbieramy kredki i mazaki, 
ucieszymy tym dzieciaki». Uczestnicy: Martyna Dudzińska IIc, Zofia 
Rogalska IIb, Sebastian Szymański IIc. 

  Opiekun szkolnej Caritas: p. Violetta Gołdobin.
17.  Zawody Strzeleckie z cyklu Szkolnej Ligi Strzeleckiej organizowane 

przez Zarząd Rejonowy LOK oraz Wydział Oświaty Sportu i Tury-
styki Urzędu Miasta we Włocławku. Skład drużyny LO Długosza: 
dziewczęta: Marcelina Mroczkowska IIIC, Roberta Lewandowska IIA, 
Maria Gazda IIB, Kinga Ławniczak IIB; chłopcy: Aleksander Szwarc 
IIB, Jakub Piotrowski IIIC, Kacper Płocki IIIC, Szymon Rybczyński 
IIB. Skład drużyny gimnazjum ZSK: Kasper Piórkowski IIIa, Adam 
Jaworski IIIa, Krzysztof Mulawa IIIe, Wiktor Drabczak IIIe. 

  Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.
  Mistrzostwa Włocławka w Pływaniu na basenie „Delfin”. Skład dru-

żyny dziewcząt LO Długosza: Anna Patyk, Joanna Dorsz, Natalia 
Szymańska, Dominika Nowicka z kl. IA. Skład drużyny chłopców LO 
Długosza: Paweł Grzybek, Jakub Nowakowski, Maciej Kozicki, Krzysz-
tof Śpiewak z kl. IA. Skład drużyny dziewcząt gimnazjum Długosza: 
Weronika Siatecka Ic, Julia Siatecka IIIc, Zuzanna Tomczewska IIIb, 
Izabela Krużyńska IIIb, Edyta Prajwos Ia, Julia Fryżewska Ib. Skład 
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drużyny chłopców gimnazjum: Mikołaj Dawidowicz Ia, Szymon Litke 
Ia, Eryk Prajwos Ia, Mateusz Witka-Jeżewski IIb, Marcel Duda IIIb.  
Wyniki: 100 m stylem zmiennym – II miejsce Weronika Siatecka; 50 m 
delfinem – III miejsce – Zuzanna Tomczewska; 100 m stylem grzbie-
towym – II miejsce – Izabela Krużyńska; 100 m stylem klasycznym 
– III miejsce – Izabela Krużyńska; Sztafeta 4x50m stylem dowolnym 
– II miejsce – Z. Tomczewska, E. Prajwos, W. Siatecka, I. Krużyńska. 
Opiekunowie: p. Andrzej Gołębieski, p. Arkadiusz Różański.

  Długoszacy z pomocą dla świetlicy środowiskowej przy kościele 
Najświętszego Zbawiciela. Delegacja uczniów z kl. IIa gimnazjum 
ZSK: Wiktor Targański i Aleksandra Łuczkiewicz przekazała zysk 
z kiermaszu ciast i z biletów na dyskotekę w wysokości 417 zł na 
potrzeby świetlicy. Opiekun SU: p. Piotr Chodoła.

18.  Apel biblioteczny z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych – „Antygona” 
Sofoklesa. W spektaklu wystąpili uczniowie gimnazjum i liceum ZSK: 
Antygona – Kinga Porębska IIIa, Ismena – Magda Stachowska IIIC, 
Kreon – Kamil Poniatowski IIIAB, Hajmon – Witold Słomkowski IIIAB, 
Strażnik – Jeremi Lewandowski IIIa, Eurydyka – Wiktoria Nowowiej-
ska IC, Tebańscy Starcy: Adam Jaworski IIIa, Jakub Piotrowski IIC, 
Michał Rzepka IIIa, Szymon Sikorski IIIa; Tyrezjaszowi głosu użyczył 
Przemek Chabiński IIIAB. W przedstawieniu wykorzystano muzykę 
M. Lorenca z filmu „Różyczka” oraz ścieżkę dźwiękową z filmu „300”. 
Adaptacja sztuki i reżyseria – nauczyciel bibliotekarz – p. Sławomira 
Lewandowska.

  Konferencja EduInkubator w Warszawie – szkolenie odnośnie pracy 
z iPadami. Uczestnicy: p. Joanna Karwowska, p. Urszula Brykalska, 
p. Aneta Pawłowska, p. Ewa Bieniek, p. Małgorzata Jaskólska, p. Agata 
Jankowska, p. Piotr Chodoła, p. Grzegorz Matusiak.

19.  Laureaci Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „O Księdzu 
Jerzym wierszem” organizowanego przez Gimnazjum nr 2 wraz 
z parafią Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku. Wyniki: w kategorii 
gimnazjum: III miejsce Maciej Obuchowicz IIb; w kategorii liceum: 
III miejsce Paulina Sadowska IC; wyróżnienie Kacper Nowakowski 
IIB. Opiekunowie: p. Anna Dominik, p. Angelika Szumińska.

21.  Uroczystości upamiętniające 29. rocznicę męczeńskiej śmierci 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki na włocławskiej tamie i w sanktuarium 
bł. ks. Jerzego pod przewodnictwem JE bp. Wiesława Alojzego 
Meringa. Uczestnicy: Dyrekcja Długosza i poczet sztandarowy ZSK 
im. ks. Jana Długosza. Opiekun: p. Rafał Kurzępa.

23.  Szkolny konkurs plastyczny dla gimnazjum pt. „Portret bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki”. Skład jury: ks. Łukasz Sztylka – przewodniczący; 
przedstawiciele Sodalicji Mariańskiej: Piotr Mroczkowski, Mateusz 
Żychlewicz i Krzysztof Kamiński z kl. IIe. Laureaci konkursu: Patry-
cja Czarnecka Ib, Klaudia Skrzypińska Id, Wiktoria Głażewska Ic. 
Wyróżnienie: Marta Bernyś Ib. Organizator: p. Bożena Sobierajska.

  Październikowa środa u Długosza. Przebieg: Msza św. w auli szkolnej; 
świadectwo siostry Barbary ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego à Paulo z Warszawy, która w 1984 r. w Białymsto-
ku ubierała do trumny bł. ks. Jerzego Popiełuszkę; przedstawienie 
składu Rady Rodziców 2013/2014 przez Księdza Dyrektora; spo-
tkanie rodziców uczniów klas trzecich z wicedyrektor gimnazjum 
p. Urszulą Brykalską dotyczące procedur związanych z egzaminem 
gimnazjalnym.

25.  Akcja charytatywna świetlicy szkolnej – życzenia dla chorej Oliwki 
od długoszaków. Uczestnicy: uczniowie klas IIIe, IIe, i Ia. 

  Opiekun wolontariatu: p. Małgorzata Ryszewska.
  Spotkanie wolontariuszy Maltańskiej Służby Medycznej nt. „Pierw-

sza pomoc przedmedyczna”. Uczestnicy: Julia Fryżewska Ib, Marta 
Szczerkowska IA, Żaneta Szczerbiak IC, Jacek Walczak Id, Agnieszka 
Malczewska IB, Anna Antczak IC, Przemysław Terpiński IC, Zofia 
Rogalska IIb, Bartosz Durma IIIe. Opiekun: p. Małgorzata Ryszewska.

  Finał Mistrzostw Włocławka w Unihokeju. Uczestnicy: Szymon Si-
korski IIIa, Kasper Piórkowski IIIa, Bogumił Jasiński IIIa, Krzysztof 
Jerużalski IIIb, Andrzej Brzeziński IIIb, Wiktor Kobuszewski IIIb, 
Marcel Duda IIIb, Michał Wiliński IIIe, Wiktor Drabczak IIIe, Filip 
Zarzecki Ia, Łukasz Posłuszny Ia. Wyniki: awans drużyny Długosza do 
finału z grupy A; IV miejsce w rozgrywkach miejskich SZS. Opiekun: 
p. Krzysztof Łodygowski.

  W podróży z „Małym Księciem” – kl. IId w Teatrze Muzycznym Roma. 
Opiekunowie: p. Agata Jankowska, p. Anna Dominik.

26.  Liga starożytnicza na UMK w Toruniu – wykład nt. „Juliusz Słowacki 
wśród XIX-wiecznych podróżnych do Grecji”. Uczestnicy: 48 uczniów 
gimnazjum i liceum ZSK. Opiekunowie: p. Jolanta Skoracka, p. Jo-
lanta Nowak, p. Rafał Kurzępa, p. Kamil Mankin.

28.  Podsumowanie akcji pisania listów do chorych dzieci „Marzycielska 
Poczta”. Uczestnicy: 50 uczniów gimnazjum, liceum oraz pierwszej 
i czwartej klasy szkoły p podstawowej ZSK. Opiekunowie: p. Violetta 
Gołdobin, p. Joanna Trawińska.
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29.  Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta 2013. Uczestnicy: młodzież 
ZSK. Koordynatorzy: p. Piotr Chodoła – opiekun Samorządu Uczniow-
skiego, p. Sławomira Lewandowska.

  Etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języ-
ka Polskiego. Uczestnicy: 84 uczniów gimnazjum. Organizatorzy: 
p. Aneta Jabłońska, p. Wioletta Piasecka, p. Anna Dominik, p. Milena 
Lewandowska, p. Lidia Wiśniewska.

31.  „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” – apel z okazji uroczystości 
Wszystkich Świętych. Występujący: Michał Archanioł (Jacek Wal-
czak) św. Łucja (Lidia Ciechalska), bł. ks. Jerzy Popiełuszko (Wiktor 
Szopa), św. Antoni (Kacper Nowakowski) i św. Franciszek (Aleksan-
der Brzustewicz); konferansjer – Dobry Anioł, czyli Kinga Waszak, 
oprawa muzyczna: Joanna Gawrońska, Joanna Nowakowska, Eryk 
Redmerski. Opiekun: p. Agnieszka Lasota-Staszak.

  Należna pamięć – odwiedzenie grobu Henryka Poraj-Sokołowskie-
go – nauczyciela w przedwojennym Długoszu oraz artysty malarza. 
Uczestnicy: uczniowie klasy IIc. Opiekun: p. Rafał Kurzępa.

  Długoszacy uczestnikami uroczystości odpustowej i procesji z re-
likwiami w klasztorze Franciszkanów we Włocławku. Uczestnicy: 
młodzież gimnazjalna i licealna ZSK. Opiekunowie m.in.: ks. dyr. 
Jacek Kędzierski, p. wicedyrektor Katarzyna Zarzecka, p. Urszula 
Brykalska, p. Paulina Gajewska, p. Andrzej Gołębieski, p. Joanna 
Karwowska, s. Maria Kowalik, p. Jolanta Nowak, p. Lidia Wiśniew-
ska.

  Historyczne Mistrzostwo Włocławka w Unihokeju dziewcząt gim-
nazjum. Skład drużyny Długosza: Marta Markiewicz IIIb, Justyna 
Kaczorowska IIIa, Maria Szatkowska IIIa, Aleksandra Starzyńska 
IIIe, Monika Gawłowska IIIe, Marcjanna Stawecka IIId, Patrycja 
Gawlińska IIId, Oliwia Kwiecińska IIId, Alicja Majchrowicz IIId, 
Natalia Idzikiewicz IIId, Klaudia Bujalska IIId, Kinga Porębska IIIa. 
Wyniki: awans drużyny Długosza do finału z grupy B, I miejsce i ty-
tuł Mistrza Włocławka 2013 dla Długosza. Opiekun: mgr Krzysztof 
Łodygowski.

listopad
07.  Nietypowa lekcja historii – klasa IA i IB LO w katedrze włocławskiej 

i Muzeum Diecezjalnym. Opiekunowie: p. Joanna Karwowska, p. An-
gelika Szumińska.

  Spektakl „Zdążyć przed Panem Bogiem” w budynku WSHE we Wło-
cławku. Uczestnicy: uczniowie klasy IIIAB i IIIC LO. Opiekunowie: 
p. Aneta Jabłońska, p. Angelika Szumińska.

  Uroczystości upamiętniające aresztowanie bł. bp. Michała Kozala, 
alumnów WSD we Włocławku oraz pracowników oświaty. Przebieg: 
Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa 
z homilią ks. prał. Radosława Nowackiego; uroczysta procesja ślada-
mi aresztowanych do miejsca byłego więzienia, modlitwa i złożenie 
wieńców oraz zapalenie zniczy. Uczestnicy: poczet sztandarowy ZSK. 
Opiekun: p. Rafał Kurzępa.

  Warsztaty o tolerancji w sporcie w ramach kampanii stowarzyszenia 
„Nigdy Więcej” – „Wykopmy rasizm ze stadionów”. Uczestnicy: ucznio-
wie kl. IIIe. Prowadzący: p. Marusz Sieraczkiewicz – koordynator 
kampanii we Włocławku, a także prezes zarządu „Stowarzyszenia 
Obywateli Projekt Włocławek”, portalu mlodywloclawek.pl oraz 
Centrum Wolontariatu Włocławek. Opiekunowie: p. Milena Lewan-
dowska, ks. Łukasz Sztylka.

08.   „Kto dziś upomni się o pamięć?” – występ zespołu historyczno – 
patriotycznego FORTECA w przededniu Narodowego Święta Nie-
podległości. Uczestnicy: młodzież ZSK. Organizator: nauczyciel 
bibliotekarz – p. Sławomira Lewandowska.

11.  Narodowe Święto Niepodległości – 95. rocznica odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Przebieg: złożeniu kwiatów pod Pomnikiem 
Żołnierza Polskiego na pl. Wolności; Msza św. za Ojczyznę pod 
przewodnictwem ks. bp. Stanisława Gębickiego z homilią ks. prał. 
Radosława Nowackiego. Uczestnicy: ks. dyr. Jacek Kędzierski, poczet 
sztandarowy ZSK z opiekunem p. Rafałem Kurzępą.

  Turniej szachowy Grand Prix Włocławka w Wyższej Szkole Informa-
tycznej we Włocławku. Był to jeden ze sposobów uczczenia Święta 
Niepodległości. Na turniej zjechali gracze z całego województwa. 
Uczestnicy: Michał Piętowski IIIa, Dominik Mistera IIIa, Tymoteusz 
Uzarczyk IIa, Aleksandra Kosiewicz IIa, Oskar Kropielnicki Ia, Ma-
ciej Chlebny IIa, Jakub Bartczak IIa, Michał Piętowski IIIa. Wyniki: 
II miejsce – Dominik Mistera, III miejsce – Michał Piętowski. Opiekun: 
p. Andrzej Gołębieski.

12.  Konkurs Recytatorski dla Dzieci i Młodzieży „Wierszykarnia” w Mu-
zeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej – sukces ucznia Długosza. 
Wyniki: I miejsce Konrad Weber z kl. IIa. Opiekun: p. Milena Lewan-
dowska.
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13.  Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Mini-
strów na rok szkolny 2013/2014. Uczennica nagrodzona stypendium: 
Natalia Dąbrowska IIB LO. Opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz.

  Wolontariusze Długosza z wizytą we włocławskim schronisku dla 
zwierząt – przekazanie darów zebranych w szkole. Opiekun: p. Mał-
gorzata Ryszewska.

14.  I Koncert Pieśni Patriotycznej w Długoszu w ramach obchodów 
95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy: 
uczniowie gimnazjum ZSK. Jury: ks. Łukasz Sztylka, p. Krzysztof 
Jabłoński, Michał Pasik – przewodniczący SU. Wyniki: I miejsce 
w kategorii klas pierwszych – klasa Ib; I miejsce w kategorii klas 
drugich – klasa IIb; I miejsce w kategorii klas trzecich – klasa IIIb. 
Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

  Szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matema-
tyki. Uczestnicy: 96 uczniów gimnazjum. Koordynator: p. Joanna 
Karwowska.

18.  Szkolny etap XXXVIII Olimpiady Języka Angielskiego. Uczestnicy: 
23 uczniów LO. Opiekunowie: p. Maciej Ziółkowski, p. Agata Na-
wrocka, p. Jakub Kostrzewski.

  Długosz w półfinale Mistrzostw Włocławka w Piłkę Ręczną. Drużyna 
Długosza: Sebastian Augustyniak Ib, Jakub Szymański IIa, Kamil 
Radzikowski IIa, Oskar Janicki IIc, Kacper Kuczyński IIc, Przemysław 
Hałasiński IIIa, Szymon Sikorski IIIa, Michał Cieślewicz IIIc, Jacek 
Czerwiński IIIc, Damian Augustyniak IIId, Mateusz Ulański IIId, Filip 
Bojańczyk IIIe, Wiktor Drabczak IIIe, Michał Wiliński IIIe. 

  Wyniki: II miejsce w grupie B, awans do półfinału Mistrzostw Wło-
cławka. Opiekun: p. Józef Nowak.

20.  Przyjdź... Zobacz...Uwierz..., czyli Długosz na włocławskiej premie-
rze filmu pt. „Największy z cudów” w auli Wyższego Seminarium 
Duchownego we Włocławku.

  Turniej Strzelecki o Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego w ramach obchodów Święta Niepodle-
głości. Wyniki: Marcelina Mroczkowska z kl. IIIC LO odnotowała 
wielki sukces, indywidualnie zajmując I miejsce w kategorii kobiet. 
Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

  Rozstrzygnięcie konkurs na „rymowankę antynikotynową” w związku 
ze Światowym Dniem Rzucania Palenia. Uczestnicy: uczniowie szkoły 
podstawowej, gimnazjum i liceum ZSK. Wyniki: I miejsce ex aequo: 
Julia Czajka kl. 4 SP i Adam Piasecki kl. Ie gimnazjum, II miejsce 

ex aequo: Paulina Jakubczyk Ia i Natalia Mierzwicka Ia gimnazjum, 
III miejsce: Natalia Górczyńska kl. IIA LO. Organizator: p. Violetta 
Gołdobin.

21.  Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Uczest-
nicy: uczniowie klasy Ic i IIc gimnazjum. Opiekunowie: p. Andrzej 
Przybylski, p. Rafał Kurzępa.

  „Szkoła promująca profilaktykę onkologiczną” – spotkanie ze specjali-
stą z Centrum Onkologii w Bydgoszczy lek. med. Józefem Dziedzicem. 
Uczestnicy: uczniowie klas III gimnazjum.

  Półfinały Gimnazjady Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Uni-
hokeju Dziewcząt. Skład drużyny Długosza: Marta Markiewicz IIIb, 
Zuzanna Nawarska IIIb, Maria Szatkowska IIIa, Justyna Kaczorowska 
IIIa, Aleksandra Starzyńska IIIe, Patrycja Gawlińska IIId, Klaudia 
Bujalska IIId, Oliwia Kwiecińska IIId, Alicja Majchrowicz IIId, Natalia 
Idzikiewicz IIId, Marcjanna Stawecka IIId. Wyniki: V miejsce drużyny 
ZSK. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

22.  Etap szkolny XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego 
Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Uczestnicy: uczniowie 
gimnazjum i liceum ZSK. Wyniki: I miejsce w gimnazjum – Piotr 
Krajenta Ia, I miejsce w liceum – Joanna Skrzypińska IC. 

  Opiekun: p. Agata Jankowska.
  Akcja profilaktyczna związana ze Światowym Dniem Rzucania Pa-

lenia – spotkanie z lek. med. Izabelą Majczyńską na temat szkodli-
wości nikotyny dla organizmu człowieka. Uczestnicy: młodzież ZSK. 
Organizator: p. Aleksandra Madajczyk – pedagog szkolny.

23.  Drugie spotkanie Ligi Starożytniczej na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – wykład „Bałkany 
na przełomie II i III w. po Chrystusie w świetle monet i inskrypcji” 
dr. hab. Bartosza Awianowicza z UMK. Opiekunowie: p. Anna Do-
minik, Jakub Kostrzewski, Angelika Szumińska.

25.  „Filozoficzne aspekty ideologii gender” – wykład ks. dr. hab. Zdzisława 
Pawlaka zorganizowany przez Teologiczne Towarzystwo Naukowe 
WSD we Włocławku. Uczestnicy: uczniowie i nauczyciele ZSK.

26.  Akcja szkolnej Caritas „Podziel się misiem” – z wizytą w świetlicy przy 
parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku z okazji Światowego 
Dnia Pluszowego Misia. Uczestnicy: wolontariusze szkolnej Caritas 
ZSK. Opiekun: p. Violetta Gołdobin.

  Mistrzostwa Włocławka w Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Gimnazjal-
nych. Skład drużyny Długosza: Sebastian Augustyniak Ib, Gabriel 
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Rosiński Ie, Jakub Szymański IIa, Kamil Radzikowski IIa, Oskar Ja-
nicki IIc, Kacper Kuczyński IIc, Przemysław Hałasiński IIIa, Szymon 
Sikorski IIIa, Michał Cieślewicz IIIc, Jacek Czerwiński IIIc, Damian 
Augustyniak IIId, Filip Bojańczyk IIIe, Wiktor Drabczak IIIe, Michał 
Wiliński IIIe. Wyniki: IV miejsce drużyny ZSK. Opiekun: mgr Józef 
Nowak.

29.  Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI zatytułowany: „Biblia 
i przypowieści biblijne”. Uczestnicy: 5 uczniów kl. 4 SP, 37 uczniów 
gimnazjum ZSK. Organizatorzy: ks. Łukasz Sztylka, s. Maria Kowalik, 
ks. Andrzej Tomalak.

  Prelekcja „Bezpieczny nastolatek – jak unikać zagrożeń” – zajęcia 
z p. Edytą Olszewską – specjalistą z Wydziału Prewencji oraz p. nad-
komisarzem Zbigniewem Napiórskim z Wydziału Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji we Włocławku. Uczestnicy: uczniowie klas I LO ZSK. 
Organizator: p. Aleksandra Madajczyk.

  Historyczne śpiewy – odwiedziny księży emerytów mieszkających 
w domu przy ul. Kościelnej we Włocławku. Uczestnicy: uczniowie 
szkoły podstawowej i gimnazjum ZSK. Opiekunowie: p. Katarzyna 
Zarzecka, p. Małgorzata Zacharek.

30.  Uroczyste poświęcenie wieńców adwentowych w bazylice katedral-
nej – nabożeństwo pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Alojzego 
Meringa. Uczestnicy: poczet sztandarowy, uczniowie i pracownicy 
ZSK, m.in.: p. Katarzyna Zarzecka, p. Dominika Szymczak, p. Lidia 
Wiśniewska, p. Rafał Kurzępa, p. Paulina Gajewska, p. Joanna Kar-
wowska, p. Anna Waśkiewicz.

grudzień
02.  Udana inauguracja – pierwszy mecz grupowy w ramach Mistrzostw 

Włocławka w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych. 
Skład drużyny Długosza: Natalia Miller IIIB, Justyna Dalasińska IIIB, 
Anita Ekiert IIIAB, Edyta Nyklewicz IIIC, Anna Urbańska IIIC, Joanna 
Gawrońska IIA, Aleksandra Zasada IIIAB, Dominika Zielińska IA. 
Wynik: 2:0 dla drużyny Długosza w meczu z drużyną Zespołu Szkół 
Budowlanych. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

03.  Przedświąteczne wojaże gimnazjalistów – wycieczka do fabryki 
bombek choinkowych w Gnieźnie oraz do Poznania. Uczestnicy: 
uczniowie klas IIIe, IIIc i Ib. Opiekunowie: p. Milena Lewandowska, 
p. Bożena Sobierajska i ks. Łukasz Sztylka.

04.  XII świąteczna akcja charytatywna „Pamiętamy o Tobie – Święty 
Mikołaj i ja”. Cel: zakup prezentów świątecznych dla podopiecznych 
z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch”, Centrum Opieki 
nad Dzieckiem, Ośrodka Wychowawczego Sióstr Orionistek, Domu 
Dziecka „Paulinka”, Domu Dziecka „Caritas” oraz Domu Dziecka 
w Lubieniu i Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Brzeziu. Patronat honorowy: Biskup Włocławski Wiesław Alojzy 
Mering, Prezydent Miasta Włocławka Andrzej Pałucki i Starosta Wło-
cławski Kazimierz Kaca. Koordynator: p. Agnieszka Lasota-Staszak.

  Mistrzostwa Włocławka w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimna-
zjalnych w budynku ZSK. Skład drużyny Długosza: Zuzanna Balcerak 
Ib, Daria Kazimierska Ib, Marta Bernyś Ib, Nikola Fydryszewska Ib, 
Patrycja Wojciechowska Ib, Katarzyna Jankowska Ic, Julia Graczyk 
Ic, Bogna Nowowiejska IIe, Klaudia Błaszczyk IIIc. Wynik: II miejsce 
Długosza i kwalifikacje do finału. Opiekun: p. Andrzej Gołębieski.

  Etap rejonowy Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Uczestnicy: 
Marcin Sosnowski IIc, Damian Jóźwiak IIIc, Wiktor Zabielski IIId, 
Michał Piętowski IIIa, Dominik Mistera IIIa, Kinga Porębska IIIa, 
Kasper Piórkowski IIIa, Mikołaj Molenda IIIa, Bartosz Gotowczyc 
IIIa, Adam Jaworski IIIa, Szymon Sikorski IIIa, Marcin Różański 
IIIa, Adam Gonstal IIIa i Mikołaj Rębacz IIIa. Koordynator i opiekun 
szkolny: p. Joanna Karwowska.

  IV Gala Wolontariatu w Pałacu Bursztynowym we Włocławku. Re-
prezentant Długosza: Bartosz Durma IIIe. Opiekun: p. Małgorzata 
Ryszewska.

06.  Wyniki pierwszego etapu XL Olimpiady Historycznej. Uczestnicy: 
6 uczniów LO. Wyniki: Barbara Gołębiewska, Mateusz Kaszyński, 
Adam Stanny z kl. IIB zakwalifikowali się do etapu okręgowego. 
Opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz.

  Dzielić się wiarą – wieczornica Lumen fidei („Światło wiary”) w auli 
szkolnej. Uczestnicy: uczniowie klasy IA. Opiekunowie: ks. Andrzej 
Tomalak, p. Joanna Karwowska.

  Akcja Szlachetna Paczka 2013 w Długoszu. Uczestnicy: społeczność 
ZSK, Wolontariusze zaangażowani w przygotowanie paczki: Mateusz 
Żychlewicz IIe, Krzysztof Kamiński IIe, Julia Fryżewska Ib, Daria 
Skotnicka i Justyna Brewczyńska IIIc. Opiekunowie: p. Bożena So-
bierajska, p. Krzysztof Jabłoński, p. Agnieszką Sałata. Koordynatorzy 
akcji w szkole: ks. dyr. Jacek Kędzierski, p. Bożena Sobierajska.

  Mikołajki w Długoszu. Organizator: Samorząd Uczniowski.
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05–07.  Wycieczka szkolna do Niemiec: zwiedzanie Berlina, Poczdamu i wy-
poczynek w Tropical Island. Wyjazd ze środków fundacji „Solidarna 
Wieś”, która przeznaczyła znaczne środki finansowe z Nagrody 
im. ks. Biskupa Romana Andrzejewskiego na rzecz uczniów naszej 
szkoły. Uczestnicy: uczniowie gimnazjum i liceum ZSK. Opiekuno-
wie: p. Anna Waśkiewicz, p. Aneta Jabłońska, p. Andrzej Przybylski 
i p. Rafał Kurzępa.

07.  Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka 
Angielskiego przeprowadzony w budynku Długosza. Uczestnicy: 
113 uczniów z 28 szkół rejonu włocławskiego. Komisji nadzorująca: 
p. Agata Nawrocka, p. Urszula Puchalska, p. Agnieszka Szabłowska, 
p. Jakub Kostrzewski, p. Maciej Ziółkowski.

09.  Słodki Dzień na rzecz akcji „Pamiętamy o Tobie Święty Mikołaj 
i Ja” – sprzedaż ciast i zbiórka pieniędzy na rzecz pomocy dzieciom 
z włocławskich domów dziecka. Organizatorzy: Internacki Klub 
Wolontariusza, p. Agnieszka Lasota-Staszak.

11.  Długoszacy ze szkoły podstawowej z wizytą w Domu Dobrego Pasterza 
w Michelinie – kolędy i kartki świąteczne od dzieci dla księży emerytów.

12.  Długoszacy nagrodzeni w konkursie literackim „W leśnych labi-
ryntach”. Organizatorzy: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji 
Nauczycieli wraz z Biblioteką Pedagogiczną we Włocławku oraz 
Polskie Towarzystwo Dysleksji we Włocławku. Wyniki: Emil Pawlak 
IIc – II miejsce, Olga Semeniuk IIe – III miejsce, Nadia Ostrowska Ib 
– wyróżnienie. Opiekunowie: p. Anna Dominik, p. Lidia Wiśniewska.

  Członkowie koła plastycznego z wizytą w Galerii Sztuki Współczesnej 
– wystawa pokonkursowa „W królestwie owadów”. 

  Opiekun: p. Bożena Sobierajska.
  Długoszanka nagrodzona w konkursie literackim „Jesienne depresje-

-impresje” organizowanym przez Gimnazjum nr 4. Wynik: III miejsce 
w kategorii poezja – Natalia Mierzwicka Ia. 

  Opiekun: p. Lidia Wiśniewska.
13.  Pamiętamy! – apel w rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojen-

nego. Występujący: uczniowie klasy IIB LO. 
  Opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz.
14.  Wyjazd do Bydgoszczy na operę Wolfganga Amadeusza Mozarta pt. 

„Czarodziejski flet”. Uczestnicy: 33 osoby z klas IA, IB, IC, IIA i IIC 
LO. Opiekunowie: p. Joanna Karwowska, p. Angelika Szumińska.

16.  IV Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pt. „Bez-
pieczny i przyjazny region” organizowana przez Straż Miejską we 

Włocławku. Wynik: Joanna Banachowicz zakwalifikowała się do 
II etapu. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

17.  IV Mistrzostwa Włocławka w Strzelectwie Sportowym. Skład dru-
żyny chłopców: Jakub Piotrowski IIIC, Kacper Płocki IIIC, Szymon 
Rybczyński IIB. Skład drużyny dziewcząt: Marcelina Mroczkowska 
IIIC, Roberta Lewandowska IIA, Maria Gazda IIB. Wynik: III miej-
sce drużyny dziewcząt, IV miejsce drużyny chłopców; III miejsce 
indywidualnie – Marcelina Mroczkowska. Opiekun: p. Krzysztof 
Łodygowski.

  Finał XII akcji charytatywnej „Pamiętamy o Tobie Święty Mikołaj 
i Ja” – świąteczny koncert w auli WSHE. Wynik akcji w szkole: 500 zł 
zebrane w Długoszu na świąteczne prezenty dla dzieci z domów 
dziecka. Koordynator akcji: p. Agnieszka Lasota-Staszak.

  Poranek kolęd w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza przy 
ul. Wojska Polskiego 2A. Goście: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup 
Wiesław Alojzy Mering, Pan Prezydent Andrzej Pałucki, Czcigodni 
Księża Profesorowie, Proboszczowie, Księża Prałaci oraz Rodziców 
i Nauczyciele. Opiekunowie: p. Katarzyna Zarzecka, p. Wioletta 
Piasecka, p. Ilona Jabłońska, p. Małgorzata Zacharek.

18.  Świąteczna środa u Długosza – spotkanie opłatkowe dla Rodziców 
w auli szkolnej przy ul. Łęgskiej. Przebieg: koncert kolęd w wykonaniu 
dzieci kl. 1 i 4 Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza, spotkanie 
opłatkowe, spotkanie z wychowawcami w klasach. Odpowiedzialni: 
p. Ilona Jabłońska i p. Wioletta Piasecka.

  Certyfikat dla Księdza Dyrektora oraz społeczności Długosza od Sto-
warzyszenia WIOSNA za zaangażowanie w akcję Szlachetna Paczka.

  Świąteczna akcja kolędowania w Domu Małego Dziecka przy ul. Siel-
skiej we Włocławku – finał akcji charytatywnej „Pielucha dla Ma-
lucha”. Uczestnicy: młodzież ze świetlicy szkolnej i internatu ZSK. 
Opiekunowie: p. Małgorzata Ryszewska, p. Milena Witkowska.

19.  Konkurs „Na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową” uczniów kl. 4 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza. Organizatorzy: 
Klub „Zazamcze” i Centrum Kultury „Browar”. Wyniki: I miejsce Julia 
Czajka i Rafał Wierszyło z kl. 4 w kategorii szkół podstawowych – 
nagrodą dla uczniów były bilety do Multikina dla całej klasy 4 na 
dowolnie wybrany film. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

  Na piastowskim szlaku – wycieczka gimnazjalistów do Gniezna. 
Uczestnicy: uczniowie klas Id i Ie. Opiekunowie: p. Anna Baranowska, 
p. Aneta Pawłowska, p. Jolanta Nowak.
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20.  „Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy...” – wigilia szkolna 
w Długoszu. Przebieg: Msza św. koncelebrowana przez ks. dyr. Jacka 
Kędzierskiego, ks. Łukasza Sztylkę i ks. Andrzeja Tomalaka, spotka-
nie opłatkowe dla nauczycieli, wigilijny posiłek, apel świąteczny 
w szkolnej auli przygotowany pod kierunkiem p. Anny Dominik, 
wigilie klasowe – wspólne kolędowanie.

  Wigilia w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza – śpiew kolęd 
i świąteczne prezenty dla dzieci. Opiekunowie: p. Ilona Jabłońska, 
p. Wioletta Piasecka.

  Rozstrzygnięcie Konkursu „Sprzątamy nasze lasy” zorganizowanego 
przez Nadleśnictwo Włocławek. Wynik: wyróżnienie – Rafał Wierszyło 
z kl. 4 SP. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

Styczeń
04.  Relikwia błogosławionego Jana Pawła II – dar dla Długosza od ks. Jac-

ka Budy proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego i św. Walentego 
w Galewie, dawnego pracownika ZSK i kierownika internatu.

06.  Społeczność Długosza w Orszaku Trzech Króli. Przebieg: Przemarsz 
Orszaku sprzed Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku ulicami Bojań-
czyka, Warszawską, przez plac Wolności, ulicę Brzeską do katedry 
włocławskiej; Msza Święta pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa 
Wiesława Meringa. Uczestnicy: dyrekcja, uczniowie, nauczycie-
le i pracownicy ZSK, mieszkańcy Włocławka. Organizatorzy: ZSK 
im. ks. Jana Długosza, szkoły z Warząchewki i Modzerowa zrzeszone 
w Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich. Patronat honorowy: 
JE ks. bp Wiesław Alojzy Mering. 

  Odpowiedzialni: p. Andrzej Gołębieski, p. Rafał Kurzępa.
07.  Sukces długoszaków w Ogólnopolskim Konkursie Kampanii Profi-

laktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Wyniki: Katarzyna Chruściel, 
Oliwia Wysocka IC, Kamil Wójcik, Agnieszka Możdżyńska (absol-
wentka), Marcelina Żabicka IIc – tytuł laureata. Koordynator szkolny: 
p. Bożena Sobierajska.

08.  Siatkarskie zwycięstwo w grupie chłopców szkół gimnazjalnych. Skład 
drużyny Długosza: Andrzej Brzeziński IIIb, Bartosz Drzewiecki IIIc, 
Patryk Wiliński IIIc, Piotr Wujec IIIc, Michał Cieślewicz IIIc, Jacek 
Czerwiński IIIc, Wiktor Drabczak IIIe, Michał Wiliński IIIe – kapitan 
drużyny, Przemysław Lewandowski IIa, Sebastian Augustyniak Ib, 
Kacper Koziński Ie, Szymon Sikorski IIIa. Wyniki: zwycięstwo ZSK 

z drużynami Gim 4, Gim 11 i Gim 14, awans do rundy finałowej. 
Opiekun: p. Józef Nowak.

  Mistrzostwa Włocławka w drużynowych szachach – gimnazjum. 
Wyniki: I miejsce drużyny Długosza; indywidualnie: Dominik Mi-
stera I miejsce, Franciszek Rojewski I miejsce, Aleksandra Kosiewicz 
I miejsce, Michał Piętowski II miejsce; awans drużyny do finału 
wojewódzkiego. Opiekun: p. Andrzej Gołębieski.

09.  Licealistka Długosza wyróżniona w konkursie na komiks profilak-
tyczny „Stop przemocy, agresji i uzależnieniom”. Organizatorzy: 
Wydział Prewencji KMP we Włocławku przy współudziale Wydziału 
Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta we Włocławku. 
Uczestnicy: Alan Kędzierski Ib, Patrycja Krakowska Ib, Jacek Walczak 
Id, Patrycja Czarnecka Ib, Dagmara Kurkowska Ia, Wiktoria Ryniec 
IIC. Wyniki: Wiktoria Ryniec – wyróżnienie. Opiekun: p. Aleksandra 
Madajczyk.

10.  Zajęcia na temat „Przemoc w Internecie. Uzależnienia od komputera 
i Internetu”. Prowadzący: p. Grażyna Cudna – pedagog ds. profilaktyki 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku. Uczestnicy: 
uczniowie kl. IIA LO. Opiekun: p. Aleksandra Madajczyk.

  „WICI” – przedwojenne pismo długoszaków wzbogaciło kolekcję 
szkolnych pamiątek. Długoszanka – Katarzyna Jurewicz z kl. Ia 
gimnazjum, prawnuczka absolwentów naszej Szkoły, przekazała do 
biblioteki szkolnej dwa oryginalne numery wydawanego przed wojną 
pisma pt. „WICI – pismo uczniowskie Gimnazjum hum. im. ks. Jana 
Długosza w Włocławku”.

  Sukces długoszaków w Ogólnopolskim Konkursie EDI nt. „Biblia 
i przypowieści biblijne”. Wyniki: w kategorii gimnazjów V miejsce 
w Polsce – Lena Chmielewska IIb (tytuł lauteata), VIII miejsce Piotr 
Mroczkowski IIe, X miejsce Kinga Porębska IIIa; w kategorii szkół 
podstawowych – XXI miejsce Feliks Suski kl. 4 SP. Opiekunowie: 
s. Maria Kowalik, ks. Łukasz Sztylka.

  Konkurs „Świadomie ubezpieczony – krok ku dorosłości” na Uni-
wersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizowany przez 
Koło Naukowe Ubezpieczeń i Doradztwa Finansowego pod opieką 
prof. Bożeny Kołosowskiej i dr. Damiana Walczaka. Uczestnicy: Lidia 
Ciechalska IB, Anna Jakubowska IB, Dominika Nowicka IA, Michał 
Sieradzki IA i Marta Szczerkowska IA. Wyniki: Dominika Nowicka 
i Michał Sieradzki zdobyli ex aequo IV miejsce. Opiekun: p. Kamila 
Kurdubska.
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12.  Licealistki ZSK zakwalifikowane do okręgowego etapu Olimpiady 
Literatury i Języka Polskiego. Wyniki: Natalia Dąbrowska IIB, Alek-
sandra Ormińska IIIAB przeszły do etapu okręgowego. 

  Opiekunowie: p. Anna Dominik, p. Aneta Jabłońska.
16.  Finał Mistrzostw Włocławka w Piłce Siatkowej dziewcząt gimnazjum. 

Skład drużyny Długosza: Patrycja Wojciechowska Ib, Zuzanna Balce-
rak Ib, Daria Kazimierska Ib, Nicola Fydryszewska Ib, Julia Graczyk Ic, 
Katarzyna Jankowska Ic, Bogna Nowowiejska IIe, Klaudia Błaszczyk 
IIIc. Wyniki: IV miejsce drużyny Długosza. 

  Opiekun: p. Andrzej Gołębieski.
17.  Licealiści w kolejnym etapie Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Wyniki: 

Mikołaj Skonieczny IC i Marcin Wujec IIC zakwalifikowani do etapu 
rejonowego. Opiekunowie: p. Ewa Bieniek, p. Agata Jankowska.

20.  „To był nasz ostatni bal razem i było wspaniale” – Studniówka 2014 
w restauracji Gościniec we Włocławku.

  Puchar dla Długosza w finale Mistrzostw Włocławka w Piłce Siatkowej 
Chłopców szkół gimnazjalnych. Skład drużyny Długosza: Andrzej 
Brzeziński IIIb, Bartosz Drzewiecki IIIc, Patryk Wiliński IIIc, Piotr 
Wujec IIIc, Michał Cieślewicz IIIc, Jacek Czerwiński IIIc, Wiktor 
Drabczak IIIe, Wiliński Michał IIIe – kapitan drużyny, Przemysław 
Lewandowski IIa, Sebastian Augustyniak Ib,  Kacper Koziński Ie, 
Szymon Sikorski IIIa. Wyniki: II miejsce drużyny Długosza. Opiekun: 
p. Józef Nowak.

23.  Finał Mistrzostw Województwa w Drużynowych szachach Szkół Gim-
nazjalnych. Skład drużyna Długosza: Dominik Mistera IIIa, Michał 
Piętowski IIIa, Franciszek Rojewski Ia, Aleksandra Kosiewicz IIa. 
Wyniki: bez medalu, najlepszy wynik Dominik Mistera. 

  Opiekun: p. Andrzej Gołębieski.
  Szkolna Caritas organizatorem balu karnawałowego dla dzieci – 

podopiecznych świetlicy Caritas przy ul. Gdańskiej. Wolontariusze: 
Julia Fryżewska Ib, Martyna Dudzińska IIc, Adrianna Głowacka IId, 
Katarzyna Chruściel IId, Anna Krzaczkowska IId, Adam Krzaczkowski 
IId. Opiekun: p. Violetta Gołdobin.

24.  Lekcja na temat zdrowego żywienia prowadzona przez dietetyka 
– p. Magdalenę Tyczkowską. Uczestnicy: uczniowie klas I LO. Orga-
nizatorzy: wychowawcy z p. pedagog Aleksandrą Madajczyk.

27.  Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Długosza we Wło-
cławku „Brązową Szkołą 2014” – ranking Fundacji Edukacyjnej 
„Perspektywy”.

  O samotności w teatrze – przedstawienie Narodowego Teatru Edu-
kacji, pt. „Samotni w tłumie”. Uczestnicy: uczniowie LO. 

  Opiekun: p. Angelika Szumińska.
28.  Dzień Babci i Dziadka w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana 

Długosza. Organizatorzy: p. Ilona Jabłońska wych. kl. 1, p. Wioletta 
Piasecka wych. kl. 4.

  Akcja charytatywna Długosza – zbiórka pieniędzy dla chorego na 
nowotwór Kacpra Piekarskiego.

30.  Lekcja zdrowego odżywiania – spotkanie z p. Magdaleną Tyczkowską 
z Centrum Dietetycznego Naturhouse. Uczestnicy: uczniowie kl. IIIc 
gimnazjum. Organizator: pedagog szkolny Bożena Sobierajska.

31.  „Z folklorem na ty” – lekcja kultury w kl. IC przygotowana przez 
uczennicę Oliwię Wysocką występująca w Zespole Pieśni i Tańca 
„Kujawy”. Opiekun: p. Angelika Szumińska.

  Finał Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii. Wyniki: 
Jeremi Lewandowski IIIa i Jakub Kolanowski IIIc uzyskali tytuł lau-
reata. Opiekun: p. Anna Baranowska.

  Młodzież ZSK pomogła bezdomnym – zbiórka odzieży przeprowa-
dzona przez szkolne koło Caritas. Opiekun: p. Violetta Gołdobin.

  Warsztaty z orientacji zawodowej prowadzone przez p.p. Iwonę 
Pałucką i Martę Napierałę z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
we Włocławku. Uczestnicy: uczniowie klas III gimnazjum. 

  Organizator: p. Bożena Sobierajska 

luty
01.  Pani wicedyrektor Urszula Brykalska uczestnikiem podpisania Unii 

Długoszowej w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie.

09.  Turniej szachowy Grand Prix Włocławka w Wyższej Szkole Informa-
tycznej. Uczestnicy: Franciszek Rojewski Ia, Michał Piętowski IIIa. 
Wyniki: II miejsce Michał Piętowski. Opiekun: p. Andrzej Gołębiewski.

19.  IX Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów. Wyniki: 
Kinga Porębska IIIa gimnazjum jako jedyna włocławska gimnazjalistka 
zakwalifikowała się do etapu ogólnopolskiego. Opiekun: p. Joanna 
Wędołowska.

20–25.  Mistrzostwa Włocławka w Piłce Koszykowej Dziewcząt Szkół Gim-
nazjalnych w hali OSiR i w Hali Mistrzów. Skład drużyny Długosza: 
Amira Imanzade IIIb, Marta Markiewicz IIIb, Zuzanna Nawarska IIIb, 
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Kinga Porębska IIIa, Justyna Kaczorowska IIIa, Adrianna Lewandow-
ska IIa, Izabela Czerniak IIa, Aleksandra Łuczkiewicz IIa, Zuzanna 
Balcerak Ib, Patrycja Czarnecka Ib. Opiekun: p. Andrzej Gołębieski.

21.  Cykl warsztatów z orientacji zawodowej prowadzone przez p. Izabelę 
Pałucką i p. Marcina Gawrońskiego. Uczestnicy: uczniowie klas II LO. 
Organizator: p. pedagog Aleksandra Madajczyk.

22.  Czwarte spotkanie Ligi Starożytniczej – wykład prof. dr. hab. Marcina 
Pawlaka nt. „Greccy dobroczyńcy (euergeci) w czasach hellenistycz-
nych i rzymskich” na UMK w Toruniu. Uczestnicy: uczniowie gimna-
zjum i liceum ZSK. Opiekunowie: p. Jolanta Skoracka, p. Rafał Ku-
rzępa, p. Magdalena Bilska-Ciećwierz, p. Małgorzata Zacharek.

24.  Mistrzostwa Włocławka w Piłce Koszykowej Chłopców Szkół Gim-
nazjalnych. Skład drużyny Długosza: Hubert Szadkowski IIe, Oskar 
Janicki IIc, Kacper Kuczyński IIc, Łukasz Kujawa IId, Mateusz Maj-
chrzak IId, Szymon Poliński IIe, Gabriel Rosiński Ie, Igor Wiliński Ie, 
Mateusz Ulański IIId, Szymon Sikorski IIIa, Bogumił Jasiński IIIa, 
Michał Wiliński IIIe, Filip Bojańczyk IIIe, Michał Cieślewicz IIIc, Jacek 
Czerwiński IIIc. Wyniki: III miejsce i awans do rozgrywek rejonowych.
Opiekun: p. Józef Nowak.

  „Połowinki” klas II gimnazjum – zabawa w auli szkolnej. Opiekuno-
wie: p. Piotr Chodoła, p. Agnieszka Szabłowska, p. Rafał Kurzępa, 
p. Agata Jankowska, p. Kamil Mankin, p. Lidia Wiśniewska.

25.  Tydzień zdrowego odżywiania – nadal jedzmy zdrowo! Przebieg: 
prezentacje multimedialne, ankiety nt. zdrowego odżywiania, ukła-
danie wierszy i piosenek o zdrowej stylu życia, zdrowe potrawy 
przyrządzane przez młodzież w internacie. Opiekunowie: p. Ewa 
Bieniek, p. Agata Jankowska, p. MilenaWitkowska, p. Małgorzata 
Ryszewska (technolog zbiorowego żywienia), p. Bożena Sobierajska.

27.  Tłusty czwartek – charytatywna dyskoteka karnawałowa ze zbiórką na 
operację dla Kacpra Piekarskiego. Wyniki: 365,28 zł na rehabilitację 
dla Kacpra; Weronika Ciarkowska IIIc i Mateusz Ulański IIId wybrani 
„królową i królem balu”. Opiekunowie: p. Agnieszka Sołtysiak, p. Jo-
lanta Skoracka, p. Angelika Szumińska, p. Anna Dominik, p. Aneta 
Pawłowska, p. Milena Lewandowskiej, p. Małgorzata Ryszewska, 
p. Andrzej Gołebieski, p. Maciej Ziółkowski, p. Dariusz Goldewicz oraz 
ks. Łukasz Sztylka i ks. Andrzej Tomalak. Organizatorzy: klasa IIIe 
i wolontariat ZSK. 

  VI Konkurs Rzeźbiarski dla Dzieci i Młodzieży im. Stanisława Za-
gajewskiego organizowany przez Centrum Kultury „Browar” oraz 

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Uczestnicy: 
uczniowie klasy 4 Szkoły Podstawowej ZSK – Julia Czajka, Maria 
Maćkowiak, Maria Grzęsicka i Kacper Morawski; uczniowie Gimna-
zjum ZSK – Joanna Dębczyńska, Filip Janiak, Łukasz Kujawa, Adam 
Krzaczkowski i Emilia Kuczmaja. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

28.  Apel poświęcony pamięci Biskupa Romana Andrzejewskiego przygo-
towany przez uczniów klasy IIA LO pod opieką wych. p. Grzegorza 
Matusiaka.

  Szachowe Mistrzostwa Włocławka SZS. Wyniki: I miejsce drużyny 
Długosza; indywidualnie: Dominik Mistera I miejsce, Franciszek 
Rojewski I miejsce, Aleksandra Kosiewicz I miejsce, Michał Piętowski 
II miejsce; awans drużyny do finału wojewódzkiego. 

  Opiekun: p. Andrzej Gołębieski.

marzec
03.  Laureaci Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego. Kinga 

Porębska IIIa, Damian Jóźwiak kl. IIIc, Kajetan Jóźwiak kl. IIIb. 
Opiekun: p. Agata Nawrocka.

  Laureaci Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego. Adam 
Jaworski kl. IIIa i Szymon Sikorski kl. IIIa. Opiekun: p. Anna Waś-
kiewicz.

  Spektakl pt. „Widziane z Olimpu” w auli WSHE. Uczestnicy: ucznio-
wie klas pierwszych gimnazjum. Opiekunowie: p. Lidia Wiśniewska, 
p. Anna Dominik, p. Paulina Gajewska.

  V Międzygimnazjalne Potyczki Językowe. Uczestnicy: Kinga Porębska 
IIIa, Adrianna Głowacka IIIa, Jacek Walczak Id. Wyniki: II miejsce 
drużyny ZSK. Opiekun: p. Anna Dominik.

04.  Uroczystości odpustowe ku czci św. Kazimierza Królewicza – patrona 
szkolnej kaplicy i Sodalicji Mariańskiej. Celebransi: moderator So-
dalicji w naszej szkole – ks. Andrzej Tomalak, Ksiądz Dyrektor Jacek 
Kędzierski, Hiszpan o. Emilio Cardenas z zakonu marianistów.

04–11.  Tryptyk Ogrodowski (Tryptyk Matki Bożej Sodalicyjnej) w kaplicy 
szkolnej – obraz z Katolickiego Zespołu Edukacyjnego „Ogrodowa” 
w Warszawie, prowadzonego przez Federację Sodalicji Mariańskich 
w Polsce.

05–06.  Wycieczka do Warszawy – muzeum pamięci bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Powązki, Zamek Królew-
ski, Centrum Nauki Kopernik, mecz Polska – Szkocja na Stadionie 
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Narodowym. Uczestnicy: kl. IIe. Opiekunowie: p. Lidia Wiśniewska, 
ks. Łukasz Sztylka.

06.  Dzień Kobiet w internacie – program słowno-muzyczny. Uczestnicy: 
m.in.: Kacper Nowakowski, Aleksander Brzustewicz, Marcel Maniew-
ski, Michał Pasik, Jakub Błaszczyk, Michał Błajet. Opiekun: p. Dariusz 
Goldewicz.

  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej korytarzami szkoły przygotowane 
przez wychowanków internatu pt. „Panie, abym przejrzał...”. Prze-
wodnictwo: ks. Andrzej Tomalak.

07.  Diecezjalny etap XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej w parafii Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Kole. Uczestnicy: Natalia Górczyńska IIA, 
Mateusz Kaszyński IIB, Mikołaj Skonieczny IC, Żaneta Szczerbiak IC. 
Wyniki: awans do etapu ogólnopolskiego: I miejsce Mikołaj Skonieczny, 
III miejsce Żaneta Szczerbiak. Opiekun: ks. dr Andrzej Tomalak.

  Rozstrzygnięcie V Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji 
Karola Wojtyły i o Janie Pawle II. Wyniki: II miejsce Kacper Nowa-
kowski IIB. Opiekun: p. Anna Dominik.

  II Etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Czasach i Osobie Karola 
Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum – „Papież Słowianin”. 
Uczestniczka: Lena Chmielewska IIb – jedyna uczennica z wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. Opiekun: p. Anna Dominik.

  Spektakl pt. „Polskie drogi do wolności. Okupacja niemiecka i radziec-
ka oraz wojna polsko-polska 1945–1956 r.” z okazji Dnia Żołnierzy 
Wyklętych obchodzonego 1 marca. Uczestnicy: klasy IA, IB, IIB, IIC 
liceum. Opiekunowie: p. Małgorzata Jaskólska, p. Kamila Kurdubska, 
p. Jolanta Skoradzka, p. Magdalena Bilska-Ciećwierz.

  Klerycy WSD w ramach praktyk studenckich w murach Długosza – 
zajęcia z pedagogiem szkolnym, pokazowa lekcja wychowawcza. 
Uczestnicy: kl. IIC, kl. IB. Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk, 
p. Angelika Szumińska.

  VIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmar-
skiego: „Rytmy nieskończoności”. Wyniki: Paulina Sadowska i Żaneta 
Szczerbiak z kl. IC laureatkami konkursu. Opiekun: p. Angelika 
Szumińska.

08.  Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet.
09.  Konkurs Historyczny «Krąg». Wyniki: kategoria test (gimnazjum): 

I miejsce Natalia Mierzwicka Ia, II miejsce Tadeusz Berkowski Ia, 
III miejsce Piotr Tomaszewski Ib; kategoria praca indywidualna: 
I miejsce Łukasz Posłuszny Ia, II miejsce Patrycja Zaroślińska Id, 

III miejsce Katarzyna Jankowska Ic, IV miejsce Patrycja Krakowska 
Ib. Opiekun: p. Aleksandra Rusin.

10.  Etap finałowy „Konkursu z Fizyki i Astronomii dla uczniów gimnazjów 
i szkół podstawowych”. Wyniki: finaliści konkursu: Adam Gonstal 
IIa, Kasper Piórkowski IIIa, Radosław Szmajda IIIa, Wiktor Zabielski 
IIId; wyróżnienie: Kasper Piórkowski – za osiągnięte wyniki oraz za 
najlepiej przeprowadzone zadanie obserwacyjne. 

  Opiekun: p. Grzegorz Matusiak.
11.  Uroczysta gala w gmachu Sekretariatu KEP w Warszawie – stypendium 

Fundacji „Solidarna Wieś” założonej z inicjatywy ks. bp. Romana 
Andrzejewskiego dla uzdolnionej młodzieży pochodzącej ze wsi 
i małych miasteczek. Wyróżniona: Elżbieta Mordzak z kl. IIIC.

12.  Wizyta w murach ZSK przedstawicieli Młodzieżowej Rady Internatu 
LO im. Władysława Jagiełły z Płocka – prezentacja możliwości wy-
korzystania tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym, krótki 
program muzyczny. Prowadzący: p. Piotr Chodoła.

  Rozpoczęcie kursu ratownictwa medycznego w ramach spotkań 
wolontariuszy Maltańskiej Służby Medycznej.

14.  Wykład prof. Ireneusza Mikołajczyka (Katedra Filologii Klasycznej 
UMK), nt. „Komedia rzymska – Plaut i Terencjusz”. Uczestnicy: klasy: 
IIIa, IIId, IA, IB i IC. Organizator: p. Jolanta Skoracka.

  Inscenizacja spektaklu „Antygona” Sofoklesa przez uczniów ZSK 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we 
Włocławku. Uczestnicy: Kinga Porębska, Magdalena Stachowska, 
Wiktoria Nowowiejska, Kamil Poniatowski, Witek Słomkowski, Jere-
mi Lewandowski, Szymon Sikorski, Michał Rzepka, Adam Jaworski, 
Jakub Piotrowski. Opiekun: p. Sławomira Lewandowska.

15.  Finał IX Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów 
w Warszawie. Wyniki: laureatka – Kinga Porębska IIIa. 

  Opiekun: p. Joanna Wędołowska.
  XIX Wojewódzki Konkurs Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego or-

ganizowany w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku. Wyniki: III miejsce 
Mikołaj Skonieczny IC. Opiekun: p. Angelika Szumińska.

18.  VI Dzień Olimpijczyka w PWSZ na Zawiślu – udział uczniów ZSK 
w duathlonie. Wyniki: 400m bieg – 2400m rower – 400m bieg 
w kategorii gimnazjum: I miejsce Michał Kosiński IIIb, II miejsce 
Kacper Macieja Ic; 800m bieg – 3600m rower – 400m bieg szkół 
ponadgimnazjalnych: II miejsce Wojciech Kraszewski IIA. Opiekun: 
p. Józef Nowak.
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  Udział w wernisażu wystawy czasowej „Wizerunki świętej przestrze-
ni” w gmachu Muzeum Etnograficznego we Włocławku. Uczestnicy: 
uczniowie kl. IIIc. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

  Program poetycko-muzyczny „Póki w narodzie myśl swobody żyje...” 
w wykonaniu artystów Nieszawskiego Towarzystwa Kulturalnego 
w auli ZSK. Uczestnicy: uczniowie klas: Ia, Ie, IIe, IIIb oraz kl. IIIC 
z opiekunami.

19.  Rozstrzygnięcie Przedmiotowego Konkursu z Geografii. Wyniki: 
laureat – Szymon Sikorski IIIa. Opiekun: p. Aneta Pawłowska.

  Ćwierćfinał Gimnazjady Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce 
Koszykowej Chłopców. Uczestnicy: Hubert Szadkowski IIe, Szymon 
Poliński IIe, Łukasz Kujawa IId, Mateusz Majchrzak IId, Gabriel Rosiń-
ski Ie, Igor Wiliński Ie, Mateusz Ulański IIId, Damian Augustyniak IIId, 
Szymon Sikorski IIIa, Michał Wiliński IIIe, Filip Bojańczyk IIIe, Michał 
Cieślewicz – kapitan IIIc, Jacek Czerwiński IIIc. Wyniki: II miejsce 
drużyny Długosza. Opiekun: p. Józef Nowak.

  Udział uczniów w zajęciach ze strzelectwa sportowego na strzelnicy 
międzyszkolnej. Uczestnicy: kl. IA. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

20.  Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”. Koordynator 
szkolny: p. Joanna Karwowska.

  „W jaki sposób uniknąć cyberprzemocy?” – spotkania z Rzecznikiem 
Prasowym Straży Miejskiej we Włocławku, p. Norbertem Struciń-
skim, na lekcjach wychowawczych. Uczestnicy: klasy gimnazjalne. 
Organizator: p. Bożena Sobierajska.

  Ogłoszenie wyników konkursu na hasło promujące naszą szkołę. 
Uczestnicy: klasy: Id, IIIa, IIIb, IIIc wraz z wychowawcami. Wyniki: 
zwycięzca – IIIb. Opiekun: p. Jolanta Skoracka.

21.  XII Ogólnopolski Konkurs Recytacji i Prozy oraz Pieśni Regionalnej 
„Bądź pozdrowiona, Ziemio Rodzinna...” w Gimnazjum nr 9 im. 
Oskara Kolberga we Włocławku, pod honorowym patronatem Mar-
szałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – p. Piotra Całbeckiego, 
Prezydenta Miasta Włocławek – p. Andrzeja Pałuckiego oraz Kujawsko-
-Pomorskiego Kuratora Oświaty – p. Anny Łukaszewskiej. Uczestnicy: 
Paulina Sadowska IC, Klaudia Fydryszewska 1 SP, Kaja Wiśniewska 
1 SP. Wyniki: I miejsce Paulina Sadowska, wyróżnienie Klaudia Fydry-
szewska. Opiekunowie: p. Angelika Szumińska, p. Ilona Jabłońska.

  Bieg Wagarowicza w Płocku. Wyniki: IV miejsce Kacper Macieja Ic. 
Opiekun: p. Józef Nowak.

  Próbny maturalny egzamin ustny z języka angielskiego.

22.  Dzień Wiosny w Długoszu. Wyniki: klasa IIIb najlepiej przebraną klasą.
  IV Edycja Włocławskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych w Pa-

łacu Bursztynowym – spektakl uczniów ZSK pt. „Na zakręcie życia”. 
Uczestnicy: uczniowie kl. IIB: Anna Michałowska, Kacper Nowakowski, 
Martyna Stelmasik, Justyna Antczak, Michał Pasik, Mateusz Kaszyński, 
Aleksander Brzustewicz, Szymon Rybczyński, Aleksander Szwarc. 
Opiekunowie: p. Aleksandra Madajczyk, p. Anna Dominik.

  XI edycja Międzygimnazjalnego Konkursu „Ortograficzna corrida, 
czyli walka z bykami” w Gimnazjum nr 2 we Włocławku. Uczestnicy: 
Matylda Kumirska i Justyna Nowak z kl. Id oraz Natalia Mierzwicka 
z kl. Ia. Wyniki: II miejsce – Natalia Mierzwicka. Opiekun: p. Lidia 
Wiśniewska.

  X Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych w w Gimnazjum im. hm. Janka 
Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim. Uczestniczki: Julia i Pamela 
Bonowicz kl. IIB. Opiekun: p. Maciej Ziółkowski.

  Piąte spotkanie Ligi Starożytniczej na UMK w Toruniu. Opiekunowie: 
p. Jolanta Skoracka, p. Kamila Kurdubska, p. Kamil Mankin, p.Rafał 
Kurzępa.

23.  XXII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 
– etap wojewódzki w Bydgoszczy. Wyniki: finalista – Piotr Krajenta 
Ia. Opiekun: p. Agata Jankowska.

  Rozstrzygnięcie konkursu pt. „List małego powstańca” – dzieci i mło-
dzież w Powstaniu Warszawskim 1944 r.” zorganizowanego przez 
Zespół Szkół Nr 24 w Toruniu pod honorowym patronatem Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyniki: wyróżnienie – Julia 
Czajka 4 SP. Opiekun: p. Jolanta Nowak.

24.  X Narodowy Dzień Życia oraz Dzień Świętości Życia – uroczysta 
Msza Święta w katedrze, spotkanie w auli Wyższego Seminarium 
Duchownego, rozstrzygnięcie konkursów adresowanych do uczniów. 
Wyniki: Mikołaj Skonieczny IC – III miejsce w konkursie na esej „Jan 
Paweł II w obronie życia i godności człowieka”.

25.  Rozstrzygnięcie matematycznej Ligi Zadaniowej. Wyniki: indywidualnie 
w kategorii klas pierwszych: Dawid Romecki 66 pkt. (laureat II miejsca), 
Tadeusz Berkowski 65 pkt. (laureat II miejsca), Kamil Klonowski 65 pkt. 
(laureat II miejsca), Edyta Prajwos 62 pkt. (laureat II miejsca), Łukasz 
Posłuszny 56 pkt. (laureat III miejsca), Eryk Prajwos 51 pkt. (laureat 
III miejsca), Katarzyna Jurewicz 40 pkt. (wyróżnienie). Indywidualnie 
w kategorii klas drugich: Jakub Szymański 71 pkt. (laureat II miejsca), 
Ewa Krajenta 65 pkt. (laureat II miejsca), Damian Goleniewski 63 pkt. 
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(laureat II miejsca), Maciej Chlebny 61 pkt. (laureat II miejsca), Adam 
Marczewski 42 pkt. (wyróżnienie), Bartosz Jabłoński (wyróżnienie); 
Jakub Szymański uzyskał prawo występu w finale wojewódzkim 
w Toruniu. Opiekun: p. Piotr Chodoła.

  Zawody strzeleckie o Puchar Dyrektora ZS nr IV. Uczestnicy: skład 
drużyny dziewcząt: Marcelina Mroczkowska IIIC, Roberta Lewandow-
ska IIA, Maria Gazda IIB; skład drużyny chłopców: Jakub Piotrowski 
IIIC, Adam Wojtulski IIC, Aleksander Szwarc IIB. Wyniki: III miejsce 
– drużyna dziewcząt, III miejsce – drużyna chłopców. 

  Trener: p. Krzysztof Łodygowski.
26.  Uroczysta gala w Muzeum Diecezjalnym podsumowująca IV Powia-

towy Konkurs Filozoficzny „Filozofiada” zatytułowany „XX-wieczny 
dyskurs o człowieku”. Wyniki: II miejsce Emilia Kłusek IIIe. 

  Opiekun: p. Milena Lewandowska.
  Szkolenie wolontariatu Maltańskiej Służby Medycznej na temat zasad 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  Kiermasz kartek wielkanocnych zorganizowany przez szkolną Caritas 

i Świetlicę im. bł. Honorata Koźmińskiego działającą przy parafii 
Najświętszego Zbawiciela we Włocławku. 

  Opiekun: p. Violetta Gołdobin.
28.  Olimpiada Mediewistyczna. Wyniki: Jakub Andrzejewski IIIAB – 

13. miejsce w Polsce, awans do II etapu konkursu. Opiekun: p. Mag-
dalena Bilska-Ciećwierz.

  Jak radzić sobie ze stresem? – warsztaty dla maturzystów prowadzone 
przez p. Elżbietę Sobczak-Nęcką z Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej we Włocławku. Uczestnicy: klasa IIIAB LO. Koordynator 
szkolny: p. Aleksandra Madajczyk.

kwiecień
02.  Targi Szkół, Pracy i Rzemiosła we włocławskiej Hali Mistrzów. 

Uczestnicy: Wiktoria Nowowiejska, Alicja Wujkowska, Anna Urbań-
ska, Izabela Szczupakowska, Eryk Kandarian i Kacper Kopaczewski. 
Opiekunowie: p. Agata Nawrocka i p. Maciej Ziółkowski.

03.  Wycieczka uczniów do Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. 
Uczestnicy: klasy IB i IC liceum wraz z szóstką laureatów i finalistów 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii z gimnazjum. 
Opiekunowie: p. Ewa Bieniek, p. Małgorzata Jaskólska, p. Agata 
Jankowska.

04.  Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę pod hasłem „Wszystko 
mogę w Tym, który mnie umacnia”. Opiekunowie: ks. Andrzej 
Tomalak, p. Anna Waśkiewicz, p. Małgorzata Jaskólska, p. Dariusz 
Goldewicz.

  Uroczyste otwarcie w gmachu Zbiorów Sztuki wystawy pokonkur-
sowej VI Konkursu Rzeźbiarskiego im. Stanisława Zagajewskiego 
oraz wręczenie nagród uczestnikom konkursu. Wyniki: Julia Czajka 
4 SP – rzeźba zakwalifikowana do wystawy pokonkursowej, Filip 
Janiak IId – tytuł laureata, Łukasz Kujawa IId i Adam Krzaczkowski 
IId – rzeźby zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej. 

  Opiekun: p. Bożena Sobierajska.
05.  Eliminacje regionalne XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Prozy i Poezji 

Frankofońskiej im. Jerzego Lisowskiego w Gimnazjum nr 2 im. ks. 
Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Wyniki: w kategorii szkoły śred-
nie: II miejsce Anna Patyk; w kategorii szkoły podstawowe: II miejsce 
Gabriela Wilińska 1 SP, III miejsce Klara Nowakowska 1 SP. 

  Opiekun: p. Małgorzata Tomaszewska.
  Finał Konkursu Języka Angielskiego „Best of the Best” organizowa-

nego przez p. Marcina Miziołka, Centrum Kultury Browar B oraz 
Szkołę Językową Greenwich. Wyniki: kategoria gimnazjum: Kajetan 
Jóźwiak III miejsce, Tadeusz Berkowski IV miejsce; kategoria szkoły 
średnie: Michał Ziomek, Mikołaj Mielnicki IV miejsce. Opiekunowie: 
p. Paulina Gajewska, p. Agnieszka Szabłowska, p. Maciej Ziółkowski.

07.  „Edukacja w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza szan-
są na lepszą przyszłość” – podpisanie w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu umowy o dofinan-
sowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych.

  Obchody Światowego Dnia Zdrowia. Organizator: p. Joanna Sicińska. 
Współpraca: Joanna Dykczyńska, Daria Gęsicka, Zuzanna Podemska 
z kl. IIc gimnazjum) wraz z opiekunem p. Małgorzatą Ryszewską.

  ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku oficjalnie na Facebooku.
09.  Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza 

we Włocławku. Odpowiedzialna: p. Agata Nawrocka.
10.  Wycieczka do Torunia. Uczestnicy: kl. IIb. Opiekun: p. Agnieszka 

Szabłowska.
  „Wizerunki Świętej Przestrzeni” – wykład p. Krystyny Pawłowskiej 

w Muzeum Etnograficznym we Włocławku. Uczestnicy: uczniowie 
klasy IIIc. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.
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11.  Gala finałowa VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości im. Jacka 
Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności” w L Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Ruy Barossy w Warszawie. Wyniki: Paulina Sadowska IC 
– II miejsce, Żaneta Szczerbiak IC – wyróżnienie. Opiekun: p. Angelika 
Szumińska.

  Podsumowanie akcji charytatywnej: „Długosz dla Kacpra Piekarskie-
go”. Koordynatorzy akcji w ZSK – wolontariat szkolny pod opieką 
p. Małgorzaty Ryszewskiej: Bartłomiej Durma, Joanna Góralczyk, 
Dominika Jóźwiak, Natalia Miller, Julia Fryżewska, Agnieszka Zaro-
ślińska. Współpraca: kl. Ie, IIc i IIIe gimnazjum.Uczestnicy: uczniowie, 
nauczyciele i pracownicy ZSK. Zebrana suma: 1190,15 złotych.

  Zajęcia warsztatowe prowadzone przez p. Grażynę Cudną z PPP we 
Włocławku poświęcone metodom pokonywania stresu egzaminacyj-
nego. Uczestnicy: uczniowie klas III gimnazjum. 

  Organizator: p. Bożena Sobierajska.
12.  Jakub Szymański IIa finalistą Ligi Zadaniowej z matematyki. 
  Opiekun: p. Piotr Chodoła.
13.  Rozstrzygnięcie konkursu regionalnego „Ziemia Kujawska – Małą 

Ojczyzną”. Wyniki: w kategorii praca multimedialna: Tadeusz Ber-
kowski Ia – II miejsce; w kategorii poezja: Natalia Mierzwicka Ia 
– wyróżnienie. Opiekun: p. Aleksandra Rusin.

14.  Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych organizowana przez 
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów 
z rejonu włocławskiego. Wyniki: 24 tytuły laureatów oraz 13 tytułów 
finalistów, I MIEJSCE wśród gimnazjów Włocławka.

  Misterium Męki Pańskiej w auli szkolnej w wykonaniu wychowanków 
internatu. Reżyseria: p. Agnieszka Lasota-Staszak.

14–16.  Rekolekcje wielkopostne dla ZSK zatytułowane „Czas to pieniądz? 
Czas to miłość!” w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela we Wło-
cławku i w gmachu ZSK. Prowadzący: ks. dr Witold Dorsz. 

  Odpowiedzialny: ks. Andrzej Tomalak.
16.  Udział długoszaków w akcji „Szlachetna Paczka”. Organizator akcji 

na terenie szkoły: p. Bożena Sobierajska.
22.  Uroczysta Msza Święta na zakończenia roku szkolnego klas matu-

ralnych w kościele pw. św. Witalisa. Wręczenie Medali Zespołu Szkół 
Katolickich. Celebrans: JE bp Wiesław Alojzy Mering. Uczestnicy: 
Dyrekcja szkoły, maturzyści i ich rodzice, księża prefekci: ks. Andrzej 
Tomalak i ks. Łukasz Sztylka, poczet sztandarowy, wychowawczynie 
klas trzecich: p. Małgorzata Jaskólska i p. Anna Waśkiewicz, nauczy-

ciele. Medale ZSK: za wzorowe wypełnianie katolickiej misji szkoły: 
Joanna Słowińska IIIC, Elżbieta Mordzak IIIC; za najlepszą średnią 
ocen ze wszystkich przedmiotów nauczanych w liceum: Kamil Ponia-
towski IIIAB; za najlepszą frekwencję w ciągu trzech lat: Aleksander 
Szmajda IIIAB.

23.  Żaneta Szczerbiak IC finalistką XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej.
  Egzaminy gimnazjalne – część humanistyczna. Odpowiedzialna za 

przeprowadzenie egzaminów: p. Urszula Brykalska.
24.  Egzaminy gimnazjalne – część matematyczno-przyrodnicza.
25.  Egzaminy gimnazjalne – język nowożytny.
25–30.  Pielgrzymka do Rzymu na uroczystości kanonizacji błogosławionych 

papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Uczestnicy: uczniowie, rodzice, 
nauczyciele i pracownicy ZSK.

30.  Pisemne podziękowanie Kuratorium Oświaty dla Ks. Dyrektora Jacka 
Kędzierskiego za wsparcie organizacyjne etapu rejonowego Konkursu 
Przedmiotowego z Języka Niemieckiego oraz dla p. Anny Waśkiewicz 
i p. Andrzeja Przybylskiego za zaangażowanie w przygotowanie oraz 
przeprowadzenie etapu rejonowego i etapu wojewódzkiego Konkursu.

  „ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE” – modlitwa dziękczynna za kanonizację Jana 
Pawła II. Uczestnicy: wychowankowie i wychowawcy internatu ZSK.

maj

03.  Miejskie uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja. 
Uczestnicy: poczet sztandarowy ZSK. Opiekun: p. Rafał Kurzępa.

04–08.  Wycieczka klasy IIIa w Tatry. Opiekunowie: p. Joanna Wędołowska, 
ks. Łukasz Sztylka.

05.  Matura z języka polskiego.
06.  Matura z matematyki. Odpowiedzialna za przeprowadzenie matur 

w dn. 5–20.05.2014: p. Katarzyna Zarzecka.
  Zajęcia warsztatowe w ramach programu profilaktycznego „Debata”. 

Organizator: Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Miasta 
Włocławek. Prowadząca: p. Grażyna Rutkowska (Ośrodek Profilaktyki 
i Terapii Uzależnień w Płocku). Uczestnicy: kl. Ia i Ie gimnazjum. 
Koordynator szkolny: p. Bożena Sobierajska.

07.  Matura z języka angielskiego.
09.  II Bieg Przełajowy o Puchar Zawiśla. Uczestnicy: 52 uczniów ZSK. 

Wyniki: bieg na dystansie 1000m chłopców: II miejsce i srebrny me-
dal – Michał Wiliński IIIe, III miejsce i brązowy medal – Marcel Duda 
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IIIb; I miejsce i puchar w punktacji drużynowej: ZSK im. ks. Jana 
Długosza. Opiekun: Józef Nowak.

  Finał III Miejskiej Olimpiady Obrony Cywilnej. Wyniki: zespół Długosza 
w składzie: Adam Wojtulski IIC i Jakub Piotrowski IIIC – III miejsce. 
Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

10.  VII spotkanie „Ligi starożytniczej”, wykład dr. hab. Zbigniewa Ner-
czuka, prof. UMK nt. „Sokrates z Aten – człowiek i legenda” w auli 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Opiekunowie: p. Anna Dominik, p. Małgorzata Zacharek, p. Andrzej 
Przybylski, p. Rafał Kurzępa.

11.  IV Edycja Grand Prix Włocławka w szachach 2014 Turniej B w gma-
chu Wyższej Szkoły Informatycznej we Włocławku. Wyniki: I miejsce 
Franciszek Rojewski, II miejsce Tadeusz Berkowski, III miejsce Oskar 
Kropielnicki. Opiekun: p. Andrzej Gołębieski.

12.  Etap szkolny X Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy „Znam swój 
organizm na szóstkę” w bibliotece ZSK. Wyniki: I miejsce Ewa Kra-
jenta IIa, II miejsce: Klaudia Kołtuniak IIIb i Kajetan Jóźwiak IIIb, 
III miejsce: Piotr Krajenta Ia, Tymoteusz Uzarczyk IIa, Gabriela Spy-
chalska IIId, Gabriela Budziszewska IIIe. 

  Opiekun: p. Agata Jankowska.
13.  Spotkanie integracyjne dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do 

pierwszej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza 
we Włocławku.

14.  Święto Polskiej Niezapominajki. Opiekunowie: p. Agata Jankowska, 
p. Ewa Bieniek.

15.  Nominacja ks. Andrzeja Tomalaka na duszpasterza nauczycieli diecezji 
włocławskiej.

  Adam Piasecki Ie wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Poetyc-
kim Castello di Duino X Edizione we Włoszech za wiersz „Teatry dwa”.

16.  Uroczyste zakończenie konkursu Liga Zadaniowa z matematyki w Gim-
nazjum nr 3 we Włocławku. Wyniki: w kategorii pierwszoklasistów: 
Dawid Romecki, Tadeusz Berkowski, Kamil Klonowski i Edyta Praj-
wos – laureaci II miejsca, Eryk Prajwos i Łukasz Posłuszny – laureaci 
III miejsca; w kategorii klas drugich gimnazjum: Jakub Szymański, 
Ewa Krajenta, Damian Goleniewskiego i Maciej Chlebny – Wyniki: 
finalista – Jakub Szymański IIa. Opiekun: p. Piotr Chodoła.

  Rozstrzygnięcie VII Międzygimnazjalnego Konkursu Literackiego 
poświęconego życiu św. Jana Pawła II. Organizator: Gimnazjum 
Nr 14 we Włocławku. Wyniki: Adam Piasecki Ie – III miejsce. 

  Opiekun: p. Lidia Wiśniewska.
  Międzynarodowy Dzień Rodzin w Długoszu. Koordynator szkolny: 

p. Małgorzata Ryszewska.
19–23.  Tydzień Dobrych Uczynków. Wyniki: konkurs wygrała kl. Ib. 
  Organizator: p. Violetta Gołdobin.
20.  Zajęcia warsztatowe w ramach programu profilaktycznego „Nie daj 

się wypalić – stop dopalaczom” przeprowadzone przez socjoterapeutę 
p. Norberta Strucińskiego. Uczestnicy: młodzież z kl. IIc. Organiza-
tor: Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta 
Włocławek. Koordynator szkolny: p. Bożena Sobierajska.

21.  Rozstrzygnięcie etapu finałowego VII Edycji Konkursu Wiedzy Religij-
nej Diecezji Włocławskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych „Ty jesteś 
Mesjasz, Syn Boga Żywego”. Organizator: Wydział Katechetyczny 
Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Miejsce: sala gimnastyczna ZSK 
im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Zwyciężczyni konkursu: Kinga 
Porębska IIIa. Opiekun: ks. Łukasz Sztylka.

  Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki,,Poznaj siebie – lepiej 
sobie radzę” przeprowadzone przez p. Anetę Sokołowską – psycho-
loga z Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii „Alter Ego” we 
Włocławku. Uczestnicy: klasy: IA i IC. Organizator: Wydział Promocji 
Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Włocławek. 

  Koordynator: p. Aleksandra Madajczyk.
22.  Konkurs na formę przestrzenną „Instalacja”, zorganizowany przez 

Galerię Sztuki Współczesnej we Włocławku, temat konkursu: „Woda”. 
Uczestnicy: uczniowie kl. IId: Anna Krzaczkowska, Filip Janiak, Adam 
Krzaczkowski. Wyniki: II miejsce wśród zespołów startujących z ośmiu 
szkół. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

  Lena Chmielewska z kl. IIb zwyciężczynią ogłoszonego przez Nad-
leśnictwo Włocławek konkursu fotograficznego „Dokarmiamy ptaki 
i inne zwierzęta”. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

23.  I Piknik Rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długo-
sza w przylegających do szkoły ogrodach seminaryjnych. Organiza-
tor: Dyrekcja ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Uczestnicy: 
Uczniowie klasy 1 i 4 wraz Rodzicami, kandydaci na nowy rok szkolny 
2014/2015. Opiekunowie: grono pedagogiczne Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. ks. Jana Długosza.

  Sukces długoszaków w zawodach sportowych rozegranych na orliku 
przy Zespole Szkół Technicznych we Włocławku. Wyniki: w konkurencji 
skok w dal dziewcząt: I miejsce Patrycja Wojciechowska, III miejsce 
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Zuzanna Balcerak; w konkurencji skok w dal chłopców: II miejsce – 
Adrian Kalwasiński, III miejsce – Sebastian Szymański; w konkurencji 
rzutów osobistych do kosza w kategorii chłopców: I miejsce Damian 
Zdzienicki, II miejsce Przemysław Lewandowski; w rozgrywkach piłki 
nożnej szkół gimnazjalnych: I miejsce i puchar dla szkoły zdobyła 
drużyna w składzie: Kamil Rafalski Ib, Jan Hołody Ia, Kamil Radzi-
kowski IIa, Jakub Szymański IIa, Przemysław Lewandowski IIa, Maciej 
Chlebny IIa, Konrad Rupczak IIb, Sebastian Szymański IIc, Damian 
Zdzienicki IIc, Adam Zuzo IIe, Eryk Avetisyan IIe, Szymon Sikorski IIIa 
(kapitan), Adrian Kalwasiński IIIc, Tymoteusz Zientalski IIIc, Damian 
Augustyniak IIId, Michał Wiliński IIIe. Opiekun: p. Józef Nowak.

25.  Akcja informacyjna na temat naszej szkoły w parafii Ducha Świętego 
we Włocławku. Uczestniczki: Paulina Słowińska IIId i Joanna Sło-
wińska (tegoroczna maturzystka). Opiekun: ks. Andrzej Tomalak.

26.  Zajęcia warsztatowe w ramach programu profilaktycznego „Nie daj się 
wypalić – stop dopalaczom”. Uczestnicy: kl. IId. Organizator: Wydział 
Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Włocławek. 
Koordynator: p. Bożena Sobierajska.

27.  Wycieczka rowerowa kl. IIIe do Grodu „Gawra” w Nasiegniewie. 
Opiekunowie: p. Milena Lewandowska, ks. Łukasz Sztylka, p. Józef 
Nowak.

  Dyskoteka szkolna z okazji Dnia Dziecka. Organizator: Samorząd 
Uczniowski.

27–31.  Wycieczka uczniów kl. IIIb, IIIc gimnazjum i IC w Beskid Żywiecki 
i na Słowację. Opiekunowie: p. Aneta Pawłowska, p. Bożena Sobie-
rajska, p. Anna Baranowska, p. Krzysztof Łodygowski.

28.  Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Panda Junior skierowanego 
do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Wyniki:I miejsce 
w Polsce – Klaudia Fydryszewska, Kaja Wiśniewska; VI miejsce w Pol-
sce – Carmen Celmer, Maria Fryżewska; IX miejsce w Polsce – Klara 
Nowakowska, Gabriela Wilińska. Opiekun: p. Ilona Jabłońska.

  Lena Chmielewska z kl. IIb laureatką Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy o Czasach i Osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II «Papież 
Słowianin», zorganizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

  Szymon Sikorski i Bartosz Gotowczyc z kl. IIIa laureatami zorgani-
zowanego pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 
Konkursu „Humanista Roku”.

28–30.  Pielgrzymka rowerowa klasy IIIa po wybranych sanktuariach i ko-
ściołach diecezji włocławskiej: Brdów – Galew – Charłupia Mała – 

Sieradz. Opiekunowie: p. Joanna Wędołowska, ks. Łukasz Sztylka, 
p. Józef Nowak.

  Wycieczka kl. IA i IId w Góry Stołowe. Opiekunowie: p. Joanna 
Karwowska, p. Paulina Gajewska, p. Andrzej Gołębieski.

30.  Udział uczniów pod opieką wychowawców i nauczycieli w uro-
czystościach peregrynacji Krzyża Światowych Dni Młodzieży oraz 
ikony Matki Bożej Salus Populi Romani w ramach przygotowań do 
Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

31.  Ostatni w roku szkolnym 2013/2014 wyjazd uczestników „Ligii 
starożytniczej” do Torunia. Opiekunowie: p. Jolanta Skoracka, p. Ra-
fał Kurzępa, p. Andrzej Przybylski. Wyniki: wyróżnienie dla Marty 
Szczerkowskiej z kl. IA.

  Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy poplenerowej 
XXXIII Pleneru malarskiego „Stary rynek” w Gmachu Muzeum Et-
nograficznego we Włocławku. Wyniki: laureatki konkursu: Anna 
Szychowska kl. 1 Publiczna Szkoła Podstawowa, Elena Novaković 
IIId, Emila Kuczmaja IIIc. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

czerwiec

02.  Finał akcji zorganizowanej przez nauczycieli świetlicy szkolnej i Szkolne 
Koło Caritas „Zamieniamy puszki na słodycze”, wizyta wolontariuszy 
ZSK w świetlicy prowadzonej przez Caritas Diecezji Włocławskiej przy 
ul. Gdańskiej. Koordynator akcji: p. Violetta Gołdobin.

  Wycieczka kl. Ia do Warszawy i Płocka. Opiekun: p. Urszula Brykalska.
03.  Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Historii 

„Olimpus”. Wyniki; Natalia Mierzwicka Ia – dyplom laureata, wyróż-
nienia: Tadeusz Berkowski i Piotr Krajenta z kl. Ia, Bartosz Wojtasiak 
i Bartłomiej Łukaszewski z kl. Ie.

  Międzygimnazjalny Konkurs Lingwistyczny z języka niemieckiego „Le-
xik” w Liceum Mikołaja Kopernika we Włocławku. Wyniki: I miejsce 
Aleksandra Zielińska IIc, II miejsce Szymon Sikorski IIIa, III miejsce 
Adam Jaworski IIIa. Opiekun: p. Anna Waśkiewicz.

  Wizyta wolontariuszy z ZSK w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej 
„MALUCH” z okazji Dnia Dziecka. Koordynator akcji: p. Małgorzata 
Ryszewska.

03–07.  Wycieczka Oświęcim – Zakopane – Wieliczka – Kraków. Uczestnicy: 
uczniowie klas Ia, Ib, IIa. Organizator: p. Piotr Chodoła. Opiekuno-
wie: p. Paulina Tokarska, p. Anna Dominik, p. Jakub Kostrzewski.
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04.  Uczennica kl. IC LO ZSK Paulina Sadowska – laureatką I miejsca 
i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w XIX Pomor-
skim Festiwalu Poetyckim im. ks. Janusza St. Pasierba. Organizator 
konkursu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie, Liceum 
Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba oraz Miejski Ośrodek 
Kultury w Pelplinie. Patronat Honorowy: Minister Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

  Zajęcia warsztatowe w ramach programu profilaktycznego pt. „Nie 
daj się wypalić – stop dopalaczom” zorganizowane przez Wydział 
Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Włocławek 
prowadzone przez p. Norberta Strucińskiego. Uczestnicy: uczniowie 
kl. Ia i Id. Koordynator szkolny: p. Bożena Sobierajska.

  Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Szczęśliwe Dziecko” zorga-
nizowanego przez Szkołę Podstawową nr 23 im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego we Włocławku. Wyniki: wyróżnienie w kategorii szkoły 
podstawowej: Rafał Wierszyło kl. 4 SP ZSK; wyróżnienie w kategorii 
gimnazjum: Klaudia Skrzypińska Id gimnazjum ZSK. 

  Opiekun: p. Bożena Sobierajska.
  Wyjście klasy IIb gimnazjum do Teatru Impresaryjnego na spektakl 

„Buratino, czyli historia drewnianego pajacyka”. Opiekun: p. Agniesz-
ka Szabłowska.

  Wycieczka klas Ic i IIc do Parku Rozrywki w Chorzowie. 
  Opiekunowie: p. Rafał Kurzępa, p. Andrzej Przybylski.
05.  Mistrzostwa Miasta Włocławka w Piłce Siatkowej Plażowej Szkół 

Ponadgimnazjalnych rozegrane w Zespole Szkół Ekonomicznych. 
Uczestnicy: I drużyna: Maciej Kozicki IA i Jakub Nowakowski IA, 
II drużyna: Paweł Grzybek IA i Krzysztof Śpiewak IA. Wyniki: Maciej 
Kozicki i Jakub Nowakowski – III miejsce. Opiekun: Józef Nowak.

  Wycieczka do Uniejowa i Świnic Warckich. Uczestnicy: uczniowie 
klas IA, IB, IIA, IIId oraz członkowie Sodalicji Mariańskiej. Opieku-
nowie: ks. Andrzej Tomalak, s. Maria Kowalik, p. Joanna Karwowska, 
p. Angelika Szumińska, p. Grzegorz Matusiak.

06.  Spotkanie profilaktyczne licealistów i gimnazjalistów ZSK z rzecz-
nikiem Straży Miejskiej we Włocławku p. Norbertem Strucińskim 
nt. „Wakacyjne pułapki – jak bezpiecznie spędzić letni wypoczynek?”. 
Koordynatorzy: p. Bożena Sobierajska, p. Aleksandra Madajczyk.

  Podsumowanie akcji profilaktycznej mającej na celu uwrażliwienie 
młodzieży na negatywne skutki palenia tytoniu. Organizatorzy: 
p. Bożena Sobierajska, p. Joanna Sicińska, p. Małgorzata Ryszewska.

  Szkolna wystawa prac plastycznych ucznia kl. IIIb gimnazjum Marcela 
Dudy, zatytułowana „Świat inną kreską”.

07.  Długoszacy na Polach Lednickich – udział uczniów ZSK w XVIII Spo-
tkaniu Młodych Lednica 2000 pod hasłem „W Imię Syna”. Organiza-
tor: s. Maria Kowalik. Opiekunowie: p. Lidia Wiśniewska, p. Paulina 
Gajewska, p. Jolanta Nowak, p. Grzegorz Matusiak.

08.  IV Grand Prix Włocławka w szachach. Uczestnicy: Tadeusz Berkowski 
Ia, Oskar Kropielnicki Ia, Franciszek Rojewski Ia, Zofia Rogalska IIb, 
Błażej Drożdżewski IIc. Wyniki: Franciszek Rojewski – II miejsce, 
Tadeusz Berkowski – III miejsce w kategorii gimnazjum. 

  Opiekun p. Andrzej Gołębieski.
10.  Mistrzostwa Miasta Włocławka w Piłce Siatkowej Plażowej Szkół 

Gimnazjalnych Chłopców rozegrane w Zespole Szkół Ekonomicznych 
we Włocławku. Wyniki: drużyna w składzie: Piotr Wujec kl. IIIc, 
Jacek Czerwiński kl. IIIc – II miejsce i puchar dla szkoły; drużyna 
w składzie: Michał Wiliński kl. IIIe, Kacper Koziński Ie – III miejsce 
i puchar dla szkoły. Opiekun: p. Józef Nowak.

11.  Msza Święta Prymicyjna absolwentów naszego liceum: ks. Konrada 
Dreszlera i ks. Jakuba Ziemskiego, celebrowana w auli szkolnej.

  Rozstrzygnięcie VI Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego 
„Tchnienie polskich lasów i jezior” objętego patronatem JE Ks. Biskupa 
Wiesława Alojzego Meringa. Organizator: p. Bożena Sobierajska.

12.  Mistrzostwa Włocławka w Piłce Siatkowej Plażowej Szkół Gimnazjal-
nych Dziewcząt rozegrane w Zespole Szkół Ekonomicznych we Wło-
cławku. Uczestniczki: pierwsza drużyna: Patrycja Wojciechowska 
Ib i Zuzanna Balcerak Ib, druga drużyna: Bogna Nowowiejska IIe 
i Katarzyna Jankowska Ic. Opiekun: p. Andrzej Gołębieski.

  Wycieczka rowerowa kl. IIA do Boniewa. Opiekunowie: p. Agata 
Nawrocka, p. Grzegorz Matusiak.

12–18.  Wycieczka szkolna do Londynu, Paryża i Amsterdamu. Opiekunowie: 
p. Urszula Brykalska, p. Paulina Gajewska, p. Anna Waśkiewicz, 
p. Agnieszka Szabłowska, p. Andrzej Przybylski, p. Maciej Ziółkowski, 
p. Rafał Kurzępa.

13.  X edycja Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego „Znam 
swój organizm na szóstkę” w Gimnazjum nr 21 im. Tony’ego Halika 
w Toruniu pod honorowym patronatem Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. 
Uczestnicy: Ewa Krajenta i Tymoteusz Uzarczyk z IIa. Wyniki: Ewa 
Krajenta laureatką konkursu. Opiekun: p. Agata Jankowska.
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  Ostatnie z całorocznego cyklu zajęć dla uczniów ZSK na Basenie 
Portowym. Opiekun: p. Andrzej Gołębieski.

15  Wycieczka kl. IB do Warszawy – zwiedzanie Muzeum Narodowego, 
spektakl Wiliama Szekspira „Król Lear” w Teatrze Polskim. 

  Opiekun: p. Angelika Szumińska.
16.  Dom Generalny Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi we 

Włocławku – uroczyste podsumowanie konkursu „Święci żyją świę-
tymi – Jan Paweł II” zorganizowanego przez Zgromadzenie Sióstr 
Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi i objętego honorowym patro-
natem JE Ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa. Wyniki: I miejsce 
w kategorii prezentacja multimedialna: Lena Chmielewska IIb; 
wyróżnienie w kategorii poezja: Justyna Gawrońska IIIe.

16–17.  Rekolekcje Sodalicji Mariańskiej w Domu Generalnym Zgromadze-
nia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi we Włocławku. 
Prowadzący: ks. Andrzej Tomalak, s. Maria Kowalik.

18.  Dzień Matematyki. Organizatorzy: p. Joanna Karwowska, p. Piotr 
Chodoła, uczniowie klasy IIa. Uczestnicy: uczniowie klas pierwszych 
i drugich gimnazjum, uczniowie PSP im. Kazimierza III Wielkiego 
w Szpetalu Górnym z opiekunami.

  Wyjście uczniów klas I i II liceum pod opieką wychowawców do 
Multikina na film dokumentalny „Jan Paweł II – Santo Subito. Świa-
dectwa świętości”.

19.  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Msza Święta 
i procesja eucharystyczna ulicami Włocławka. Uczestnicy: uczniowie 
klas pierwszych i delegacje pozostałych klas pod opieką wychowaw-
ców, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy ZSK.

21.  Diecezjalne dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II oraz wspo-
mnienie Alojzego Gonzagi, patrona Pasterza Diecezji – celebracja 
uroczystej Mszy Świętej. Uczestnicy: ks. dyr. Jacek Kędzierski, p. wi-
cedyr. Katarzyna Zarzecka, p. wicedyr. Urszula Brykalska, ks. Łukasz 
Sztylka, ks. Andrzej Tomalak oraz poczet sztandarowy wraz z opie-
kunem p. Rafałem Kurzępą.

  Bal gimnazjalny uczniów klas trzecich.
23.  Dzień profilaktyki dla gimnazjalistów w ramach Ogólnopolskiej 

Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Organizatorzy: p. Bożena 
Sobierajska, ks. Andrzej Tomalak.

  Szkolne rozgrywki w koszykówkę chłopców – mecze półfinałowe 
oraz finałowe. Wręczenie pucharów, statuetek i dyplomów dla naj-
lepszych drużyn i uczniów przez dyrektora szkoły ks. Jacka Kędzier-

skiego. Wyniki: I miejsce – klasa IIIc w składzie: Piotr Wujec, Jacek 
Czerwiński, Jędrzej Śmigielski, Adrian Kalwasiński, Patryk Wiliński, 
Jakub Kolanowski, Tomasz Maciejewski, Michał Cieślewicz; II miej-
sce – klasa IIIe w składzie: Michał Wiliński, Wiktor Drabczak, Jakub 
Bieniek, Filip Bojańczyk, Patryk Ziółkowski; III miejsce – klasa IIId 
w składzie: Mateusz Ulański, Damian Augustyniak, Witold Szafrański, 
Jakub Michalski, Kacper Włocławski, Wiktor Zabielski, IV miejsce – 
klasa IIa w składzie: Jakub Szymański, Kamil Radzikowski, Maciej 
Chlebny, Przemysław Lewandowski, Adam Gonstal, Jakub Bartczak; 
najbardziej wartościowy gracz MVP – Jacek Czerwiński IIIc, najlep-
szy zbierający – Mateusz Ulański IIId, najlepiej punktujący – Michał 
Wiliński IIIe, najlepszy pierwszoroczniak – Igor Wiliński Ie. 

  Opiekun: p. Józef Nowak.
23–24.  Wycieczka kl. IIIe gimnazjum do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego 

„Sikorki” nad jeziorem Sikórz. Opiekunowie: p. Milena Lewandowska, 
p. Dariusz Goldewicz.

24.  Rozgrywki Turnieju Piłki Nożnej dziewcząt w kategorii szkół gimna-
zjalnych „Cuiavia Girls Cup 2014” na obiektach Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Radziejowie. Organizator: Urząd Miasta Ra-
dziejów. Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Radziejów. Wyniki: 
VII miejsce reprezentacji ZSK w składzie: Marta Markiewicz – kapitan, 
Kinga Porębska, Maria Szatkowska, Justyna Kaczorowska, Zuzanna 
Nawarska, Izabela Czerniak, Klaudia Bujalska – bramkarz. 

  Trener: p. Krzysztof Łodygowski.
24.  XIII Szkolny Turniej Tańca Towarzyskiego w ZSK. Organizator: p. Pau-

lina Tokarska. Wyniki: I miejsce – Julia Fryżewska Ib i Patryk Wiliński 
IIIc, II miejsce – Nicola Frydryszewska Ib i Sebastian Augustyniak Ib, 
III miejsce – Kornelia Kuklak i Patrycja Wojciechowska z klasy Ib.

  Wycieczka klasy IIIb gimnazjum do Urzędu Marszałkowskiego w To-
runiu. Opiekunowie: p. Aneta Pawłowska, p. Anna Baranowska.

25.  Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. 
Skład komisji egzaminacyjnej: dyrektor wydziału katechetycznego ks. 
dr Marcin Idzikowski, dyrektor ZSK im. ks. Jana Długosza ks. dr Ja-
cek Kędzierski, I ekspert: p. mgr Małgorzata Gontarek, II ekspert: 
ks. dr Krzysztof Kamiński. Tytuł nauczyciela mianowanego otrzymali: 
p. Małgorzata Ryszewska – wychowawca świetlicy szkolnej i ks. Łu-
kasz Sztylka – nauczyciel religii.

  Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej na stopień zawodowy nauczy-
ciela kontraktowego. Skład komisji egzaminacyjnej: ks. dyr. Jacek 
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Kędzierski jako przewodniczący, p. Bożena Sobierajska, p. Anna 
Waśkiewicz jako opiekunowie stażu poszczególnych osób oraz p. Ka-
tarzyna Zarzecka jako nauczyciel dyplomowany. Awans zawodowy 
na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego uzyskali: p. Ilona 
Jabłońska – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego i języka angiel-
skiego, p. Małgorzata Zacharek – nauczyciel muzyki oraz p. Kamil 
Mankin – nauczyciel języka francuskiego i hiszpańskiego.

  Wycieczka rowerowa kl. IIe nad Jezioro Wikaryjskie. Opiekunowie: 
p. Lidia Wiśniewska, ks. Łukasz Sztylka.

26.  Uroczysta Msza Święta w katedrze na zakończenie roku szkolnego 
pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa.

  Nagrody Prezydenta Miasta dla najzdolniejszych uczniów w Centrum 
Kultury Browar B.

  Podziękowanie dla Księdza Dyrektora Jacka Kędzierskiego, p. Violetty 
Gołdobin – opiekuna szkolnego Caritas i wolontariuszy z Zespołu 
Szkół Katolickich za wspieranie działalności Świetlicy Środowiskowej 
im. bł. Honorata Koźmińskiego, funkcjonującej przy włocławskiej 
parafii Najświętszego Zbawiciela.

  Wycieczka rowerowa kl. IIId nad Jezioro Wikaryjskie. Opiekunowie: 
p. Agata Jankowska, p. Paulina Gajewska, p. Anna Dominik.

27.  Msza św. dziękczynna za egzaminy maturalne w kaplicy szkolnej. 
Uroczyste wręczenie świadectw maturalnych. Najlepsze wyniki ma-
tury: Kamil Poniatowski.

  Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 dla klas III gimnazjum. 
Odpowiedzialne: p. Aneta Jabłońska i p. Agnieszka Sołtysiak. 
Goście: Dyrekacja ZSK, p. Jacek Maciejewski – przewodniczący 
Rady Rodziców.

  Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 klas I i II gimnazjum i liceum.
  Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w szkole podstawowej.
28.  Wyniki egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie ZSK po raz kolejny uzy-

skali najwyższe średnie w mieście. Średni wynik szkoły ze wszystkich 
części egzaminu: 77,9% (średni wynik szkół w mieście: 54,1%). Język 
polski: 76,3% (średni wynik szkół w mieście: 65,3%). Matematyka: 
69,5% (średni wynik szkół w mieście: 46,6%). Historia i wiedza 
o społeczeństwie: 69,2% (średni wynik szkół w mieście: 58,5%). 
Przedmioty przyrodnicze: 68,3% (średni wynik szkół w mieście: 
50,2%). Język angielski na poziomie podstawowym: 85,3% (średni 
wynik szkół w mieście: 67,6%), na poziomie rozszerzonym: 70,00% 
(średni wynik szkół w mieście: 48,3%). Język francuski 90% (średni 

wynik szkół w mieście: 69,9 %). Język niemiecki na poziomie roz-
szerzonym: 100%, (średni wynik szkół w mieście: 29,9%).

lipiec
01–02.  77. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną 

Górę pod hasłem „Moc nawrócenia”. Uczestnicy pielgrzymki z ZSK: 
ks. Andrzej Tomalak – diecezjalny duszpasterz nauczycieli, p. Alek-
sandra Rusin, p. Sławomira Lewandowska, p. Bożena Sobierajska, 
p. Lidia Wiśniewska, p. Angelika Szumińska, p. Aleksandra Madajczyk, 
p. Jolanta Nowak, p. Małgorzata Zacharek, p. Andrzej Gołębieski, 
p. Józef Nowak, p. Dariusz Godlewicz, p. Krzysztof Jabłoński.

02–06.  Rekrutacja do gimnazjum i liceum. Komisja rekrutacyjna gimnazjum: 
p. Agata Jankowska, p. Paulina Gajewska. Komisja rekrutacyjna li-
ceum: p. Joanna Karwowska, p. Maciej Ziółkowski, p. Piotr Chodoła.

06.  Obchody jedenastej rocznicy śmierci ks. bp. Romana Andrzejewskie-
go, Przyjaciela i Dobroczyńcy naszej szkoły, w Sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Uczestnicy: delegacja 
ZSK, w skład której weszli ks. dyrektor Jacek Kędzierski i ks. Andrzej 
Tomalak.

25.  Afrykańskie uwielbienie, czyli Claret Gospel znów gościem Długosza.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Wydarzenia szkolne
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bp Wiesław Alojzy Mering

„Jesteśmy posłani, aby głosić światu ewangelię...”
Homilia wygłoszona na rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 

we włocławskiej bazylice katedralnej

Może przypomnę Wam ten gest w czasie Mszy Świętej, kiedy prze-
wodniczący jej biskup udziela błogosławieństwa Ewangeliarzem. 

To, co widzieliśmy przed chwilą i co spowodowało nieco zamieszania, mamy 
od niedawna w Kościele. Ten gest, kiedy biskup przewodniczy koncelebrze, 
udziela zwykle błogosławieństwa Ewangeliarzem. Zwróciliście uwagę, bo to 
było w liturgii od zawsze, że odczytanie słów Ewangelii poprzedzone jest roz-
maitymi gestami: okadzeniem, obecnością osób towarzyszących czytającemu 
Słowo Boże diakonowi i błogosławieństwem, które otrzymuje przed dojściem 
do ambony. To wszystko są gesty, które mają pokazywać, że oto będzie mówił 
do nas Jezus. Nie robimy tego po to, aby troszkę dłużej trwała Msza Święta, 
by się biskup nie nudził, tylko żeby uświadomić zgromadzonym – oto Jezus 
mówi. To są szczególnie ważne słowa. Często po zakończeniu Ewangelii świętej 
następuje ten gest błogosławieństwa. Wtedy zwykle śpiewa się „Alleluja!” po 
raz drugi. Dlaczego „Alleluja”? Bo to jest słowo, które wyraża: „Niech Pan bę-
dzie uwielbiony!”. W takim komentarzu żydowskim, w Talmudzie, wyczytałem 
kiedyś, że „Alleluja” tak powinno brzmieć w synagodze (bo oni oczywiście w sy-
nagodze się gromadzą), że powała synagogi powinna wylatywać w powietrze. 
A dlaczego, to radosne „Alleluja” powtarzamy? Z wdzięczności za słowo Jezusa, 
bo to jest – jak mówimy dzisiaj – słowo życia, ono pozwala nam prowadzić 
życie zgodne z Jego wolą. Gdybyśmy tego słowa nie mieli, nie wiedzielibyśmy 
bardzo wielu rzeczy. Tak więc, to nie jest przypadkowy gest, przedłużający 
nam liturgię, tylko to jest moment radosnego krzyku: „Hallelu Jahwe, niech 
Bóg będzie uwielbiony, chwała Ci, Boże, za to, że zostałeś w słowie, które do 
nas zostało skierowane”. Zapamiętajcie to wyjaśnienie, żebyście wiedzieli, po 
co jest ten gest błogosławieństwa, ucałowanie z szacunkiem Ewangeliarza 
i dlaczego macie to „Alleluja” śpiewać tak, żeby się ksiądz proboszcz katedry 
martwił o całość powały w tej świątyni.

A teraz przejdźmy do komentarza związanego z dzisiejszą Ewangelią. Ten 
apostoł i ewangelista, którego usłyszeliśmy dzisiaj, to był Święty Łukasz. Otóż 
Łukasz opowiada najwięcej o dzieciństwie Jezusa i i ukazuje początek publicz-
nej działalności Chrystusa. Wiecie, że właśnie w tym momencie, o którym dziś 
opowiadała nam Ewangelia, Jezus ukazuje się swoim rodakom jako ten, który 

jest obiecanym Mesjaszem. To jest niesłychanie ważny fragment Ewangelii. 
Oczywiście są ludzie, którzy całe życie poświęcają studiom nad Ewangelią 
i oni nam wszystkie te detale, wszystkie te odcienie, całe bogactwo tego tek-
stu potrafili ukazać. Korzystamy z ich doświadczenia, ich wiedzy i mądrości. 
Dlatego tego fragmentu tekstu słuchamy ze szczególną uwagą, bo to jest po-
czątek, Jezus zaczyna swoją publiczną działalność, zaczyna głosić Królestwo 
Boże i jego obecność pośród ludzi wraz ze swoim przyjściem. 

Udał się do synagogi... Tu jest mnóstwo cudownych szczegółów: udał się, my 
byśmy powiedzieli do kościoła, tak mówimy najczęściej: idę do kościoła, bo jest 
niedziela. Dla żydów świętym dniem był szabat – sobota. I w szabat do dzisiaj 
wierzący i praktykujący żydzi gromadzą się w tym, co było dla nich kościołem, 
czyli w synagogach. Ta synagoga w Nazarecie, którą możemy oglądać dzisiaj, 
to nie jest dokładnie ta sama, w której był Chrystus, ona jest nieco późniejsza. 
Ale, jak to zwykle bywa, kiedy buduje się nową świątynię, wykorzystuje się 
fundamenty dawnej i wchodzący do synagogi pielgrzym w Nazarecie jest do-
kładnie w miejscu, w którym była ta synagoga, o której opowiada św. Łukasz, 
a więc wchodząc tam, czy chcemy, czy nie chcemy, jeżeli choć trochę znamy 
Pismo św., zawsze mamy świadomość, że to tutaj zaczęło się publiczne głoszenie 
królestwa, to tutaj po raz pierwszy Jezus uświadomił, że ma Ducha Świętego, 
który prowadzi Go jako człowieka, prowadzi Go dla wypełnienia Jego misji, 
Jego funkcji aż do końca, aż do Golgoty i Zmartwychwstania. Udał się zatem 
do synagogi w dzień szabatu, aby czytać. Bierze zatem księgę, jak każdy, kto 
skończył 30 lat i miał prawo do takiego publicznego komentowania Pisma św. 
w starożytnym Izraelu, bierze tekst i natrafia, jak mówi św. Łukasz na miejsce, 
gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił 
i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę”. Niósł dobrą nowinę! Ktoś słuchający 
dzisiaj mógłby powiedzieć: „Ale cóż to ma wspólnego ze mną?” Oczywiście, 
czujemy, że jeżeli Kościół czyta, każe nam dokonywać refleksji nad tym frag-
mentem, to jakiś związek być musi, otóż żeby to dobrze zrozumieć, muszę się 
odwołać do wydarzenia, które miało miejsce w życiu wielu z Was, mianowicie 
do przyjęcia sakramentu bierzmowania, bo właśnie wtedy zostajecie tak jak 
Jezus namaszczeni olejem i Duchem Świętym. 

I właśnie w tamtym momencie, w chwili bierzmowania, jesteście wszcze-
pieni jak gałązki w pień drzewa, jesteście wszczepieni w to samo zadanie, 
które wypełniał tutaj na ziemi w czasie swojego życia Chrystus, czyli możemy 
powiedzieć, że te słowa odnoszą się do nas. Pierwsze namaszczenie ma miejsce 
już w momencie chrztu, Kościół przyjmuje nowo narodzonego człowieka do 
swojej rodziny, ale bierzmowanie to już jest Wasza świadoma decyzja: „Tak, ja 
chce być namaszczony, chcę być posłany jak Chrystus, bo część jego zadania, 
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na tyle, na ile umiem, chcę w swoim życiu wypełniać”. Czyli to zdanie: „Duch 
Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim 
niósł dobrą nowinę” – dobra nowina to jest Ewangelia, a więc, abym głosił 
Ewangelię, odnosi się do każdego z nas, obojętnie, czy jesteśmy biskupem, 
czy księdzem, czy zakonnicą, czy młodym czy starszym człowiekiem, jesteśmy 
posłani, aby głosić światu Ewangelię. 

To niesamowite, kiedy uświadomimy sobie, jakim zaufaniem Bóg darzył 
człowieka, że powierza mu posłannictwo samego Jezusa do wypełnienia do 
końca. Tu jest jeszcze jeden niesłychanie ważny moment: „abym więźniom 
głosił wolność, abym uciśnionych odsyłał wolnych i obwoływał rok łaski od 
Pana”. Niewiele jest wartości, które tak bardzo bliskie są ludzkiemu sercu, jak 
wolność. Tylko tę wolność trzeba właściwie i dobrze zrozumieć. 

Święty Paweł, kiedy pisał o wolności, ostrzegał: „Tylko nie bierzcie jej jako 
zachęty do folgowania ciału”, dokładnie tak dzisiaj proponuje nam rozumienie 
wolności spora część współczesnej kultury, ale wolność, ta którą głosi Chry-
stus, najpiękniej chyba została sprecyzowana przez Ojca św. Benedykta XVI, 
powiedział kiedyś w jednym ze swoich rozważań, kazań, że dla chrześcijanina, 
uwaga, wolność to jest upodobnienie się do Chrystusa. Słyszymy, jak się wza-
jemnie dopełniają te dwie wypowiedzi proroka Izajasza, które odczytał Chrystus 
w synagodze? „Jestem posłany, aby głosić dobrą nowinę, jestem wolny, kiedy 
jestem podobny do Chrystusa głoszącego Ewangelię ludziom i światu. Tak głę-
bokie są treści, które dzisiaj tutaj czytamy. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, 
świat ani ludzie wcale nie czekają na tę dobrą nowinę. Być może i gdzieś ktoś 
ma trudności z przyjęciem dobrej nowiny, ja to raczej zawsze podejrzewam, 
że po prostu jej nie zna, jest niezorientowany do końca. 

Studium Pisma św. wymaga szalonej, ogromnej pracy, systematycznego 
wysiłku, kiedy wszystko inne wydaje się stratą czasu poza tym studium. 
Spotykałem bardzo wielu ludzi w swoim życiu, i chrześcijan i żydów, może 
żydów bardzo szczególnie, którzy od rana do wieczora czytają teksty biblijne, 
rozważają je, komentują, a potem próbują lepiej zrozumieć. Otóż zrozumienie 
Pisma św., mówił św. Hieronim, ten który mieszkał w Betlejem i tam przetłu-
maczył na język popularny całe Pismo św., czyli na łacinę, bo w tamtym czasie 
łacina była językiem powszechnie znanym. I ten św. Hieronim mówi „kto nie 
rozumie Pisma św., kto nie zna Pisma św. ten nie rozumie i nie zna Chrystusa”. 

To, o czym mówi nam dzisiaj Kościół, poprzez lekturę tego fragmentu 
Ewangelii św. Łukasza, to jest właśnie zachęta do ogromnej czci, do częstego 
sięgania, do zachwycania się, smakowania Pisma, w którym obecne jest słowo 
Jezusa. Dlatego zacząłem od tego pierwszego gestu, od błogosławieństwa 
Pismem św., które zawiera właśnie słowo Jezusa. Spróbujcie u początku tego 

roku szkolnego, spróbujcie często do Pisma św. sięgać, poświęcać, już nie mó-
wię tyle, ile ci ortodoksyjni żydzi, bo na to nas zwyczajnie nie stać, ale choćby 
te dwie, trzy minuty wieczorem, w ramach wieczornej modlitwy, dodając do 
tekstu Pisma św. moją własną refleksję nad tym, co mnie w moim życiu, w tej 
chwili mojego życia ten tekst ma do powiedzenia. Zobaczycie, jaką radością 
staje się wtedy modlitwa, jaką radością i satysfakcją może być obcowanie ze 
słowem żywego Boga. Zostawiam Wam tę propozycję do rozważenia i do za-
stosowania w rozpoczynającym się nowym roku katechetycznym, szkolnym.

Milena Lewandowska

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
2 września 2013

Jeszcze niedawno wspólnie przeżywaliśmy zakończenie roku szkolnego, 
cieszyliśmy się perspektywą wakacji, letniego odpoczynku, słońca. Jednak 

czas tegorocznych wakacji już minął. Dziś, 2 września, odbyła się inauguracja 
nowego roku szkolnego 2013/2014. Tradycyjnie zgromadziliśmy się w bazy-
lice katedralnej, aby w czasie uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej pod 
przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa modlić się i prosić o potrzebne 
nam łaski w nowym roku szkolnym. Zgromadzonych w katedrze nauczycieli, 
pracowników, rodziców oraz uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana 
Długosza powitał ks. dyr. Jacek Kędzierski.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Wydarzenia szkolne

Uczniowie gimnazjum z opiekunamiPoczet sztandarowy



118 119

W tym roku szkolnym powitaliśmy 36 uczniów szkoły podstawowej, 
133 pierwszoklasistów z gimnazjum oraz 70 nowych uczniów liceum; łącznie 
do Długosza będzie uczęszczać 643 uczniów.

Niezwykle cenne są dla nas zawsze słowa Księdza Biskupa. Jesteśmy nie-
zmiernie wdzięczni za obecność i mądrość płynącą z nauki naszego duszpasterza. 
Słowa podziękowania wygłosili najmłodsi z naszej długoszańskiej społeczności 
– uczniowie klasy pierwszej i czwartej szkoły podstawowej:

„Drogi Księże Biskupie, pragniemy z serca wyrazić naszą wdzięczność za 
troskę o powierzony Kościół, a dziś szczególnie za troskę o tych najmniejszych, 
dziękujemy za to, że my jako pierwsi możemy rozpocząć naukę w SP w Zespole 
Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

Księże Biskupie, choć jesteśmy jeszcze bardzo młodzi, możemy już obiecać, 
że będziemy się w szkole bardzo starać, a naszą dziecięcą modlitwą Księdza 
Biskupa wspierać. Szczęść Boże”.

Również dziś z rąk Księdza Biskupa medal za najlepsze wyniki z egzaminu 
maturalnego otrzymała tegoroczna absolwentka – Justyna Lewandowska.

Po liturgii uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się do gmachu 
szkoły, ci najmłodsi do siedziby Szkoły Podstawowej w ZSK przy ul. Wojska 
Polskiego 2a. Tutaj w swoim gronie dzielili się wrażeniami z wakacji, zapoznali 
się z planem lekcji, regulaminami... i znów po raz kolejny wkroczyli w szkolną 
rzeczywistość. Jutro już rozpoczynamy zajęcia dydaktyczne i jak podkreślał 
Ksiądz Biskup wysoko ustawiamy poprzeczkę, aby czas nauki był dla nas owoc-
ny. Z wiarą, zaangażowaniem i radością starajmy się sprostać wymaganiom 
i obowiązkom, które czekają na nas w nowym roku szkolnym.

Magdalena Bilska-Ciećwierz

Xii międzyszkolny konkurs Historyczny 
„Jan długosz i jego czasy”

18 września 2013

W Kłobucku, w którego dziejami bardzo wyraźnie wiąże się dzia-
łalność wielkiego średniowiecznego dziejopisa a jednocześnie 

patrona wielu polskich szkół, 18 września 2013 r., po raz dwunasty odbył 
się Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Jan Długosz i jego czasy”. Jak 
co roku nie mogło zabraknąć wśród uczestników uczniów Zespołu Szkół 

Katolickich im. ks. J. Długosza we 
Włocławku. Naszą szkołę w tym kon-
kursie w kategorii gimnazjum repre-
zentowała Kinga Porębska z kl. IIIa, 
a w kategorii liceum Mateusz Kaszyń-
ski i Adam Stanny z kl. IIB. Ponownie 
nasi uczniowie odnieśli sukces. Kinga, 
którą przygotowała p. Anna Baranow-
ska, zajęła pierwsze miejsce wśród 
gimnazjalistów, natomiast Mateusz 
i Adam, których opiekunem meryto-
rycznym była p. Magdalena Bilska-Cie-
ćwierz, zdobyli odpowiednio pierwsze 
i drugie miejsce wśród licealistów. Laureatom składamy gratulacje i życzymy 
kolejnych sukcesów!

Angelika Szumińska

Xiii ogólnopolskie Forum młodzieży 
Szkół katolickich na Jasnej górze

18 września 2013

Uczniowie klas pierwszych liceum wraz ze swoimi wychowawcami: p. Jo-
anną Karwowską, p. Jakubem Kostrzewskim i p. Angeliką Szumińską 

oraz z księżmi prefektami: ks. Andrzejem Tomalakiem i ks. Łukaszem Sztylką 
uczestniczyli w XIII Ogólnopolskim Forum Młodzieży Szkół Katolickich. Do 
Częstochowy przybyło około tysiąca uczniów szkół katolickich z całej Polski, 
by wspólnie modlić się oraz by wziąć udział w konferencji. 

Na początku spotkania młodzież wysłuchała świadectw: ks. bp. Marka So-
larczyka – uczącego religii w liceum na warszawskiej Pradze, Dawida Szydły 
– absolwenta szkoły salezjańskiej w Oświęcimiu, a obecnie studenta Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach oraz świadectwa Moniki Rybczyńskiej – uczest-
niczki Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. Następnie miało miejsce 
spotkanie z dziennikarzem sportowym – p. Przemysławem Babiarzem, który 
podkreślił, iż najistotniejsze jest, by każde działanie, którego się człowiek podej-
muje, zaczynało się od zawierzenia siebie Panu Bogu. Pan Redaktor przywołał 
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dobrze znane stwierdzenie: „Jeżeli Bóg 
jest na pierwszym miejscu, to wszystko 
inne jest na właściwym miejscu”.

Po adoracji Najświętszego Sakra-
mentu, w Kaplicy Cudownego Obrazu 
Matki Bożej, została odprawiona Msza 
Święta, której przewodniczył ks. abp 
Wacław Depo – Metropolita Często-
chowski. W homilii Ksiądz Arcybiskup 
wskazywał na postawę patrona mło-
dzieży – św. Stanisława Kostki, który, 
choć bardzo młody, miał odwagę być 

prawdziwym świadkiem Chrystusa. Tak też młodzi powinni mieć odwagę 
świadczyć o Nim w otaczającym ich świecie, gdyż Jego miłość jest silniejsza 
od wszystkiego, co zagraża człowiekowi.

Ostatnim elementem Forum Młodzieży Szkół Katolickich było nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej na jasnogórskich wałach. 

Wiktor Zabielski, kl. IIId

Przygoda z archeologią...
wyjazd integracyjny gimnazjalistów do Biskupina

18 września 2013

Wrzesień to dla długoszaków, którzy dopiero przekroczyli mury naszej 
szkoły, czas wyjazdów integracyjnych. W środę 18 września odbyła 

się wycieczka do Biskupina. Udział w niej wzięły wszystkie klasy pierwsze, 
a także dwie klasy trzecie: IIIc oraz IIId, pod opieką wychowawców: p. Anny 
Dominik, p. Pauliny Tokarskiej, p. Anety Jabłońskiej, p. Urszuli Brykalskiej, 
p. Jolanty Nowak, p. Bożeny Sobierajskiej, p. Anny Baranowskiej oraz p. An-
drzeja Przybylskiego. Uczniowie ZSK uczestniczyli w odbywającym się tam 
festynie archeologicznym nt. „Archeologia-zawód czy przygoda?”

Już od chwili przyjazdu atrakcji było bardzo wiele. Sam festyn odbywał 
się w zrekonstruowanej prehistorycznej wiosce z czasów kultury łużyckiej. 
Zgodnie z tematem, wystawy dotyczyły przede wszystkim zagadnień badania 
przeszłości. Pokazywano między innymi to, w jaki sposób oczyszcza się frag-

menty zaimpregnowanego drewna, 
omówiono pracę antropologa, odbyły 
się pokazy orki pradziejowej i nawet 
walki przy użyciu średniowiecznej bro-
ni. A jeśli któryś uczestników zgłod-
niał, miał okazję spróbować pysznych 
podpłomyków.

Oprócz ekspozycji różnych wy-
staw obejrzeć można było też wystę-
py zespołów muzycznych: „Percival” 
i „Comhlan”. Dzięki nim usłyszeliśmy 
europejską muzykę folklorystyczną oraz 
zobaczyliśmy tradycyjne tańce irlandzkie. Oprócz wyżej wymienionych atrakcji 
dowiedzieliśmy się, w jaki sposób nasi prehistoryczni przodkowie skręcali liny, 
na jakich instrumentach grali, jak wyglądali, w jaki sposób wypiekali pieczywo 
i jakich bogów czcili.

Mimo że samo zwiedzanie trwało długo, nikt nie był ani zmęczony, ani 
znudzony. Mieliśmy ochotę zostać tam jeszcze kilka godzin. Wszystko prezen-
towano w sposób bardzo ciekawy, wręcz fascynujący. Na pewno zachęciło to 
wielu z nas do nauki historii!

Milena Lewandowska

Xii dni kultury chrześcijańskiej
22–23 września 2013

dzień 1

Dni Kultury Chrześcijańskiej organizowane co roku w Długoszu to 
spotkania z wyjątkowymi ludźmi, którzy dzielą się z nami swoimi 

świadectwami wiary, którzy umacniają nas w wierze w Jezusa, którzy uczą 
nas Jego miłości, którzy za Bożym pozwoleniem otwierają nam oczy i podają 
tratwę, bo tak łatwo zatonąć we współczesnym chaosie grzechu.

Wieczór Eucharystyczny w parafii Najświętszego Zbawiciela to pierwszy 
punkt tegorocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej, na które jak zawsze zapro-
szeni byli uczniowie i nauczyciele ZSK, ich rodzice oraz wszyscy mieszkańcy 
Włocławka.
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Wieczór rozpoczął się Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. Jacka Kę-
dzierskiego, ks. Zbigniewa Szygendę, ks. Łukasza Sztylkę oraz ks. Andrzeja 
Tomalaka.

Następnie głos zabrał gość tegorocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej 
– p. Leszek Dokowicz – operator i producent filmowy, który współtworzył 
niemiecką scenę techno. Porzucił jednak tę działalność po tym, jak odkrył 
związki elity tego środowiska z praktykami okultystycznymi i satanistyczny-
mi oraz ich podświadomym propagowaniem wśród uczestników masowych 
imprez.

Pan Leszek Dokowicz jest silnie związany z Kościołem, po nawróceniu 
i Bożej interwencji, jaka się dokonała w jego życiu, wykorzystuje swój niepod-
ważany talent do tworzenia filmów o tematyce religijnej. Jego filmy dotykają 
tak kontrowersyjnych tematów, jak: eutanazja, aborcja, egzorcyzmy czy też 
właśnie cuda, w tym cuda eucharystyczne.

Po krótkiej prelekcji autora odbyła się prezentacja filmu dokumentalnego 
pt. „Ja Jestem”. Tytuł dokumentu, którego główną postacią jest Jezus Chrystus 
w postaciach Chleba i Wina, brzmi „JA JESTEM”, bo to w Najświętszym Sakra-
mencie Jezus Chrystus jest namacalnie obecny cały czas wśród nas. Ta produkcja 
na oglądających wywiera ogromne wrażenie, realizowana jest z dużym rozma-
chem, gdyż ukazuje, jak na pięciu kontynentach zwykli ludzie doświadczają 
obecności Boga. Film ujawnia ludzkie emocje, łzy, wzruszenie, wdzięczność, 
beztroską radość, a przede wszystkim piękną wiarę w Jezusa Eucharystycznego.

Jedną z bohaterek filmu jest boliwijska mistyczka Catalina Rivasz z miasta 
Cochabamba, która tłumaczy, że Eucharystia jest cudem, który dokonuje się 
za każdym razem, gdy jest ona odprawiana.

O cudzie eucharystycznym, który przemienia życie mówią też inni bo-
haterowie filmu Dokowicza i Bodasińskiego, np. lekarz dr Sergio Antonelli 
z włoskiego Lanciano, gdzie w VIII w. doszło do pierwszego cudu związanego 
z sakramentem Eucharystii.

W dokumencie autorzy powracają też do wydarzeń w Sokółce na Podlasiu, 
do parafii św. Antoniego. W październiku 2008 r. podczas udzielania Komunii 
jeden z konsekrowanych komunikantów upadł na podłogę. Poddano go spe-
cjalistycznym badaniom patomorfologicznym. Specjaliści uznali, że materiał 
jest cząstką mięśnia sercowego w agonii.

Kolejnym punktem Wieczoru Eucharystycznego była adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Modlitwa, śpiewy i cisza stworzyły niepowtarzalny nastrój, pozwa-
lający pełniej otworzyć się na Bożą Obecność i Słowo, które Bóg do nas kieruje.

Ostatnim elementem tego spotkania był Apel Jasnogórski i błogosławieństwo.

dzień 2

Kolejny dzień zgromadził uczniów, nauczycieli i rodziców w auli Wyższe-
go Seminarium Duchownego we Włocławku. Młodzież Długosza miała 

wyjątkową okazję spotkać i wysłuchać świadectwa wiary p. Leszka Dokowicza, 
który był gościem ZSK w ramach XII Dni Kultury Chrześcijańskiej. W prelekcji 
uczestniczyli zaproszeni goście, a wśród nich Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup 
Wiesław Mering. Zgromadzonych powitał ks. dyr. Jacek Kędzierski, który 
w kilku słowach przedstawił istotę dzisiejszego spotkania.

Biografia p. Leszka Dokowicza jest niezwykła – przedstawia upadek czło-
wieka, który podąża za wartościami doczesnymi, upaja się sławą, odwraca 
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się od Boga i Kościoła i w momencie, gdy wydaje się, że nie ma już dla niego 
nadziei, w jego życiu pojawia się światło, pojawia się Jezus, który niweluje 
działanie Złego.

Pan Leszek Dokowicz przez wiele lat był zaangażowany w scenę muzyki 
techno. Jako operator kamery miał dokumentować największe imprezy tego 
typu na świecie. Jego „mistrz”, którego nazywa geniuszem zamierzał prze-
prowadzić satanistyczną inicjację swojego „ucznia” w czasie imprezy Mayday 
w Dortmundzie. Wtedy w jego życiu pojawił się Jezus...

Takimi słowami relacjonuje to p. Leszek Dokowicz: „W pewnym momencie 
symbole stały się czytelne i z potężną jasnością zrozumiałem, co się dzieje, 
i z kim mam do czynienia. Zrozumiałem, że ludzie ci to sataniści, którzy pro-
wadzą młodzież całego świata na zatracenie, że ja jestem jednym z nich i nie 
ma dla mnie odwrotu. Różne myśli zaczęły przychodzić mi do głowy. Myślałem 
o tym, że teraz wszystko stoi przede mną otworem, że mogę zrobić, co chcę, 
pracować przy dowolnym projekcie, wybierać ludzi, z którymi chcę pracować, 
a pieniądze nie grają roli. Potem pomyślałem, że aby to wszystko zrealizować, 
muszę zostawić żonę i dziecko, bo tam, dokąd idę, nie mogą pójść ze mną. 
Później przeżyłem coś, co dziś nazywam uprzedzającą łaską, którą Bóg mi dał. 
Wyraźnie doświadczyłem tego, że na końcu wszystkiego czeka mnie wieczne 
potępienie. Przeżyłem uczucie wpadania duszy w ciemność, w potężny, strasz-
liwie beznadziejny, okropny w odczuciu lot. Wtedy, nie wiedząc w zasadzie, co 
robię, jak człowiek mający pistolet przy skroni, jak tonący w fali rozhukanej 
muzyki i świateł, gdzie wszystko było na najwyższym poziomie energetycz-
nym, upadłem na kolana i zacząłem wołać: Ojcze nasz. Gdy wypowiedziałem 
pierwsze słowa modlitwy, zobaczyłem białą postać Michała Archanioła z mie-
czem w ręku. Zadał mi trzy pytania: Czy wierzysz w Boga? Czy zaprzeczasz 
szatanowi? i Czy chcesz z nim walczyć? Na wszystkie odpowiedziałem: «Tak». 
Wtedy kazał mi wstać i iść w stronę światła”.

Dziś, po wielu latach od tego wydarzenia, p. Leszek Dokowicz stara się 
przez media odnajdywać drogi nowej ewangelizacji. Szuka języka, który prze-
mówi do ludzi, pragnie pokazać największe skarby Kościoła, by ratować tych, 
którzy toną. Podkreśla – „Stwórca jest tylko jeden, my, a nawet Zły, jest jedynie 
stworzeniem, które możemy pokonać, będąc w stanie łaski uświęcającej”.

Zatem nie bójmy się być piewcami Bożego miłosierdzia, zaprośmy Boga do 
swoich serc i pozwólmy Mu działać, pozwólmy sobie czuć prawdziwe i jedy-
ne szczęście, jakie daje nam Bóg, który wciąż, każdego dnia na nowo, czeka 
właśnie na nas.

Po wysłuchaniu świadectwa wiary, głos zabrał ks. bp Wiesław Mering, 
który podziękował p. Dokowiczowi za przyjazd i za odwagę w głoszeniu swo-

jej miłości do Boga. Ksiądz Biskup wyraził swoją wdzięczność w stosunku do 
ludzi świeckich, którzy tak bardzo identyfikują się z posłannictwem Kościoła. 
Podkreślił również istotną rolę rodziców, którzy bezwzględnie powinni uczyć 
i przekazywać wiarę swoim dzieciom.

Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo. Myślę, że to 
była piękna lekcja autentycznego chrześcijaństwa w Roku Wiary. Umocniła nas 
jeszcze bardziej i zbliżyła do Jezusa obecnego w Eucharystii. Była to również 
przestroga dla tych, którzy oddalają się od Boga. Z pewnością nikt nie pozostał 
obojętny na słowa naszego dzisiejszego Gościa.

Dziękujemy pani wicedyrektor Katarzynie Zarzeckiej za zorganizowanie 
XII Dni Kultury Chrześcijańskiej, które na stałe wpisały się w tradycję naszej 
szkoły.

Anna Dominik

XXXii Pielgrzymka Sodalicji mariańskich 
na Jasnej górze

21 września 2013

W sobotę 21 września 2013 r., jako Wspólnota Sodalicji Mariańskiej 
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. J. Długosza, wraz z opiekuna-

mi: s. Marią Kowalik, ks. Andrzejem Tomalakiem i p. Anną Dominik, byliśmy 
uczestnikami XXXII Pielgrzymki Sodalicji Mariańskich na Jasnej Górze. Był to 
dla nas czas wyjątkowy, niezwykle duchowe przeżycie, a wszystko dzięki Maryi, 
która nieustannie wspiera, prowadzi i przyprowadza do naszej grupy nowe 
osoby. Z radością w sercu wyruszyliśmy o godzinie 6 rano, wspólna modlitwa, 
śpiew towarzyszyły nam w czasie drogi na Jasną Górę. Pielgrzymka miała dla 
nas szczególny wymiar ze względu na Rok Wiary. Wielu z nas z niecierpliwo-
ścią czekało na moment złożenia deklaracji przed tronem Jasnogórskiej Pani 
i całkowitego zawierzenia Jej życia i wszelkich spraw.

W Częstochowie spotkaliśmy się z przybyłymi przedstawicielami Sodalicji 
Mariańskich, z którymi świętowaliśmy w tym roku jubileusz 450-lecia powsta-
nia Prima Primaria.

Zostaliśmy serdecznie powitani przez prezesa Federacji Sodalicji Mariańskiej 
w Polsce Pana Grzegorza Barana. Do radosnego przeżywania wiary zachęcał 
nas o. Emilio de Cardenas.
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O godzinie 14:00 rozpoczęła się 
uroczysta Msza Święta, której prze-
wodniczył Jego Ekscelencja ks. bp 
Antoni Długosz. W czasie homilii 
podkreślił on rolę miłości i szacunku 
w relacjach międzyludzkich. Za wzór 
postępowania postawił nam Maryję, 
przypominając przy tym, że jest dla 
nas najlepszą Matką, która nieustannie 
otacza nas swoją opieką. 

Centralnym wydarzeniem było 
uroczyste wyznanie wiary, złożenie przyrzeczeń sodalicyjnych, Akt zawierze-
nia Matce Bożej Sodalicji Mariańskich.

O godzinie 16:00 wspólnie odmówiliśmy różaniec w Kaplicy Matki Bożej. 
Po modlitwie świętowaliśmy na terenie Domu Pamięci ks. kardynała Stefana 
Wyszyńskiego.

Wracaliśmy do Włocławka z pokojem w sercu, z nadzieją i spokojem, 
z przekonaniem, że prowadzi nas Maryja!

Oto relacje uczestników spotkania:
„Nadszedł moment, na który czekałem z niecierpliwością – dzień 22 września 

2013 roku, kiedy to miałem dołączyć do Sodalicji Mariańskiej. Z zainteresowa-
niem słuchałem homilii bpa Antoniego Długosza. Po homilii nadszedł wreszcie 
upragniony moment, w którym miałem cały zawierzyć się Matce Bożej. Klęcząc 
przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, przyrzekłem, że nigdy jej nie 
zawiodę. Było to dla mnie wielkie wydarzenie, które bardzo przeżyłem i które 
na zawsze pozostanie w moim sercu”. 

Marcin Wujec, kl. IIC

* * *

„Pielgrzymka na Jasną Górę była dla mnie (jak zawsze) niezwykłym prze-
życiem duchowym. Jednym z pierwszych punktów naszego pobytu w Często-
chowie było zawiązanie wspólnoty w Domu Sióstr Zawierzenia. Na początku 
śpiewaliśmy różne piosenki i wszystko wdawałoby się dobrze, jednak kolejnym 
etapem miała być praca w mieszanych grupach (składających się nie tylko 
z uczniów naszej szkoły, ale także osób z innych grup sodalicyjnch), której 
najbardziej się obawiałem. Jak się jednak później okazało, niesłusznie. Naszym 
zadanie polegało na przedstawieniu za pomocą pantomimy Boga, Kościoła 
i społeczeństwa. Nie było to bardzo proste zadanie, ale jakoś udało mi się to 
ukazać. Działaniami naszej grupy kierował ojciec Jose. Praca, którą wykona-
liśmy, dostarczyła mi okazji do refleksji i wiele mnie nauczyła.

Kolejnym punktem naszej pielgrzymki była Msza św. w Kaplicy Matki Bożej 
na Jasnej Górze. Przed tą uroczystością, gdy staliśmy w zakrystii przy sztan-
darze Sodalicji Mariańskiej naszej szkoły z 1932 r., podeszła do nas starsza 
pani. Oznajmiła nam, że widząc nasz sztandar myślała, iż jest to sztandar jej 
przedwojennej grupy sodalicyjnej, który wyglądał bardzo podobnie. Następnie 
opowiedziała nam swoją historię bycia jasnogórską sodaliską (mówiła m.in. 
o tym jak przypinała swoim synom idącym na wojnę kawałek niebieskiej ta-
siemki od swojego medalika – wszyscy synowie wrócili z wojny) i pokazała 
swój medalik przyjęty w 1939 r. przed wojną. Brakuje słów, aby opisać jak 
cudownym i wzruszającym doświadczeniem była Msza św. sprawowana przez 
bpa Antoniego Długosza, podczas której dokonaliśmy przyrzeczenia (wstępujący 
tym samym w szeregi Sodalicji Mariańskej). Przed obrazem naszej ukochanej 
Matki mogliśmy złożyć wszystkie swoje problemy, kłopoty, troski, podziękować 
za to, co było dobre w naszym życiu i przeprosić za nasze słabości.

Ostatnim etapem naszego pobytu u tronu Królowej Polski był wspólny ró-
żaniec w bazylice. Następnie grill oraz zwiedzanie muzeum kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, którego historia bardzo mocno wiąże 
z Włocławkiem.

Na koniec pełni wrażeń, bogatsi o nowe doświadczenia i znajomości, umoc-
nieni duchowo, po odśpiewaniu naszego hymnu Błękitne rozwińmy sztandary 
wyruszyliśmy w podróż powrotną do domu”.

Wiktor Szopa, kl. IC

Milena Lewandowska

diecezjalna pielgrzymka młodzieży 
z iii klas gimnazjum do lichenia

25 września 2013

Dnia 25 września trzecioklasiści z naszego gimnazjum wraz z wy-
chowawcami: p. Anetą Pawłowską, p. Bożeną Sobierajską, p. Anetą 

Jabłońską, p. Mileną Lewandowską oraz p. Pauliną Gajewską i ks. Łukaszem 
Sztylką udali się na tradycyjną już diecezjalną pielgrzymkę klas trzecich do 
Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu.

Celem pielgrzymki było dziękczynienie za łaski otrzymane od Boga przez 
czas trwania nauki w gimnazjum oraz prośba o opiekę na dalszą, doroślejszą 
drogę życia. Doroczny zjazd rozpoczął się o godz. 9.30, kiedy nastąpiło przy-
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witanie grup i zawiązanie wspólnoty, 
następnie o godzinie 10.00 rozpoczął 
się koncert ewangelizacyjny rapera 
Bęsiu poprzedzony świadectwem 
wiary artysty. Włocławska młodzież 
żywiołowo reagowała na propozycje 
muzyczne i przekaz rapera. Przed 
Mszą św. długoszacy wraz z opieku-
nami odwiedzili grób ks. bp. Romana 
Andrzejewskiego, przy którym modlili 
się w intencji Przyjaciela naszej szkoły. 

Po koncercie uczniowie wzięli udział we Mszy św. przed cudownym obrazem 
Matki Bożej Licheńskiej, pod przewodnictwem JE. ks. bp. Wiesława Alojzego 
Meringa, która była centralnym punktem pielgrzymki. Homilię wygłosił znany 
długoszańskiej społeczności, były prefekt gimnazjum Długosza – ks. dr Michał 
Styczyński. W trakcie Mszy św. odczytany został akt zawierzenia młodzieży 
z diecezji włocławskiej Matce Bożej Licheńskiej oraz poświęcone zostały pa-
miątkowe różańce, które uczniowie otrzymali po jej zakończeniu. Po Eucharystii 
pielgrzymi udali się na pyszny obiad przy dzwonnicy.

Mamy nadzieję, że modlitwa zanoszona przed cudownym obrazem Matki 
Bożej Licheńskiej pomoże naszej młodzieży w dobrym wyborze dalszej życio-
wej drogi.

„Pielgrzymka, którą odbyliśmy do Lichenia, była chwilą do refleksji nad 
zbliżającym się w trzeciej klasie sakramentem bierzmowania, który potwierdza 
naszą dojrzałość chrześcijańską. Uczestnictwo we Mszy Świętej oraz kazanie 
wygłoszone przez dawnego prefekta gimnazjum, pomogły nam zrozumieć, 
jak wielkie wydarzenia związane z naszym życiem duchowym czekają nas 
w trzeciej klasie”.

Mateusz Ulański, kl. IIId

* * *

„W poszukiwaniu właściwej drogi życia...
W dniu 25 września 2013 roku wszystkie klasy trzecie gimnazjum Długo-

sza wraz z opiekunami: p. Urszulą Brykalską, p. Pauliną Gajewską, p. Anetą 
Jabłońską, p. Mileną Lewandowską, p. Anetą Pawłowską, p. Bożeną Sobie-
rajską oraz ks. Łukaszem Sztylką wzięły udział w pielgrzymce do Lichenia. 
Jak co roku w tym licheńskim sanktuarium odbyło się modlitewne spotkanie 
młodzieży z biskupem włocławskim Wiesławem Alojzym Meringiem. Nasi 
gimnazjaliści przybyli tu, aby u Stóp Matki Bożej Licheńskiej prosić Boga 
o łaski potrzebne na tak ważnym etapie życia. Tuż po dotarciu na miejsce – 

na wcześniej zorganizowanej scenie, niedaleko dzwonnicy – mieliśmy okazję 
posłuchać koncertu dwóch raperów. Wspólnie śpiewaliśmy piosenki z płyty 
jednego z nich – Łukasza Bęsia. Nie od dzisiaj wiadomo przecież, że muzyka 
ułatwia kontakt z Bogiem, pozwala odnaleźć się we wspólnocie, jednoczy ludzi. 
Chwilę wcześniej «Bęsiu», jak podpisuje się na płytach, dał świadectwo swojej 
wiary i swojego nawrócenia. Nie mówił o tym patetycznym językiem. Używał 
bardziej swobodnych sformułowań, często nawet kolokwialnych słów, dzięki 
czemu cała jego przemowa była niewymuszona, spontaniczna i prawdziwa. 
Zdobył tym sympatię wielu zgromadzonych gimnazjalistów. To – jak nazwał 
– „dotknięcie przez Boga”, zmieniło cały jego dotychczasowy świat. Po taką 
przemianę pojechaliśmy także my – długoszacy!

Po koncercie udaliśmy się na grób Ks. Biskupa Romana Andrzejewskiego, aby 
uczcić pamięć tego wyjątkowego duchownego, przyjaciela młodzieży i dobro-
czyńcy naszej szkoły. Pomimo kontemplacyjnego nastroju, uczniowie nie byli 
smutni ani zmęczeni, wręcz przeciwnie, wydawali się być pełni pozytywnej 
energii i radości ze spotkania.

Na koniec wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem 
ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa. Dużą niespodzianka była dla nas muzyka, 
która towarzyszyła liturgii. Zachęcała do żywiołowego udziału w nabożeństwie. 
Warto też wspomnieć, że kazanie w czasie Mszy Świętej wygłosił ks. Michał 
Styczyński, duszpasterz jeszcze do niedawna pracujący w naszej szkole. 
Kaznodzieja zachęcał nas do modlitwy w intencji świętości życia. Przywołał 
także postać biblijnego Samuela, który usłyszał głos Boga i poszedł za Nim. 
Ważne, by na co dzień słyszeć Słowo Boże i wypełniać je własnym sensem, 
być otwartym na dobro i drugiego człowieka. Elementem podsumowującym 
to kazanie było przywołanie słów Z. Herberta, który w Panu Cogito zachęcał 
do «postawy wyprostowanej» i życiowej odwagi. O takiej bezkompromiso-
wości i wierności prawdzie wspomniał także Ksiądz Biskup w swoim słowie 
końcowym skierowanym do młodzieży. Jego Ekscelencja przywołał postać 
Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który dokładnie 60 lat temu 
został aresztowany i uwięziony. Zarzucono Mu wówczas głoszenie poglądów 
zagrażających ówczesnej władzy. Postać Prymasa Polski jest przykładem 
niezwykłej odwagi i siły polskiego ducha. Ważnym elementem liturgii było 
także symboliczne oddanie się pod opiekę Matki Bożej Licheńskiej. W imieniu 
wszystkich obecnych prośbę wygłosiła trzyosobowa delegacja uczniów klas 
trzecich gimnazjum. Po tej niezwykle uroczystej chwili organizatorzy zaprosili 
nas na ciepły posiłek – mogliśmy skosztować pysznej zupy, która okazała się 
doskonałą «strawą dla ciała».

Posileni duchowo i cieleśnie, powróciliśmy do Włocławka. Wszystkim uczest-
nikom pielgrzymka bardzo się podobała, a ja jestem pewien, że pogłębiła ona 
naszą wiarę! Dziękujemy za zorganizowanie tego wyjazdu!”

Wiktor Zabielski, kl. IIId
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Angelika Szumińska

z wizytą w teatrze
5 października 2013

W piątek, 4 października, z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Naro-
dowej, grupa nauczycieli i pracowników naszej szkoły (p. dyr. Urszula 

Brykalska, p. Ewa Bieniek, p. Magdalena Bilska Ciećwierz, p. Paulina Gajewska, 
p. Magdalena Gutral, p. Aneta Jabłońska, p. Agata Jankowska, p. Małgorzata 
Jaskólska, p. Joanna Karwowska, p. Sławomira Lewandowska, p. Aleksandra 
Madajczyk, p. Jolanta Nowak, p. Agnieszka Szabłowska, p. Dominika Szymczak, 
p. Anna Waśkiewicz, p. Lidia Wiśniewska, p. Rafał Kurzepa, p. Andrzej Przybyl-
ski, p. Maciej Ziółkowski i p. Angelika Szumińska) udała się do warszawskiego 
Teatru Kwadrat na sztukę pt. „Przyjazne dusze”. Bohaterami byli tragicznie zmarli 
małżonkowie, do domu których wprowadziła się młoda para oczekująca dziecka. 
Najpierw wydawało się, że młodzi są niemile widziani, duchy mają ochotę ich 
nawet trochę postraszyć, ale ostatecznie obdarzają miłością i wspierają.

Przedstawienie było pełne humoru, widownia raz po raz wybuchała śmiechem. 
Nie była to jednak pusta komedia. Spektakl chwilami wzruszał, pobudzał do 
refleksji. Ze sceny padło wiele mądrych słów wskazujących, jak bezsensowne są 
codzienne spory, kłótnie, obrażanie się – szkoda na nie czasu, życie przecież trwa 
tak krótko. Jako odtwórców poszczególnych ról widzowie mieli okazję zobaczyć 
Lucynę Malec i Grzegorza Wonsa w roli duchów, Katarzynę Glinkę i Andrzeja 
Nejmana – grających młodych małżonków, Ewę Wencel jako teściową, Andrzeja 
Szopę jako agenta obrotu nieruchomościami, a w roli Anioła Stróża wystąpił Jan 
Kobuszewski, któremu publiczność podziękowała owacjami na stojąco.

Piątkowy wieczór z pewnością będzie należał do niezapomnianych.

Aneta Jabłońska

4 października w ciepły jesienny wieczór zasiedliśmy w wygodnych fotelach 
warszawskiego Teatru Kwadrat. Było to nasze wspólne – kolejne już – spotkanie 
z teatralną muzą. Tym razem obejrzeliśmy spektakl Pam Valentine pt. „Przyjazne 
dusze”. To literackie dzieło we współczesne teatralne szaty ubrał Marcin Sławiński, 
który do współpracy na scenie zaprosił znakomitych polskich aktorów. Ciekawym 
doświadczeniem było spotkanie artystów trzech pokoleń: obserwowaliśmy naj-
młodszych: Kasię Glinkę i Andrzeja Nejmana (nota bene włocławianina, dyrektora 
tego teatru), a także pokolenie „średnie”: Lucynę Malec, Grzegorza Wonsa i An-

drzeja Szopę. Duże wrażenie zrobiła na mnie Ewa Wencel, choć po obejrzeniu 
„Placu Zbawiciela” nie mam już najmniejszych wątpliwości co do tego, że jest 
bardzo zdolną aktorką. Prawdziwy aplauz wzbudziło jednak pojawienie się Jana 
Kobuszewskiego (zabawna roli chemika-Anioła Stróża). Zabiegany Niebiański 
Opiekun z komórką w ręku wywoływał niekłamany zachwyt publiczności.

Spektakl „Przyjazne dusze” łączy dwie przestrzenie: tę ziemską i zaświaty. 
Opowiada o parze szczęśliwych ludzi, którzy – jak się później okazało – utonęli 
w czasie rejsu. Ich dusze pozostają na ziemi; bohaterowie nadal przebywają 
w tym samym domu, prowadzą niby zwyczajne życie, choć Susie, nad czym 
ubolewa, wciąż nosi tę samą sukienkę (św. Piotr – jak to mężczyzna – nie 
pozwolił jej zabrać całej walizki ubrań), a Jack nie może wydawać swych 
książek. Oczywiście są niewidzialni. Losy tej sympatycznej pary krzyżują się 
z małżeńskimi perypetiami Mary i Simona, którzy wprowadzają się do owego 
tajemniczego domostwa. Ta zabawna historia jest także bardzo mądra: uczy 
dystansu do życia, jego meandrów. Wskazuje odwieczne prawdy: czas dany 
człowiekowi szybko przemija, więc warto go nie zmarnować, tak naprawdę 
liczy się relacja z drugim człowiekiem, potrzebujemy czegoś więcej niż zwy-
czajnej, szarej egzystencji, ateizm jest frazesem, który prowadzi na manowce. 
Małżeństwo Cameron wzbudza pozytywną zazdrość (nie współczucie – mimo 
katastrofy jachtu): są zabawni, nigdy się ze sobą nie nudzą, potrafią rozmawiać, 
co nie jest już takie oczywiste we współczesnych czasach, i... lubią ludzi. Jako 
widzowie z przyjemnością podpatrujemy ich codzienne zmagania.

Piątkowe popołudnie w Teatrze Kwadrat to prawdziwa gratka dla duszy. 
Zaproszenie organizatorów przyjęły 23 osoby, które, jak sądzę, doświadczyły 
prawdziwego katharsis. Ufam, że nie był to jedyny tak udany wyjazd w tym roku.

ks. Jacek Kędzierski

Spotkanie przedstawicieli 
szkół katolickich w dublinie

11–12 października 2013

Ksiądz Dyrektor jako wiceprzewodniczący Rady Szkół Katolickich w Polsce 
w tej funkcji reprezentował nasz kraj na zjeździe przedstawicieli euro-

pejskich szkół katolickich w Dublinie. Celem spotkań Europejskiego Komitetu 
ds. Szkolnictwa Katolickiego jest monitorowanie stanu i omówienie aktual-
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nej sytuacji szkolnictwa katolickiego 
w poszczególnych krajach, przybliżanie 
nauczania Kościoła i dokumentów ko-
ścielnych wskazujących na rolę szkół 
katolickich w krajach Europy. 

Na pierwszym spotkaniu pod-
czas październikowego zjazdu w Irlan-
dii z aprobatą przyjęto postanowienia 
zjazdu przedstawicieli szkół katolickich 
ze spotkania w Brukseli, które odbyło 

się w kwietniu 2013 r. Kolejne spotkania poświęcono omówieniu sytuacji 
szkolnictwa katolickiego w poszczególnych krajach. 

Ksiądz dr Jacek Kędzierski reprezentujący Radę Szkół Katolickich w Polsce 
w swoim wystąpieniu podsumował sytuację szkolnictwa katolickiego w naszym 
kraju. Omówił prawo oświatowe w Polsce, które w najważniejszych kwestiach 
nie zmieniło się od 1991 roku. Określa ono zasady zakładania i prowadzenia 
szkół niepublicznych, w których nauka jest bezpłatna. Wskazał na trudności, 
które przeżywa oświata w Polsce, podkreślając tym samym wysoki poziom na-
uczania w szkołach katolickich. Reprezentant RSK wspomniał również o bazie 
materialnej – wyposażeniu, pomocach dydaktycznych, w tym elektronicznych 
– w szkołach katolickich. Zaznaczył, że mimo niżu demograficznego w Polsce, 
systematycznie wzrasta liczba uczniów i szkół katolickich (statystyki podają, że od 
września 2013 roku powstały 23 nowe szkoły, w tym 6 małych szkół wiejskich). 
Ksiądz dr Jacek Kędzierski przedstawił liczbę szkół podstawowych, gimnazjów, 
liceów, szkół artystycznych, zawodowych oraz specjalnych klasyfikowanych jako 
katolickie. Łącznie jest ich 580, a naukę pobiera w nich około 59 000 uczniów 
(bez szkół specjalnych). Dla porównania we Francji ilość szkół katolickich wynosi 
8 213 (jest największa w Europie), a uczęszcza do nich aż 2 037 992 uczniów. Na 
drugim miejscu znajduje się Hiszpania, a w dalszej kolejności Holandia, Wielka 
Brytania, Belgia, Włochy i Irlandia, gdzie liczba szkół katolickich przekracza dwa 
tysiące. Polska plasuje się na tej liście na 14 pozycji w Europie. Najsłabiej pod 
tym względem wypadają: Norwegia (5), Luksemburg (4) i Szwecja (3 szkoły 
katolickie). W ostatnim punkcje swego referatu reprezentant Polski podkreślił 
zorganizowaną troskę o tożsamość szkolnictwa katolickiego w naszym kraju. RSK 
w sposób systematyczny planuje i realizuje w każdym roku różnorodne działania. 
Są wśród nich Ogólnopolskie Konferencje Dyrektorów, Ogólnopolskie Forum Szkół 
Katolickich, Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich, kursy kwalifika-
cyjne dla kadr kierowniczych szkół z zakresu zarządzania oświatą, konferencje 
dla nauczycieli, broszury i poradniki dla dokształcania i formacji nauczycieli oraz 

dla młodzieży. Wymienione inicjatywy są systematycznie realizowane według 
ustalonego kalendarza spotkań. Mają za zadanie obronę szkolnictwa katolickiego 
przed utratą chrześcijańskiej tożsamości. 

Na ostatnim spotkaniu przedstawiciele Europejskiego Komitetu ds. Szkol-
nictwa Katolickiego opracowali wnioski do dalszej pracy, projekty rozwoju 
i współpracy państw członkowskich w oparciu o dokumenty nauczania Kościoła.

Angelika Szumińska

Ślubowanie pierwszych klas 
w dzień edukacji narodowej

14 października 2013

14 października 1773 r. została utworzona pierwsza instytucja oświa-
towa – Komisja Edukacji Narodowej. Dlatego właśnie tego dnia 

obchodzony jest w Polsce Dzień Edukacji Narodowej często nazywany Dniem 
Nauczyciela, choć swoje święto obchodzą nie tylko nauczyciele, ale wszyscy, 
którzy są związani ze szkołą.

W Zespole Szkól Katolickich uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej. Po 
niej odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych gimnazjum i liceum. Młodzież 
przyrzekła pracować sumiennie, wytrwale i odpowiedzialnie. By nie zabrakło jej 
tych cech, życzył w swoim przemówieniu Dyrektor ZSK – ks. dr Jacek Kędzierski.

Po części oficjalnej miała miejsce część artystyczna. Uczniowie: Alicja 
Kraszewska, Anna Jakubowska, Alicja Żychlewicz, Patrycja Hejmanowska, 
Agnieszka Malczewska, Nadia Ostrowska, Julia Fryżewska, Paulina Sadowska, 
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Klaudia Jankowska, Eliza Pietrzak-Tyczkowska, Mikołaj Skonieczny, Wiktor 
Szopa, Mateusz Ulański, Piotr Mroczkowski, Adam Krzaczkowski i Konrad 
Weber zaprezentowali kilka wesołych scenek z życia szkoły. Były też piękne 
życzenia, które w imieniu wszystkich uczniów złożył przewodniczący Samo-
rządu Uczniowskiego Michał Pasik: „Przyjmijcie od nas, Waszych uczniów, 
najserdeczniejsze życzenia spokojnej pracy i satysfakcji z niej płynącej, dobrego 
zdrowia, spełnienia marzeń i realizacji zawodowych planów”.

Na zakończenie występu mieliśmy okazję wysłuchać przepięknego wyko-
nania piosenek z repertuaru Anny Jantar oraz Anny German. Zaśpiewały je 
Joanna Słowińska i Nicola Fydryszewska.

Dzień Edukacji Narodowej był też obchodzony w szkole podstawowej. Naj-
młodsi uczniowie ZSK zaprezentowali program artystyczny, w którym przypomnie-
li, że dziś nie tylko święto nauczycieli, ale także Dzień Papieski. Oczywiście, nie 
zabrakło też życzeń dla pedagogów. Dzieci częstowały babeczkami i obdarowały 
własnoręcznie wykonanymi kwiatkami. Same też otrzymały prezent – Ksiądz Dy-
rektor podarował im grę, z której na pewno skorzystają podczas zajęć w świetlicy.

Sławomira Lewandowska

apel biblioteczny
18 października 2013

W piątek, 18 października, w szkolnej auli odbył się apel bibliotecz-
ny. Stało się już tradycją, że z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych 

w październiku bądź Dni Książki w maju prezentowane jest przedstawienie 
teatralne przygotowywane przez uczniów ZSK im. ks. J. Długosza pod kierun-
kiem opiekuna biblioteki szkolnej.

Obejrzano już adaptacje „Makbeta”, „Poskromienia złośnicy”, „Szóstej klep-
ki”, czy też autorskie przedstawienie obecnej klasy IIIa gimnazjum pt. „Nawoj-
ka, czyli kolejne śledztwo Holmesa”. Tym razem, z okazji Międzynarodowego 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych, zaprezentowano „Antygonę” – grecką tragedię 
Sofoklesa, a występujący w sztuce uczniowie zostali nagrodzeni przez ks. dyrek-
tora dr. Jacka Kędzierskiego za zasługi dla biblioteki Zespołu Szkół Katolickich 
im. ks. Jana Długosza we Włocławku dyplomami i drobnymi upominkami.

Bp Roman Andrzejewski, odnowiciel Długosza, znawca antyku, traktował kul-
turę antyczną jako „skarbiec mądrości ludzkiej, którą ubogaciło Słowo Wcielone”.

Antygona, tytułowa bohaterka 
tragedii, wbrew zakazom Kreona, 
pragnie godnie pochować ciało swo-
jego brata Polinika. I nam przyszło 
żyć w czasach relatywizmu moralnego 
i przesadnej poprawności politycznej, 
ale to my tworzymy te czasy, niech 
więc prawda, dobro i sprawiedliwość 
będą zawsze naszym priorytetem.

W spektaklu wystąpili: Antygona – Kinga Porębska – kl. IIIa gim., Ismena – 
Magdalena Stachowska – kl. IIIC LO, Kreon – Kamil Poniatowski – kl. IIIAB LO, 
Hajmon – Witold Słomkowski – kl. IIIAB LO, Strażnik – Jeremi Lewandowski 
– kl. IIIa gim., Eurydyka – Wiktoria Nowowiejska – kl. IC LO, Tebańscy Starcy: 
Adam Jaworski, Jakub Piotrowski, Michał Rzepka, Szymon Sikorski z kl. IIIa, 
Tyrezjaszowi głosu użyczył Przemek Chabiński z kl. IIIAB LO.

W przedstawieniu wykorzystano muzykę M. Lorenca z filmu „Różyczka” 
oraz ścieżkę dźwiękową z filmu „300”. Spektakl filmował Dominik Mistera 
z kl. IIIa gimnazjum, a fotografowała p. Aleksandra Madajczyk. Adaptacja 
sztuki i reżyseria – nauczyciel bibliotekarz – Sławomira Lewandowska.

wSPomnienie PoStaci BłogoSławionego
kSiĘdza Jerzego PoPiełuSzki

w 29. rocznicĘ mĘczeńSkieJ Śmierci
Rafał Kurzępa

obchody 29. rocznicy śmierci 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

18 października 2013

18 października o godzinie 17.00 na włocławskiej tamie rozpoczęły 
się uroczystości upamiętniające 29. rocznicę męczeńskiej śmierci 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy uczestnicy 
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obchodów udali się w uroczystej procesji do sanktuarium bł. ks. Jerzego, gdzie 
pod przewodnictwem pasterza diecezji włocławskiej ks. bpa Wiesława Meringa 
odprawiona została uroczysta Msza Święta. Homilię do zgromadzonych z całej 
Polski wiernych wygłosił prowincjał Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getse-
mani – opiekunów sanktuarium – o. Świerad M. Pettke CCG. Zespół Szkół Kato-
lickich reprezentował poczet sztandarowy wraz z opiekunem Rafałem Kurzępą. 

• • •

Anna Dominik

laureaci międzyszkolnego konkursu 
recytatorskiego „o księdzu Jerzym wierszem”

19 października 2013

W ramach obchodów 29. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki Gimnazjum nr 2 wraz z parafią Matki Bożej Fatimskiej 

zorganizowały po raz kolejny konkurs recytatorski „O księdzu Jerzym – wierszem”.
Uczniowie naszej szkoły wzięli w nim udział i znaleźli się na podium. Maciej 

Obuchowicz z klasy IIb gimnazjum zajął III miejsce, Paulina Sadowska – uczen-
nica klasy IC liceum wywalczyła III miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych, 
a Kacper Nowakowski z klasy IIB liceum otrzymał wyróżnienie. Zwycięzcom 
gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie ZSK oraz krzewienie 
kultury żywego słowa.

• • •

Bożena Sobierajska

konkurs plastyczny 
pt. „Portret bł. ks. Jerzego Popiełuszki”

23 października 2013

„Męczennicy są Kościołowi potrzebni, są świadkami, że miłość jest 
mocniejsza niż nienawiść. Są, jak napisał Jan Paweł II w encyklice 

Veritatis splendor, stróżami „granicy między dobrem i złem”. Niektórych zaś 

męczenników Bóg sobie wybiera, ażeby przez 
nich przypomnieć nam, że to On jest Panem 
całej ludzkiej historii. Ksiądz Jerzy Popiełusz-
ko był takim „stróżem granicy między dobrem 
a złem” w swoich czasach. Bronił jasnej gra-
nicy między prawdą a kłamstwem. Takiego 
patrona i stróża wartości także dzisiaj nam 
potrzeba. Niech nowy błogosławiony będzie 
orędownikiem wspierającym nas u Boga, kie-
dy troszczymy się o prawdę, przeciwstawiając 
się relatywizmowi i zakłamaniu”. Są to słowa 
Listu wielkopostnego abp. Kazimierza Nycza, 
który ogłosił przed beatyfikacją księdza Je-
rzego Popiełuszki. 

W związku z 29. rocznicą męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
w ZSK im. ks. J. Długosza wykonano okolicznościową wystawę w formie ga-
zetki poświęconej bł. ks. Jerzemu oraz został ogłoszony konkurs plastyczny 
pt. „Portret bł. ks. Jerzego Popiełuszki”. Konkurs skierowany był do młodzieży 
klas pierwszych gimnazjum. Technika oraz format wykonywanych prac były 
dowolne. Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych prac gimnazjalistów klas pierw-
szych. Komisja konkursowa, której przewodniczącym był ks. Łukasz Sztylka, 
a członkami przedstawiciele Sodalicji Mariańskiej: Piotr Mroczkowski, Mateusz 
Żychlewicz i Krzysztof Kamiński, dokonała wyboru nagrodzonych prac. 

Laureatkami konkursu zostały ogłoszone następujące uczennice: Patrycja 
Czarnecka z kl. Ib, Klaudia Skrzypińska z kl. Id i Wiktoria Głażewska z kl. Ic 
gimnazjum. Wyróżnienie otrzymała Marta Bernyś z kl. Ib gimnazjum.

• • •

Milena Lewandowska

Październikowa środa u długosza 
ze wspomnieniem o księdzu Jerzym

23 października 2013

W dniu, 23 października 2013, odbyło się kolejne cykliczne spotkanie 
z rodzicami, czyli środa u Długosza. Październikowe zebranie miało 

wyjątkowy charakter, gdyż w ZSK gościła siostra Barbara ze Zgromadzenia Sióstr 
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Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo z Warszawy, która w 1984 w Białymstoku 
ubierała do trumny Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszkę. S. Barbara 
dzieliła się świadectwem o bł. ks. Jerzym, a także o Cudownym Medaliku. Siostra 
jest autorką książki pt. W tle Cudownego Medalika. W ubiegły piątek uroczyście 
obchodziliśmy 29. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, dlatego relacja 
naocznego świadka i bezpośredniego uczestnika tragicznych wydarzeń z 1984 
roku wywarła na zgromadzonych w szkolnej auli ogromne wrażenie.

Podczas spotkania Ksiądz Dyrektor przedstawił skład Rady Rodziców.
Ostatnim punktem zebrania było spotkanie rodziców uczniów z klas trzecich 
gimnazjum z p. wicedyr. Urszulą Brykalską dotyczące procedur związanych 
z kwietniowym egzaminem. 

• • •

s. Katarzyna Spiżewska

„aby z tej śmierci wyrosło dobro”
23 października 2013

„Zło dobrem zwyciężaj” to tekst wyjęty z Pisma Świętego, z listu św. Paw-
ła do Rzymian, którym posługiwał się bardzo często Błogosławiony 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko. A my śpiewamy pieśni i modlimy się tym tekstem 
tak jak Ksiądz Jerzy. 

Jan Paweł II, zwracając się do Polaków, powiedział: „...ażeby z tej śmier-
ci wyrosło dobro, tak jak z Krzyża Zmartwychwstanie,” I wyrosło. Jesteśmy 
świadkami rodzenia się tego dobra.

Ksiądz Jerzy został beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. w Warszawie. W ko-
ściele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, gdzie pracował ks. Jerzy, powstało 
piękne muzeum. Tylu ludzi tam się gromadzi i prosi naszego Błogosławionego 
o wstawiennictwo w swoich potrzebach. Przy tamie włocławskiej powstaje coraz 
piękniejsze Sanktuarium Męczeństwa Błogosławionego Księdza Jerzego Popie-
łuszki. I wiele, wiele innych inicjatyw w całej Polsce. Również z całego świata 
dochodzą wiadomości o pomocy Księdza Jerzego w różnych trudnych sprawach.

Do Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza przyjechała z Warszawy 
skromna siostra Barbara ze zgromadzenia sióstr miłosierdzia, aby podzielić się 
swoim świadectwem o Błogosławionym Księdzu Jerzym, którego miała zaszczyt 
ubierać do trumny wraz z dwiema siostrami szarytkami. Rodzice, nauczycie-
le oraz młodzież mieli okazję wysłuchać tego świadectwa. Wszyscy słuchali 

z przejęciem słów s. Barbary o tragicznych chwilach tamtego czasu. Młodziutka 
wówczas przełożona wspólnoty białostockiej wraz z siostrami została poproszo-
na o oddanie ostatniej posługi Księdzu Jerzemu. Było to dla niej bardzo trudne 
doświadczenie, ale już wtedy wiedziała, że dotyka Świętego. Powiedziała między 
innymi: „.. jak oni mogli tak zbić tego słabego, chorowitego i świętego kapłana” 
oraz: „...modlitwa tych tłumów ludzi stojących na zewnątrz i modlących się, cze-
kających na trumnę z ciałem Księdza Jerzego musi przebić niebiosa”. I przebiła. 
Dziękujemy Ci, Księże Jerzy, za świadectwo Twojego życia i za Twoją śmierć, 
która naprawdę przynosi wielkie owoce i dobro na całym świecie. 

Wielką radością dla sióstr szarytek było to, że mogły się podzielić darem 
z nieba od samej Matki Bożej. Cała szkoła została obdarowana Cudownymi 
Medalikami, a Maryja poprzez ten mały cudowny znak będzie działała w ży-
ciu tych, którzy Jej ufają i noszą medalik, odmawiając krótką modlitwę, którą 
sama poleciła „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do 
ciebie uciekamy”. 

Dziękujemy Księdzu Dyrektorowi i całej społeczności ZSK za serdeczne 
i miłe przyjęcie.

Katarzyna Zarzecka

Świętość zwycięży!
apel wszystkich Świętych w długoszu

31 października 2013

„Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty”. To znamienne upomnienie 
dotyczące osobistej świętości, w Roku Wiary powinno szczególnie 

przynaglać do pracy nad sobą. Doskonałą okazją do zastanowienia się nad 
swoją kondycją świętości jest obchodzona w kościele uroczystość Wszystkich 
Świętych. Młodzież mieszkająca w internacie ZSK im. ks. Jana Długosza przy-
gotowała z tej okazji apel Wszystkich Świętych, na który zostali zaproszeni 
pozostali długoszacy.

Pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest p. Agnieszka Lasota-Staszak, wy-
chowawczyni internatu, która przygotowała scenariusz i dopracowała wszelkie 
szczegóły z młodzieżą.

Na początku pięcioro uczniów przebranych za postaci świętych, w strojach 
nawiązujących do epoki, z której pochodzili wybrani patronowie, zaprezento-

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Wydarzenia szkolne



140 141

wali ich życiorysy. Dzięki temu przypomnieliśmy sobie o Michale Archaniele, 
którego zaprezentował Jacek Walczak, o św. Łucji, za którą przebrała się Lidia 
Ciechalska, zobaczyliśmy też bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, w którego postać 
wcielił się Wiktor Szopa. Wśród przywołanych świętych pojawił się również 
św. Antoni i św. Franciszek. Za oprawę muzyczną odpowiadali licealiści: Joanna 
Nowakowska i Eryk Redmerski.

Prowadzący konferansjerkę Dobry Anioł, czyli Kinga Waszak, przypomniał, 
jakie w języku polskim funkcjonują przysłowia przywołujące imiona świętych, 
a następnie Kacper Nowakowski i Aleksander Brzustewicz, którzy wcielili się 
w role św. św. Antoniego i Franciszka, przeczytali krótkie ABC świętego, czyli 
co trzeba zrobić, aby zostać świętym.

Publiczność została też włączona do zabawy, bo następnym punktem był 
konkurs z nagrodami w postaci niewielkich aniołków. A polegał na tym, aby 
rozpoznać przedstawionego świętego.

Recytacja wiersza ks. Jana Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi” 
w wykonaniu Joanny Gawrońskiej i Kacpra Nowakowskiego przypomniała, 
że odchodzenie z tego świata jest udziałem każdego z nas, ale musimy mieć 
świadomość, że to odchodzenie w wymiarze chrześcijańskim powinno być ukie-
runkowane właśnie na świętość... Dlatego na zakończenie tego wyjątkowego 
apelu, przeprowadzonego z poczuciem humoru (bo przecież święci zawsze byli 
napełnieni radością, często słynęli też ze swego poczucia humoru) młodzież 
wspólnie odśpiewała piosenkę o tym, że każdy ma szansę zostać świętym... 
„Taki gruby, taki chudy... może świętym być!”

Mamy nadzieję, że zainicjowane wydarzenie znajdzie swą kontynuację 
w kolejnych latach w szkolnych murach ZSK.

Krzysztof Łodygowski

Historyczne mistrzostwo włocławka
31 października 2013

W dniu 31 pażdziernika 2013 roku na hali OSIR odbyły się Mistrzo-
stwa Włocławka w Unihokeju dziewcząt gimnazjum. Drużyna 

DŁUGOSZA awansowała do finału z grupy B. W finale zespół Długosza po 
dramatycznej walce wygrał z Gimnazjum nr14 w walce o miejsce I i II oraz 
wygrał z Gimnazjum nr 3. 

Ostatecznie zespół Długosza zajął I miejsce i zdobył tytuł Mistrzów Wło-
cławka 2013 oraz prawo do reprezentowania miasta Włocławek w półfinałach 
wojewódzkich. Jest to pierwsze Mistrzostwo Włocławka w historii szkoły 
w dyscyplinie unihokej!

Zespół Szkół Katolickich reprezentowały mistrzynie: Marta Markiewicz 
IIIb, Justyna Kaczorowska IIIa, Maria Szatkowska IIIa, Aleksandra Starzyńska 
IIIe, Monika Gawłowska IIIe, Marcjanna Stawecka IIId, Patrycja Gawlińska 
IIId, Oliwia Kwiecińska IIId, Alicja Majchrowicz IIId, Natalia Idzikiewicz IIId, 
Klaudia Bujalska IIId, Kinga Porębska IIIa. Trenerem zwycięskiej drużyny był 
Krzysztof Łodygowski.

Rafał Kurzępa

uroczystości upamiętniające aresztowanie 
bł. bp. michała kozala

7 listopada 2013

W czwartek, 7 listopada 2013, o godz. 18.00 we włocławskiej 
katedrze odbyły się uroczystości upamiętniające aresztowanie 

bł. bp. Michała Kozala, patrona Włocławka, księży z naszego miasta, alumnów 
Wyższego Seminarium Duchownego oraz nauczycieli i pracowników oświaty 
z włocławskich szkół, w tym z Długosza. Historia odnotowała, że na początku 
II wojny światowej, 7 listopada 1939 r., w późnych godzinach wieczornych 
nazistowscy okupanci zgromadzili aresztowanych przed gmachem semina-
rium, a następnie przeprowadzili do więzienia mieszczącego się u zbiegu ulic 
Wojska Polskiego i Kilińskiego. W miejscu tym obecnie znajduje się tablica 
upamiętniająca tamte wydarzenia. Wiadomo, że przedstawiciele ówczesnej 
elity miasta zostali wywiezieni do obozów zagłady, m.in. do Dachau, gdzie 
męczeńską śmiercią zginął bp Michał Kozal ogłoszony przez papieża Jana 
Pawła II błogosławionym. 

Uroczystościom upamiętniającym te tragiczne wydarzenia przewodniczył 
pasterz naszej diecezji – ks. bp Wiesław Mering. Kazanie do zgromadzonych 
wiernych wygłosił kustosz bazyliki katedralnej ks. prałat Radosław Nowacki. 
Po zakończonej Mszy Świętej uczestnicy obchodów udali się w uroczystej 
procesji śladami aresztowanych do miejsca byłego więzienia, gdzie po krótkiej 
modlitwie złożono wieńce oraz zapalono znicze.
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Zespół Szkół Katolickich reprezentował poczet sztandarowy wraz z opie-
kunem p. Rafałem Kurzępą.

Sławomira Lewandowska

„kto dziś upomni się o pamięć?”
występ zespołu Forteca

8 listopada 2013

Na ostatnich lekcjach w piątek, w przededniu Narodowego Święta 
Niepodległości, w auli Długosza odbyła się niezwykła lekcja historii. 

Gościliśmy zespół historyczno-patriotyczny FORTECA, który zaprezentował 
film „Ucieczka z piekła”, opowiadający o brawurowej ucieczce rotmistrza 
Witolda Pileckiego z obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Członkowie FOR-
TECY starali się jak najdokładniej odtworzyć w filmie trasę ucieczki. Wiele 
razy konfrontowali współczesne realia z „Raportem” Witolda Pileckiego oraz 
wspomnieniami Edwarda Ciesielskiego, nie jedli przez 36 godzin, przedzierali 
się nocą przez lasy, spali pod gołym niebem. Pokaz filmu poprzedził akustycz-
ny koncert zespołu, w którym usłyszeliśmy piosenki z nowej płyty „Kto dziś 
upomni się o pamięć?” i nie tylko.

W utworach przywołano obrońców Poczty Gdańskiej, Westerplatte, Lwowa, 
obrońców spod Wizny, a także Żołnierzy Wyklętych. Młodzież wraz z zespołem 
zaśpiewała „Szarą Piechotę”.

Marszałek Józef Piłsudski powiedział: „Naród, który nie szanuje swej prze-
szłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. 

Obecnością na spotkaniu z FOR-
TECĄ długoszacy udowodnili swoje 
zainteresowanie historią Ojczyzny. 
Wszak to od młodych ludzi zależy jej 
przyszłość, dlatego, jak na swojej stro-
nie internetowej nawołuje FORTECA: 
„Nie pozwólmy Zapomnieć, Nie po-
zwólmy Przekłamać, Nie pozwólmy 
Powtórzyć”. W kolejną rocznicę od-
zyskania niepodległości razem z ze-
społem FORTECA upomnieliśmy się 

o pamięć o polskich bohaterach – o tych, którzy oddali swe życie, walcząc 
o niezawisłość naszej Ojczyzny w 1918 r., a także w walce z okupantem hitle-
rowskim i sowieckim w czasie II wojny światowej. 

Mam nadzieję, że ta oryginalna lekcja historii w przededniu Święta Nie-
podległości wzmocni w długoszakach patriotyczną postawę oraz poczucie 
wspólnoty narodowej.

Milena Lewandowska

kolejny sukces młodego recytatora – 
zwycięstwo we włocławku

12 listopada 2013

Dziś, 12 listopada, w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej odbył 
się Konkurs Recytatorski dla Dzieci i Młodzieży „Wierszykarnia”. Mło-

dzież oceniali m.in. teatrolog Wiktoria Siedlecka – Dorosz i Jerzy Rochowiak, 
teatrolog i dramaturg. Repertuar obejmował dwa utwory poetyckie lub wiersz 
i fragment prozy. Wśród blisko 50 uczestników w dwóch kategoriach – szkoła 
podstawowa i gimnazjum, nasz uczeń – Konrad Weber kl. IIa – wywalczył 
główną nagrodę. Konrad recytował opowiadanie Sławomira Mrożka oraz 
jedną z ballad Adama Mickiewicza. Gratulujemy talentu i życzymy kolejnych 
sukcesów.

Natalia Dąbrowska, kl. IIB LO

uroczystość wręczenia dyplomów 
Stypendystom Prezesa rady ministrów

13 listopada 2013

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szko-
ły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa 

dojrzałości. Stypendysta to uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, 
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uzyskując przy tym najwyższą w da-
nej szkole średnią ocen lub wykazał 
szczególne uzdolnienia w co najmniej 
jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując 
w niej najwyższe wyniki. Kandyda-
tów do stypendium typuje Samorząd 
Uczniowski, zgodnie z trybem okre-
ślonym w Statucie Szkoły. Wnioski 
o przyznanie stypendium, wraz z uza-
sadnieniem, dyrektor szkoły przed-
stawia kuratorowi oświaty, który – 
za pośrednictwem Ministra Edukacji 
Narodowej – przedkłada je Prezesowi 
Rady Ministrów.

W środę, 13 listopada 2013 roku, odbyła się uroczystość wręczenia dy-
plomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014 
z rejonu toruńskiego oraz włocławskiego. W odpowiedzi na otrzymane za-
proszenie, wraz z moją wychowawczynią panią Magdaleną Bilską-Ciećwierz, 
udałam się do Torunia, gdzie w budynku Zespołu Szkół nr 14 mieszczącym 
się przy ul. Hallera 79 odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia stypendiów 
najlepszym licealistom. 

Na wstępie organizatorzy gali serdecznie przywitali przybyłych gości, wśród 
których był obecny Kujawsko-Pomorski Wicewojewoda Zbigniew Ostrowski 
oraz zastępca Prezydenta Miasta Torunia Ludwik Szuba, a następnie został 
odśpiewany hymn Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystość uświetnił swoją obec-
nością także chór oraz soliści, którzy zaprezentowali swoje umiejętności wo-
kalne. Kolejnym punktem programu było wręczenie dyplomów nagrodzonym 
stypendystom przez zaproszonych gości. W tym roku szkolnym to ja zostałam 
wyróżniona jako Stypendystka Prezesa Rady Ministrów, z czego jestem bardzo 
dumna. W trakcie uroczystości odznaczenia państwowe i resortowe oraz na-
grody Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty otrzymali również nauczyciele, 
którzy nie mogli ich odebrać w Dniu Edukacji Narodowej.

Pragnę wyrazić najszczersze podziękowania Dyrekcji Zespołu Szkół Kato-
lickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku oraz mojej wychowawczyni pani 
dr Magdalenie Bilskiej-Ciećwierz za umożliwienie mi udziału w tej wspaniałej 
uroczystości.

Bożena Sobierajska 

i koncert Pieśni Patriotycznej w długoszu
14 listopada 2013

11 listopada 2013 roku obchodziliśmy 95. Rocznicę Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. W ramach obchodów tej uroczystości zorga-

nizowano wystawę na korytarzu szkolnym, a w dniu 14 listopada br. odbył się 
I Koncert Pieśni Patriotycznej. 

Polska pieśń patriotyczna jest swoistym zapisem losu naszego narodu, 
szczególnym świadectwem historii Polski. Pieśni te znane są prawie wszystkim 
Polakom, bowiem głęboko zakorzenione są w tradycji rodzinnej.

I Koncert Pieśni Patriotycznej przebiegał według określonego regulaminu. 
Podczas godzin wychowawczych uczniowie klas gimnazjalnych prezentowali 
wylosowaną pieśń. W jury konkursu zasiadali: ks. Łukasz Sztylka – przewodni-
czący, p. Krzysztof Jabłoński – wiceprzewodniczący oraz uczeń kl. IIB LO Michał 
Pasik – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Jury oceniało wykonanie 
oraz zaangażowanie klasy podczas prezentowania utworu. Wzięto również pod 
uwagę ogólne wrażenie, jakie wykonawcy pieśni wywarli na oceniającym ich 
jury. Zwycięzców wyłoniono w trzech kategoriach. Spośród klas pierwszych 
gimnazjum za najbardziej rozśpiewaną jury uznało klasę Ib. W kategorii klas 
drugich najbardziej spodobał się występ klasy IIb, wśród klas trzecich zwyciężyła 
kl. IIIb. Wszystkim uczestnikom koncertu, a zwłaszcza młodzieży najbardziej 
uzdolnionej i rozśpiewanej w duchu patriotycznym należą się szczere gratulacje. 
Główna nagroda dla zwycięzców to możliwość wystąpienia z recitalem pieśni 
patriotycznych dla najmłodszych uczniów Długosza ze szkoły podstawowej. 

Krzysztof Łodygowski

Sukces strzelecki
20 listopada 2013

W ostatnim czasie w ramach obchodów Święta Niepodległości odbyły 
się Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego 

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Rywalizacja miała miejsce na strzelni-
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cy międzyszkolnej przy Zespole Szkół 
nr 4 we Włocławku. Uczennica na-
szej szkoły Marcelina Mroczkowska 
z kl. IIIC odnotowała w turnieju wielki 
sukces indywidualny, zajmując I miej-
sce w kategorii kobiet. Trenerem zwy-
ciężczyni był p. Krzysztof Łodygowski. 
Gratulujemy!

Katarzyna Zarzecka

Historyczne śpiewy dla księży emerytów
29 listopada 2013

W dniu 29 listopada o godz. 10.20 reprezentacja młodzieży Długosza 
odwiedziła księży emerytów mieszkających w Domu Dobrego Pasterza 

przy ul. Kościelnej we Włocławku. Już na samym początku bardzo serdecznie 
przywitał nas dyrektor domu ks. prał. Lech Król. Ochoczo podjęta przez naszą 
młodzież inicjatywa została z radością przyjęta przez Księdza Dyrektora, któremu 
dziękujemy za miłe przyjęcie. Gimnazjaliści pod batutą p. Małgorzaty Zacharek 
odśpiewali kilka pieśni patriotycznych, które wcześniej przygotowali na I Koncert 
Pieśni Patriotycznych, jaki odbył się w Długoszu. Były to: „Rota”, „Białe róże”, 
„Legiony”, „Piechota”, „Wojenko, wojenko”. Po występach uczniów głos zabrali 
księża, którzy niegdyś byli związani z Długoszem: ks. kan. J. Etynkowski, ks. prof. 
S. Olejnik, ks. kan. W. Łabiak, ks. kan. S. Spychalski i ks. kan. Z. Walczak. Po 
chwili wspomnień wszyscy ustawili się do pamiątkowej fotografii. Młodzież z ra-

dością przyjęła słowa podziękowania, łzy wzruszenia, a także słodkie upominki 
od ks. Lecha Króla jako dyrektora domu księży emerytów.

Najmłodsi długoszacy ze szkoły podstawowej postanowili, że przed święta-
mi Bożego Narodzenia znów odwiedzą mieszkańców Domu Dobrego Pasterza, 
aby wyśpiewać przygotowywane z wielkim zapałem kolędy... Musimy bowiem 
pamiętać o Księżach, którzy całe życie służyli wiernym posługą sakramentalną, 
pracując w Chrystusowym Kościele. Bóg zapłać!

Angelika Szumińska

uroczyste poświęcenie wieńców adwentowych 
w bazylice katedralnej

30 listopada 2013

W sobotę, 30 listopada, we 
włocławskiej katedrze od-

było się poświęcenie wieńców adwen-
towych. Miało ono miejsce podczas 
uroczystego nabożeństwa nieszporów, 
któremu przewodniczył Pasterz Die-
cezji, ks. bp Wiesław Alojzy Mering.

W wieczór poprzedzający I Nie-
dzielę Adwentu wierni przynoszą do 
kościoła wieniec zrobiony ze świerko-
wych lub jodłowych gałązek. Umiesz-
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czone są w nim cztery świece – często białe, ale niekiedy spotyka się kolory-
stycznie odpowiadające barwom szat liturgicznych na poszczególne niedziele 
„Czasu Oczekiwania”: trzy świece fioletowe i jedną różową. Ich światło sym-
bolizuje zbliżanie się do Jezusa Chrystusa – Światłości świata.

Przygotowane przez siebie wieńce przynieśli też uczniowie, nauczyciele 
i pracownicy Zespołu Szkół Katolickich. Wyrazem uczestnictwa długoszaków 
w nabożeństwie była także obecność pocztu sztandarowego ZSK.

ks. Andrzej Tomalak

dzielić się wiarą – wieczornica Lumen fidei
6 grudnia 2013

Wiara nie jest czymś, co można zamknąć w tzw. „prywatnej przestrze-
ni życia” ani zatrzymać tylko dla siebie. Wiarą trzeba żyć, trzeba 

o niej świadczyć, trzeba się nią dzielić. Przekonani o tym uczniowie Zespołu 
Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, podjęli inicjatywę 
przygotowania wieczornicy zatytułowanej Lumen fidei („Światło wiary”), na 
którą składały się ich własne świadectwa wiary. Mimo młodego wieku wielu 
z nich przeżyło doświadczenia, które nigdy nie stały się udziałem dorosłych. 
Jednak te doświadczenia, jak sami mówili, sprawiły, że odkryli w swoim życiu 
bliskość i działanie Boga, który jest naszym najlepszym Ojcem i jako taki nie 
zawsze daje nam wszystko, o co Go poprosimy. Czyni to nie dlatego, jakoby 
nam czegoś żałował, ale dlatego, że chce nam dać tylko to, co jest dla nas 
naprawdę dobre i potrzebne. Zebrani w szkolnej auli uczniowie i nauczyciele 
z zapartym tchem wsłuchiwali się w głębokie przemyślenia swoich rówie-
śników czy uczniów. „Tego było mi potrzeba”. – powiedział ze wzruszeniem 
jeden z widzów po zakończeniu wieczornicy. Natomiast uczniowie, którzy 
odważyli się wygłosić świadectwo własnego życia, własnej wiary, nierzadko 
zagubienia i poszukiwania Boga, pytani, skąd taka inicjatywa, stwierdzili, że 
dziś młodzież często poszukuje autorytetów nie wśród starszych, ale wśród 
swoich rówieśników. Dlatego postanowili podzielić się swoim doświadczeniem 
wiary, doświadczeniem poszukiwania Boga, aby koledzy i koleżanki mogli od-
kryć Go w swoim życiu i pokochać na nowo. Miejmy nadzieję, że to dzielenie 
się doświadczeniem Boga we własnym życiu pobudzi innych do refleksji nad 
własnym życiem i wiarą.

Wiktoria Konopka, Weronika Modrzejewska, kl. IIIB

wycieczka szkolna do niemiec
8 grudnia 2013

W dniach 5–7 grudnia 2013 r. odbyła się wycieczka szkolna do Nie-
miec, w której uczestniczyli zarówno uczniowie gimnazjum, jak 

i liceum. Towarzyszyli nam nauczyciele: p. Anna Waśkiewicz, p. Aneta Jabłońska, 
p. Andrzej Przybylski i p. Rafał Kurzępa oraz organizator wycieczki – p. Janusz 
Gajewski. Celem podróży było zwiedzanie Berlina, Poczdamu i kilkugodzinny 
pobyt na Tropical Island.

Ponieważ program był napięty, musieliśmy wyruszyć o 5.00 rano. Przejazd 
do Berlina przebiegł szybko i sprawnie. Pierwszą atrakcją było zaznajomienie się 
z przedświątecznym klimatem Berlina i zakupy na jednym z Weinachtsmarktów. 
Następnie udaliśmy się na Wyspę Muzealną – najważniejszym obiektem przez 
nas zwiedzonym było Muzeum Pergamonu, w którym znajduje się m.in. Brama 
Isztar z Babilonu. Ulicą Unter den Linden dotarliśmy do jednego z symboli Berlina, 
czyli Bramy Brandenburskiej. Oprócz wizytówek stolicy mieliśmy okazję przyjrzeć 
się nowoczesnej architekturze Berlina, także Pomnikowi Holocaustu i Placowi 
Poczdamskiemu. Jednym z ostatnich odwiedzonych przez nas tego dnia miejsc 
był Reichstag. Niestety, pod koniec dnia pogoda przestała dopisywać, lecz mimo 
to udaliśmy się na wieczorny spacer ulicami miasta aż pod pałac Charlottenburg.

Następnego dnia po śniadaniu otrzymaliśmy wiadomość o silnym wietrze 
i intensywnych opadach. Mimo to udaliśmy się do Poczdamu. W planach było 
zwiedzanie kompleksu pałacowo-zamkowego Sans Souci. Pogoda pokrzyżowała 
nasze plany. Udało nam się jednak zobaczyć część ogrodów z grobem Fryderyka 
Wielkiego – postaci niezwykle zasłużonej dla historii Niemiec.

Ostatnim punktem wycieczki był wypoczynek w Tropical Island. Jest to 
wielki, zamknięty kompleks z dwoma basenami i lasem tropikalnym. Było to 
miłe zakończenie wyjazdu i przyjemny relaks po trudach podróży.

Podróż przez Niemcy do Polski przebiegła, mimo niepogody, niezwykle 
sprawnie. Problemy zaczęły po przekroczeniu granicy. Liczne utrudnienia dro-
gowe i niesprzyjające warunki pogodowe sprawiły, że otrzymaliśmy bonusowy 
dzień wycieczki. Jak można się było spodziewać, Długosz bezpiecznie dotarł 
do Włocławka (nota bene pod eskortą policji). Z pewnością każdy uczestnik 
na długo zapamięta tę wycieczkę.

W imieniu swoim i pozostałych uczestników dziękujemy nauczycielom 
i organizatorowi za miło spędzony czas. Wycieczka była bardzo ciekawa, po-
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znaliśmy wiele interesujących miejsc, spotkaliśmy wyjątkowych ludzi. Mimo 
trudów podróży zapamiętamy ten wyjazd jako niezwykle cenne doświadczenie 
i ciekawą alternatywę dla szkolnych lekcji. Jeszcze raz wszystkim dziękujemy 
za trud włożony w organizację tej wycieczki.

Wyjazd był możliwy dzięki współpracy z fundacją „Solidarna Wieś”, która 
przeznaczyła znaczne środki finansowe z Nagrody im. ks. Biskupa Romana 
Andrzejewskiego na rzecz uczniów naszej szkoły.

Natalia Mierzwicka, kl. Ia

konkurs „Jesienne depresje-impresje” rozstrzygnięty
natalia mierzwicka z kl. ia nagrodzona

12 grudnia 2013

Dnia 12 grudnia 2013 roku miałam okazję uczestniczyć w podsumowa-
niu szóstej edycji Konkursu Literackiego „Jesienne depresje-impresje”. 

Konkurs organizowany był przez Gimnazjum nr 4, gdzie też odbyła się uroczysta 
gala. Nagrody przyznawane były w trzech kategoriach: opowiadanie, wiersz 
oraz prezentacja multimedialna. Na konkurs nadesłano ponad czterdzieści 
prac. Podczas gali odczytano wyróżnione wiersze. Wszystkie były wspaniałe, 
idealnie oddawały tematykę jesiennej zadumy i nostalgii.

Jury przyznało mi III miejsce w kategorii wiersz. Jest to dla mnie ogromne 
wyróżnienie. Zachęcam do brania udziału w tego typu konkursach, można wtedy 
sprawdzić swoje poetyckie lub literackie zdolności i świetnie się przy tym bawić. 
Dziękuję p. Lidii Wiśniewskiej, że namówiła mnie do udziału w tym konkursie.

Poniżej zamieszczam moje wiersze:

* * *

Idziesz... szelest liści,
liści kolorowych po stopami...
Czujesz? Upadła.
Twoje czoło zmoczyła kropla.
Z gęstej mgły się zrodziła... przysiadła na chwilę na pajęczej nici...
teraz przeszywa mnie moc jej chłodu...
Myślisz... Skąd ona?
Może z mieniących się drzew... może z szarego nieba...

Patrzysz. Tam klucz... jak strzała twojej duszy... klucz dzikich gęsi.
Pytasz: dokąd lecą?
Czy tam, gdzie rwie się serce...
kołyszą się, są takie wolne...
może zniewolone?...
wygnane przez nadchodzącą zimę...
lecą, czy uciekają...
Zamykasz oczy... szum wiatru... szelest liści... idziesz...

* * *

cicho
siedzę i patrzę
smutno
patrzę i widzę
ponuro
widzę i myślę
szaro
myślę i tworzę
pusto
kreślę i wymazuję
obraz
kolejna jesień
barometr mojego życia

* * *

Jesień pada deszczem
Uśmiech zacierają łzy

Jesień zamglona
Oczy smutne

Jesień w wietrze
Gonitwa myśli

Jesień rodząca
Owoc radości kiełkuje

Jesień kolorowa
Życie jest piękne
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Angelika Szumińska

„czarodziejski flet”
14 grudnia 2013

W piątek wieczorem trzydziestotrzyosobowa grupa młodzieży z klas 
IA, IB, IC, IIA i IIC liceum, pod opieką p. Joanny Karwowskiej 

i Angeliki Szumińskiej, udała się do Bydgoszczy na operę Wolfganga Ama-
deusza Mozarta pt. „Czarodziejski flet”. Oprócz możliwości usłyszenia prze-
pięknej muzyki w wykonaniu orkiestry Opery Nova oraz cudownego śpiewu, 
była okazja uświadomienia sobie, co w życiu jest ważne. „Czarodziejski 
flet” bowiem to historia o potrzebie przyjaźni i pragnieniu miłości. To także 
opowieść o tym, że w życiu trzeba się trochę natrudzić, by osiągnąć zamie-
rzony cel.

Z całą pewnością wieczór w operze dostarczył niezapomnianych przeżyć.
Z jakimi wrażeniami opuścili gmach Opery Nova uczniowie? Oto relacja 

jednego z uczestników wyprawy – Wojciecha Kraszewskiego z klasy IIA: 
„W tym tygodniu miałem okazję spędzić piątkowy wieczór w trochę inny 
sposób niż zazwyczaj. Udział w dwuaktowej operze pt. «Czarodziejski flet» 
sprawił mi niezwykłą radość. Niebiańska muzyka, skomponowana przez 
Mozarta, w wykonaniu orkiestry pod batutą Macieja Figasa robiła pioru-
nujące wrażenie. Mnie najbardziej oczarowała aria Królowej Nocy, w wy-
konaniu Joanny Moskowicz. Również libretto, stworzone przez Emanuela 
Schikandera, śmiało można nazwać arcydziełem. Cała historia może być 
interpretowana na dwa sposoby: prosto i naiwnie-jako fantastyczna sztuka, 
w której jest i powaga, i żart albo jako filozoficzna przypowieść, której głębszy 
sens został z rozmysłem ukryty, aby wtajemniczony widz wyszedł z opery 
pobudzony do rozmyślań o tym, co dobre i złe, czym jest prawda, na czym 
polega wybór, czym jest spełnienie, a czym cierpienie i ból. Warto wspomnieć 
także o pięknym pejzażu, który przypominał zaczarowany las, uderzające 
błyskawice lub rozgwieżdżone niebo. Całe widowisko zostało nagrodzone 
bardzo długą owacją zgromadzonej widowni. Czekam z niecierpliwością na 
kolejną możliwość udziału w podobnym wydarzeniu. W międzyczasie zajmę 
się poszukiwaniem swojej Papaginy”.

z działalnoŚci cHarytatywneJ
Świetlicy SzkolneJ, wolontariatu 

i SPołecznoŚci długoSza 
Przed BoŻym narodzeniem

Agnieszka Lasota-Staszak

Xii świąteczna akcja charytatywna 
„Pamiętamy o tobie – Święty mikołaj i ja”

4–17 grudnia 2013

Trwają przygotowania do XII świątecznej akcji charytatywnej „Pamiętamy 
o Tobie – Święty Mikołaj i ja”. Celem tego przedsięwzięcia jest zakup 

prezentów świątecznych dla podopiecznych domów dziecka z Włocławka, 
Lubienia i Brzezia. 

Każdy może zostać Pomocnikiem Św. Mikołaja. Na prezenty czeka 220 dzieci 
z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch”, Centrum Opieki nad Dziec-
kiem, Ośrodka Wychowawczego Sióstr Orionistek, Domu Dziecka „Paulinka”, 
Domu Dziecka „Caritas” oraz Domu Dziecka w Lubieniu i Wielofunkcyjnej 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu.

Patronat honorowy nad akcją objęli: Biskup Włocławski Wiesław Alojzy 
Mering, Prezydent Miasta Włocławka Andrzej Pałucki i Starosta Włocławski 
Kazimierz Kaca. Finałem akcji będą koncerty dla Pomocników Świętego Mi-
kołaja 17 grudnia w Sali WSHE.

Wzorem lat ubiegłych w akcję włączyła się również nasza szkoła – inter-
nat we współpracy ze szkolną świetlicą. Wychowankowie internatu, zbierając 
pieniądze we własnym gronie, zgromadzili już sumę, która wystarczy na dwie 
paczki.

Słodki dzień na rzecz akcji „Pamiętamy o tobie – Święty mikołaj i Ja”
W dniu 9 grudnia 2013 r. w poniedziałek, wychowankowie internatu, 

członkowie Internackiego Klubu Wolontariusza sprzedawali w szkole w czasie 
przerw ciasta własnego wyrobu. Dochód przeznaczony jest na rzecz akcji „Pa-
miętamy o Tobie – Święty Mikołaj i Ja”, czyli na zakup świątecznych prezen-
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tów dla dzieci z włocławskich i okolicznych domów dziecka. Akcja przebiegła 
pomyślnie i z pomocą wychowanków internatu nie został ani jeden kawałek 
ciasta. Wychowankowie internatu jak zwykle nie zawiedli i składali hojne datki. 
Także uczniowie i nauczyciele szkoły bardzo chętnie włączyli się w naszą ak-
cję, za co z serca dziękujemy w imieniu własnym, a nade wszystko w imieniu 
dzieci... Łącznie udało się nam zebrać 255 zł.

Finał Xii akcji charytatywnej „Pamiętamy o tobie – Święty mikołaj i Ja”
Dnia 17 grudnia 2013 roku odbył się finał akcji charytatywnej „Pamiętamy 

o Tobie – Święty Mikołaj i Ja”. Wszyscy pomocnicy Świętego Mikołaja zgroma-
dzili się w auli WSHE na świątecznym koncercie. Gośćmi koncertu był m.in. 
prezydent miasta Anrzej Pałucki. Honorowy patronat nad akcją sprawował 
biskup ordynariusz Wiesław Alojzy Mering.

Nasza szkoła po raz kolejny już wsparła tę akcję dzięki wychowankom 
internatu, którzy uzbierali kwotę 500 zł. Kwota ta pozwoli na zakup pięciu 
prezentów dla dzieci z włocławskich i okolicznych domów dziecka. Na twa-
rzach tych dzieci dzięki nam pojawi się uśmiech i spełnią się ich świąteczne 
marzenia.

• • •

Bożena Sobierajska

Szlachetna Paczka już w wybranej 
potrzebującej rodzinie

6 grudnia 2013

Przedstawiciele uczniów gimnazjum ZSK im. ks. Jana Długosza: Mateusz 
Żychlewicz kl. IIe, Krzysztof Kamiński kl. IIe, Julia Fryżewska kl. Ib, 

Daria Skotnicka i Justyna Brewczyńska z kl. IIIc wraz z opiekunami p. Boże-
ną Sobierajską, p. Krzysztofem Jabłońskim oraz p. Agnieszką Sałatą w dniu 
6 grudnia 2013 roku w godzinach popołudniowych, pokonując trudną podróż 
w zamieci i zawiei śnieżnej, obdarowali Szlachetną Paczką wybraną Rodzinę.

Przygotowana z darów serca przez naszą społeczność szkolną z ks. dyrekto-
rem Jackiem Kędzierskim na czele, trafiła do potrzebującej Rodziny składającej 
się z trójki dzieci i rodziców. Trudne warunki materialne obdarowanej Rodziny, 
można powiedzieć bieda, co mogliśmy zobaczyć na własne oczy, była dla naszej 

delegacji szkołą życia. Uświadomiła 
nam, że warto pomagać w imię tak 
szlachetnego celu.

Niech radość, która promieniała od obdarowanych, będzie podziękowa-
niem dla wszystkich darczyńców i spowoduje jeszcze większą spontaniczność 
w dzieleniu się dobrem w Szlachetnej Paczce’2014.

Podziękowanie od Stowarzyszenia wioSna
Ksiądz Dyrektor Jacek Kędzierski wraz z całą społecznością szkolną Zespołu 

Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza otrzymał w dniu 18 grudnia 2013 r. 
podziękowanie od Stowarzyszenia WIOSNA za zaangażowanie w akcję Szla-
chetna Paczka.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Wydarzenia szkolne

Przygotowanie paczek: p. Bożena Sobierajska i uczestnicy akcji Szlachetna Paczka

Adam Pałucki, Filip Janiak, Oliwia Świerczyńska, 
Wiktoria Budzeniusz, Katarzyna Chruściel, Alan 
Kędzierski, Anna Krzaczkowska
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Violetta Gołdobin

Świąteczne życzenia dla podopiecznych 
domu Pomocy Społecznej

13 grudnia 2013

Uczniowie naszej szkoły w ramach zajęć świetlicowych przygotowali ponad 
70 kartek świątecznych – podarunków dla Drogich Seniorów, podopiecz-

nych Domu Pomocy Społecznej we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej. Kartki 
z życzeniami na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia dotarły do adresatów 
6 grudnia – zostały bowiem, drogą pocztową, wysłane Szanownym Seniorom. 

Mamy nadzieję, że kartki, które uczniowie przygotowali, przyniosą im 
radość i będą mile wspominane przez naszych Drogich Seniorów.

• • •

Małgorzata Ryszewska, Milena Witkowska

Świąteczna akcja kolędowania
18 grudnia 2013

W dniu 18 grudnia młodzież 
z internatu i świetlicy szkol-

nej wybrała się do Domu Małego Dziec-
ka we Włocławku przy ul. Sielskiej. 
Celem wizyty było zaprezentowanie 
podopiecznym placówki koncertu ko-
lęd w wykonaniu naszych uczniów. 
Dodatkowo przekazaliśmy zebrane 
dary w związku z organizacją charyta-
tywną „Pielucha dla Malucha”. Podsu-
mowaniem spotkania było wręczenie 

drobnych świątecznych upominków. Wzruszeń i uśmiechu nie brakowało. Ten 
świąteczny okres jest bardzo dobrą okazją do dzielenia się z innymi, zarówno 
materialnie jak i duchowo. Spotkanie na długo pozostanie w naszej pamięci.

Adam Piasecki, kl. Ie

na piastowskim szlaku
19 grudnia 2013

W dniu 19 grudnia 2013 r. 
klasy Id i Ie gimnazjum 

pod opieką p. Anny Baranowskiej, 
p. Anety Pawłowskiej i p. Jolanty No-
wak uczestniczyły w wycieczce do 
Gniezna. Pierwszym etapem naszej 
wycieczki było Wzgórze Lecha, na któ-
rym obejrzeliśmy pomnik Bolesława 
Chrobrego. Kolejnym zabytkiem, który 
zwiedziliśmy na naszym piastowskim 
szlaku była Archikatedra Gnieźnieńska, po której oprowadził nas przewodnik. 
Zobaczyliśmy w niej m.in. srebrny relikwiarz św. Wojciecha oraz dwa gotyckie 
portale. Wysłuchaliśmy też opowieści o Drzwiach Gnieźnieńskich, na których, 
jak w księdze zapisano historię życia św. Wojciecha. Kolejnym etapem naszej 
wycieczki było Muzeum Początków Państwa Polskiego, w którym obejrzeliśmy 
projekcję filmu na temat początków powstania państwa polskiego i chrześci-
jaństwa na ziemiach polskich. Ostatnim etapem wycieczki był zakład produkcji 
bombek, w którym zostaliśmy zapoznani ze wszystkimi etapami ich powstawania. 
W pierwszym etapie „dmuchanie szkła” zobaczyliśmy podgrzewanie szklanych 
rur, by z przygotowanych porcji szkła wydmuchać kule, z których powstaną 
piękne ozdoby choinkowe. Podczas drugiego etapu „srebrzenie” obserwowaliśmy, 
jak w wyniku odpowiedniej reakcji chemicznej srebrzy się kule od środka, gdzie 
bombka uzyskuje podkład potrzebny do dalszych etapów dekoracji. W trzecim 
etapie „lakiernia” podpatrzyliśmy, jak kulki nabierają pięknych barw i jak na-
nosi się na nie farby, które nadają im unikalnego wyglądu. W ostatnim etapie 
„dekorowanie” oglądaliśmy wykwalifikowany zespół dekoratorów, który nadaje 
bombkom wyjątkowy wygląd. Najbardziej podobał nam się sklepik, w którym 
przedstawiono dużą różnorodność szklanych ozdób. Wszyscy uczestnicy wycieczki 
zakupili bombki imienne lub bombki z zamówioną wcześniej dedykacją, które 
z pewnością będą stanowić piękne świąteczne upominki. To był wyjątkowo udany 
dzień, co potwierdzają zgodnie zadowoleni uczestnicy wycieczki.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Wydarzenia szkolne
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czaS kolĘdowania w długoSzu
Milena Lewandowska

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy”
20 grudnia 2013

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, jeden dzień, w którym gasną wszelkie spory

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.

Po raz kolejny mogliśmy się dziś zebrać w gmachu Długosza, aby wspólnie 
cieszyć się Świętami Bożego Narodzenia, aby w atmosferze wzajemnej 

życzliwości i rodzinnego ciepła złożyć sobie życzenia i przełamać się opłatkiem.
„Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem”. 
Ten uroczysty dzień rozpoczęliśmy Mszą Świętą koncelebrowaną przez na-

szych kapłanów: ks. dyr. Jacka Kędzierskiego, ks. Łukasza Sztylkę i ks. Andrzeja 
Tomalaka. Następnie udaliśmy się do świetlicy szkolnej, gdzie po wspólnym 
kolędowaniu i wysłuchaniu fragmentu Pisma Świętego przyszedł czas na życze-
nia i opłatek. Kolejnym elementem wigilijnego spotkania był uroczysty obiad.

Atmosfera rodzinnych świąt udzieliła się naszym uczniom, którzy przygoto-
wali pod opieką swoich wychowawców prawdziwe wieczerze wigilijne – było 
12 potraw, były kolędy, prezenty, a nawet św. Mikołaj, który bardzo chętnie 
pozował do zdjęć.

Uczniowie pod opieką p. Anny Dominik przygotowali świąteczne przedsta-
wienie, którego bohaterowie (postaci ze znanych bajek) pokonali zło i wspólnie 
cieszyli się Bożym Narodzeniem. Tryumf dobra pokrzepił nasze serca i stał się 
impulsem do wspólnego kolędowania.

Święta dla chrześcijan to piękne chwile, które przepełniają serca miłością, 
nadzieją a także wiarą w drugiego człowieka.

Niebo – ziemi, niebu – ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
Drzewa – ptakom, ptaki – drzewom
W niebie wiatry – płatkom śniegu.

• • •

Milena Lewandowska

„kolędujmy!”, czyli o orszaku trzech króli
6 stycznia 2014

Szóstego stycznia w Kościele katolickim obchodzimy Święto Objawienia 
Pańskiego. Stąd inicjatywa Orszaku Trzech Króli, który w tym roku 

przeszedł ulicami Włocławka po raz trzeci. Przygotowują go rożne wspólnoty 
z naszego miasta. Do współorganizowania Orszaku włączył się ZSK im. ks. Jana 
Długosza, za co odpowiedzialni byli panowie Andrzej Gołębieski i Rafał Ku-
rzępa. Organizacji tego przedsięwzięcia podjęły się również szkoły z Warzą-
chewki i Modzerowa zrzeszone w Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich. 
Całą inicjatywę jak co roku wspierały włocławskie parafie, wspólnoty, szkoły 
oraz oczywiście mieszkańcy Włocławka, którzy przyłączali się do uroczystego 
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Uroczysta Msza Święta z udziałem uczniów, nauczycieli 
i pracowników szkoły

P. wicedyrektor Katarzyna Zarzecka, ks. Andrzej Tomalak, 
p. Andrzej Gołębieski, p. Arkadiusz Różański, p. Józef 
Nowak, p. Jakub Kostrzewski

Harcerze przekazują ks. dyrektorowi Betlejemskie 
Światło Pokoju

P. Marcin Ziółkowski, ks. Andrzej Tomalak, p. Agata 
Nawrocka, p. Ewa Bieniek, p. Paulina Tokarska, 
p. Paulina Gajewska
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przemarszu ulicami naszego miasta. Honoro-
wy patronat nad uroczystością objął JE ks. 

bp Wiesław Alojzy Mering – ordynariusz 
diecezji włocławskiej.

Orszak Trzech Króli, nazywany 
największymi ulicznymi jasełkami na 
świecie, odbył się w tym roku aż w 186 
miejscowościach i to nie tylko w Polsce, 

ale w innych krajach Europy i na innych 
kontynentach. Hasło tegorocznej edycji: 

„Kolędujmy!” to zaproszenie i wezwanie do 
wspólnego, radosnego śpiewania kolęd i staro-

polskiego kolędowania. Wszyscy uczestnicy Orszaku 
otrzymali od organizatorów papierowe korony i śpiewniki, a także milion na-
klejek z logo Orszaku przedstawiających Trzech Mędrców ze Wschodu.

Włocławski pochód wyruszył punktualnie o godz. 11.00 sprzed Urzędu 
Miasta przy Zielonym Rynku. Wszyscy podążaliśmy za Gwiazdą Betlejemską do 
Dzieciątka Jezus, Maryi i Józefa, a prowadzili nas Trzej Królowie i ich barwne 
orszaki. Trasa wiodła kolejno ulicami Bojańczyka, Warszawską, dalej przez 
plac Wolności, ulicę Brzeską, aż do katedry włocławskiej, gdzie o godz. 12.30 
odbyło się zwieńczenie całej uroczystości – Msza Święta pod przewodnictwem 
JE Księdza Biskupa Wiesława Meringa.

W trakcie przejścia Orszaku zatrzymaliśmy się przy następujących stacjach:
Scena 1: Zawiązanie wspólnoty, przedstawienie postaci bł. bp. Michała Kozala.
Scena 2: Błogosławiony Jan Paweł II zachęca do pójścia za Gwiazdą 

Betlejemską.
Scena 3: Wraz ze św. Franciszkiem oddajemy po-

kłon Dzieciątku Jezus w stajence.
Scena 4: Przybycie do bazyliki katedralnej.
W tym niezwykłym tłumie podążającym 

do bazyliki katedralnej, wśród uczniów, 
nauczycieli, rodziców znalazły się rów-
nież małe dzieci przebrane za anioł-
ki i pastuszków. Uczestnicy pochodu, 
śladem ewangelicznych Mędrców ze 
Wschodu i pokoleń ludzi poszukujących 
Boga, podjęli wędrówkę do duchowego 
Betlejem, by spotkać narodzonego Syna 
Bożego, który dla naszego zbawienia stał się 

człowiekiem. Orszak Trzech Króli to piękna, 
chrześcijańska inicjatywa! Mam nadzieję, że 
udział w pochodzie umocnił wierzących, 
dodał im odwagi w wyznawaniu wiary, 
przyciągnął do Chrystusa tych, którzy 
Go jeszcze nie znają, pomógł odnaleźć 
się ludziom zagubionym duchowo i po-
szukującym sensu własnej egzystencji.

Tradycja organizowania Orszaku 
Trzech Króli we Włocławku na trwałe 
wpisuje się w świętowanie Objawienia Pań-
skiego, które od kilku lat, tzn. od 2011 r., kiedy 
weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks pracy, 
stało się znów, po wielu latach, świętem państwowym i dniem wolnym od pracy. 

Sławomira Lewandowska

„wici” – przedwojenne pismo długoszaków 
wzbogaciło kolekcję szkolnych pamiątek

10 stycznia 2014

Długoszanka – Katarzyna Jurewicz z kl. Ia gimnazjum, a jednocześnie 
prawnuczka absolwentów naszej szkoły, przekazała nam dwa orygi-

nalne numery wydawanego przed wojną pisma pt. „WICI – pismo uczniowskie 
Gimnazjum hum. im. ks. Jana Długosza w Włocławku”.

Stopka redakcyjna mówi nam, że Kuratorem pisma był prof. Mieczysław 
Zytner, a w skład Komitetu redakcyjnego wchodzili w imieniu samorządów 
klasowych uczniowie: Jerzy Rozwadowski (kl. 8), Al. i M. Czerwiński (kl. 7), 
Czesław Kołaczyński (kl. 6), Jerzy Pietrkiewicz (kl. 5) i W. Zapędowski (kl. 4).

Wydawcą było Gimnazjum im. J. Długosza we Włocławku, a pismo wy-
drukowała Drukarnia Diecezjalna Włocławek, Brzeska 4. Numer wcześniejszy 
opatrzony jest napisem: Nr 1(4) Rok II. Wrzesień – Listopad 1930 r., co wskazuje 
na istnienie wcześniejszych trzech numerów tego wydawnictwa. Kolejny przy-
niesiony przez Kasię egzemplarz to: Nr 1(5) Rok III. Styczeń – Marzec 1931 r. 
Cyfra 5 w nawiasie sugeruje, że jest on kolejnym numerem, który Szkoła wydała, 
mimo więc wymienionych nazw miesięcy, pismo nie jest dwumiesięcznikiem.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Wydarzenia szkolne
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Treść pisma podzielona została na dwie części: Część I. Życie szkoły, która jest 
kroniką szkolnych wydarzeń. Są tu między innymi sprawozdania z wycieczek, 
uroczystości, jak np. Uroczyste poświęcenie internatu. Część II. Zawiera uczniow-
ską twórczość. Znajdujemy tu opowiadania, eseje, recenzje oraz wiersze, między 
innymi, ucznia kl. 5. Jerzego Pietrkiewicza, autora słów obecnego hymnu Szkoły.

Moją uwagę przyciągnęła Odezwa, w której Dyrekcja i Zarząd Towarzystwa 
Przyjaciół Młodzieży Gimnazjum im. J. Długosza we Włocławku zwracają się 
do osób życzliwych o pomoc w odtworzeniu szkolnej biblioteki, zachęcając do 
przekazywania książek bądź pieniędzy na ich zakup. W odezwie wymieniono 
liczne grono autorów, zarówno polskich jak i zagranicznych, których twórczość 
jest odpowiednia i wskazana dla uczniów gimnazjum.

Dziś nasza biblioteka dysponuje ponad dziewięciotysięcznym zbiorem książek, 
a wśród nich książkami niemal wszystkich wymienionych w odezwie autorów.

W świetnie rozwijającym się Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długo-
sza kontynuujemy przedwojenną tradycję wydawania szkolnych „Roczników”, 
może warto również wskrzesić uczniowskie pismo „WICI”...

Składamy serdeczne podziękowania Babci i Dziadkowi naszej uczennicy 
Kasi Jurewicz, którzy nie zawahali się oddać rodzinnych pamiątek dla wzbo-
gacenia długoszańskich archiwaliów.

Jednocześnie apelujemy do osób posiadających podobne skarby (być może 
brakujące numery „WICI”), by podzielili się nimi z „Długoszem”.

s. Maria Kowalik

Sukces długoszaków w ogólnopolskim konkursie edi 
„Biblia i Przypowieści Biblijne”

10 stycznia 2014

29 listopada 2013 r. po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły z kla-
sy 4 SP i gimnazjum wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie 

Przedmiotowym EDI zatytułowanym: „Biblia i Przypowieści Biblijne”. Celem 
konkursu było pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego wśród 
dzieci i młodzieży szkolnej. Z klasy 4 szkoły podstawowej w konkursie wzięło 
udział pięcioro uczniów, zaś z klas I–III gimnazjum do konkursu przystąpiło 
37 osób. Z terenu całej Polski w konkursie udział wzięło 3014 uczniów z klas 
IV–VI szkół podstawowych oraz 1551 uczniów z klas I–III gimnazjów.

Długoszacy przygotowywali się do tak ważnych eliminacji z ogromnym 
zapałem i zaangażowaniem. Zaowocowało to wysokimi wynikami na szczeblu 
ogólnopolskim. Do grupy wyróżnionych uczestników zakwalifikował się Piotr 
Mroczkowski z kl. IIe gimnazjum, który zajął 8. miejsce, zdobywając 220 punk-
tów oraz Kinga Porębska z kl. IIIa gimnazjum, która wywalczyła 10. miejsce, 
otrzymując 216 punktów. Na podkreślenie zasługuje sukces Leny Chmielew-
skiej z klasy IIb gimnazjum. Znalazła się ona w grupie laureatów, uzyskując 
najwyższe spośród naszych uczniów się 5. miejsce w Polsce. Lena wywalczyła 
226 punktów na 234 maksymalnie zdobytych. Gratulujemy!

Spośród najmłodszych uczestników najlepszy wynik w szkole w swojej 
grupie wiekowej zdobył Feliks Suski z klasy 4 SP. Zdobył on 21. miejsce w kra-
ju. Felkowi udało się rozwiązać test na 196 punktów na 236 możliwych do 
zdobycia. To również bardzo wysoki wynik!

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy uznania za udział. 
Z pewnością osiągnięcia długoszaków zmobilizują innych do zgłębiania tej 
najpiękniejszej księgi, jaką jest Biblia, do wprowadzania jej przesłania w ży-
cie, a także przygotowania się większej grupy uczniów do kolejnej edycji 
konkursu za rok.

maturzyści’ 2014
„to był nasz ostatni bal razem... i było wspaniale” 

 Studniówka 2014
18 stycznia 2014

W dniu 18 stycznia 2014 r. w restauracji Gościniec we Włocławku 
odbyła się studniówka trzecioklasistów z Zespołu Szkół Katolickich 

im. ks. Jana Długosza. Oto wrażenia uczestników:
„To był nasz ostatni bal razem i było wspaniale. Mnóstwo energii i emocji 

towarzyszyło temu wieczorowi. Zespół spełnił nasze oczekiwania, grała świetna, 
żywiołowa muzyka. Wspomnienia zostaną na całe życie”.

Magdalena Stachowska, kl. IIIC LO
* * *

„Studniówka! Polonez, podziękowania, wspólne zdjęcia, a przede wszyst-
kim wspaniała zabawa do świtu... Ten niezapomniany wieczór bez wątpienia 
będziemy długo wspominać!”

Joanna Słowińska, kl. IIIC LO

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Wydarzenia szkolne
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* * *

„Wieczór, który z pewnością na wieki pozostanie w mej pamięci. Świetna 
zabawa, ostatnie wspólne tańce do białego rana, słowa wdzięczności i mnó-
stwo radości. Wspaniali ludzie, dużo bym dał, by przeżyć to znów – wehikuł 
czasu – to byłby cud!”.

Przemysław Chabiński, kl. IIIAB LO 

* * *

„Po krótkim wprowadzeniu uczniowie tradycyjnie zatańczyli poloneza. Na-
stępnie miały miejsce przemowy – Księdza Dyrektora i zaproszonych Gości. Po 
tym zakończyła się część oficjalna. W trakcie balu uczniowie klas maturalnych 
składali podziękowania swoim Wychowawczyniom, a także życzenia Pani 
Paulinie Tokarskiej, obchodzącej następnego dnia urodziny. Oprawą muzyczną 
znakomicie zajmował się zespół Seksbomba, dzięki któremu zarówno uczniowie, 
jak i nauczyciele mogli się świetnie bawić aż do godziny piątej nad ranem. 
Wspaniała atmosfera utrzymywała się przez cały czas trwania balu, o czym 
świadczą liczne entuzjastyczne wypowiedzi naszych maturzystów. Wszyscy 
byli z zabawy bardzo zadowoleni!”

Kamil Poniatowski, kl. IIIAB LO

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Wydarzenia szkolne
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Józef Nowak

ii miejsce i puchar dla długosza
20 stycznia 2014

W dniu 20 stycznia 2014 odbył się Finał Mistrzostw Włocławka w Piłce 
Siatkowej Chłopców szkół gimnazjalnych. Drużyny, które dotarły 

do finału to: Gimnazjum nr 8, Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum 
Długosz. Po zaciętej walce drużyna ZSK Długosz zajęła II miejsce.

Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Andrzej Brzeziński IIIb, Bartosz Drze-
wiecki IIIc, Patryk Wiliński IIIc, Piotr Wujec IIIc, Michał Cieślewicz IIIc, Jacek 
Czerwiński IIIc, Wiktor Drabczak IIIe, Michał Wiliński IIIe – kapitan drużyny, 
Przemysław Lewandowski IIa, Sebastian Augustyniak Ib, Kacper Koziński Ie.

ks. Jacek Kędzierski

Brązowa Szkoła 2014
27 stycznia 2014

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” po-
twierdza, że Publiczne Liceum Ogólno-

kształcące im. ks. Jana Długosza we Włocławku 
jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasy-
fikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 
PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2014”. 

Gratulacje i wyrazy uznania dla Uczniów i Nauczycieli naszego liceum. 
Radość jest tym większa, że nasza pozycja z każdym rokiem jest coraz lepsza. 
Warto bowiem zauważyć, że w 2011 roku w rankingu wojewódzkim zajmo-
waliśmy 49. miejsce, a w bieżącym roku awansowaliśmy na 20. miejsce w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim!

Wytężona praca całego naszego zespołu przyniosła efekty, z których mo-
żemy być dumni!

Tak trzymać! 

Urszula Brykalska

unia długoszowa podpisana!
31 stycznia 2014

W Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie miało 
miejsce podpisanie Unii Długoszowej. Unia Długoszowa skupia 

podmioty, którym bliskie jest Długoszowe dziedzictwo. Przedmiotem naszych 
wspólnych starań będzie między innymi poszukiwanie pamiątek i miejsc zwią-
zanych z ks. Janem Długoszem, inicjowanie akcji propagujących spuściznę po 
Janie Długoszu czy organizowanie imprez, warsztatów, konferencji i seminariów 
związanych Wielkim Dziejopisem.

O powadze i randze tego wydarzenia może świadczyć nie tylko wyjątkowe 
i historyczne miejsce, w którym się odbyło podpisania Unii Długoszowej, ale 
i obecność wybitnych osobistości świata nauki i kultury. Swoje słowo skiero-
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wali do zebranych między innymi: JM Rek-
tor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Woj-
ciech Nowak, Dyrektor Collegium Maius prof. 
Krzysztof Stopka, JM Rektor Uniwersytetu Pa-
pieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. 
Władysław Zuziak, były Rektor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego prof. Franciszek Ziejka i wiele 
innych znanych osobistości. W skierowanym 
do nas słowie przybliżali postać Jana Długo-
sza nie tylko jako dziejopisa, ale również geo-
grafa. Warto wspomnieć, że ks. Jan Długosz 
jako jeden z pierwszych Polaków zawędrował 
do Ziemi Świętej.

Najważniejszym momentem spotkania 
było podpisanie dokumentu, który każdy 

z przedstawicieli otrzymał uroczyście z rąk Pana Andrzeja Sękiewicza – Prezesa 
Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa››.

Dopełnieniem tego ważnego wydarzenia było zwiedzanie Muzeum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Historię skarbów muzeum przybliżył nam sam Pan 
Dyrektor Collegium Maius. 

Cieszę się i jestem zaszczycona, że mogłam reprezentować naszą długo-
szowską społeczność na tej uroczystości.

s. Maria Kowalik

echo ostatnich wydarzeń w Sodalicji mariańskiej
dzień skupienia w długoszu

21 lutego 2014

Dnia 21 lutego 2014 r. Sodalicja Mariańska gościła przedstawicieli 
Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego: panią Barbarę Wielgus, odpo-

wiedzialną za WŻCh w Trojmieście i pana Bogusława Spurgjasza, prezydenta 
WŻCh z Warszawy.

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego jest ruchem, który pomaga odkrywać 
powołanie człowieka świeckiego. Powstała w II połowie XX wieku z Sodalicji 
Mariańskiej. Od początku swojego istnienia Wspólnota przygotowuje swoich 

członków do apostolstwa w Kościele i społeczeństwie, opierając się na ducho-
wości ignacjańskiej dla świeckich.

Nasze spotkanie trwało od godz. 14.00 do 18.00. Na początku s. Maria 
Kowalik ogólnie przedstawiła gościom wspólnotę Sodalicji, po czym każdy 
powiedział coś o sobie. Ksiądz Dyrektor przybliżył członkom WŻCh historię 
odnalezienia sztandaru Sodalicji z 1932 roku. O sztandarze potem opowiadał 
Marcin Wujec.

Następnie dwóch członków grupy założycielskiej (Mikołaj Skonieczny i Piotr 
Mroczkowski) przybliżyli historię powstania Maryjnej Wspólnoty Młodych, 
która przekształciła się w Sodalicję. Zaprezentowali też procesy obecnie zacho-
dzące w grupie i naszą specyfikę. Goście z zainteresowaniem oglądali zdjęcia 
i kroniki prowadzone przez Piotra Mroczkowskiego, a następnie podzielili się 
doświadczeniem ze Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego – słuchaliśmy ich z za-
ciekawieniem. Było mnóstwo pytań do pana Bogusława i pani Barbary, na które 
chętnie odpowiadali. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, poznaliśmy 
też spojrzenie na naszą Wspólnotę z zewnątrz. Pomogło nam to zdystansować 
się do niektórych naszych problemów.

W międzyczasie była przerwa na kawę i ciastko oraz okazja do rozmów 
osobistych z naszymi Gośćmi. Śpiewaliśmy też piosenki z akompaniamentem 
gitary w wykonaniu postulantki Andżeliki. Było przy tym mnóstwo radości.

A oto kilka realcji uczestników spotkania:
„W kaplicy, przed Najświętszym Sakramentem, rozważaliśmy fragment Kaza-

nia na Górze dotyczący Ośmiu Błogosławieństw poprzedzony wprowadzeniem 
pan Bogusława. W ciszy wyciągaliśmy wnioski ze spotkania, z medytacji... Była 
to okazja do powierzenia Panu wszystkich naszych trosk i radości.

W kaplicy spędziliśmy około 30 minut, lecz wydawało się nam, jakbyśmy 
wyszli z niej po pięciu minutach. Następnie udaliśmy się na mały poczęstu-
nek przygotowany przez mamę Asi Skrzypińskiej. To była również okazja do 
rozmów z Gośćmi i między sobą. Było też sporo śmiechu. Na zakończenie 
w imieniu naszej SM Joanna Skrzypińska i Marcin Wujec podziękowali pani 
Barbarze i panu Bogusławowi. Zarówno członkom WŻCh jak i nam, trudno 
było pogodzić się z faktem, że wizyta ta trwała tak krótko... Pocieszamy się 
jednak, że nie było to ostatnie spotkanie”.

Żaneta Szczerbiak, kl. IC 

* * *

„Było to pierwsze spotkanie przedstawicieli Wspólnoty Życia Chrześcijańskie-
go w Długoszu. Wszyscy denerwowaliśmy się, ale po pierwszym przywitaniu 
stres minął. To spotkanie dało mi dużo do myślenia, dowiedziałam się ciekawych 
rzeczy o ich wspólnocie oraz o tym, jak można otworzyć naszą wspólnotę na 
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innych.Chciałabym, aby w naszej Sodalicji pojawiło się wiele nowych twarzy, 
które będą chciały dalej rozwijać chrześcijańskie apostolstwo. Dziękuję za ten 
dzień i mam nadzieję, że w naszej szkole będzie więcej takich spotkań”.

Joanna Skrzypińska, kl. IC

* * *

„Wspólnota Życia Chrześcijańskiego – od dziś nie jest dla mnie taka daleka 
i nieznajoma. Pani Barbara i pan Bogusław podzielili się z nami swoimi doświad-
czeniami, które niezwykle wpłynęły na moje pojmowanie słowa «wspólnota». 
Jestem im niezmiernie wdzięczny. Uświadomili mi, że współpraca w grupie 
nie obywa się bez «zgrzytów» i niepowodzeń. Nasi goście odwoływali się do 
charyzmatu duchowości ignacjańskiej. Święty Ignacy Loyola nigdy nie działał 
sam. Zawsze pobudzał innych ludzi do działania i zapalał w ich sercach miłość 
do Pana Boga. Kluczem do rozwiązania problemów jest otwartość na drugiego 
człowieka. Apostolstwo musi być żywe i prawdziwe.

Dzięki temu spotkaniu nie zadaję sobie pytań: «Po co jestem w Sodalicji?», 
«Co mi ona daje?». Nie mam żadnych wątpliwości, że Sodalicja to wspólnota 
szczególna, a to, jaka ona jest, także zależy ode mnie. Wystarczy zaufać Bogu 
i iść dalej... «Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak 
orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą» (Iz 40, 31)”.

Mikołaj Skonieczny kl. IC 

* * *

Słowa Pani Barbary Wielgus skierowane do uczestników na zakończenie 
spotkania: 

Kochani Młodzi Sodalisi,
kilka dni zajęło mi zbieranie myśli, które pojawiły się po spotkaniu z Wami, 

ale nie z powodu braku czasu, ale tych myśli ogromu... Przede wszystkim chcia-
łabym podziękować Panu Bogu za Was, za świadectwo Waszej wiary, za Wasz 
ogień i entuzjazm, za Wasze otwarte serca i umysły. Tak jak powiedziałam na 
zakończenie naszego spotkania – dla takich chwil warto żyć, bo podtrzymujecie 
we mnie wiarę w Młodych! Dziękuję Wam za tak ciepłe przyjęcie, za Waszą 
gościnność, radość i... wyrozumiałość.

Dla mnie to spotkanie też poprzedzone było pewnym stresem, chociaż na 
co dzień mam kontakt z młodzieżą w pracy zawodowej, a we wspólnocie je-
stem od wielu lat, to nigdy nie łączyłam tych dwóch obszarów w taki sposób. 
Było we mnie jednak wiele ufności, że ten dzień skupienia w „Długoszu” jest 
wolą Pana Boga. Chociaż s. Maria dużo mi o Was opowiadała, to dzięki temu 
osobistemu kontaktowi mogłam poznać Was lepiej i usłyszeć, jakie są Wasze 
radości, pragnienia, oczekiwania, ale też i trudności. To sprawiło, że czuję, 
jak jesteście mi bliscy.

Bogusław powiedział, że dla Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego jesteście 
„wyzwaniem apostolskim”, w związku z tym przeprowadziłam kilka rozmów 
z moimi przyjaciółmi ze wspólnoty, podzieliłam się swoimi spostrzeżeniami 
i przemyśleniami, prosząc o pomoc w rozeznaniu, jak najlepiej wesprzeć Was 
w Waszej formacji duchowej. Mamy już pierwsze pomysły, które przedstawimy 
Wam niedługo do konsultacji.

A teraz chciałabym napisać o czymś, co może nie zostało wprost powie-
dziane podczas naszego spotkania, a uważam, że jest bardzo ważne.Wasze 
mocne przylgnięcie do Maryi nadaje szczególny rys Waszej wspólnocie i jest 
jej fundamentem. Od Was wiele wspólnot mogłoby uczyć się miłości do Matki 
Boga. Wspólnota Życia Chrześcijańskiego też uważa Maryję za swoją szcze-
gólną Opiekunkę i w roku 2011 Zgromadzenie Krajowe zawierzyło Wspólnotę 
opiece Matki Bożej. Dla nas Maryja jest wzorem miłości do Boga, zaufania 
i oddania się Bogu, chcemy tak jak Ona iść tam, gdzie posyła nas Jej Syn. Jej 
słowa „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5) są dla nas bodźcem 
do działania, do niesienia Dobrej Nowiny światu.

Kochani, życzę Wam, aby nigdy nie ustała w Was miłość do naszej Matki, 
abyście napełniali się nią coraz bardziej i abyście z radością szli, dzieląc się nią 
z tymi, którzy też jej potrzebują. Życzę Wam, abyście odkryli w wolności swoje 
miejsce i swoją duchową drogę. Wierzę, że gdy podążycie za swoimi czystymi 
pragnieniami, to Pan obdarzy Was hojnie. A jeśli znajdziecie w duchowości 
św. Ignacego inspiracje do swojego duchowego rozwoju, to jesteśmy gotowi 
Wam pomóc w przybliżeniu ignacjańskiego sposobu modlitwy.

Serdecznie pozdrawiam Was i Waszych opiekunów w osobach s. Marii, Księ-
dza Andrzeja i Pani Ani – w przeddzień święta patronalnego Waszej kaplicy, 
życząc Wam wszystkim błogosławieństwa Bożego i obfitych łask na każdy dzień. 

Szczerze Wam oddana – Barbara Wielgus, Trójmiejska WŻCH

Angelika Szumińska

apel poświęcony pamięci 
Biskupa romana andrzejewskiego

28 lutego 2014

W piątek, 28 lutego, w ZSK wspominaliśmy śp. Księdza Biskupa 
Romana Andrzejewskiego. Sylwetkę Księdza Biskupa przybliżyli 

uczniowie klasy IIA liceum, którzy pod opieką wychowawcy – p. Grzegorza 
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Matusiaka – przygotowali wzruszające przedstawienie. W opowieść o życiu 
Księdza Biskupa włączyli Jego wspomnienia – jak choćby to dotyczące domu 
i kochanych rodziców, którzy wyposażyli go w „wielki skarb: mądrą miłość, bez 
rozpieszczania i wdrożenie do pracy”. Oglądający widowisko mogli usłyszeć 
o zamiłowaniu Księdza Biskupa do łaciny i kultury antycznej – był bowiem 
między innymi specjalistą od pism Cycerona. We wspomnieniach tych, którzy 
Go znali, pozostał jako ten, który kochał ludzi. Podkreślał, że na potępienie 
zasługuje nie człowiek, ale zło. Cenił wykształcenie. Dzięki Jego staraniom 
w odzyskanym po latach budynku została na nowo powołana do życia, a ist-
niejąca tu już przed II wojną światową, szkoła katolicka, której patronem jest 
ksiądz Jan Długosz.

Do wspomnień o Księdzu Biskupie Romanie włączył się Dyrektor ZSK 
– ks. dr Jacek Kędzierski, który wraz z Nim tworzył w 2001 roku „nowego 
Długosza”. Ksiądz Dyrektor przywołał kilka chwil z początków istnienia re-
aktywowanej szkoły – mówił o wzruszeniu Księdza Biskupa spowodowanym 
obecnością w murach znanych z wczesnej młodości, o darach dla szkoły, o or-
ganizowanych wycieczkach czy nawet o wyprawie Księdza Biskupa z młodzieżą 
do McDonald’s. W szkole bywał każdego tygodnia, przewodniczył wszystkim 
uroczystościom.

Jako młody kapłan napisał znamienne słowa, które stały się myślą przewod-
nią spotkania poświęconego Jego pamięci: „Pamięć o zmarłych jest probierzem 
naszej wiary i miłości [...].Jest wolna od egoizmu i wyraża czystą, prawdziwą 
miłość. Nie spodziewamy się jakiejkolwiek korzyści, chyba tylko tego, że gdy 
dusze oczyszczone pójdą do nieba, wstawiać się będą za nami u samego Boga”.

s. Maria Kowalik

odpust ku czci św. kazimierza królewicza
4 marca 2014

„Święty Kazimierzu, Patronie nasz”. Słowami tej pieśni nasza wspól-
nota szkolna reprezentowana przez kilka klas wraz z nauczyciela-

mi rozpoczęła Mszę Świętą w dniu odpustu, jaki dziś przypadał w szkolnej 
kaplicy. W sali gimnastycznej, która na ten czas przemieniła się w kościół, 
zabrzmiały organy, przy których zasiadał uczeń Mateusz Kaszyński. W procesji 
wejścia przed kapłanami ustawiły się poczty sztandarowe: szkoły i Sodalicji 
Mariańskiej. Tuż za nimi została wniesiona ikona Matki Bożej Sodalicyjnej. 
We Mszy Świętej koncelebrowanej wzięło udział trzech kapłanów: ks. Jacek 
Kędzierski, ks. Andrzej Tomalak – moderator Sodalicji oraz zaproszony na tę 
uroczystość gość – o. Emilio Cardenas z zakonu marianistów, Hiszpan z uro-
dzenia. W homilii o. Emilio nawiązał do wydarzeń dziejących się ostatnio 
na Ukrainie, porównując ich przebieg z podobnym czasem przełomu, jaki 
miał miejsce w Polsce podczas stanu wojennego. Zwrócił uwagę na ogromne 
znaczenie przewodników duchowych, którzy pomagają pojedynczym osobom 
i całym narodom stawić czoła najtrudniejszym wydarzeniom w sposób po-
kojowy. Wspomniał tu m.in. o roli, jaką dla Polaków odegrały takie postaci 
jak: bł. Jan Paweł II, Prymas Stefan Wyszyński i bł. ks. Jerzy Popiełuszko. 
Przywołał także naszego patrona szko-
ły, ks. Jana Długosza, który umiłował 
prawdę, nawet za cenę narażenia się 
samemu królowi i czasowego odsu-
nięcia od królewskiego pałacu. Za 
swą nieugiętą postawę został jednak 
wynagrodzony ponownym przywró-
ceniem zaufania Kazimierza Jagiel-
lończyka i nawet oddaniem pod jego 
wychowanie synów królewskich, m.in. 
św. Kazimierza Królewicza. Kazno-
dzieja zachęcał zgromadzonych do 
wytrwałej pracy nad sobą i szukania 
pomocy u przewodników, jakimi są 
dla uczniów: rodzice, nauczyciele, 
kapłani, siostry zakonne. Po homilii 
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sodalisi, którzy za drugiego patrona przyjęli św. Kazimierza, odnowili swoje 
przyrzeczenia przed obrazem Matki Bożej, a uczennica klasy IC LO Żaneta 
Szczerbiak złożyła przyrzeczenia kandydackie do Sodalicji Mariańskiej.

Dzień odpustowy podkreśliły apele okolicznościowe, podczas których 
wspólnota sodalicyjna pod opieką p. Anny Dominik przygotowała słuchowisko 
zatytułowane „Cztery TAK Faustino”. Był to dzień, który wielu z nas pomógł 
w osobistej zadumie nad swoją wiarą.

Podczas uroczystości odpustowych ku czci św. Kazimierza Królewicza 
gościł w naszej szkole Tryptyk Matki Bożej Sodalicyjnej zwany Tryptykiem 
Ogrodowskim. Po tygodniowym pobycie w szkolnej kaplicy przedstawiciele 
Sodalicji Mariańskiej: Żaneta Szczerbiak, Mikołaj Skonieczny i Piotr Mroczkow-
ski, odprowadzili obraz do Warszawy, gdzie przebywa na stałe w Katolickim 
Zespole Edukacyjnym „Ogrodowa”, prowadzonym przez Federację Sodalicji 
Mariańskich w Polsce.

Jako wyraz wdzięczności za możliwość goszczenia w naszych progach 
obrazu Matki Bożej Sodalicyjnej, za obecność i wygłoszoną homilię podczas 
szkolnej uroczystości odpustowej 4 marca, jak również za życzliwe przyjęcie 
nas w Warszawie o. Emilio de Cardenas, moderator Federacji SM w Polsce, 
przyjął w darze książkę o życiu i dziele ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, jednego 
z wielkich sodalisów polskich.

Nasza wyprawa do Warszawy była też wspaniałą okazją do modlitwy przy 
grobie Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, jak również oddania 
hołdu bohaterom Powstania Warszawskiego.

Pobyt Tryptyku w naszej szkole był czasem wykorzystanym przez uczniów na 
indywidualną i wspólnotową modlitwę, której przewodniczyli członkowie Soda-
licji Długosza. Każdego dnia, podczas Mszy św. głoszone były przez ks. Andrzeja 
Tomalaka, moderatora Sodalicji Mariańskiej przy ZSK, okolicznościowe homilie, 
przybliżające osoby Sodalisów umieszczonych na Tryptyku oraz misję Sodalicji.

Kamil Kazimierczyk, Adam Zuzo, kl. IIe

relacja z wyprawy klasy iie do warszawy
5–6 marca 2014

Piątego marca po porannej Mszy św. klasa IIe z wychowawczynią p. Lidią 
Wiśniewską oraz ks. Łukaszem Sztylką udała się autokarem do Warszawy. 

Cała podróż do stolicy naszej pięknej ojczyzny przebiegła szybko i bezpiecznie. 
Pierwszym miejscem, jakie nasza grupa odwiedziła, był grób bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki przy kościele pw. św. Stanisława Kostki na Żoliborzu oraz muzeum 
pamięci bł. ks. Jerzego w podziemiach świątyni. 

Następnie odwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego (oraz zrobili-
śmy sobie zdjęcie ze Szkotami, którzy przyjechali na mecz). Pozyskaliśmy wiele 
nowych informacji na temat powstania, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku 
o godzinie 17:00 i trwało 63 dni. Oprócz wielu ekspozycji i ciekawych ekspona-
tów omawianych przez przewodnika, przejścia kanałami śladami powstańców, 
zobaczyliśmy również film „Miasto Ruin”, który pokazywał z lotu ptaka zniszczoną 
Warszawę w 1945 roku. Był to dla nas potworny widok i uświadomił nam, jak 
straszliwą tragedią jest wojna. 

Z muzeum udaliśmy na Powązki, gdzie poznaliśmy historię tego cmentarza 
założonego przez Rosjan w 1912 roku. Odwiedziliśmy groby wielu bohaterów 
narodowych, m.in. oddaliśmy hołd bohaterom książki „Kamienie na szaniec”, 
zatrzymaliśmy się nad mogiłami ważnych osobistości, pisarzy, artystów, spor-
towców oraz innych ludzi zasłużonych dla narodu polskiego. 

Po południu dotarliśmy do miejsca noclegu – Szkolnego Schroniska Mło-
dzieżowego „Syrenka” przy ul. Karolkowej. Zjedliśmy kolację, aby nabrać sił 
na wieczorne atrakcje: pójście na basen olimpijski (I grupa z panią) i na Sta-
dion Narodowy na mecz Polska – Szkocja (II grupa z księdzem). Pełni emocji 
po zakończonym dniu, zmęczeni poszliśmy wszyscy spać, żeby nabrać sił na 
kolejny dzień w stolicy.
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gimnazjum, Wiktor Szopa kl. IC LO
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Szóstego marca po zjedzeniu śnia-
dania oraz opuszczeniu hostelu pojecha-
liśmy na budowę Świątyni Opatrzności 
Bożej, gdzie wysłuchaliśmy historii tego 
obiektu. Następnym punktem naszej 
wędrówki po metropolii było zwiedze-
nie Zamku Królewskiego. Dziękujemy 
naszemu przewodnikowi – panu Je-
rzemu, który nas oprowadził po tak 
pięknym i wspaniałym obiekcie odbu-
dowanym z ruin po II wojnie światowej, 

z ciekawymi eksponatami świadczącymi o bogatej historii naszego narodu. Naj-
bardziej zaciekawiły nas obrazy Jana Matejki oraz dokument Konstytucji 3 Maja, 
który można obejrzeć w sali, w której przed laty została podpisana.

Po zwiedzaniu Zamku Królewskiego udaliśmy do Złotych Tarasów, żeby 
w ramach czasu wolnego zaspokoić głód. 

Na zakończenie naszej wycieczki do stolicy udaliśmy się do Centrum Nauki 
Kopernik, gdzie poznaliśmy mnóstwo ciekawych zjawisk z różnych dziedzin 
nauki oraz świetnie się bawiliśmy przy wielu doświadczeniach. 

O godz. 18.00 ruszyliśmy w drogę powrotną do Włocławka, gdzie znaleź-
liśmy się krótko po godzinie 21. 

Wyrazy podziękowania należą się p. Lidii Wiśniewskiej oraz ks. Łukaszowi 
Sztylce, którzy opiekowali naszą klasą przez cały ten czas. Liczymy na więcej 
takich wyjazdów. 

Anna Dominik 

długoszacy w gronie laureatów konkursów 
związanych z osobą Błogosławionego Jana Pawła ii

7 marca 2014

Z radością informujemy, że Kacper Nowakowski, uczeń klasy IIB liceum, 
zajął drugie miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim 

Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II.
Równie miło nam poinformować, że Lena Chmielewska, uczennica IIb gim-

nazjum, reprezentowała województwo kujawsko-pomorskie w czasie II etapu 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Czasach i Osobie Karola Wojtyły – Jana 
Pawła II dla uczniów gimnazjum – „Papież Słowianin”.

Serdecznie gratulujemy i cieszymy się z osiągnięć Leny i Kacpra oraz ich 
zaangażowania w misję katolicką naszej szkoły.

Grzegorz Matusiak

konkurs z astrofizyki
10 marca 2014 

Dzień 10 marca 2014 r. zapa-
miętają uczestnicy etapu fi-

nałowego Konkursu z Fizyki i Astro-
nomii dla uczniów gimnazjów i szkół 
podstawowych. Nasi uczniowie Adam 
Gonstal z kl. IIa, Kasper Piórkowski 
z kl. IIIa, Radosław Szmajda z kl. IIIa 
i Wiktor Zabielski z kl. IIId uzyskali 
tytuły finalistów tego konkursu. Kasper 
Piórkowski otrzymał wyróżnienie za 
osiągnięte wyniki oraz nagrodę spe-
cjalną za najlepiej przeprowadzone zadanie obserwacyjne! Zauważyć należy, 
że nasi uczniowie byli jedynymi z Włocławka uczestnikami tego konkursu! 
Gratulujemy im sukcesu!

Anna Waśkiewicz

nagroda imienia bp. romana andrzejewskiego
11 marca 2014

Dnia 11 marca br., w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski 
w Warszawie, po raz dziesiąty została wręczona Nagroda im. ks. bp. 

Romana Andrzejewskiego. Tegorocznym laureatem został ks. abp Józef Micha-
lik, przewodniczący KEP.
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Na uroczystej gali zgromadzili się 
przedstawiciele Episkopatu z Nuncju-
szem Apostolskim, ks. abp. Celestino 
Migliore na czele, prezbiterzy oraz 
przedstawiciele władz państwowych 
i samorządowych.

Nagroda, o której mowa, jest przy-
znawana corocznie przez założoną 
z inicjatywy ks. bp. Romana Andrze-
jewskiego Fundację „Solidarna Wieś”. 
Laureaci wybierani są przez kapitułę, 
której przewodniczy ks. bp Alojzy Or-
szulik. Wyróżnieniem tym honorowane 
są osoby, które mogą poszczycić się 
szczególnymi osiągnięciami w pracy na 
rzecz środowisk wiejskich i małomia-
steczkowych oraz wielkim wkładem 
w ich rozwój kulturalny i gospodarczy.

„Solidarna Wieś” jest również fundatorem stypendium dla uzdolnionej 
młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miasteczek. Tegoroczną stypendystką 
została uczennica naszej szkoły Elżbieta Mordzak z kl. IIIC LO. Stypendium 
zostało jej wręczone podczas uroczystej gali w gmachu Sekretariatu KEP.

Gratulujemy naszej tegorocznej stypendystce i życzymy, aby ta nagroda 
zmotywowała ją do dalszej systematycznej pracy naukowej.

Jolanta Skoracka

Spotkanie z profesorem
ireneuszem mikołajczykiem z umk

14 marca 2014

W piątek 14 marca 2014 r. gród długoszaków odwiedził profesor Irene-
usz Mikołajczyk, znany w Polsce filolog klasyczny, który wykłada na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W auli szkoły wygłosił on wykład 
pt. „Komedia rzymska – Plaut i Terencjusz”. Kilka słów o profesorze: to wspaniała 
osobowość, genialny mówca i bardzo ciekawy człowiek, który swoją niezwykłą 

postawą zachęca wszystkich do sięgania 
w głąb naszych korzeni antycznych.

Urodził się 30 kwietnia 1947 r. 
w naszym Włocławku, ukończył LZK, 
a magisterium na UMK uzyskał w 1969 
roku. Stanowisko profesora nadzwy-
czajnego UMK otrzymał w 1994 roku, 
w r. 2012 uzyskał tytuł profesora. W la-
tach 1998–2006 był kierownikiem 
Katedry Filologii Klasycznej UMK. 
Zajmuje się literaturą rzymską – okre-
sem cycerońskim, rzymską literaturą 
agronomiczną. Przetłumaczył na język polski dzieła o rolnictwie autorstwa 
m.in. Marka Terencjusza Warrona, Marka Porcjusza Katona czy też Kolumelli, 
a także satyrę mennipejską.

Klasy trzecie na lekcjach języka łacińskiego poznały już przekład na język 
polski książki kucharskiej Apicjusza pt. O sztuce kulinarnej ksiąg dziesięć, któ-
rego współautorem był profesor. W wykładzie uczestniczyły klasy: IIId i IIIa 
gimnazjum oraz IC, IA oraz IB LO.

Profesor, przekazując ogrom wiedzy na temat gatunku komedii rzymskiej, 
życia oraz twórczości dwóch najbardziej znanych jej przedstawicieli, czyli Plauta 
i Terencjusza, zachwycał wszystkich swoimi anegdotami, porównaniami oraz 
dowcipami nawet o teściowej, nawiązując tym samym do Hecyry Terencjusza.

To był ogromny zaszczyt dla naszej szkoły gościć tak znamienitą personę, 
która swoją postawą potwierdza, jak ważna jest nauka oraz prawdziwość 
maksymy Vita sine litteris mors est.

Angelika Szumińska

reprezentant długosza w konkursie Poezji 
krzysztofa kamila Baczyńskiego

15 marca 2014

Z radością informuję, że Mikołaj Skonieczny, uczeń klasy IC liceum, 
został laureatem III miejsca w XIX Wojewódzkim Konkursie Poezji 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, organizowanym w Zespole Szkół nr 4 we 
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Włocławku w sobotę, 15 marca. Mikołaj recytował dwa utwory poetyckie: „Co 
jest we mnie” oraz „Modlitwę I”. 

Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Joanna Wędołowska

kinga Porębska – laureatką iX ogólnopolskiej 
olimpiady matematycznej gimnazjalistów

15 marca 2014

Na początku lutego dowiedzieliśmy się, że Kinga Porębska, uczennica 
klasy IIIa gimnazjum, jako jedyna włocławska gimnazjalistka zakwali-

fikowała się do ostatniego etapu IX Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej 
Gimnazjalistów. 

W sobotę 15 marca w Warszawie odbył się finał Olimpiady, nad którym 
honorowy patronat sprawowała małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komo-
rowska. O godzinie 11.00 256 najlepszych gimnazjalistów z całej Polski, 
przystąpiło do rozwiązywania zadań ostatniego, czwartego etapu Olimpiady. 
W niedzielę, na uroczystej gali, w obecności między innymi: Minister Edukacji 

Narodowej Joanny Kluzik-Rostkow-
skiej, Podsekretarza Stanu w MEN 
Joanny Berdzik oraz Podsekretarza 
Stanu w MEN w latach 2006–2007 
Stanisława Sławińskiego, którego 
decyzją z roku 2007 OMG stała się 
pierwszą olimpiadą przedmiotową dla 
gimnazjalistów dotowaną przez MEN, 
ogłoszono ostateczne wyniki. Wśród 
laureatów IX Olimpiady Matematycz-
nej Gimnazjalistów znalazła się Kin-
ga Porębska, uczennica klasy trzeciej 
Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana 
Długosza we Włocławku.

Jest to wielki sukces Kingi. Po raz 
pierwszy uczennica naszego gimna-
zjum wzięła udział w OMG. Sukces 

ten osiągnęła dzięki wybitnym zdolnościom i pełnej zaangażowania, trzyletniej 
pracy w gimnazjum.

Gratuluję Ci, Kingo, i dziękuję za wszystko!

Wojciech Kraszewski, kl. IIA

Sukces długosza w Vi dniu olimpijczyka
18 marca 2014

W dniu 18 marca 2014 r. 
w PWSZ na włocławskim 

Zawiślu odbył się VI Dzień Olimpij-
czyka. Uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w duathlonie i choć było ich 
tylko trzech, wszyscy zaprezentowa-
li wysoką formę. W rywalizacji szkół 
gimnazjalnych na dystansie 400m 
biegu – 2400m roweru – 400m biegu 
uczniowie Długosza byli poza zasię-
giem rywali. Po genialnej współpracy 
na odcinku rowerowym, bratobójczy 
pojedynek na swoją korzyść w koń-
cówce biegu rozstrzygnął wspaniały Michał Kosiński z IIIb (warto podkreślić, 
że dwa dni wcześniej Michał uzyskał świetny czas – 20.06 na 5km w Grand 
Prix Włocławka w biegach przełajowych). Kacper Macieja z Ic, trzykrotny zwy-
cięzca duathlonu szkół podstawowych z lat 2011–2013, zdobył swój pierwszy 
medal w barwach naszej szkoły, ale tym razem musiał zadowolić się srebrem. 
W rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych na dystansie 800m biegu – 3600m 
roweru – 400m biegu drugi był niezawodny Wojtek Kraszewski. Na mecie 
wszyscy reprezentanci Długosza żałowali, że dystans nie był dłuższy, jednak 
uznali duathlon za udany sprawdzian formy. Trzy medale to kolejny powód do 
zadowolenia, tym bardziej, że sezon dopiero się rozpoczyna i forma jest daleka 
od ideału. Widać jednak,ze zima została dobrze przepracowana. Po wyścigu 
wywiadu dla TV Kujawy udzielił Wojtek Kraszewski. 
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Bożena Sobierajska

cyberprzemoc 
Spotkanie z rzecznikiem Prasowym Straży miejskiej we włocławku

20 marca 2014

W dniu 20 marca 2014 roku 
podczas godzin wycho-

wawczych w kl. I, II i III gimnazjum 
odbyło się spotkanie z Rzecznikiem 
Prasowym Straży Miejskiej we Wło-
cławku panem Norbertem Strucińskim 
na temat często podnoszonego proble-
mu jakim jest cyberprzemoc.

Cyberprzemoc to stosowanie prze-
mocy poprzez prześladowanie, zastra-
szanie, nękanie, wyśmiewanie innych 
osób z wykorzystaniem Internetu i in-

nych narzędzi elektronicznych, takich jak sms, e-mail, witryny internetowe, 
fora dyskusyjne, portale społecznościowe i inne. Pan Rzecznik omówił formy 
cyberprzemocy, zilustrował je przykładami. Ponadto odniósł się do odpowiedzial-
ności karnej za tego typu postępowanie omawiając Art. 190 Kodeksu Karnego, 
który traktuje o konsekwencjach cyberprzemocy. Spotkanie było kolejnym z serii 
spotkań wpisujących się w wyrabianie wśród młodzieży Długosza właściwych 
postaw wobec różnego rodzaju zagrożeń.

Ponadto na początku marca bieżącego roku odbyły się na terenie ZSK 
im. ks. J. Długosza również spotkania warsztatowe z zakresu cyberprzemocy dla 
klas drugich gimnazjum. Prowadzone były przez specjalistę z PPP we Włocławku 
p. Grażyną Cudną i miały na celu kształtowanie umiejętności radzenia sobie 
z przemocą oraz uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z Internetem, 
a przede wszystkim rozpoznawanie sygnałów związanych z uzależnieniem od 
Internetu. Organizatorem powyższych spotkań była pedagog szkolny p. Bożena 
Sobierajska.

W podsumowaniu tych zajęć należy przytoczyć powszechnie znaną sentencję 
„Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe”.

Angelika Szumińska

„Bądź pozdrowiona, ziemio rodzinna...”
21 marca 2014

Z radością informuję, że Paulina Sadowska, uczennica klasy IC liceum 
zajęła I miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie Recytacji Poezji i Prozy 

oraz Pieśni Regionalnej „Bądź pozdrowiona, Ziemio Rodzinna”.
Konkurs odbył się 21 marca w Gimnazjum nr 9 im. Oskara Kolberga we 

Włocławku, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego – p. Piotra Całbeckiego, Prezydenta Miasta Włocławek – p. An-
drzeja Pałuckiego oraz Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty – p. Anny 
Łukaszewskiej. Młodzież mogła się zaprezentować, recytując lub śpiewając 
utwory o swoim regionie albo te, których autorem jest regionalny twórca. Po 
zmaganiach konkursowych była okazja poczęstować się żurkiem, obejrzeć 
wystawę rękodzieła ludowego oraz posłuchać ludowych pieśni i przyśpiewek 
w wykonaniu zespołu „Echo Kujaw”. Na zakończenie imprezy odbył się koncert 
laureatów.

Paulina recytowała wiersz Mikołaja Konczalskiego oraz legendę o Białej 
Damie z pałacu w Falborzu. Jej wykonanie było tak wyjątkowe, że zdeklaso-
wała swoich konkurentów. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych przyznano 
bowiem wyłącznie I miejsce i jedno wyróżnienie, rezygnując z pozostałych lokat.

Uczennicy serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

Agata Jankowska

XXii ogólnopolska olimpiada Promocji 
zdrowego Stylu Życia Pck

22 marca 2014

Uczeń klasy Ia gimnazjum – Piotr Krajenta – wziął udział w III – okrę-
gowym już etapie XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego 

Stylu Życia PCK i uzyskał tytuł finalisty w grupie gimnazjalnej. Etap okręgowy, 
inaczej wojewódzki, odbył się w Bydgoszczy, oprócz testów uczestnicy Olimpiady 
musieli przeprowadzić akcję prozdrowotną lub ekologiczną w swojej lokalnej 
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społeczności. Piotr spełnił wszystkie wymagane kryteria i jako pierwszy uczeń 
w historii istnienia szkolnego koła PCK prowadzonego przeze mnie w szkole 
uzyskał I miejsce w etapie rejonowym i wziął udział w etapie okręgowym.

Serdecznie gratulujemy Piotrowi odniesionego sukcesu!

Lidia Wiśniewska

Pierwszoklasistki „w walce z bykami” 
w „ortograficznej corridzie”

22 marca 2014

W sobotę, 22 marca 2014, w Gimnazjum nr 2 we Włocławku odbyła 
się XI edycja Międzygimnazjalnego Konkursu „Ortograficzna corrida, 

czyli walka z bykami”. W tegorocznej edycji, inaczej niż w latach poprzed-
nich, do zmagań z ortografią zostali zaproszeni uczniowie klas szóstych szkół 
podstawowych oraz klas pierwszych gimnazjów. W nowej formule konkursu 
rozgrywki obejmowały zadania grupowe oraz testy indywidualne; obie części 
sprawdzały znajomość reguł ortograficznych i poprawnej pisowni.

Naszą szkołę reprezentowały 3 pierwszoklasistki: Matylda Kumirska i Justyna 
Nowak z kl. Id oraz Natalia Mierzwicka z kl. Ia. Miło nam poinformować, że 
w rozgrywkach indywidualnych w kategorii gimnazjów na podium konkursu 
stanęła Natalia Mierzwicka, która wywalczyła II miejsce.

Równie dobrze, a nawet lepiej, poszło 
długoszankom w zmaganiach drużyno-
wych. Dziewczyny uzyskały najlepszy wy-
nik wśród szkół gimnazjalnych, zdobywa-
jąc 91 punktów na 100 ex aequo z jedną ze 
szkół podstawowych. Ponieważ pojawiły 
się 2 drużyny z jednakową ilością punk-
tów, puchar zwycięzcy przypadł tej, która 
wykonała wszystkie zadania szybciej. Prze-
graliśmy walkę z czasem, więc odczuliśmy 
pewien niedosyt, że o tytule „Bezbłędnej 
Drużyny” zdecydował mierzony czas. Po-
została satysfakcja z najwyższego wyniku 
i świadomość zdobytych punktów.

Jako opiekun dziękuję dziewczętom: Natalii, Justynie i Matyldzie za piękne 
reprezentowanie szkoły oraz gratuluję wyników.

Angelika Szumińska 

obchody narodowego dnia Życia
i dnia Świętości Życia

24 marca 2014

24 marca obchodziliśmy X Narodowy Dzień Życia oraz Dzień Świętości 
Życia. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej, podczas której 

była możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Następnie miało 
miejsce spotkanie w auli Wyższego Seminarium Duchownego. Była na nim 
okazja wysłuchania przesłania Księdza Biskupa Ordynariusza oraz wystąpień 
zaproszonych gości, w tym przedstawiciela Fundacji Czyste Serca oraz uczniów 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrachlinie.

Z okazji Narodowego Dnia Życia Kuria Diecezjalna Włocławska zorganizo-
wała szereg konkursów adresowanych do uczniów z różnych etapów eduka-
cyjnych. Miło mi poinformować, że Mikołaj Skonieczny, uczeń klasy IC liceum 
zajął III miejsce w konkursie na esej „Jan Paweł II w obronie życia i godności 
człowieka”. Podczas wręczania nagród organizatorzy podkreślili ciekawe ujęcie 
tematu i oryginalny styl pisarski naszego ucznia.

Mikołajowi serdecznie gratuluję i życzę kolejnych sukcesów literackich na 
szkolnej drodze.

Krzysztof Łodygowski

Strzelectwo sportowe
25 marca 2014

Dnia 25 marca 2014 r. odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Dyrektora 
ZS nr IV. Rywalizacja rozgrywała się w kategorii chłopców i dziewcząt 

zespołowo i indywidualnie. 
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W rywalizacji chłopców drużyna 
Długosza w składzie: Jakub Piotrowski 
kl. IIIC, Adam Wojtulski kl. IIC, Alek-
sander Szwarc kl. IIB zajęła III miejsce 
zespołowo. Miejscem na podium po-
chwalić się może również trzyosobowa 
drużyna dziewcząt: Marcelina Mrocz-
kowska kl. IIIC, Roberta Lewandow-
ska kl. IIA, Maria Gazda kl. IIB. Skład 
dziewcząt również zajął III miejsce 
w rywalizacji.

Emilia Kłusek, kl. IIIe 

„wiem, że nic nie wiem”, 
czyli o zmaganiach filozoficznych

29 marca 2014

Przez trzy marcowe tygodnie uczniowie naszej szkoły zmagali się w IV Po-
wiatowym Konkursie Filozoficznym „Filozofiada”. Tegoroczny konkurs 

nosił tytuł „XX-wieczny dyskurs o człowieku”. Dziewięcioro uczniów (Jakub 
Bartczak, Zuzanna Bonkowska, Mateusz Ulański, Julia Operlein, Jerzy Ka-
sprowicz, Damian Jóźwiak, Daria Skotnicka, Elena Novaković i Emilia Kłusek) 
startowało w pierwszym – pisemnym – etapie konkursu, z czego do drugiego 
– ustnego – etapu zakwalifikowało się sześcioro. Uczniowie musieli pokonać 
stres i wygłosić referat związany z filozofem lub jednym z czterech kierunków 
filozoficznych – egzystencjalizm filozofiia dialogu, personalizm lub psychoana-
liza Freuda. Po podsumowaniu wszystkich wyników, które odbyło się 26 marca 
podczas uroczystej gali w Muzeum Diecezjalnym, II miejsce zajęła Emilia 
Kłusek z klasy IIIe gimnazjum. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, przede 
wszystkim p. Milenie Lewandowskiej przygotowującej ich do zmagań od strony 
merytorycznej oraz naszym opiekunom podczas kolejnych etapów – p. Bożenie 
Sobierajskiej, p. Sławomirze Lewandowskiej oraz ks. Łukaszowi Sztylce.

Maciej Ziółkowski

oferta długosza na targach Szkół
2 kwietnia 2014

We włocławskiej Hali Mistrzów 2 kwietnia po raz kolejny odbyły się 
Targi Szkół, Pracy i Rzemiosła. Podczas drugiego z dwóch dni Targów 

przedstawiana była oferta szkół ponadgimnazjalnych dla uczniów klas trzecich 
gimnazjum. Również i tym razem Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Dłu-
gosza miał tam swoich przedstawicieli. Naszą szkołę reprezentowali: Wiktoria 
Nowowiejska, Alicja Wujkowska, Anna Urbańska, Izabela Szczupakowska, Eryk 
Kandarian i Kacper Kopaczewski pod opieką p. Agaty Nawrockiej i p. Macieja 
Ziółkowskiego. Młodzież ZSK zachęcała do wstąpienia w szeregi uczniów Dłu-
gosza, odpowiadając na pytania przybyłych gimnazjalistów. Nasze stoisko – tak 
jak w latach poprzednich – cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przybyła do 
Hali Mistrzów młodzież interesowała się profilami otwieranych klas w naszym 
liceum, nauczanymi przedmiotami oraz dodatkowymi formami edukacji. Jednak 
nawet najdokładniejsze i najbardziej wyczerpujące odpowiedzi na pytania nie 
zastąpią wizyty w szkole osobiście, dlatego też zachęcaliśmy do przyjścia na 
Drzwi Otwarte Długosza. 
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Bożena Sobierajska 

Vi konkurs rzeźbiarski im. Stanisława zagajewskiego
4 kwietnia 2014

Dzień 27 lutego 2014 roku był wyjątkową okazją dla grupy uczniów 
klasy 4 Julii Czajka, Marii Maćkowiak, Marii Grzęsickiej i Kacpra 

Morawskiego z Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. J. Długosza. W tym 
dniu wspólnie z uczniami Publicznego Gimnazjum im. ks. J. Długosza Joanny 
Dębczyńskiej, Filipa Janiaka, Łukasza Kujawy, Adama Krzaczkowskiego i Emilii 
Kuczmaja, reprezentowali naszą szkołę w Konkursie Rzeźbiarskim dla Dzieci 
i Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego. Organizatorami konkursu było 
Centrum Kultury „Browar” oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 
Włocławku. Do konkursu uczniowie przygotowywali prace pod kierunkiem 
p. Bożeny Sobierajskiej.

Konkurs był kolejną okazją do uczczenia pamięci Stanisława Zagajewskiego 
– wybitnego włocławskiego artysty rzeźbiarza, a jego celem było propagowanie 
wśród dzieci i młodzieży rzeźby jako dziedziny sztuki, rozwijanie wyobraźni 
przestrzennej oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu. Tema-
tyka i forma prac była dowolna. Elementem, który połączył prace uczestników 
konkursu z twórczością Stanisława Zagajewskiego, było tworzywo (glina).

Młodzi artyści rzeźbiarze z Długosza z wielkim zaangażowaniem przygo-
towali się do konkursu i wykonali bardzo ciekawe prace rzeźbiarskie. Wyniki 
zmagań konkursowych zostaną ogłoszone podczas otwarcia wystawy pokonkur-
sowej. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród przewidziano na 
dzień 4 kwietnia 2014 r., w gmachu Zbiorów Sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej 
i Dobrzyńskiej we Włocławku przy ul. Zamczej 10/12.

* * *

Filip Janiak – wyróżniony w Vi konkursie rzeźbiarskim 
im. Stanisława zagajewskiego

W dniu 4 kwietnia 2014 roku, w szóstą rocznicę śmierci Stanisława Zagajew-
skiego, najwybitniejszego przedstawiciela nurtu „art brut” w Polsce, w gmachu 
Zbiorów Sztuki odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej i wrę-
czenie nagród oraz podziękowań uczestnikom konkursu. W konkursie wzięło 
udział 122 uczniów z 30 szkół. Uczeń kl. IId Filip Janiak otrzymał wyróżnienie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Anna Waśkiewicz

Pielgrzymka maturzystów na Jasną górę
4 kwietnia 2014

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13) – te słowa 
towarzyszyły tegorocznym maturzystom w czasie ich pielgrzymki 

do Częstochowy, która miała miejsce 4 kwietnia. W pielgrzymce tej wzięli 
udział maturzyści naszej szkoły pod opieką p. Anny Waśkiewicz, p. Małgorzaty 
Jaskólskiej oraz p. Dariusza Goldewicza. Opiekę duchową nad pielgrzymami 
roztoczył ks. Andrzej Tomalak.

Modlitewne spotkanie na Jasnej Górze rozpoczęło się w Auli o. A. Kor-
deckiego, gdzie wszystkich zebranych powitał ks. Przemysław Pilarski, diece-
zjalny duszpasterz młodzieży, a następnie ks. Sebastian Adamczyk (student 
Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, obecnie pracujący 
w Hamburgu) wygłosił konferencję. Wykorzystując prezentację multimedialną 
oraz piosenkę z bajki „Kraina Lodu”, zwrócił uwagę maturzystów na fakt, że 
stoją przed ważnym momentem swojego życia. Podkreślał jednocześnie, że 
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w podejmowaniu życiowych decyzji nie są sami, ale jest z nimi Bóg, z którym 
mogą osiągnąć wszystko.

Kolejnym punktem spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu, 
którą poprowadził ks. Pilarski. W trakcie rozważań oraz śpiewu w wykonaniu 
zespołu muzycznego z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Zduńskiej Woli 
„Pierwszy dzień tygodnia”, młodzi ludzie mieli okazję do skorzystania z sa-
kramentu pokuty.

Kulminacyjnym momentem pielgrzymki była Eucharystia w jasnogór-
skiej bazylice sprawowana przez wszystkich obecnych kapłanów pod prze-
wodnictwem ks. bpa Stanisława Gębickiego. W homilii wygłoszonej przez 
ks. S. Adamczyka maturzyści usłyszeli zachętę do odważnego oparcia swojego 
życia na Chrystusie.

Umocnieni spotkaniem z Matką Bożą oraz Bożym błogosławieństwem 
maturzyści z opiekunami powrócili do Włocławka.

Maciej Ziółkowski 

konkurs Języka angielskiego Best of the Best
5 kwietnia 2014

W sobotę tj. 5 kwietnia odbył się finał Konkursu Języka Angielskie-
go Best of the Best organizowanego przez p. Marcina Miziołka, 

Centrum Kultury Browar B oraz Szkołę Językową Greenwich. Konkurs prze-
znaczony był dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a nasza 
szkoła była reprezentowana przez: Kajetana Joźwiaka, Tadeusza Berkowskiego 
z gimnazjum oraz Michała Ziomka i Mikołaja Mielnickiego z liceum.

Część finałowa miała miejsce w Starej Remizie przy ulicy Żabiej i rozpoczy-
nała się odpowiednio dla gimnazjum i liceum o godz. 9.00 oraz 11.00. Podczas 
tego ostatniego etapu młodzież musiała odpowiadać ustnie przed komisją, 
opisując obrazek oraz odpowiadając na trzy pytania.

Wśród gimnazjalistów III miejsce zajął Kajetan Jóźwiak z kl. IIIb, a Tadeusz 
Berkowski uplasował się ex aequo z innymi sześcioma osobami na miejscu 4. 
Jeśli chodzi o liceum, to niestety nie było naszych uczniów w pierwszej trójce 
– Michał i Mikołaj również zajęli ex aequo czwarte miejsca. Niemniej jednak 
wszystkim długoszakom należą się słowa uznania za dużą wiedzę i umiejętno-
ści oraz za chęć zmierzenia się z rówieśnikami i poświęcenie własnego czasu.

Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i dyplomy od organizato-
rów, a osoby z pierwszej trójki proporcjonalnie zostały obdarowane nagrodami 
rzeczowymi i pieniężnymi.

Dodam tylko, iż Kajetana przygotowywała p. Paulina Gajewska, Tadeusza 
p. Agnieszka Szabłowska, a Michała i Mikołaja p. Maciej Ziółkowski.

Małgorzata Tomaszewska

XXXii ogólnopolski konkurs Prozy i Poezji 
Frankofońskiej im. Jerzego lisowskiego

5 kwietnia 2014

W dniu 5 kwietnia 2014 r. 
w Gimnazjum nr 2 im. Ks. 

Jerzego Popiełuszki odbyły się elimina-
cje regionalne XXXII Ogólnopolskiego 
Konkursu Prozy i Poezji Frankofońskiej 
im. Jerzego Lisowskiego.

W konkursie uczestniczyło 16 uczest-
ników z regionu kujawsko-pomorskiego. 
Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana 
Długosza we Włocławku również miał 
swoich reprezentantów. Były to: Anna 
Patyk z LO oraz Klara Nowakowska i Ga-
briela Wińska z SP.

Miło nam poinformować, że Anna 
Patyk zajęła II miejsce w kategorii LO, 
Gabriela Wilińska II, a Klara Nowakow-
ska III miejsce w kategorii SP. Opie-
kunem uczennic była p. Małgorzata 
Tomaszewska. Uczniowie klasy 1 SP 
będą się teraz przygotowywali do konkursu teatralnego w języku francuskiem, 
który już w czerwcu w Bydgoszczy.
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Magdalena Gutral

diecezja włocławska z długoszem 
w projekcie edukacyjnym

7 kwietnia 2014

W dniu 7 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu miało miejsce uroczyste 

podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty. Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości 
usług edukacyjnych.

Nasz projekt pt. „Edukacja w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długo-
sza szansą na lepszą przyszłość” przygotowany i realizowany pod patronatem 
Organu Prowadzącego – Diecezji Włocławskiej reprezentowali w Toruniu 
Ksiądz Prałat Lesław Witczak – Wikariusz Biskupi ds. materialnych Diecezji 
Włocławskiej, Ksiądz Prałat Jacek Kędzierski – Dyrektor Zespołu Szkół Katolic-
kich im. ks. Jana Długosza i Pan Paweł Gmys – Kierownik Projektu. Ze strony 
Urzędu Marszałkowskiego umowę o dofinansowanie projektu podpisali Pan 
Marszałek Piotr Całbecki i Pan Wicemarszałek Dariusz Kurzawa.

Wśród wszystkich 76 przedsięwzięć, które otrzymały od Zarządu Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego wsparcie finansowe, nasz projekt z kwotą dofinan-

sowania 1 165 155,90 zł znalazł się 
w czołówce projektów realizowanych 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Warto dodać, że jesteśmy 
pierwszą instytucją niesamorządową, 
która otrzymała wsparcie finansowe 
w województwie kujawsko-pomorskim 
w tym działaniu operacyjnym.

 Zyskają nie tylko uczniowie....
Dzięki otrzymanemu wsparciu 

Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana 
Długosza wzbogaci się o dodatkowy 

nowoczesny sprzęt, jak laptopy do pracowni komputerowej, tablety wraz 
z cyfrowymi podręcznikami i e-bookami, system audiowizualny na scenę do 
auli szkolnej oraz kamerę. W szkole powstanie Szkolny Ośrodek Karier, który 
wyposażony zostanie w 12 nowoczesnych laptopów wraz z oprogramowaniem 
do doradztwa edukacyjnego.

W tym miejscu pragnę bardzo podziękować Księdzu Biskupowi Wiesła-
wowi Meringowi – Pasterzowi Diecezji Włocławskiej za wyrażenie zgody na 
przystąpienie szkoły Długosza do tego przedsięwzięcia, Księdzu Lesławowi 
Witczakowi za sprawowanie nadzoru i pieczy nad prawidłową realizacją, Księ-
dzu Dyrektorowi Jackowi Kędzierskiemu za okazane serce i wsparcie w każdym 
etapie jego opracowywania oraz Panu Pawłowi Gmysowi za pomoc w napisaniu 
i kierowaniu projektem „Edukacja w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana 
Długosza szansą na lepszą przyszłość”. Dziękuję także wszystkich uczniom 
i nauczycielom naszej szkoły za ogromne zaangażowanie i chęć dodatkowej 
wytężonej pracy i nauki.

Agata Nawrocka

długoszańskie drzwi (szeroko) otwarte
9 kwietnia 2014

W środę, 9 kwietnia, w murach ZSK odbyły się Drzwi Otwarte. W bo-
gatym programie prezentującym bazę dydaktyczną oraz bogatą 

działalność kulturalno-sportową naszej szkoły, znalazły się prezentacje stoisk 
przedmiotowych, inscenizacje utworów literackich, rozgrywki sportowe, ale 
nie zabrakło również akcentów bardziej młodzieżowych.

W auli szkolnej toczyła się główna część programu promocyjnego, mająca 
na celu zaprezentowanie przybyłym gościom możliwości wyrażania oraz roz-
wijania własnych zainteresowań przez naszych uczniów. Byliśmy świadkami 
pokazu tańców stylizowanych na modłę amerykańskiego West Side Story, 
występu młodych raperów, którzy specjalnie na tę uroczystość zaprezento-
wali autorskie wykonanie piosenek opowiadających o życiu szkolnym oraz 
szansach, jakie daje młodym ludziom pobyt w Długoszu, po czym nastąpił 
punkt kulminacyjny imprezy – swoje przemówienie wygłosił ks. dr Jacek 
Kędzierski, dyrektor ZSK im. ks. Jana Długosza. Przedstawił on w obrazowy 
sposób historię oraz tradycje naszej szkoły, dokonał podsumowania tegorocz-
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nych sukcesów, a także nakreślił wizję dalszego kierunku rozwoju. Ksiądz 
dyrektor odpowiadał także na pytania rodziców dotyczące m.in. procesu 
rekrutacji oraz oferty edukacyjnej oferowanej na rok szkolny 2014/2015. 
W międzyczasie na terenie całej szkoły dyżurowały zespoły nauczycieli oraz 
uczniów gotowe do zapoznania przybyłych gości z możliwościami rozwoju, 
jakie oferuje nauka w naszej szkole. Przybyli goście mogli brać udział w po-
kazie pierwszej pomocy, podziwiać ekspozycje historyczne oraz skosztować 
przygotowanych na tę okazję słodkości. Dzisiejsza akcja promocyjna spotkała 
się z szerokim odzewem.

Odwiedziło nas mnóstwo go-
ści, którym dziękujemy za obecność 
i zainteresowanie. Mam nadzieję, że 
wspólny wysiłek kadry pedagogicznej 
oraz uczniów umożliwił zapoznanie 
się z niepowtarzalnym klimatem na-
szej szkoły, która jak się okazuje nie 
jest ani sztywna, ani przewidywalna, 
a wręcz przeciwnie.... bo, w rytm na-
szych dzisiejszych rapowych piosenek 
„Długosz to...z jednej strony sport, 
a z drugiej nauka... każdy znajdzie 
tu, czego szuka”.

Angelika Szumińska

wiersze Pauliny Sadowskiej i Żanety Szczerbiak 
wydane w tomiku „Polowanie na raj”

11 kwietnia 2014

Dwie uczennice klasy IC liceum: Paulina Sadowska i Żaneta Szczer-
biak zostały laureatkami VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości 

Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego: „Rytmy nieskończoności”. W konkursie 
wzięło udział 118 licealistów z Polski oraz szkół polonijnych. Tytuł laureata 
uzyskała osoba, której choć jeden wiersz znalazł się w tomiku podsumowu-
jącym zmagania konkursowe. Laureatami zostało w sumie 37 osób, a wśród 
nich reprezentantki Długosza. Jury pod przewodnictwem o. Wacława Oszaj-
cy przyznało nagrody i wyróżnienia. 11 kwietnia 2014 r. w Warszawie, 
w 50. Liceum Ogólnokształcącym im. Ruy Barossy, odbyła się gala finałowa 
VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości im. Jacka Kaczmarskiego „Ryt-
my nieskończoności”. W gronie laureatów znalazły się: Paulina Sadowska 
i Żaneta Szczerbiak – obie z klasy IC liceum. Paulinie przyznano II miejsce, 
natomiast Żanecie – wyróżnienie. Wiersze laureatów zostały opublikowane 
w tomiku „Polowanie na raj”.
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Z niemieckim (i nie tylko) na ty – uczniowie i nauczycieleJeremi Lewandowski i Adam Gonstal pod czujnym 
okiem p. Grzegorza Matusiaka konstruują krzesło 
elektryczne

P. Ewa Bieniek i Mikołaj Skonieczny w rozmowie 
z zainteresowanymi Długoszem rodzicami i uczniami

W chacie Piasta Kołodzieja – inscenizacja historyczna 
w wykonaniu uczestników grupy projektowej 
„Wychowanie patriotyczne i tożsamość regionalna”

Goście Dni Otwartych wraz z Dyrekcją, nauczycielami 
i młodzieżą naszej szkoły podziwiają występy 
sceniczne długoszaków
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Spotkanie młodych poetów 
rozpoczęło się od godz. 9.00. Na 
początku odbyły się warsztaty po-
etyckie, które poprowadził prze-
wodniczący jury jezuita o. Wacław 
Oszajca. Następnie młodzież mia-
ła okazję wysłuchać wspomnień 
oraz zadać pytania znawcy twór-
czości Jacka Kaczmarskiego – 
panu Krzysztofowi Nowakowi 
(mężowi Ewy Nowak – znanej 
autorki powieści dla młodzieży, 
publikującemu w czasopiśmie dla 

licealistów: „Cogito”). Po krótkiej przerwie odbyła się debata na temat „Dlaczego 
Kaczmarski? Młodzi w poszukiwaniu wartości”, prowadzona przez studenta 
Uniwersytetu Warszawskiego, a po niej wręczenie nagród.

Młodzież wielokrotnie była zachęcana do tego, by dużo czytać. Pod-
kreślono, że jeśli się nie zrobi czegoś w określonym wieku, można stać się 
w przyszłości śmiesznym starym człowiekiem, który nagle pragnie nadrobić 
miniony czas. Zwrócono uwagę na to, że praca poety jest bardzo bliska pracy 
filozofa i teologa.

Paulinie i Żanecie, jako nauczyciel j. polskiego, serdecznie gratuluję i dzię-
kuję za wspólnie przeżyte piękne chwile ze sztuką, o której mawiał Jacek 
Kaczmarski – „ani się tym nie najesz, ani nie ogrzejesz, ale trudno bez tego 
żyć”. Życzę kolejnych sukcesów!

A oto wiersze, które znalazły się w tomiku „Polowanie na raj”

ŻANETA SZCZERBIAK

Sprawozdanie z lekcji

Ogólne zamieszanie –
chaos kontrolowany. 
Niebieska kula wiruje
pod białym sklepieniem. 
Lecz odwróć się!
Zobacz!
Po drugiej stronie 
biało – czarni bohaterowie

wybijają czerwoną kulę
do góry.
Lecz – odwróć się znowu!
Tutaj
obok nas
grupa postaci nieokreślonych
(jakie kolorowe!)
rozmawia o najistotniejszych sprawach
życia.
Zdenerwowana postać
z białymi stopami
krzyczy coś do innej,
która ma stopy niebieskie.
Dzieje się tyle
fascynujących faktów.
Czy da się to ogarnąć?
Może..., lecz chyba
nie spróbuję.

A wokół nic się nie zmienia:
kule wirują pod białym
sklepieniem,
czekając na dźwięk, który da im
spoczynek – 
chwilowy.

A myślałam że to nudna
lekcja.

* * *

Wyznanie

Dla Ciebie dziś Panie
Przyodziewam ubranie
I sen

Dla Ciebie dziś Panie
Nim wieczór się stanie
Ten dzień
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Młode poetki: Paulina i Żaneta
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Dla Ciebie to Panie
Jest moje czekanie
Choć wiem...
Że jestem dla Ciebie
Jak świetlik 
Na niebie;

Maleńką kropelką
Doprawdy
Niewielką

Jak łza...
Tak...to ja...

Gdy deszczem opadasz
Po tęczy się skradam
W Twój blask;

Gdy żarem chłód zmieniasz
Ja biegnę w czerń cienia
Twych gwiazd

* * *

Aniele...Stróżu mój

Za wieżą kościoła
spostrzegłam Anioła
spał...

Sen włosy Mu głaskał
mgłą oczy przyganiał;
wstał

W kapturze z mgły białej
w niepewność odziany
trwał...

W swym trwaniu
niezmienny
sen...jawa...pomiędzy...

Aniele mój miły
czyż sny się
wyśniły?
Czyś przebył świat cały
by do mnie przyjść
małej?

Mój miły Aniele
spraw ziemskich jak wiele
tu mam...

Stróżować mi miałeś
tymczasem zaspałeś
więc wstań...
Proszę wstań...

* * *

Uśmiech i łza

Życie
Jak pogodę
Zmieniasz
Słońce i deszcz
Tak na przemian

Uśmiech i łza
W jednym tańcu
Krok stawiają
Szaleją...

Radość i żal
Czule spoglądają
Smutnieją...
Gdy czas ich dobiega

Smutny żal
I smutna radość
Uśmiech i łza
Tak na przemian
W nich świat
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PAULINA SADOWSKA

Oswoić chwilę

Idę ulicą
Podnoszę wiersze
Zbieram je z chodnika
Zrywam z drzew –
Tak pięknie kołyszą się
na wietrze
Pachną w deszczu...
Radują się w tęczy
Błyszczą...
Rodzą się w ptasich gniazdach
zawieszonych nad głowami
Śpiewają w ciszy...
Słowa, które śmieją się i krzyczą,
by je składać
i oswajać chwilę

* * *

Myśli

Myśli 
w mojej głowie
jak Pegaz –
skrzydlate, ulotne

Myśli 
ciężkie
jak samoloty;
huczące

... i te
niepokorne
zwiewne i zalotne
...

... te lubię najbardziej.

Przemijanie

Jak kot
pręży swój grzbiet
Czas

Chciałabym
móc długo go
głaskać

... lecz czas
niebawem się spłoszy
jeśli nie oswoję go dotykiem

Zamykam oczy;
Tykanie zegara
... noc ... dzień
... dzień ... noc
Idzie świat...

Z nim 
ja 
przez życie...

Aleksandra Rusin

wyniki konkursu regionalnego 
„ziemia kujawska – małą ojczyzną”

13 kwietnia 2014

Ogłoszono wyniki Konkursu Regionalnego „Ziemia Kujawska – Małą 
Ojczyzną”. W kategorii praca multimedialna Tadeusz Berkowski, uczeń 

Ia gimnazjum, zdobył II miejsce, a Natalia Mierzwicka również Ia w kategorii 
poezja otrzymała wyróżnienie. Swoje prace uczniowie poświęcili tematyce 
dotyczącej Żydów polskich mieszkających przed II wojną światową na terenie 
Kujaw i ich historii w czasach Holocaustu.

Uczniom bardzo serdecznie gratulujemy!
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Urszula Brykalska, Angelika Szumińska

gala laureatów konkursów Przedmiotowych
kujawsko-Pomorskiego kuratora oświaty

14 kwietnia 2014

Uczniowie, którzy przez wiele miesięcy podejmowali zmagania na 
poszczególnych etapach konkursów kuratoryjnych, wraz z nauczycie-

lami – opiekunami merytorycznymi, doczekali się uroczystej chwili. Na Gali 
Laureatów Konkursów Przedmiotowych, organizowanych przez Kujawsko – 
Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów, otrzymali oficjalnie 
wręczone statuetki laureatów poszczególnych konkursów oraz zaświadczenia, 
które potwierdzają zdobyty tytuł i tym samym zwalniają z odpowiedniej czę-
ści egzaminu gimnazjalnego. To ogromne wyróżnienie zarówno dla uczniów, 
jak i nauczycieli, którzy ich przygotowali, i którzy również z rąk Pani Kurator 
odebrali Podziękowania. Gala dla uczniów z rejonu włocławskiego odbyła się 
w budynku Gimnazjum nr 4 im. ONZ. W tym roku udała się tam najliczniejsza 
jak dotąd grupa długoszaków wraz z opiekunami, bowiem tak jak w ubiegłym 
roku, młodzież z Długosza okazała się najlepsza we Włocławku. Uczniowie 
naszej szkoły uzyskali aż 24 tytuły laureata oraz 13 tytułów finalistów. 

Ksiądz dr Jacek Kędzierski – dyrektor Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana 
Długosza we Włocławku i p. Ilona Składanowska – dyrektor Gimnazjum nr 4 
im. Organizacji Narodów Zjednoczonych we Włocławku odebrali statuetki 

dla prowadzonych przez nich szkół za zajęcie III miejsca w województwie 
kujawsko-pomorskim. 

Podczas Gali słowa podziękowania skierowano do nauczycieli przygoto-
wujących swoich uczniów do konkursów. Największe osiągnięcie w tym roku 
szkolnym stało się udziałem nauczycielki ZSK pani Joanny Wędołowskiej, która 
przygotowywała młodzież do Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Jej 
podopieczni wrócili z etapu wojewódzkiego z sześcioma tytułami laureatów 
i dwoma tytułami finalisty. 

Trzeba podkreślić również, że kilkoro z naszych uczniów odniosło spekta-
kularny sukces, zdobywając po kilka tytułów laureata. Rekordzistką pod tym 
względem jest Kinga Porębska z kl. IIIa – zdobywczyni 4 tytułów, a obok niej: 
Szymon Sikorski – 3 tytuły laureata, Jeremi Lewandowski – 2 tytuły laureata 
oraz Michał Piętowski – 2 tytuły laureata.

Szczegółowe osiągnięcia uczniów Długosza w konkursach kuratoryjnych, 
tzn. nazwiska laureatów, finalistów i ich opiekunów, znajdziemy w rozdziale 
„Sukcesy naukowe”. W tym miejscu podajemy zestawienie ilości laureatów 
i finalistów z poszczególnych przedmiotów: matematyka – 6 laureatów, 2 fina-
listów; fizyka – 4 laureatów; j. angielski – 3 laureatów; chemia – 2 laureatów, 
5 finalistów; biologia – 2 laureatów, 3 finalistów; j. polski – 2 laureatów, 1 fina-
lista; j. niemiecki – 2 laureatów; historia – 2 laureatów; geografia – 1 laureat; 
j. francuski – 2 finalistów.

Wszystkim Laureatom, Finalistom i pracującym z nimi Nauczycielom ser-
decznie gratulujemy!

Milena Lewandowska

rekolekcje wielkopostne
14–16 kwietnia 2014

dzień 1

Święta to czas wyjątkowy, za którym każdy tęskni, doświadczając szarości 
życia. Podczas rekolekcji nadarza się możliwość prawdziwego zaspoko-

jenia pragnienia świętowania. Możemy właściwie przygotować się do dobrego 
przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Tegoroczne rekolekcje 
w Długoszu prowadził wybitny kaznodzieja ks. dr Witold Dorsz – proboszcz 
Parafii Przemienienia Pańskiego w Wieńcu.
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Laureaci z opiekunamiGratulacje dla ks. dyrektora Jacka Kędzierskiego 
z racji zajęcia przez Długosza III miejsca wśród szkół 
gimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego
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Tematem przewodnim naszych spotkań, które odbywały się w parafii pw. Naj-
świętszego Zbawiciela, było hasło: „Czas to nie pieniądz, ale czas to miłość”. 
Ks. Witold Dorsz prosił, aby zastanowić się nad swoimi planami i marzeniami 
i zapytać się siebie, czy jest tam miejsce na Boga, Jego miłość. Wyjaśniał, że 
odkupienie czy zbawienie to nic innego, jak usynowienie czy też adoptowanie 
nas przez Boga, przez co zostajemy wciągnięci w Jego życie. Miłość to wydarze-
nie dynamiczne, przyjęta od Boga domaga się wyjścia na zewnątrz, budowania 
relacji, wzięcia odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za innych. Parame-
trem mojej miłości do Boga jest stosunek do drugiego człowieka. To absolutny 
fundament przesłania Jezusa. Rekolekcjonista dokonał egzegezy dzisiejszej 
Ewangelii – dwie postawy: kobieta namaszcza ciało Jezusa drogocennym olej-
kiem narodowym – symbol bezinteresownej miłości tej prawdziwej, która jest 
rozrzutna, hojna, która przynosi pokój radość i wolność. Z drugiej strony postawa 
Judasza, który przelicza wartość olejku na denary, bo jest złodziejem, egoistą, 
który tylko kombinuje w sercu. Jest zakłamany, jest niewolnikiem mamony, przez 
co zabija w sobie miłość. Jest też hipokrytą, bo własne zyski zasłania pozornym 
dobrem ubogich. Wartość tego olejku narodowego to równowartość ówczesnego 
rocznego zarobku, a więc kobieta nie pożałowała Jezusowi swego serca.

Po nauce udaliśmy się do gmachu Długosza, gdzie uczniowie wraz z wy-
chowawcami oglądali film pt. „Most przeznaczenia”. Dzieło jest adaptacją 
nagrodzonej w 1927 roku nagrodą Pulitzera powieści Thorntona Wildera pod 
tym samym tytułem. Akcja dramatu rozgrywa się w czasach Inkwizycji w Peru 
w latach czterdziestych XVIII wieku. To historia pięciu osób, które zginęły pod 
gruzami zawalonego górskiego mostu. Wydarzenie to stało się pretekstem do 
rozważań na temat przeznaczenia i śmierci.

dzień 2

Kolejny dzień wielkopostnej refleksji znów zgromadził w parafii Najświęt-
szego Zbawiciela uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół 

Katolickich. W czasie nauki rekolekcyjnej wysłuchaliśmy ks. dr. Witolda Dorsza, 
który starał się nam wyjaśnić, czym jest zło, grzech i przebaczenie, które jest 
tak ważne, szczególnie w okresie Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Nauka 
rekolekcjonisty okazała się niezwykle owocna, dzięki swojej autentyczności, 
dzięki temu, że ks. Dorsz opowiadał o swoich doświadczeniach, dzielił się 
z nami swoimi refleksjami.

Po tych rozważaniach skupieni uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, pod-
czas której rozważaliśmy poszczególne etapy męki Jezusa Chrystusa. Następnie 
mogliśmy skorzystać z sakramentu pokuty.

Sakrament pokuty i pojednania został ustanowiony przez Chrystusa, który 
ukazał się swoim apostołom wieczorem w dniu Paschy i skierował do nich 
słowa: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpusz-
czone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 19). Jezus ustanowił 
ten sakrament dla nas, abyśmy mogli do niego powracać, kiedy oddalimy się 
przez popełnienie grzechów. Dzięki spowiedzi świętej otrzymujemy niezwykłe 
dary – pojednanie z Bogiem i Kościołem, odzyskujemy stan łaski, odnajdujemy 
łaskę pokoju i pogody ducha – sumienia. Pokuta i pojednanie to sakrament, 
który nas leczy, uzdrawia i odradza.

Na zakończenie otrzymaliśmy błogosławieństwo i umocnieni duchowo 
udaliśmy się do naszych domów.

dzień 3

Na zakończenie rekolekcji odbyła się uroczysta Msza Święta, koncelebro-
wana przez księdza rekolekcjonistę – Witolda Dorsza, księdza dyrektora 

Jacka Kędzierskiego oraz księży katechetów: Łukasza Sztylkę i Andrzeja Tomalaka.
W homilii rekolekcjonista zwrócił uwagę na to, by czas, jaki mamy, był 

przepełniony miłością do Boga i bliźniego. Pan Bóg czyni rzeczy niemożliwe, 
a rolą człowieka nie jest wyłącznie czekanie, by jego pragnienia były spełniane 
przez Pana – sam musi się starać, ofiarowując Bogu swój trud. Ksiądz Witold 
Dorsz podkreślił ponadto, że ważną sprawą w życiu każdego chrześcijanina 
jest udzielenie sobie samemu odpowiedzi na pytanie: „Kim dla mnie jest Jezus 
Chrystus?”. Wiara staje się wówczas pełniejsza, bardziej prawdziwa.

W związku z tym, że jutro obchodzić będziemy w Kościele uroczystość 
Wielkiego Czwartku, czyli dzień, w którym szczególnie pamiętamy o kapłanach, 
pod koniec Mszy Świętej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli 
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wszystkim księżom kwiaty. W imieniu całej społeczności ZSK głos zabrała 
Julia Rozpedzka, uczennica klasy IIA liceum. Podziękowała kapłanom za dar 
sakramentów, którymi nam służą oraz za duchową opiekę. Szczególne słowa 
podziękowania skierowała do księdza rekolekcjonisty, zwracając uwagę na 
przekazany młodzieży entuzjazm wiary oraz do księdza proboszcza i kapłanów 
z parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku, wyrażając wdzięczność za 
umożliwienie zorganizowania rekolekcyjnych spotkań właśnie w tej parafii. 
W imieniu wszystkich uczniów i pracowników szkoły Julia złożyła księżom 
życzenia: „aby stawali się tak dobrzy jak Chrystus, największy Kapłan, nie 
zważali na względy ludzkie, ale na własne sumienie, w którym Bóg umieścił 
swoje Prawo i by nigdy nie stracili radości w podążaniu za Zbawicielem”.

Bożena Sobierajska

wielkanocna „Szlachetna Paczka” – 
dary serca już u potrzebującej rodziny

16 kwietnia 2014

Społeczność uczniów Długosza nie pozostała obojętna na potrzeby bliźniego 
w okresie zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Z poparciem księdza dy-

rektora Jacka Kędzierskiego, pod kierunkiem pani pedagog Bożeny Sobierajskiej, 
zorganizowana została pomoc w postaci Szlachetnej Paczki dla potrzebującej 
Rodziny z okolic Włocławka. Do 11 kwietnia trwała w szkole zbiórka darów 

serca. Były wśród nich produkty żywnościowe, odzież, środki czystości, zabawki 
oraz słodycze. W dniu 16 kwietnia delegacja uczniów, wraz z pedagog szkolną, 
wypełnionym darami busem szkolnym zajechała pod dom naszych adresatów. 
Podobnie jak w okresie ostatnich Świąt Bożego Narodzenia, dane nam było ob-
darować potrzebujących. Była to wielka szkoła życia dla całej naszej delegacji, 
widzieć w oczach ubogich ludzi, a zwłaszcza małych dzieci, radość i jednocześnie 
ogromną wdzięczność za udzielone wsparcie. Obdarowana Rodzina przekazuje 
wielkie podziękowania wszystkim ofiarodawcom, a organizatorzy liczą, że akcja 
wspierania potrzebujących przez społeczność naszej szkoły stanie się tradycją.

Anna Waśkiewicz

msza Święta maturzystów
22 kwietnia 2014

22 kwietnia 2014 roku w kościele św. Witalisa odbyła się Msza Święta 
z okazji zakończenia roku szkolnego dla klas maturalnych, której 

przewodniczył Jego Ekscelencja ks. bp Wiesław Mering. 
W uroczystości brali udział: Dyrekcja szkoły, maturzyści i ich rodzice, księ-

ża prefekci – ks. Andrzej Tomalak i ks. Łukasz Sztylka, poczet sztandarowy, 
nauczyciele i wychowawcy klas trzecich: p. Małgorzata Jaskólska i p. Anna 
Waśkiewicz. O muzyczną oprawę Eucharystii zadbali ks. prałat Sławomir De-
ręgowski oraz Asia i Paulina Słowińskie. 

Ksiądz dr Jacek Kędzierski podkreślił we wstępie, w jak ważnej chwili 
przyszło nam dziękować Panu Bogu za czas nauki w Długoszu – już za kilka 
dni bowiem na ołtarze zostanie wyniesiony błogosławiony Jan Paweł II. 

Ksiądz Biskup w słowie skierowanym do młodzieży podkreślił i przypomniał, 
aby w dorosłym życiu kierować się wartościami płynącymi z Ewangelii.

Uroczystość zakończyła się wręczeniem Medali Zespołu Szkół Katolickich 
dla uczniów wyróżniających się swoją postawą. Za wzorowe wypełnianie ka-
tolickiej misji szkoły medale otrzymały uczennice kl. IIIC – Joanna Słowińska 
i Elżbieta Mordzak, za najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów 
nauczanych w liceum – Kamil Poniatowski z kl. IIIAB, za najlepszą frekwencję 
w ciągu trzech lat – Aleksander Szmajda z kl. IIIAB.

Najlepsi uczniowie oraz ich rodzice uhonorowani zostali listami gratula-
cyjnymi wręczonymi przez Księdza Biskupa. Wyróżnienia te otrzymali: Joanna 
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Słowińska, Elżbieta Mordzak, Anna Ziółkowska, Agnieszka Kowalewska, Natalia 
Sumińska, Kamil Poniatowski, Joanna Banachowicz i Angelika Pińkowska.

Na drogę dorosłości i odważnego głoszenia Słowa Bożego każdy absolwent 
otrzymał Pismo Święte. Spotkanie zakończyło się wspólnym pamiątkowym 
zdjęciem.

* * *

bp Wiesław Alojzy Mering

„Słuchać Słowa Bożego,
reagować na wołanie chrystusa”

Homilia wygłoszona na pożegnanie klas iii lo

Zawsze będąc w tej kaplicy, zaczynam od uwagi przypominającej zna-
czenie tego miejsca. Niewiele osób ma okazję zobaczyć, cieszyć się 

tą przepiękną, gotycką architekturą, dlatego że to miejsce nie jest wyłącznie 
zabytkowe. To jest miejsce żywe. Tu w tej kaplicy dokonują się prawdziwe 
Boże cuda polegające na tym, że serce człowieka, szukające serce człowieka, 
zmieniające się serce człowieka, potrafi uzyskać zaspokojenie, potrafi odnaleźć 
życiową drogę. To jest miejsce, w którym rosną wszystkim dusze. Miejsce to jest 

szczególnie czcigodne nie tylko z tego powodu, że kościół św. Witalisa jest starszy 
od katedry, chociaż to też należy podkreślić. Ważniejsze jest jednak otoczenie, 
w którym rośnie powołanie człowieka. To tutaj kleryk, alumn, seminarzysta 
czy obojętnie jak go nazwiemy, musi podjąć ostateczną decyzję, czy droga na 
jaką się zdecydował, jest jego drogą, a ponieważ sprawa powołań kapłańskich 
jest naszą wspólną troską, to nie jest troska tylko biskupa. To musi być troska 
wspólna całego ludu Bożego, prezbiterów, świeckich młodszych i starszych. Po-
trzebni są nam ci, którzy będą głosili Ewangelię Jezusa, sprawowali sakramenty 
i organizowali będą pomoc dla ludzi, którzy tej pomocy potrzebują. Dlatego 
o tym mówię, żebyście już jako bardzo młodzi ludzie, stojący dopiero u progu 
swojej samodzielności, o modlitwie w intencji powołań nigdy nie zapomnieli. 
To jedna, pierwsza taka wstępna uwaga. 

Druga – bardzo dziękuję Księdzu Dyrektorowi za słowa, jakie pod adresem 
nas wszystkich skierował, za przypomnienie okoliczności, w których dokonuje 
się nasze spotkanie przy ołtarzu Jezusa, a mianowicie za przypomnienie o zbli-
żającej się kanonizacji naszego błogosławionego Papieża Jana Pawła II. Wielu 
diecezjan będzie w niej uczestniczyło, także my obaj z ks. bp. Stanisławem 
i przynajmniej kilkunastu księży, którzy udali się do Rzymu, żeby być świadkami 
tej historycznej i niezwykle ważnej dla nas chwili. Jak bliski naszym sercom 
jest Jan Paweł II, nawet nie muszę mówić. Jest przecież także obywatelem 
honorowym naszego miasta Włocławka. Spędził tu w domu biskupim noc. 
O Włocławku mówił i pisał wiele razy z ogromną atencją. 

Jutro jest pogrzeb ks. prof. Olewnika, który przekazał zbiór listów, jakie 
otrzymał od Jana Pawła II i m.in. są tam tak piękne opinie na temat Włocławka, 
na temat Kościoła włocławskiego, mają być zresztą fragmenty jednego z tych 
listów opublikowane. To są piękne rzeczy, tak jak zapiski odręcznie przez Ojca 
Świętego wykonane, to wszystko każe nam o kanonizacji myśleć ze szczególną 
pieczołowitością, radością, satysfakcją, że ten wielki kapłan polskiego Kościoła 
i głowa Kościoła powszechnego, zostanie wyniesiony na ołtarze. Po powrocie 
z Rzymu będziemy dzielili się bez wątpienia różnymi refleksjami związanymi 
z tą uroczystością. Pamiętając o wszystkich sprawach moich diecezjan, będę 
też pamiętał o Was, którzy kończycie szkołę Długosza. Młodzież zawsze była 
bliska Janowi Pawłowi II i wierzę, że to Jego wstawiennictwo, orędownictwo 
w tym momencie życia, w którym jesteście, przyniesie w Was dobre owoce. To 
druga taka wstępna uwaga. 

Teraz zajmijmy się trochę dzisiejszym pierwszym czytaniem, mianowicie 
fragmentem Dziejów Apostolskich. W okresie wielkanocnym Dzieje Apostol-
skie są podstawową lekturą, którą słyszymy w czasie Mszy Świętej w naszych 
kościołach. W czasie po Zmartwychwstaniu, aż do niedzieli Zesłania Ducha 
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Świętego, codziennie będziemy spotykali się właśnie z tą księgą, którą nazywa-
my Dziejami Apostolskimi, a która jak wiecie, jest zapisem historii pierwszego 
Kościoła. Najstarszy Kościół, ten pierwotny, został założony przez apostołów, 
dlatego nazwa księgi Dzieje Apostolskie. 

W przeczytanym fragmencie Święty Piotr zaczyna od tego, żeby pokazać, 
kim jest dzięki zmartwychwstaniu Jezus Chrystus. „Tego Jezusa, którego ukrzy-
żowano, uczynił Bóg Panem i Mesjaszem”. To jest początek dobrej nowiny, 
jeżeli ją przyjmujemy, Chrystus musi być dla nas Panem i Mesjaszem. Jasne, 
że w środowisku, które czekało na przyjście Mesjasza, ta wiadomość wywarła 
ogromne wrażenie. Skierowali do Piotra pytanie: „No cóż my mamy robić?” – 
„Nawróćcie się” – krótko i zdecydowanie, bardzo jasno odpowiada św. Piotr na 
ich zapytanie. „Nawróćcie się i niech każdy z Was przyjmie chrzest w imię Jezusa, 
na odpuszczenie grzechów Waszych”. To są nasze pytania, nasze problemy. W tej 
sytuacji, w jakiej jesteśmy, w tych uwarunkowaniach, w jakich przebiega nasze 
życie, ataki na Jezusa wcale nie są mniejsze dzisiaj niż były 2 tys. lat temu. „Na-
wróćcie się”, nie tyle zwalczajcie te ataki, ile nawróćcie się. Niech każdy z Was 
przyjmie chrzest w imię Jezusa na odpuszczenie grzechów, co będzie efektem, 
owocem tego nawrócenia. Otrzymacie w darze Ducha Świętego, bo dla Was jest 
ta obietnica i dla dzieci Waszych przyjąć Jezusa, uwierzyć w Niego, nawrócić 
się ze świadomością tego, że On od nas tego właśnie wymaga. To są polecenia, 
które dzisiaj do Was kieruje Jezus Chrystus. Ci, którzy słyszeli, do tego stopnia 
byli poruszeni, że pewnie nie zapamiętaliście, iż ok. 3 tys. ludzi zdecydowało się 
na wypełnienie tych właśnie wymagań, które św. Piotr sformułował. 

A teraz Ewangelia Święta. To jeszcze bardziej pasjonujące opowiadanie o nas. 
Maria Magdalena stała przed grobem. Jasne, że była przejęta, poruszona, bo 
dla niej Jezus to przecież był Ktoś, od kogo otrzymywała tyle dobra, Ktoś, kogo 
dobrze znała. Dlatego stała przed grobem, płacząc. Tak jak my to robimy, kiedy 
idziemy na grób kogoś, kogo kochaliśmy, kto był nam bliski, o kim czujemy, że 
jest niezastąpiony, a przy tym był jedyny, wyjątkowy. Też jesteśmy wtedy po-
ruszeni. Nawet wiedząc czy wierząc, że ten człowiek żyje dalej, wiemy, że my 
już tu na ziemi go nigdy nie spotkamy żywego. Dlatego i ona, wiedząc o tym 
wszystkim, płakała, ale ponieważ grób jak wiemy był otwarty, (wiecie, że groby 
żydowskie zupełnie inaczej wyglądały niż nasze mogiły zasuwane kamieniem), 
kamień odsunięty dawał bezpośredni dostęp do zwłok, do wnętrza grobu. 
Nachyliła się i zobaczyła Aniołów. „Czemu płaczesz, niewiasto?”, „Niewiasto, 
czemu płaczesz?”. Ona mówi z poruszeniem: „Zabrano mego Pana i nie wiem, 
gdzie został położony”. I teraz bardzo ciekawe pytanie, a myśl powtórzy się tu 
jeszcze. Odwróciła się i ujrzała Jezusa stojącego. Choć nie wiedziała, że to jest 
Jezus, odwróciła się w stronę Jezusa. Sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała 

do niego: „Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja 
Go zabiorę”. A Jezus mówi do niej, już nie niewiasto. Mówi do niej po imieniu, 
mówi do niej tak, jak w relacjach przyjaźni, serdecznej więzi i po znajomości 
i zwracamy się do ludzi. To już nie jest „proszę pani”, „niewiasto”, to już jest 
„Mario, ty, którą znałem, z którą rozmawiałem, z którą się spotykałem, ty, która 
przecież mnie znasz, Mario”, i nic więcej. A ona, obróciwszy się drugi raz, znowu 
się zwraca do Jezusa. Powiedziała do Niego: „Nauczycielu”. Jezus doskonale 
wiedział, co ona chce zrobić. Chciała go zatrzymać dla siebie, chciała mieć go 
dłużej do dyspozycji, chciała mu zadać cały szereg pytań. Jak to jest możliwe, 
„Jak to? Ty żyjesz? Przecież sama widziałam moment Twojej śmierci?!”. „Nie 
zatrzymuj mnie, nie zatrzymuj mnie, ale udaj się do braci i powiedz im: „Wstę-
puję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego, do Boga waszego”. 

Z całego tego cudownego zapisu św. Jana na to chcę jednak zwrócić uwagę, 
na to dwukrotne podkreślenie, że Maria zwróciła się w stronę Jezusa. Wiele 
więcej niby nie ma w tej Ewangelii, ale ona dzięki temu, że każe nam zwrócić 
się do Jezusa, znakomicie łączy się z tym, co zapisał św. Łukasz. Jeżeli chcemy 
uratować się spośród tego pokolenia, zwróćmy się do Jezusa. Jeżeli chcemy 
znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób się nawracać, bo to jest proces, 
zwróćmy się do Jezusa. To nie jest jednorazowa decyzja. Zwracając się w stronę 
Jezusa, wybieramy drogę Jezusa. Dla mnie jednym z najtrudniejszych momen-
tów mojego biskupstwa to jest to, że obserwuję, jak ludzie mówiący o sobie 
głośno, że są katolikami, podnoszą np. w sejmie palce, żeby powiedzieć, że są 
za zabijaniem nienarodzonego życia. Myślę sobie, gdzie ten człowiek ma Jezu-
sa, gdzie ma Jego naukę, gdzie ma Jego przykazania, dlaczego się nie zwraca 
w stronę Jezusa, nie u Niego szuka rozwiązania? Dzieci dotknięte chorobą, 
według polskiego prawa, zostają w tej chwili przecież skazane na śmierć! To 
ludzie mówiący o sobie, że są chrześcijanami, także nasi posłowie, głosują za 
śmiercią! Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Nie zawsze się płaci jakąś cenę za 
swoją postawę, za to, że mam odwagę powiedzieć, zareagować, sprzeciwić się. 
Wszystko zależy od tego, czy zwróciłem się w stronę Chrystusa, czy to On mi 
podpowiada, co mam czynić, czy zatem dokonuję w swoim sercu nawrócenia. 

I tak nam się zamykają te dzisiejsze czytania, które Kościół każe wiernym 
rozważać w dniu, w którym gromadzimy się na Mszy Świętej kończącej Waszą 
edukację w liceum. Pójdziecie w świat. Będziecie pewnie pełnić coraz bardziej 
odpowiedzialne funkcje w społeczeństwie, będziecie testować, jakie jest prawo, 
jakie są obyczaje i chodzi o to, żebyście nigdy nie zapomnieli, że podejmując 
tego typu decyzje, macie być wsłuchani w słowo Jezusa tak jak Maria, reagować 
na Jego wołanie, które kieruje na każdej Mszy Świętej dokładnie tak samo, 
jak w dniu zmartwychwstania skierował On do Marii. Jezus zawsze woła po 
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imieniu, zachęca nas byśmy zwrócili się do niego, byśmy dzięki temu dokonali 
nawrócenia i byli wierni prawu, którego On sam jest źródłem.

Lidia Wiśniewska

z pielgrzymiego szlaku
czyli wrażenia z uroczystości 

kanonizacji Jana Pawła ii i z wędrówki po miastach italii
25–30 kwietnia 2014

Dzień 27 kwietnia 2014 r. w Kościele katolickim to data kanonizacji 
dwóch papieży: Jana XXIII i naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II. 

Na uroczystość tę udały się do Rzymu tysiące pielgrzymów z Polski. Z naszej 
szkoły również wyruszyła pielgrzymka do Włoch, której centralnym punktem 
było uczestnictwo we Mszy św. kanonizacyjnej odprawionej przez papieża 
Franciszka w Niedzielę Miłosierdzia.

Grupę Długosza stanowili nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz człon-
kowie rodzin pod duchową opieką kapłanów ZSK: ks. Andrzeja Tomalaka 
i ks. Łukasza Sztylki. Organizatorem wyjazdu było Biuro Pielgrzymkowo-Tu-
rystyczne Travelpoint i jej właściciel p. Janusz Gajewski.

Autokar z pielgrzymami wyruszył sprzed budynku szkoły w piątek 25 kwiet-
nia po godz. 14. Po całonocnej podróży przez Czechy i Austrię w sobotę przed 
południem dotarliśmy do Wenecji. Tramwajem wodnym zwanym vaporetto prze-
płynęliśmy do najstarszej zabytkowej części miasta z przepięknymi budowlami, 

kanałami i gondolami. Tłumy turystów i ograniczony czas nie pozwoliły zwiedzić 
dokładnie miasta, dały jednak możliwość zasmakowania uroku tego niezwykłego 
miejsca z Bazyliką św. Marka, pałacem Dożów, mostem Westchnień, mostem Rialto 
i Canal Grande. Wieczorem dotarliśmy do Hotelu Sunny Palace znajdujacym się 
o godzinę drogi od Rzymu, gdzie codziennie wracaliśmy na nocleg. 

Po kolacji i krótkim odpoczynku wyjechaliśmy do Wiecznego Miasta, aby 
jeszcze w godzinach nocnych przemieścić się jak najbliżej placu św. Piotra, gdzie 
w niedzielę o godz. 10.00 miała odbyć się Msza Święta kanonizacyjna. Z powodu 
tłumów gromadzących się wokół Bazyliki Świętego Piotra przez całą dobę oczy-
wiście nie było szans przedostać się blisko placu, ale uczestnictwo w uroczystości 
przed telebimem z widokiem na kopułę Bazyliki z tysiącami wiernych z całego 
świata pozwoliło poczuć atmosferę tej szczególnej głównie dla Polaków celebracji.

Popołudnie upłynęło pod znakiem zwiedzania Rzymu i modlitwy na placu 
św. Piotra, ponieważ do bazylki i grobu św. Jana Pawła II w tym czasie trudno 
było się dostać. Niektórzy, zwłaszcza ci, którzy w Rzymie byli po raz pierwszy 
i być może ostatni, przyjęli ten fakt z uczuciem niedosytu. Gdyby program 
pielgrzymki zakładał jeszcze jeden dzień w stolicy Italii, pragnienie modlitwy 
przy grobie naszego Papieża zostałoby zaspokojone, a i Rzym można by zwie-
dzić dokładniej. My jednak musieliśmy o 17.00 opuścić miasto, by stamtąd 
udać się na wzgórze Monte Cassino, gdzie znajduje się klasztor benedyktynów 
i piękny cmentarz upamiętniający bohaterstwo polskich żołnierzy walczących 
w armii gen. Andersa podczas II wojny światowej. W tym szczególnym miej-
scu wyjątkowo uroczyście zabrzmiał nasz hymn narodowy i pieśń „Czerwone 
maki na Monte Cassino”. Ten ważny dla nas dzień kanonizacji Jana Pawła II 
zakończyliśmy Mszą św. odprawioną przez naszych księży w hotelu.

Poniedziałek, 28 kwietnia, upłynął pod znakiem zwiedzania Asyżu. W Ba-
zylice Matki Bożej Anielskiej uczestniczyliśmy we Mszy św. dla Polaków, a po 
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zwiedzeniu tej świątyni zbudowanej nad maleńką Porcjunkulą – kościółkiem 
związanym z początkiem działalności św. Franciszka i św. Klary – udaliśmy się 
do ogrodu różanego św. Franciszka i do sklepiku z pamiątkami. Kolejne godzi-
ny tego dnia poświęciliśmy na zwiedzanie bazylik św. Franciszka i św. Klary 
w miasteczku, które urzekło wszystkich swym malowniczym położeniem i nie-
zwykłym klimatem. Odwiedziliśmy grób św. Franciszka, podziwialiśmy piękne 
freski autorstwa Cimabuego i Giotta, zdobiące świątynię pod wezwaniem tego 
szczególnego świętego oraz oglądaliśmy pozostałe po nim pamiątki. Urokliwy-
mi uliczkami wypełnionymi turystami głównie z Polski, obserwując tętniące 
pątniczym życiem miasteczko, udaliśmy się do św. Klary, gdzie modliliśmy się 
przy grobie z jej ciałem oraz w kaplicy krzyża z San Damiano, z którego Jezus 
miał przemówić do niego i przy którym św. Franciszek miał podjąć decyzję 
o zmianie swojego sposobu życia. Ze względu na nieprzewidziane korki nie-
udało się wjechać do położonej niedaleko Perugii. Następnego dnia za to, we 
wtorek 29 kwietnia, mogliśmy podziwiać piękno Florencji – miasta Dantego 
Alighieri, Giotta di Bondone, Arnolfa di Cambio, Leonarda da Vinci, Michała 
Anioła. Zauroczeni ogromem i ornamentyką florenckiej katedry Santa Maria 
del Fiore oraz jej szczególnym wnętrzem, czuliśmy potrzebę poznania innych 
zabytków Florencji, które mogliśmy tym razem obejrzeć jedynie z zewnątrz: 
Galeria Uffizi, kościół Świętego Krzyża ze stojącym obok niego pomnikiem 
Dantego, budynek Biblioteki Narodowej. Krótki czas zwiedzania tego niezwy-
kłego miejsca wiązał się z koniecznością dotarcia do Padwy – kolejnej perły 
turystycznej i historycznej Włoch. Mieliśmy szczęście uczestniczyć we Mszy św. 
sprawowanej przez naszych księży przy głównym ołtarzu bazyliki św. Antonie-
go, która jest celem licznych pielgrzymek do grobu jej wielkiego patrona. Po 
wnętrzu tej monumentalnej romańsko-gotycko-bizantyjskiej świątyni oprowa-
dzała nas pani przewodnik, dzięki czemu miejsce to zafascynowało wszystkich 
jeszcze bardziej. Szczególnym przeżyciem, poza wspomnianą już Eucharystią, 
była modlitwa w kaplicy grobu św. Antoniego oraz w kaplicy relikwii, gdzie 
znajdują się relikwie dwunastu polskich świętych. Ze względu na późną porę 
niestety nie udało się zobaczyć słynnego uniwersytetu, w którym studiowali 
m.in. Mikołaj Kopernik i Jan Kochanowski, a także nie było mowy o zwiedze-
niu kaplicy Scrovegnich zaprojektowanej i ozdobionej freskami przez Giotta.

Ostatni dzień pielgrzymowania zakończyliśmy posiłkiem we włoskiej pizze-
rii, aby nabrać sił na drogę powrotną, która trwała ponad 20 godzin. W środę, 
30 kwietnia, ok. 20.00 autokar bezpiecznie dowiózł pielgrzymów pod budynek 
Długosza. Każdy z uczestników z pewnością przeżył tę pielgrzymkę inaczej. 
Dla wszystkich ważny punkt stanowił udział w ceremonii kanonizacji Jana 
Pawła II, ale myślę, że uczestnicy tej wyprawy pozostali pod urokiem krajo-

brazów i zabytków Italii, która choć nie była zbyt słoneczna, ale oczarowała 
bogactwem pejzaży i fascynujących miejsc, do których chciałoby się powrócić, 
żeby poznać je lepiej.

Magdalena Bilska-Ciećwierz

XXiV olimpiada teologii katolickiej
28 kwietnia 2014

Żaneta Szczerbiak z kl. IC LO została finalistką XXIV Olimpiady Teologii 
Katolickiej, która odbywała się w dn. 24–26 kwietnia 2014 r. w Bydgosz-

czy. Otwarcia finału olimpiady dokonał ordynariusz bydgoski, ks. biskup Jan 
Tyrawa. Miało ono miejsce w tamtejszym Wyższym Seminarium Duchownym. 
W piątek przed południem 123 uczniów, reprezentantów wszystkich polskich 
diecezji, zmierzyło się z testem, którego tematem przewodnim byli „Męczen-
nicy XX wieku – świadkowie wiary”. Po obiedzie młodzież wyruszyła śladem 
męczenników II wojny światowej na bydgoski Stary Rynek, do parafii Polskich 
Braci Męczenników, a następnie do fordońskiej Doliny Śmierci, gdzie oddano 
hołd pomordowanym przez hitlerowców mieszkańcom Bydgoszczy. Po trudach 
konkursowych zmagań, wieczorem młodzież odprężała się tańcząc poloneza i nie 
tylko... W sobotę udaliśmy się do bydgoskiej katedry, by przed obliczem Matki 
Boskiej Pięknej Miłości dziękować wraz ks. bp. J. Tyrawą za wspólne spotkanie, 
sukcesy olimpijczyków, chwile refleksji i zabawy. W czasie gdy laureaci walczyli 
o miejsca na podium, finaliści mogli zobaczyć film dokumentalny pt. „Bydgoszcz 
1939” oraz spotkać się z reżyserką red. Urszulą Guźlecką i autorem książki 
pt. „Śmierć w Bydgoszczy 1939–1945” Wiesławem Trzeciakowskim.

Anna Baranowska

majowe święta narodowe
30 kwietnia 2014

Dzisiaj klasy gimnazjum i liceum naszej szkoły uczestniczyły w apelu 
przygotowanym przez klasę Id gimnazjum wraz z wychowawcą. Mon-

taż słowno-muzyczny upamiętniał rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
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Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczyście fetowali polscy patrioci 
już podczas rozbiorów, pomimo represji zaborców.

Po II wojnie światowej władze komunistyczne nie pozwoliły na obchodze-
nie tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
zdecydował się przywrócić jako święto państwowe dzień 3 Maja – rocznicę 
uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji w 1791 roku.

Pamiętajmy również o Dniu Flagi Narodowej – 2 maja.
[...]
Dzisiaj zniknęły wrogie nam trony,
Powiewa sztandar biało-czerwony,
Powiewa sztandar ten pełen chwały,
W polu czerwonym nasz orzeł biały.
[...]

* * *

Rafał Kurzępa

Świętowanie 223. rocznicy uchwalenia 
konstytucji 3 maja

3 maja 2014

W sobotę 3 maja włocławianie obchodzili uroczystości upamiętniające 
uchwalenie Konstytucji 3 Maja. O godzinie 12.00 na placu kate-

dralnym przemówienie do mieszkańców naszego miasta wygłosił prezydent 
Andrzej Pałucki. O 12.30 uroczystą Mszę Świętą koncelebrował oraz homilię 

wygłosił kustosz bazyliki katedralnej ks. prałat Radosław Nowacki. W obchodach 
wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, służby mundurowe oraz 
reprezentacje włocławskich szkół. Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długo-
sza reprezentował poczet sztandarowy wraz z opiekunem p. Rafałem Kurzępą.

Kinga Porębska, kl. IIIa

wycieczka do zakopanego
4–8 maja 2014

Za szkolnymi murami matury, a na Wojska Polskiego i Targowej jak co 
roku kwitną kasztany – przyszedł maj, a wraz z nim długo oczekiwany 

przez uczniów klasy IIIa gimnazjum wyjazd do Zakopanego.
Wycieczka trwała od 4 do 8 maja. Podczas pobytu w stolicy polskich Tatr 

gościliśmy w domu należącym do Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Nie-
pokalanej Maryi. Prowadzącym go Siostrom serdecznie dziękujemy za opiekę, 
pyszne posiłki i okazaną życzliwość:)

Z Włocławka wyruszyliśmy autokarami w dwóch dziesięcioosobowych 
grupach: pierwsza o 14.15 pod opieką wychowawczyni, pani Joanny Wędo-
łowskiej, a pozostali późnym wieczorem razem z ks. Łukaszem Sztylką. Ta 
druga część naszej ekipy dotarła do Zakopanego w poniedziałek po 7.00, a już 
o 10.00 wszyscy spotkaliśmy się z przewodnikiem – panem Antkiem Ziębą, 
który przez kolejne trzy dni prowadził nas po tatrzańskich szlakach, opowia-
dając o tamtejszej przyrodzie, przeszłości, który szczyt jest który, endemitach, 
korniku oraz tym i owym. Wędrowaliśmy więc tego dnia Doliną Jaworzynki, 
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przez przełęcz między Kopami i Halą Gąsienicową aż do skutego jeszcze lodem 
Czarnego Stawu Gąsienicowego. Przez cały czas towarzyszyły nam fantastyczne 
widoki rodem z filmowego Śródziemia, przywodzące na myśl ubielone szczyty 
Gór Mglistych i przygody Drużyny Pierścienia. W takiej scenerii awanturniczy 
duch udzielał się niezwykle łatwo (szczególnie chłopakom), a ponieważ tam 
wysoko śniegu nie brakowało, po drodze stoczona została niejedna bitwa na 
śnieżki. W efekcie do naszej kwatery wróciliśmy dopiero około 18.00 i zaraz 
z przyjemnością i zapałem zabraliśmy się do ciepłego obiadu przygotowanego 
przez siostry. Z kolei wieczorem miała miejsce szczególna uroczystość: świę-
towaliśmy szesnaste urodziny naszej kochanej koleżanki, Marysi, która do 
ostatniej chwili nie podejrzewała niespodzianki:)

Wtorkową trasę rozpoczęliśmy w Dolinie Kościeliskiej. Tutaj zboczyliśmy nieco 
z prostej drogi, aby odwiedzić Jaskinię Mroźną, a później także Wąwóz Kraków 
i Smoczą Jamę, z krótką łańcuchową wspinaczką, stanowiącą ciekawe urozma-
icenie dla spokojnego spaceru doliną. Następnie czekało nas dłuższe podejście 
na Przęłecz Iwaniacką, skąd, jak się okazało, wiosna jeszcze nie odeszła, bo obok 
utrzymującego się na skraju polanki śniegu kwitły delikatne fioletowe krokusy. 
Ogrzawszy się w słońcu, rozpoczęliśmy zejście do Doliny Chochołowskiej. Tam, 
podobnie jak w Kościeliskiej, widać było ogrom zniszczeń, jakie spowodował 
podczas ostatniego Bożego Narodzenia halny – sprzątanie powalonych drzew 
trwa do dziś. Ten ostatni etap wyprawy planowaliśmy pokonać rowerami, ale 
ponieważ tego dnia wypożyczalnię zamknięto wcześniej, przeszliśmy na nogach 
dodatkowe 8 km:) W ten sposób, korzystając z wyśmienitej pogody, przemierzy-
liśmy dwie największe doliny w polskich Tatrach. Po obiadokolacji, jak co dzień, 
ci, którzy nie mieli dość chodzenia, mogli wybrać się na Krupówki.

Dzień trzeci to wycieczka na Sarnią Skałę przez urokliwą Dolinkę Białego. 
Droga na szczyt została pokonana nie bez trudu, ale niesamowita panorama Tatr 
i Kotliny Zakopiańskiej, jaką mogliśmy stamtąd podziwiać, zrekompensowała-
by o wiele większy wysiłek. Nasyciwszy oczy pięknem polskich gór, zeszliśmy 
na Czerwoną Przełęcz i do Doliny Strążyskiej, a następnie powędrowaliśmy 
przez miasto do kościółka pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej 
– wybudowanego w 1847 roku i tym samym najstarszego w Zakopanem, 
wykonanego całkowicie z drewna, włącznie z ołtarzem autorstwa Wojciecha 
Kułacha (nazywanego Leonardem da Vinci z Gilczarowa) i wszystkimi rzeźba-
mi, pełnego przykładów sztuki ludowej Podhala, cichego i pełnego swojskiego 
piękna. W sąsiedztwie świątyni znajduje się cmentarz na Pęksowym Brzyzku, 
gdzie spoczywają wybitni i najbardziej zasłużeni dla okolicy ludzie, między 
innymi: ks. Józef Stolarczyk – pierwszy tamtejszy proboszcz, zwany apostołem 
Zakopanego, Sabała, czyli Jan Krzeptowski, któremu miano Homera Tatr nadał 

pochowany obok Stanisław Witkiewicz, swoje mogiły mają tu także ratownicy 
TOPR, którzy zginęli w czasie akcji, dalej grobowiec Kazimierza Przerwy-Tet-
majera i kolorowy od pamiątek pozostawianych przez dzieci nagrobek Kornela 
Makuszyńskiego, wcześniej grób Stanisława Marusarza, skoczka, olimpijczyka 
i żołnierza AK, którego imię nosi Wielka Krokiew, a nawet... Jana Długosza. 
Tylko skąd na nim linki do wspinaczki? Otóż nie chodzi o naszego patrona, 
lecz taternika, alpinistę i literata:) Po wizycie na cmentarzu pożegnaliśmy się 
z naszym sympatycznym przewodnikiem – trzeba przyznać, że wszyscy bardzo 
polubiliśmy pana Antka w ciągu minionych dni:)

Nazajutrz rano padał deszcz, w związku z czym ustaliliśmy, że kto chce, 
może w spokoju zażywać odpoczynku u sióstr, natomiast chętni wybiorą się na 
zaplanowaną wycieczkę na Gubałówkę. Już wkrótce po wyjściu okazało się, że 
kolorowe peleryny przeciwdeszczowe, w których tak wspaniale prezentowała 
się nasza grupa, nie będą niezbędne, ponieważ, jakby w nagrodę za to, że 
nie przestraszyliśmy się deszczu, rozpogodziło się, chociaż niebo i szczyty na 
horyzoncie nadal tonęły w wełniastych chmurach. Na Gubałówkę wjechaliśmy 
kolejką, po krótkim spacerze do Butorowego Wierchu skorzystaliśmy z wyciągu, 
żeby dostać się z powrotem na dół. Pieszo wróciliśmy do Zakopanego i zwie-
dziliśmy jeszcze Wielką Krokiew, a potem pozostało tylko, podziękowawszy, 
pożegnać się z naszymi gospodyniami, zapakować bagaże do busa i jechać na 
dworzec...

Wycieczkę należy zaliczyć do naprawdę udanych – chyba nie ma osoby, 
która mogłaby się z tym nie zgodzić:) Dla niektórych była to pierwsza wizyta 
w Tatrach, dla innych któraś z kolei, ale jedyna nasza wspólna i dzięki temu 
niepowtarzalna.

Katarzyna Zarzecka

matura 2014
5–20 maja 2014

Kolejny dzień zmagań maturalnych – wczoraj język polski, w dniu dzi-
siejszym matematyka, jutro angielski....i tak do 20 maja. Dobrze, że jest 

ten czas, gdy można obiektywnie sprawdzić swoją wiedzę podczas zewnętrz-
nego egzaminu po kilku latach nauki... Pewien etap w życiu się zamyka, by 
rozpocząć kolejny, dorosły. 
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Papież Benedykt XVI mówił, że kto wierzy, ten nigdy nie jest sam, dlatego 
wspieramy naszą młodzież modlitwą, aby była silniejsza i nabrała odwagi.

W tych szczególnych dniach poranną Mszę Świętą w szkolnej kaplicy odpra-
wia w intencji maturzystów prefekt liceum ks. dr Andrzej Tomalak, udzielając 
na zakończenie mszy indywidualnego błogosławieństwa na ten czas.

Krzysztof Łodygowski

iii miejska olimpiada obrony cywilnej
9 maja 2014

W dniu 9 maja 2014 roku uczniowie liceum Zespołu Szkół Katolic-
kich im. ks. Jana Długosza we Włocławku uczestniczyli w finale 

miejskim III Miejskiej Olimpiadzie Obrony Cywilnej 2014. Dwuosobowy zespół 
Długosza zajął III miejsce na 11 szkół ponadgimnazjalnych biorących udział 
w olimpiadzie.

Naszą szkołę reprezentowali – Adam Wojtulski IIC i Jakub Piotrowski IIIC, 
którzy wygrali etap szkolny przygotowany przez nauczyciela edukacji dla bez-
pieczeństwa. Zespoły z miejsc I – III otrzymały wyróżnienie Prezydenta Miasta.

Celem olimpiady jest upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej 
o obronie cywilnej. Ma ona kształtować świadomość i postawy, które przygotują 
młode pokolenie na przeciwstawienie się potencjalnym zagrożeniom.

Józef Nowak

długoszacy zwycięzcami ii Biegu Przełajowego 
o Puchar zawiśla

9 maja 2013

W dniu 9 maja uczniowie Pu-
blicznego Gimnazjum im. 

ks. J. Długosza wzięli udział w II Biegu 
Przełajowym o Puchar Zawiśla. Naszą 
szkołę reprezentowało 52 uczniów. 
Najlepsze miejsca w kategorii Szkół 
Gimnazjalnych zdobyli: II miejsce 
i srebrny medal – Michał Wiliński 
z kl. IIIe w biegu na dystansie 1000m, 
a III miejsce i brązowy medal – Marcel 
Duda z kl. IIIb w biegu na dystansie 
1000m. W punktacji drużynowej nasi 
zawodnicy zajęli pierwsze miejsce i zdobyli zwycięski puchar dla szkoły.

Lidia Wiśniewska

adam Piasecki wyróżniony 
w międzynarodowym konkursie poetyckim 

castello di duino X edizione we włoszech
15 maja 2014

Adam Piasecki, uczeń klasy Ie gimnazjum, we wrześniu 2013 r. wziął 
udział w międzynarodowym konkursie poetyckim Castello di Duino 

X Edizione we Włoszech. Podczas wielkanocnej przerwy świątecznej drogą 
mailową otrzymał wynik. Jury konkursu przyznało Adamowi wyróżnienie za 
wiersz pt. „Teatry dwa”. Warto dodać, że wiersze zwycięzców zostaną bezpłat-
nie wydane przez „Ibiskos Publishing House Risolo” (Empoli, Italy – sponsor 
konkursu) w tłumaczeniach na j. włoski i angielski wraz z płytą CD z wierszami 
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w oryginale. Zyski ze sprzedaży zostaną przekazane fundacji opiekującej się 
dziećmi, które są ofiarami wojny.

Gratulujemy talentu i sukcesu, podzielamy, Adamie, radość Twoją i Twoich 
Rodziców.

Okazało się, że Adam pisze wiersze od kilku lat i ma już na swoim koncie 
wiele nagród i wyróżnień. Oto one:
1) 2010 r. – I Nagroda w VII Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Zimowani, 

czyli Zimowe Rymowanki” – Inowrocław.
2) Wyróżnienie w konkursie poetyckim realizowanym w ramach projektu 

edukacyjnego „Chopin i jego małe ojczyzny” – Włocławek.
3) 2011r. – I miejsce w konkursie literackim realizowanym w ramach obcho-

dów VII Narodowego Dnia Życia – Włocławek.
4) Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie za „Wyobraźnia na drodze to Ży-

cie” – Bydgoszcz.
5) 2012 r. – Wyróżnienie w VIII Ogólnopolskim konkursie Poetyckim „Na 

skrzydłach poezji, nowe inspiracje” – Łódź.

6) 2013 r. – I miejsce w XIV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim dla dzieci 
i młodzieży „Bez Granic” – Chrzanów.

7) III miejsce w IX Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Świat moim słowem 
malowanym” – Włocławek.

8) Wyróżnienie w XXIX Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości 
Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej – Słupsk.

9) 2013 r. – Wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie Castello di Duino 
IX Edizione – Włochy.
No i tegoroczny sukces, czyli wspomniane już kolejne Wyróżnienie w Mię-

dzynarodowym konkursie Castello di Duino X Edizione – Włochy. 
Na pewno każdy z nas chciałby przeczytać wiersz, który Adamowi przyniósł 

po raz kolejny międzynarodowe wyróżnienie, więc poniżej zamieszczamy jego 
treść:

Teatry dwa

Ty i ja teatry dwa.
Między nami wciąż trwa gra.
Ty – przyjaciół masz dziś grono.
Mnie samotność powierzono.
Ty – masz gesty ciepłe tak.
Ja – wrogości daję znak.
Ty – pomagać pragniesz stale.
Dla mnie to niezrozumiałe.
Ty – przebaczać umiesz tak.
Mnie tych uczuć ciągle brak.
Ty – dialogu szukasz ze mną.
Ja – wciąż pustą jestem księgą.
Ty – wciąż przy mnie, zawsze, wszędzie.
Ja – uciekam – mnie nie będzie.
Między nami wciąż trwa gra.
Jesteś Ty, jestem Ja.
Przedstawienie ciągle trwa...

Adamie, liczymy na sukcesy w konkursach, na które ostatnio wysłałeś swo-
je wiersze. Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy jeszcze wielu, 
wielu sukcesów na niwie poetyckiej.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Wydarzenia szkolne



224 225

Lidia Wiśniewska

adam Piasecki na podium Vii międzygimnazjalnego
konkursu literackiego poświęconego życiu 

wielkiego Polaka Jana Pawła ii
16 maja 2014

Adam Piasecki z kl. Ie zdobył III miejsce w VII Międzygimnazjalnym 
Konkursie Literackim poświęconym życiu Wielkiego Polaka Jana Paw-

ła II. Konkurs literacki dotyczący postaci naszego Papieża co roku organizuje 
Gimnazjum Nr 14 we Włocławku, które obrało Jana Pawła II za swego patrona. 
Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „Jan Paweł II Papież – od zawsze 
Święty”. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce dn. 16 maja 2014 r. w bu-
dynku Gimnazjum Nr 14 przy pl. Staszica 1. Gratulujemy Adamowi miejsca 
na podium i życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie poezji.

A to wiersz Adama:

Mój Papież

Trzydzieści sześć lat temu
w oknie Watykanu zostałeś pokazany
i na Stolicę Piotrową przez konklawe wybrany.
„Habemus Papam” – zabrzmiała nowina ogromna taka,
na całą ziemię mieliśmy papieża Polaka.
„Totus Tuus” – Twoje Matce zawierzenie
i Ducha Świętego nastąpiło tchnienie.
Złożone miałeś ręce, zgięte kolana,
białą sutannę i modlitwę szeptaną od rana.
Uczyłeś nas wielu pięknych prawd
i pomagałeś nam zrozumieć świat.
Uczyłeś nas życia w wielkiej godności,
przebaczenia, wiary i miłości.
Odkryłeś przed nami powód ziemskiego istnienia,
pokazując swym życiem sens cierpienia.
O 21.37 wypełniło się przeznaczenie,
zakończyłeś swoje ziemskie istnienie.
Wiatr cichutko się zerwał, zatrzasnął ciężką księgę.
Odszedłeś do Domu Ojca, ja zawsze pamiętać Cię będę.

Mój Ojcze Święty, już teraz Święty w niebie!
Zawsze będę mocno, mocno kochał Ciebie. 

ks. Łukasz Sztylka

Vii edycja konkursu wiedzy religijnej 
diecezji włocławskiej 

dla uczniów szkół gimnazjalnych
21 maja 2014

W dniu 21 maja 2014 r., tradycyjnie już w naszej szkole, odbył się 
etap diecezjalny, a więc finałowy, VII Edycji Konkursu Wiedzy Re-

ligijnej Diecezji Włocławskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych, pt. „Ty jesteś 
Mesjasz, Syn Boga Żywego” (Mt 16, 16), który jest organizowany przez Wydział 
Katechetyczny Kurii Diecezjalnej we Włocławku.
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Do naszej szkoły, w piękne 
majowe przedpołudnie, przybyło, 
wraz ze swoimi katechetami, opie-
kunami i wychowawcami, w su-
mie 84 uczniów, reprezentujących 
wszystkie dekanaty naszej diecezji.

Z wielką radością mam za-
szczyt poinformować, że po raz 
pierwszy w historii naszej szkoły, 
zwyciężczynią tego konkursu zosta-
ła Kinga Porębska, uczennica klasy 
IIIa naszego gimnazjum, która na 

47 możliwych do uzyskania testowych punktów zdobyła 46. Kinga, podobnie 
jak czworo pozostałych laureatów, otrzymała uroczysty dyplom, jak i nagrodę, 
którą w tegorocznej edycji konkursu był tablet. Warto podkreślić, iż w etapie 
diecezjalnym wziął udział także Mateusz Ulański, uczeń klasy IIId naszego 
gimnazjum, który uzyskał niezły wynik 39,5 punktów.

Kindze, jak i Mateuszowi, serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników 
oraz życzymy dalszych sukcesów.

Chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim osobom, które w jakikol-
wiek sposób włączyły się w przygotowanie i organizację tego konkursu w naszej 
szkole, dzięki czemu mógł on przybrać tak elegancką oprawę i uroczystą formę.

Józef Nowak

i miejsce w turnieju Piłki nożnej Szkół gimnazjalnych
23 maja 2014

W piątek 23 maja 2014 r. odbyły się zawody sportowe na Orliku 
przy Zespole Szkół Technicznych we Włocławku. Nasi uczniowie 

w kategorii szkół gimnazjalnych wywalczyli bardzo dobre lokaty.
W konkurencji skoku w dal dziewcząt najlepsze miejsca zajęły: I miejsce – 

Patrycja Wojciechowska Ib, III miejsce – Zuzanna Balcerak Ib. 
W konkurencji skoku w dal chłopców najlepsze miejsca zajęli: II miejsce – 

Adrian Kalwasiński IIIc, III miejsce – Sebastian Szymański IIc.
W konkurencji rzutów osobistych do kosza w kategorii chłopców I miejsce wy-

walczył Damian Zdzienicki IIc, a II miejsce zdobył Przemysław Lewandowski IIa.

Drużyna w składzie: Kamil Rafalski Ib, Jan Hołody Ia, Kamil Radzikowski 
IIa, Jakub Szymański IIa, Przemysław Lewandowski IIa, Maciej Chlebny IIa, 
Konrad Rupczak IIb, Sebastian Szymański IIc, Damian Zdzienicki IIC, Adam 
Zuzo IIe, Eryk Avetisyan IIe, Szymon Sikorski IIIa (kapitan), Adrian Kalwasiński 
IIIc, Tymoteusz Zientalski IIIc, Damian Augustyniak IIId, Michał Wiliński IIIe 
w rozgrywkach piłki nożnej szkół gimnazjalnych zdobyła pierwsze miejsce 
i puchar dla szkoły.

Bożena Sobierajska

artystyczne inspiracje uczniów gimnazjum 
27 maja 2014

Jak co roku uczniowie ZSK im. ks. J. Długosza uczestniczą w licznych 
konkursach plastycznych organizowanych na terenie miasta i woje-

wództwa. I w tym roku nie zabrakło artystycznych inspiracji oraz sukcesów. 
Organizowane konkursy mają na celu rozwijanie twórczego myślenia i nie-
stereotypowego podejścia do wykonania pracy, a także rozwijanie wyobraźni 
plastycznej. Dają możliwość kształcenia poczucia piękna i estetyki oraz okazję 
do zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych. Są sposobem wyrażania 
emocji i wyobrażeń w postaci plastycznej.

Nadleśnictwo Włocławek było organizatorem konkursu fotograficznego pn. 
„Dokarmiamy ptaki i inne zwierzęta”. Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 
w dniu 22 maja 2014 w siedzibie Nadleśnictwa Włocławek. I miejsce i tytuł 
laureata tego konkursu uzyskała Lena Chmielewska z kl. IIb gimnazjum. 

Kolejni laureaci to uczestnicy konkursu na formę przestrzenną „Instalacje 
– Woda”. W dniu 23 maja 2014 roku uczniowie Długosza już po raz trzeci 
z sukcesem uczestniczyli w konkursie na formę przestrzenną „Instalacja”, 
którego tematem była woda. Organizator, Galeria Sztuki Współczesnej we 
Włocławku, zmotywowała młodzież, aby poprzez formę plastyczną oddała 
charakter i właściwości wody oraz jej znaczenie dla człowieka i środowiska 
naturalnego. Tworzenie instalacji pozwoliło uczniom na świadomy odbiór sztuki 
współczesnej i stworzyło możliwość aktywnego udziału w kulturze.

W konkursie uczestniczyło osiem szkół. Naszą szkołę reprezentowała 
trzyosobowa grupa uczniów: Anna Krzaczkowska, Filip Janiak i Adam Krzacz-
kowski z kl. IId gimnazjum. Uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce, wykonu-
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jąc zaskakującą członków jury formę 
przestrzenną. Prace uczestników oce-
niało jury w składzie: historyk sztuki 
Krystyna Kotula – przewodnicząca jury, 
artysta plastyk Mariusz Konczalski – 
członek jury oraz artysta plastyk Jerzy 
Jabłczyński. Jury przyznało nagrodę 
dla szkoły – sztalugę oraz nagrody dla 
uczniów.

* * *

W związku ze zbliżającą się ka-
nonizacją bł. Jana Pawła II uczniowie 

klas pierwszych gimnazjum pod kierunkiem p. Bożeny Sobierajskiej wykonali 
prace plastyczne, których tematem był portret bł. Jana Pawła II. Portret wyko-
nywano na deskach użyciem farb i pasteli. Na terenie szkoły zorganizowano 
wystawę okolicznościową z pracami uczniów upamiętniającym to doniosłe 
wydarzenie. Przedsięwzięcie to stanowi jeden z elementów świętowania tego 
istotnego dla świata a w szczególności Polski wydarzenia, jakim jest ogłoszenie 
przez papieża Franciszka naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II Świętym 
Kościoła katolickiego.

W maju 2014 r. odbył się również XXXIII plener malarski dla dzieci i mło-
dzieży pt. „Stary Rynek”. Wśród laureatów konkursu znalazły się uczennice 
Długosza: Anna Szychowska z kl. 1 Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 
Długosza oraz dwie gimnazjalistki: Elena Novaković z kl. IIIe i Emila Kuczmaja 
z kl. IIIc. Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej 

odbyło się 31 maja 2014 roku o godz. 
11.00 w gmachu Muzeum Ziemi Ku-
jawskiej i Dobrzyńskiej przy ul. Sło-
wackiego 1a we Włocławku.

W dniu 4 czerwca 2014 roku pod-
czas uroczystej gali miało miejsce roz-
strzygnięcie konkursu plastycznego 
pod hasłem „Szczęśliwe Dziecko”. Or-
ganizatorem tego konkursu była Szkoła 
Podstawowa Nr 23 im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego we Włocławku. Ku 
radości opiekunki koła plastycznego 
wśród nagrodzonych byli także dłu-

goszacy. Wyróżnienie otrzymali: Rafał Wierszyło z kl. 4 szkoły podstawowej 
i Klaudia Skrzypińska z kl. Id gimnazjum. Wszystkim młodym artystom należą 
się słowa uznania i gratulacje!

Aneta Pawłowska

wyprawa długoszaków 
w Beskid Żywiecki i na Słowację

27–31 maja 2014

...Ilekroć mam możność udać się w góry i podziwiać górskie krajobrazy, dzię-
kuję Bogu za majestat i piękno stworzonego świata. Dziękuję Mu za Jego własne 
piękno, którego wszechświat jest jakby odblaskiem, zdolnym zachwycić wrażliwe 
umysły i pobudzić je do uwielbienia Bożej wielkości. W górach znajdujemy nie 
tylko wspaniałe widoki, które można podziwiać, ale niejako szkołę życia. Uczymy 
się tutaj znosić trudy w dążeniu do celu, pomagać sobie wzajemnie w trudnych 
chwilach, razem cieszyć się ciszą, uznawać własną małość w obliczu majestatu 
i dostojeństwa gór.

Jan Paweł II

W dniach od 27 do 31 maja uczniowie klasy IIIb, IIIc gimnazjum 
i IC LO uczestniczyli w wycieczce w Beskid Żywiecki i na Słowację. 

Organizatorem i kierownikiem wycieczki była p. Aneta Pawłowska – wycho-
wawca klasy IIIb, opiekunami 
młodzieży byli: p. Bożena So-
bierajska – wychowawca klasy 
IIIc, p. Anna Baranowska oraz 
p. Krzysztof Łodygowski.

W pierwszym dniu naszej 
wędrówki po dotarciu do miej-
sca zakwaterowania młodzież 
pod czujnym okiem opiekunów 
zwiedziła okolice. Celem naszej 
wyprawy było zapoznanie się 
z historią, tradycją i kulturą Be-
skidu Żywieckiego. Najważniej-
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szym punktem naszej wyprawy w drugim dniu była perła Beskidów – Wisła, 
zwiedziliśmy tutaj Pałacyk Prezydencki oraz Galerie Adama Małysza. Później 
wjechaliśmy wyciągiem krzesełkowym na skocznię narciarską w Wiśle i po-
dziwialiśmy krajobraz okolicy. W drodze powrotnej zobaczyliśmy największą 
koronkę na świecie, wykonaną przez twórców ludowych z Koniakowa oraz 
odwiedziliśmy w Istebnej Chatę Jana Kawuloka – twórcy, a zarazem wirtuoza 
gry na instrumentach pasterskich, zbudowaną w 1863 roku. Obecnie Chata 
stanowi muzeum prezentujące wystawę zabytkowych sprzętów oraz instru-
mentów muzycznych. Wieczorem zostaliśmy zaproszeni przez ks. proboszcza 
i ludność z miejscowej parafii na uroczystą mszę. Było nam bardzo miło jak 
JE Ks. Biskup podczas Mszy św. podziękował młodzieży z Długosza za obecność 
na rekolekcjach, których centralnym wydarzeniem była uroczystość Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, podczas mszy odbyły się akty intronizacyjne 
traktowane jako publiczne wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa całej parafii. 
Akty, dokonywane były przez przedstawicieli władz duchownych i świeckich, 
wspólnot kościelnych, grup modlitewnych itd. Po dniu pełnym przeżyć ducho-
wych i estetycznych wróciliśmy na nocleg.

Kolejne magiczne miejsce, które odwiedziliśmy, to Malá Fatra na Słowacji. 
Natura nad swoim dziełem pracowała tu wiele setek tysięcy lat, a dłutem była 
w tym przypadku płynąca woda. To ona stworzyła niezwykle urozmaicony relief, 
pełen załomów, cienistych szczelin, przewieszek i skalnych filarów, gwałtownych 
zwężeń i niespodziewanych rozszerzeń doliny. Dna wąwozów usłane są skalnymi 
progami, po których spływa woda tworząca wodospady – a widoki zapierają dech 
w piersi. Pod koniec dnia właściciele ośrodka zorganizowali dla naszej młodzieży 
dyskotekę. W kolejnym dniu odwiedziliśmy słowacki narodowy zabytek przyrody 
Jaskinie Demianowskie, leżące po północnej stronie Tatr Niskich. Jedną z głów-
nych jaskiń tego systemu jest Demianowska Jaskinia Wolności, ma on długość 
8126 m, z czego 1800 m jest udostępnione. Skały osadowe wypełniające jaskinię 
tworzą przepiękną szatę, znajdują się tam jeziorka i ekscentryczne stalaktyty. 
Zwiedzający mogą podziwiać skalne wodospady i stalagmity, jeziorka z kryszta-
łowo czystą wodą i czarującą grę kolorów. Następnie udaliśmy się do Aquaparku 
Tatralandia, który jest największym wodnym parkiem w środkowo-wschodniej 
Europie, a dzięki obfitości termalnej wody mineralnej jest dostępny podczas 
całego roku. Tu czekało nas szaleństwo wodne. Młodzież wraz z p. Krzysztofem 
Łodygowskim uczestniczyła w zabawach wodnych – co sprawiło długoszakom 
wiele radości. W drodze powrotnej grono opiekunów z okazji Dnia Dziecka 
zaprosiło młodzież do McDonalda na ostatni wspólny posiłek.

Chciałabym bardzo podziękować opiekunom: p. Annie Baranowskiej, p. Bo-
żenie Sobierajskiej oraz p. Krzysztofowi Łodygowskiemu za profesjonalną opiekę 

i stworzoną atmosferę podczas wycieczki, dzięki której nasza młodzież mogła 
przeżyć niezapomniane chwile. Cieszymy się wszyscy z tego niezwykłego czasu.

Kinga Porębska, kl. IIIa

Pielgrzymka rowerowa klasy iiia gimnazjum 
po wybranych sanktuariach 
i kościołach naszej diecezji

28–30 maja 2014

Od 28 do 30 maja uczniowie klasy III a gimnazjum odbywali piel-
grzymkę rowerowa po wybranych sanktuariach i kościołach naszej 

diecezji. Ostatecznym celem wyprawy była wizyta w kościele pw. Wszystkich 
Świętych w Sieradzu, gdzie od prawie roku wikariuszem jest były prefekt 
naszego gimnazjum, ks. Michał Styczyński. Opiekunami wycieczki byli: nasza 
wychowawczyni i główna organizatorka pani Joanna Wędołowska, ks. Łukasz 
Sztylka oraz pan Józef Nowak, który kierował busem przewożącym bagaże. Ze 
względu na pielgrzymkową formę wyjazdu, podróżując, wielokrotnie mieliśmy 
okazję doświadczyć dobroci osób, u których zatrzymywaliśmy się na posiłki 
czy noclegi, i którym jesteśmy bardzo wdzięczni za ich szczodrość i gościnę.

dzień 1 (bardzo deszczowy)
W środę rano zebraliśmy się za szkołą z rowerami i bagażami. Te ostatnie 

wkrótce zostały zapakowane do busika, który miał nas eskortować i około 
godziny 10.30 rozpoczęliśmy naszą podróż. Jeszcze zanim dojechaliśmy do 
Kruszyna, rozpadało się i odtąd deszcz, czasem słabszy lub ustępujący to znów 
mocniejszy, towarzyszył nam przez cały dzień, na co jednak byliśmy psychicz-
nie i technicznie przygotowani. Na pierwszy dłuższy postój zatrzymaliśmy się 
w Boniewie, w domu państwa Nowickich, którzy poczęstowali nas szarlot-
ką, kompotem z rabarbaru zebranego we własnym ogródku i kanapkami ze 
swojską kiełbasą. Wszystko było bardzo pyszne! Tak pokrzepieni ruszyliśmy 
dalej i zawitaliśmy do Brdowa, gdzie zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej 
Zwycięskiej. Znajdujący się tam obraz Maryi z Dzieciątkiem został podarowany 
paulinom z Brdowa przez Władysława Warneńczyka, a według tradycji w czasie 
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sławnej bitwy pod Grunwaldem Władysław Jagiełło miał go w swoim obozie. 
Najważniejsze informacje na temat świątyni podała nam Justyna, a nieco więcej 
opowiedział opiekun sanktuarium, ojciec Jan. W dalszej drodze do Koła, które 
wyznaczało koniec pierwszego etapu wyprawy, odpoczęliśmy jeszcze we Wrzącej 
Wielkiej, u pani Krystyny Marciniak. Tu zostaliśmy ugoszczeni ciastem, ciepłą 
zupą i wyśmienitymi kanapkami. Kolację i nocleg na plebani przy kościele Matki 
Bożej Częstochowskiej w Kole zawdzięczamy księdzu proboszczowi Januszowi 
Ogrodowczykowi i księdzu Damianowi. Po pokonaniu tego dnia około 72 km, 
wciąż mieliśmy jeszcze wystarczająco dużo energii, by przez przeszło półtorej 
godziny szaleć z piłką w sali gimnastycznej pobliskiej szkoły.

dzień 2
...rozpoczęliśmy od Mszy Świętej, a po śniadaniu i pamiątkowym zdjęciu, 

pożegnaliśmy się z naszymi gospodarzami, na pamiątkę wręczając najnowszy 
rocznik Długosza z dedykacją (taki ślad po sobie zostawialiśmy wszystkim, którzy 
przyjmowali nas po drodze). Wkrótce przez Brudzew dotarliśmy do Sanktuarium 
Przemienienia Pańskiego w Galewie, gdzie proboszczem jest Ksiądz Jacek Buda, 
dawny prefekt naszej szkoły, i po poczęstunku nawiedziliśmy świątynię. Tradycja 
pielgrzymowania do tego miejsca sięga roku 1837, kiedy to w Turku panowała 
epidemia cholery. Jego mieszkańcy chodzili wtedy w licznych procesjach prze-
błagalnych do okolicznych kapliczek, a 6 sierpnia weszli na kolanach także na 
Galewską Górkę, gdzie wówczas znajdował się grób powstańców listopadowych. 
Okazało się, że gdy wracali, uzdrowieni chorzy wyszli im na spotkanie. Co roku 
w rocznicę tego wydarzenia odbywa się tu odpust Przemienienia Pańskiego, na 
który przybywa zwykle nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Kolejnym przystankiem 
na naszej drodze był Turek, miasto rodzinne księdza Łukasza, gdzie zwiedziliśmy 

niedawno odrestaurowany neogotycki 
kościół Najświętszego Serca Pana Je-
zusa. Jego wnętrze stylem przypomina 
nieco naszą katedrę, ponieważ zdobią 
je wspaniałe polichromie, jednak o wie-
le bardziej barwne niż włocławskie. 
Wystrój kościoła w Turku zaprojekto-
wał i częściowo sam wykonał w latach 
trzydziestych XX wieku artysta Józef 
Mehoffer, a o tym, co dokładnie się 
tam znajduje, opowiedziała nam Pani 
przewodnik. Na obiad wstąpiliśmy do 

Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, gdzie zostaliśmy powitani przez 
księdza Pawła Zalewskiego, jak się okazało, doświadczonego cyklistę, który na 
rowerze zwiedził Austrię i objechał Bałtyk. Jak widać, jeszcze wiele przed nami. 
Następnie już szybko pomknęliśmy w kierunku Charłupi Małej, zatrzymując się 
na herbatę jedynie w Miłkowicach u księdza Pawła Okońskiego. Po kolejnych 
15 km około 18.30, stanęliśmy w Jakubicach, ponieważ, dzięki życzliwości pani 
dyrektor Janiny Kucharskiej, tę noc mieliśmy spędzić w tamtejszej szkole pod-
stawowej. Posiada ona duże boisko, więc gra trwała dopóki było jeszcze widać 
piłkę. Potem przenieśliśmy się do sali gimnastycznej, gdzie najlepszą drużyną 
siatkarską okazali się ksiądz Łukasz, pan Nowak i pani Wędołowska. Chylimy 
czoła! W międzyczasie odwiedził nas ksiądz Michał Styczyński. W tym miejscu 
chcielibyśmy także bardzo podziękować pani Mariannie Tomanowskiej, która 
opiekowała się nami w szkole.

dzień 3
W piątek musieliśmy wstać wcześnie, aby zdążyć do Charłupi na Mszę Świętą 

o godzinie 7.00. Dopiero później przygotowaliśmy sobie śniadanie, a następ-
nie zwiedziliśmy piękne Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Ziemi Sieradzkiej. 
Naszym przewodnikiem był ksiądz proboszcz i kustosz Grzegorz Drzewiecki. 
Ostatnie 10 km przepedałowaliśmy, nie wierząc, że to już koniec i tym sposobem 
dotarliśmy do samego Sieradza, pod kolegiatę pw. Wszystkich Świętych. Tam 
pomodliliśmy się przed specjalnie odsłoniętym obrazem Matki Bożej Szkaplerz-
nej, a inne zabytki obejrzeliśmy w towarzystwie księdza Michała i proboszcza 
parafii, księdza Mariana Bronikowskiego: kilka cennych płócien autorstwa Woj-
ciecha Gersona, barokowy ołtarz w Kaplicy Pana Jezusa, chrzcielnicę, o którą 
miecze mieli sobie ostrzyć sieradzcy rycerze, wyruszając na bitwę pod Grun-
waldem... na wszystko nie było 
nawet czasu, więc weszliśmy 
jeszcze tylko na dzwonnicę. 
W ramach obiadu na świeżym 
powietrzu zostaliśmy poczęsto-
wani pizzą – postną, jak wypa-
da w piątek;) Jednakże czas 
biegnie szybko i już niedługo 
trzeba było przygotować się 
do drogi powrotnej, więc nie-
zawodne rowery powędrowały 
na przyczepkę, a my do busika 
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lub pociągu. Na dworzec zdążyliśmy naprawdę w samą porę. Nieco śpiący, ale 
jak zawsze z humorem, po ponad 5 godzinach jazdy, przesiadając się w Łodzi 
i w Kutnie, wróciliśmy do domu około 19.00.

Na przestrzeni tych ponad 170 km, które (zgodnie z licznikami) pokonaliśmy, 
wydarzyło się niejedno. Zdecydowanie będziemy mieli co wspominać... Cieszymy 
się, że mogliśmy znowu zobaczyć księdza Michała, choć ostatecznie czasu na 
rozmowę z nim nie było wiele, bo w istocie cały ten wyjazd to efekt pomysłu 
odwiedzenia go w Sieradzu, który zrodził się już pod koniec poprzedniej klasy. 
Dzięki wycieczce mieliśmy okazję poznać kilka interesujących osób i miejsc 
oraz przekonać się o serdeczności ludzi przyjmujących pielgrzymów i po prostu 
spędzić czas ze sobą nawzajem – było to naprawdę wspaniałe doświadczenie.

Paulina Gajewska

zwiedzamy... 
iia lo oraz iid gimnazjum w Szczelińcu

28–30 maja 2014

W dniu 28 maja uczniowie klas IA LO oraz IId gimnazjum wraz 
z opiekunami p. Joanną Karwowską, p. Andrzejem Gołębieskiem 

i p. Pauliną Gajewską wybrali się na trzydniową wycieczkę w Góry Stołowe, 
a dokładnie do Szczelińca i przeuroczej wioski o nazwie Pasterka. Choć po-
goda nie dopisywała, nasi uczniowie nie tracili energii i chętnie brali udział 
we wszystkich zaplanowanych zajęciach przygotowanych przez animatorów, 
szkoleniowców alpinistycznych i przewodników. 

Pierwszego dnia nasi uczniowie odbyli krótkie szkolenie dotyczące bezpiecz-
nego korzystania ze sprzętu w grze paintball. Kiedy wszyscy poznali zasady, 
przystąpiono do walki na przepięknej polanie, niedaleko naszego miejsca. Po-
mimo deszczu toczyła się zacięta walka wszystkich grup. Następnie nasza grupa 
udała się wraz z panią przewodnik na szczyt Szczelińca, gdzie w schronisku 
„Na Szczelińcu” mieliśmy spędzić kolejne dwie noce. Nowo odrestaurowane 
schronisko zastaliśmy we mgle i niskiej temperaturze. Czekała na nas kolejna 
niespodzianka. Szkolenie alpinistyczne oraz przejście na linach zawieszonych 
25 metrów nad ziemią. Choć mogłoby się wydawać to dość przerażające, nasi 
uczniowie podjęli się tego zadania, zadziwiając i zachęcając do podjęcia ryzyka 
swoich opiekunów. 

Kolejny dzień spędziliśmy 
w labiryncie Gór Stołowych, 
mogliśmy przejść się Kuchnią, 
Piekiełkiem i Niebem, tzw. 
formami utworzonymi w pia-
skowcu. Niektóre z tych form 
przyjmowały kształt Małpo-
luda, Damy, Wielbłąda, Konia 
a nawet Kury na grzędzie. Po 
zejściu do ośrodka wypoczyn-
kowego, uczniowie wzięli udział 
w Akcji Passendorf, polegającej 
na odnalezieniu konkretnych 
informacji w różnych miejscach wioski Pasterka, odgadnięcie haseł i ułożenie 
ich w całość. Naszych uczniów nie powstrzymała niesprzyjająca aura, biegali, 
przechodzili przez podtopione łąki i potoki. Kolejną aktywnością byłą kula sfe-
ryczna, do której nasi uczniowie podchodzili z wielką ciekawością i ekscytacją. 
Ukoronowaniem dnia była kolacja grillowa przygotowana w naszym schronisku.

Trzeci, ostatni dzień, spędziliśmy w Pasterce, na kolejnych zajęciach z orien-
tacji w terenie oraz na ćwiczeniach w przechodzeniu po tzw. Slackline za-
czepionej 50 cm nad ziemią. Należało wykazać się giętkością i sprawnością 
fizyczną, aby nie spaść. Możemy zapewnić, iż większość naszych podopiecznych 
nie miała problemu z wykonaniem tego zadania. Dzień w Górach Stołowych 
zakończyliśmy posiłkiem i wspólnymi zdjęciami.

Cieszymy się, iż cała grupa wróciła zadowolona z wyjazdu. Choć aura 
nie sprzyjała naszej wycieczce, jesteśmy pewni, iż to kolejna wyprawa, którą 
zapamiętamy.

Anna Dominik

Sukcesy gimnazjalistów 
w konkursach polonistycznych

28 maja 2014

Lena Chmielewska, uczennica klasy IIb gimnazjum, odniosła sukces w Ogól-
nopolskim Konkursie Wiedzy o Czasach i Osobie Karola Wojtyły – Jana 

Pawła II „Papież Słowianin”, organizowanym przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. 
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Uczennica naszej szkoły była jedyną przedstawicielką województwa kujawsko-
-pomorskiego, której przyznano tytuł laureata. Z równie wielką przyjemnością 
trzeba docenić Szymona Sikorskiego i Bartosza Gotowczyca z kl. IIIa gimnazjum, 
którzy zostali laureatami Konkursu „Humanista Roku” pod patronatem Kujawsko-
-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Uczniowie gimnazjum zaprezentowali znajomość 
szeroko rozumianej wiedzy humanistycznej, a także zwrócili szczególną uwagę 
na zobowiązania płynące ze słów Terencjusza: „Człowiekiem jestem i nic, co 
ludzkie, nie jest mi obce” – skoro jestem człowiekiem, to powinienem interesować 
się otaczającym światem. Naszym laureatom gratulujemy!

Angelika Szumińska

Peregrynacja krzyża Śdm w katedrze
30 maja 2014

W piątek, 30 maja, organizacja dnia w Zespole Szkół Katolickich 
im. ks. Jana Długosza była nietypowa – uczestniczyliśmy bowiem 

w wyjątkowym wydarzeniu religijnym: Włocławek stał się przystankiem podczas 
peregrynacji Krzyża Światowych Dni Młodzieży oraz ikony Matki Bożej Salus 
Populi Romani. Są to symbole ustanowionych przez świętego Jana Pawła II 
Światowych Dni Młodzieży. Jest to wyjątkowe święto wszystkich młodych 
ludzi, których Papież tak bardzo ukochał. Najbliższe Światowe Dni Młodzieży 
odbędą się już za dwa lata w Krakowie. Peregrynacja Krzyża ŚDM oraz ikony 
Matki Bożej stanowi jedną z form przygotowania na to spotkanie młodych ze 
wszystkich stron świata z Ojcem Świętym – Franciszkiem.

Uczniowie ZSK spotkali się o godz. 9.00. we włocławskiej katedrze na Mszy 
Świętej. Po niej mieli okazję obejrzeć przedstawienie przygotowane przez swoje 
koleżanki i kolegów pod opieką p. Anny Dominik, a także wysłuchać informacji 
o idei Światowych Dni Młodzieży, a nawet pouczyć się tańca, który stał się 
radosnym znakiem spotkania młodzieży z Ojcem Świętym w Rio de Janeiro.

Punktem kulminacyjnym była wieczorna Msza Święta, której przewodniczył 
Pasterz Diecezji – ks. bp Wiesław Alojzy Mering. W homilii została podkreślona 
waga Eucharystii, która bywa niestety przez współczesnego młodego człowieka 
dość często niedoceniana i nierozumiana. Jednak jest też całkiem spora gru-
pa młodych, którym Chrystus jest szczególnie bliski i pragną Mu służyć jako 
ministranci i lektorzy. Podczas Mszy Świętej miało miejsce uroczyste ustano-

wienie lektorów – zostali nimi chłopcy z różnych parafii diecezji włocławskiej, 
starannie do tej roli przygotowani.

Na zakończenie uroczystości nastąpił akt zawierzenia. Zebrani wyrazili 
wdzięczność Chrystusowi za Jego bezgraniczną miłość, której symbolem stał się 
krzyż, a następnie powierzyli siebie i swoje życie Krzyżowi ŚDM oraz Matce Bożej.

Agnieszka Zaroślińska

na rowerowym szlaku z iiie
1 czerwca 2013

Z okazji Dnia Dziecka klasa IIIe wraz z opiekunami: p. Mileną Lewan-
dowską, p. Józefem Nowakiem oraz ks. Łukaszem Sztylką uczestni-

czyła w wycieczce rowerowej. Naszym celem był dojazd do Grodu „Gawra” 
w pobliskim Nasiegniewie. O godzinie 8.00 wyruszyliśmy spod gmachu szkoły. 
Jechaliśmy kolejno bulwarami, a potem przejechaliśmy przez most, aby prze-
prawić się na drugi brzeg Wisły. Na tym odcinku trasy jak zawsze dziewczyny 
mogły polegać na chłopcach, gdyż wykazali się wielką pomocą przy wnoszeniu 
rowerów na most. Z wielkim wysiłkiem dotarliśmy na szczyt wzgórza, gdzie 
znajduje się Pomnik Obrońców Wisły 1920r. Na trasie w kierunku do Zarze-
czewa zmuszeni byliśmy do postoju, gdyż jednemu z uczestników wycieczki 
przebiła się dętka. Jednak znaleźliśmy rozwiązanie i uczeń dotarł na miejsce 
samochodem. Dla urozmaicenia walorów przyrodniczych wycieczki ruszyli-
śmy polnymi drogami, podziwiając malownicze łąki i okolice. Gdy byliśmy 
blisko celu naszej wyprawy, już z daleka widzieliśmy rozpalone ogniska oraz 
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gospodarzy ubranych w średniowieczne 
stroje. Głodni po podróży spotkanie za-
częliśmy od ogniska, po którym odbyła 
się krótka lekcja historii nawiązująca 
do rycerstwa. Jednak to nie była tylko 
teoria, bo jeden z uczniów mógł poczuć 
się jak prawdziwy rycerz i w odpowied-
nim stroju stoczyć pojedynek z jednym 
z gospodarzy. Bardzo ciekawym zajęciem 
okazały się nasze próby łucznictwa. Nie-
codzienną atrakcją było zakucie jednego 

z naszych opiekunów – p. Mileny Lewandowskiej w dyby. Po zakończeniu tej 
lekcji klasa chętnie uczestniczyła w zabawie w podchody – po długiej i nieła-
twej wycieczce po pobliskim lasku, dziewczyny w końcu odnalazły chłopców. 
Na koniec wycieczki odbył się mały konkurs, który miał na celu sprawdzenie 
naszej wiedzy o rycerstwie. Nagrodą w tych zmaganiach była moneta, która 
również jest wybijana w tym grodzie. Zbliżała się godzina czternasta, więc to 
był już czas na powrót. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie i wyruszyliśmy 
w drogę, jednak najpierw zatrzymaliśmy się na lody w pobliskim sklepie. Peł-
ni wielu pozytywnych wrażeń wracaliśmy w stronę szkoły. Po drodze na tym 
samym odcinku co wcześniej, wymuszony został chwilowy postój z powodu 
przebitej dętki w rowerze jednej z uczennic, po którą musiał przyjechać tata. 
Potem nasza podróż to już dosłownie zjazd z górki. Zatrzymaliśmy się jeszcze 
przy gmachu szkoły, by podziękować organizatorom i udaliśmy się do domu. 

Ta wycieczka na pewno na długo utkwi w naszej pamięci i mamy nadzieję, 
że nie była to ostatnia wyprawa w tym roku.

Jolanta Skoracka

„liga starożytnicza”
wyróżnienie dla uczennicy długosza marty Szczerkowskiej

2 czerwca 2014

„Liga starożytnicza” to cykl siedmiu spotkań organizowanych na Uni-
wersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatorem „Ligi 

starożytniczej” jest Katedra Filologii Klasycznej UMK, Toruńskie Koło Polskiego 

Towarzystwa Filologicznego oraz Fundacji Traditio Europae, natomiast wspiera 
konkurs Urząd Marszałkowski oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Każde 
spotkanie składa się z dwóch części: specjalnie przygotowanego dla młodzieży 
atrakcyjnego wykładu, prowadzonego przez specjalistów i pracowników nauko-
wych oraz części testowej. Uczniowie odpowiadają na pytania sformułowane 
na podstawie wysłuchanego wykładu oraz wcześniejszych i zadawanej lektury. 
Każdy uczestnik gromadzi punkty na swym koncie – można ich zdobyć 100.

Na pierwsze spotkanie z cyklu „Liga starożytnicza” w roku szkolnym 
2013/2014 silna reprezentacja długoszaków ruszyła do Torunia 26 paździer-
nika 2013 r. Na UMK pojechało aż 48 uczniów gimnazjum oraz liceum, by 
wziąć udział w konkursie, którego celem jest popularyzacja wiedzy o kulturze 
antycznej, rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań antykiem oraz kształto-
wanie wśród młodzieży świadomości wspólnej tradycji europejskiej. Radość 
opiekunów: p. Jolanty Skorackiej, p. Rafała Kurzępy, p. Kamila Mankina oraz 
p. Jolanty Nowak była ogromna, że tak potężna grupa stawiła się w sobotę 
rano pod Hotel Kujawy, skąd młodzież ruszała. Na październikowym spotka-
niu wykład wygłosiła prof. Maria Kalinowska z UMK, a nosił on tytuł: „Juliusz 
Słowacki wśród XIX-wiecznych podróżnych do Grecji”. Młodzież mogła po-
słuchać w pięknym stylu wygłoszonego wykładu na temat podróży naszego 
wielkiego romantyka do Myken, starożytnego miasta greckiego, położonego 
w północno-wschodniej części Peloponezu, słynącego z najbardziej znanego 
grobowca odnalezionego na terenie nekropolii – zwanego Skarbcem Atreusza 
lub grobem Agamemnona. 

W drugim spotkaniu w ramach „Ligi starożytniczej” również wzięła udział 
kilkudziesięcioosobowa grupa uczniów ZSK pod opieką p. Anny Dominik, p. Ja-
kuba Kostrzewskiego i p. Angeliki Szumińskiej. Zajęcia odbyły się na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Tym razem młodzież wysłu-
chała wykładu „Bałkany na przełomie II i III w. po Chrystusie w świetle monet 
i inskrypcji”, który wygłosił prof. Bartosz Awianowicz z UMK. W drugiej części 
spotkania uczniowie pisali sprawdzian wiadomości, obejmujący zagadnienia 
poruszone podczas wykładu oraz odwołujący się do wiedzy zdobytej podczas 
czytania zalecanej lektury: „Filhellenizm romantyków – specyfika polska i kon-
teksty europejskie. Perspektywy badawcze” prof. Marii Kalinowskiej.

W sobotę 22 lutego 2014 r. spora reprezentacja długoszaków znów ruszyła 
do Torunia, by wysłuchać kolejnego konkursowego wykładu w ramach „Ligi 
starożytniczej”. Opiekę nad całą grupą sprawowali: p. Jolanta Skoracka, p. Rafał 
Kurzępa, p. Magdalena Bilska-Ciećwierz oraz p. Małgorzata Zacharek. Wykład 
wygłosił prof. dr prof. Marcin Pawlak, a nosił on tytuł: „Greccy dobroczyńcy 
(euergeci) w czasach hellenistycznych i rzymskich”.
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Euergetyzm (gr. euergesia – „czynić dobro”, „postępować dobrze”) to w sta-
rożytnej Grecji obyczaj pokrywania części kosztów funkcjonowania polis przez 
najbogatszych mieszkańców. Najczęściej dotacje pokrywały koszty budowy i utrzy-
mania gimnazjonów, łaźni, teatrów, urzędów i świątyń. W pierwotnym znaczeniu 
oznaczał on bycie prawym obywatelem i wykonywanie więcej aniżeli wymagały 
obowiązujące prawa pisane bądź czynienie dobra na rzecz wspólnoty. Dr Marcin 
Pawlak w ciekawy sposób przedstawił słuchaczom funkcje euergetyzmu i jego 
rodzaje. Podał też przykłady znanych euergetów, prof. Herodes Attyk, który zbu-
dował między innymi odeon pod ateńskim Akropolem, zwany Odeonem Heroda 
Attyka i nimfeum w Olimpii. Z czasem euergetyzm zaczął ewoluować w stronę 
nieobowiązkowego czynienia dobra. Szeroko pojęta dobroczynność, czynienie 
dobra dla innych, pomaganie innym ludziom, to temat aktualny do dziś. Wielu 
ludzi stara się być współczesnymi euergetami, wrażliwymi na potrzeby innych. 
Wykład jak zawsze zakończył się testem sprawdzającym wiedzę uczestników 
dotyczącą bieżącego oraz poprzednich wykładów.

W marcu uczniowie Długosza ruszyli na kolejne zmagania na UMK, tym 
razem na wydział teologiczny, by wysłuchać wykładu, który wygłosił dr Rafał 
Rosół z UAM w Poznaniu. Prelekcja nosiła tytuł „Pismo linearne B”. Pismo li-
nearne B to pismo mykeńskie odczytane przez angielskich uczonych Michaela 
Ventrisa i Jona Chadwicka w 1953 r. Młodzież poznała genezę tego pisma 
pochodzącego z lat 1500–1200 p.n.e., podstawowe zasady pisania oraz trzy 
typy znaków pisma linearnego B, tj. sylabogramy, ideogramy oraz cyfry. Każdy 
z uczestników Ligi mógł napisać pismem linearnym nazwy trzech instrumentów 
tj. saksofon, fortepian i akordeon oraz nazwy trzech kwiatów. Później młodzież 
wymieniała się słowami napisanymi w piśmie linearnym B i każdy ligowicz 
musiał odgadnąć, co napisał jego sąsiad. Zarówno młodzież, jak i opiekuno-
wie, tj. p. Jolanta Skoracka, p. Kamila Kurdubska, p. Kamil Mankin i p. Rafał 
Kurzępa świetnie się bawili, a wykład zakończył się ogromnymi brawami dla 
prowadzącego. Wykład był bardzo ciekawy, test, sądząc po wrażeniach uczest-
ników, został pomyślnie napisany. 

W sobotę 10 maja 2014 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w siódmym 
spotkaniu „Ligi starożytniczej”, podczas którego dr Zbigniew Nerczuk, prof. 
UMK, przedstawił wykład zatytułowany: „Sokrates z Aten – człowiek i legen-
da”. Prelekcja miała miejsce w auli Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profesor Nerczuk przybliżył słuchaczom postać 
Sokratesa, który chociaż sam będąc filozofem pogańskim żyjącym ponad 400 lat 
przed Chrystusem, przez wielu teologów chrześcijańskich uważany jest za 
„świętego”. Podczas wyjazdu uczniami naszej szkoły opiekowali się: p. Anna 
Dominik, p. Małgorzata Zacharek, p. Andrzej Przybylski oraz p. Rafał Kurzępa.

Nadszedł wreszcie dzień 31 maja 2014 r., kiedy to reprezentacja Długo-
szaków pod opieką p. Jolanty Skorackiej, p. Rafała Kurzępy oraz p. Andrzeja 
Przybylskiego po raz ostatni udała się do Torunia na spotkanie w ramach „Ligi 
starożytniczej”. Podsumowanie siódmej edycji konkursu, jak co roku, odbyło się 
na Wydziale Filologicznym UMK w historycznym Collegium Maius. Uczennica 
p. Jolanty Skorackiej – Marta Szczerkowska z kl. IA LO otrzymała wyróżnienie 
w konkursie. Gratulacje!

W tej trudnej i długiej comiesięcznej rywalizacji w Toruniu oprócz Marty 
brali udział następujący uczniowie: Adrianna Głowacka, Adam Krzaczkowski, 
Lidia Jurczykowska, Wiktoria Budzeniusz, Angelika Musialska, Agnieszka 
Malczewska, Anna Krzaczkowska, Mikołaj Nowakowski, Karolina Kacprzyk, 
Jolanta Jóźwicka, Daniel Rutkowski, Żaneta Szczerbiak, Katarzyna Chruściel, 
Joanna Dykczyńska, Agnieszka Zaroślińska, Szymon Wajda, Adam Czerwiński, 
Jerzy Kacprowicz, Kornel Pawlak, Konrad Kowalski, Przemysław Suski, Izabela 
Czerniak, Anna Rożnowska, Aleksander Józefowicz, Konrad Rupczak, Oskar 
Janicki, Adam Kwieciński, Daria Gęsicka, Zuzanna Podemska, Emil Pawlak, 
Oliwia Pasikowska. Dziękuję wszystkim uczestnikom za wytrwałość, gratuluję 
wiedzy oraz zapraszam do wyjazdów na UMK w przyszłym roku.

Anna Waśkiewicz

triumf długoszaków 
w międzygimnazjalnym konkursie lingwistycznym 

z Języka niemieckiego „lexik”
3 czerwca 2014

Uczniowie naszego gimnazjum 
zajęli wszystkie miejsca na po-

dium Międzygimnazjalnego Konkursu 
Lingwistycznego z Języka Niemieckie-
go „Lexik”, który odbył się 3 czerwca 
2014 w Liceum Mikołaja Kopernika we 
Włocławku. Serdeczne gratulacje i po-
dziękowania za godne reprezentowa-
nie Długosza należą się: Aleksandrze 
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Zielińskiej z kl. IIc, która wywalczyła I miejsce, Szymonowi Sikorskiemu z kl. 
IIIa, który zajął II miejsce, oraz Adamowi Jaworskiemu z kl. IIIa za zdobycie 
III miejsca. Podium należało więc do uczniów Publicznego Gimnazjum im. ks. 
Jana Długosza, co było powodem dumy i uczniów, i opiekuna. Naszym Mistrzom 
życzymy jeszcze wielu sukcesów, nie tylko lingwistycznych!

Anna Dominik

Sprawozdanie z wycieczki: 
oświęcim – zakopane – wieliczka – kraków

3–7 czerwca 2014

Wczesnym rankiem, w radosnych nastrojach, uczniowie klas Ia, Ib, IIa 
ZSK im. Ks J. Długosza wraz z opiekunami – p. Pauliną Tokarską, Anną 

Dominik, p. Jakubem Kostrzewskim oraz doskonale zorganizowanym kierowni-
kiem wycieczki p. Piotrem Chodołą, wyruszyli na długo oczekiwaną wycieczkę.

Program pięciodniowej wyprawy, szczegółowo opracowanej przez kierow-
nika wycieczki, zakładał pobyt w najpiękniejszych miejscach województwa 
małopolskiego. Poniższe sprawozdanie jest małą namiastką wspomnień, zwią-
zanych z czasem spędzonym w pięknych okolicach Polski.

3 czerwca
Pobyt w województwie małopolskim rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum 

Zagłady Auschwitz-Birkenau.
Dla właściwego zapoznania się z funkcjonowaniem miejsca, które stało się 

symbolem Holokaustu, udaliśmy się do obu części byłego obozu – zarówno 

Auschwitz I, jak i Auschwitz II-Birkenau. W naszej pamięci na długo pozostaną 
obrazy ruin krematoriów, komór gazowych i innych pozostałości poobozowych.

Późnym popołudniem docieramy do ośrodka położonego w stolicy pol-
skich Tatr, w którym zamieszkamy przez najbliższe dni. Rodzinna atmosfera, 
przytulne warunki, smaczne posiłki, wprawiają wszystkich w pogodny nastrój 
i zapowiadają miłe spędzanie danego nam czasu.

4 czerwca
Jesteśmy w górach!!! Zachwyceni pięknymi widokami wędrujemy w kierun-

ku Morskiego Oka. Rześkie powietrze, czyste źródełka napawają nas radością. 
Szczyty górskie stają się wyzwaniem, ich zdobywanie dodaje nam sił i wiary 
we własne możliwości. Z optymizmem wracamy na zasłużoną obiadokolację. 
A przed nami kolejny wspaniały dzień...

5 czerwca
Pobudka 4:30, ale dzięki temu już o 7:30 jesteśmy w kopalni soli w Wieliczce. 

Po fascynującym spacerze po podziemnym muzeum, jedziemy do Krakowa. Pobyt 
w dawnej stolicy Polski rozpoczynamy od zwiedzania Wawelu, a kończymy space-
rem po krakowskim Starym Mieście. Po powrocie do ośrodka gospodarze czekają 
z kolacją, a wieczorem bawimy się na zorganizowanej w ośrodku dyskotece.

6 czerwca
Z każdym dniem pobytu mamy coraz więcej energii. W piątek udajemy się 

w rejony Doliny Chochołowskiej, gdzie przewodnik – Pan Andrzej Szpyrka, 
pokazuje nam wspaniałe górskie widoki. Niezwykłą przygodą staje się wspi-
naczka, która od każdego wymaga skupienia i precyzji. Pozytywnie zmęczeni 
i z uśmiechem wracamy do ośrodka. Po krótkim odpoczynku udajemy się na 
Krupówki – ostatnia szansa na zakup pamiątek. Jutro powrót...

7 czerwca
Wszystko co dobre, szybko się kończy... Czas do domu! Dziękujemy serdecz-

nie gospodarzom za gościnę, żegnamy góry... Na pewno niedługo wrócimy...
Ostatnim punktem naszej wyprawy jest relaks w aquaparku. Wiele atrakcji 

zapewnia nam nowoczesny kompleks w Białce Tatrzańskiej.
Długa podróż przed nami... 477 km... Ale już po godz. 21 jesteśmy we 

Włocławku!
Przed nami szczególny dzień tygodnia i dobra okazja, by podziękować 

Bogu za ten błogosławiony czas odpoczynku!
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Angelika Szumińska

od ciepłej wody do Bożego miłosierdzia,
czyli wycieczka do uniejowa i Świnic warckich

5 czerwca 2014

5 czerwca uczniowie klas IA, IB, IIA liceum, 3 d gimnazjum oraz człon-
kowie Sodalicji Mariańskiej, pod opieką organizatora: p. Grzegorza 

Matusiaka oraz siostry Marii Kowalik, księdza Andrzeja Tomalaka, p. Joanny 
Karwowskiej i Angeliki Szumińskiej uczestniczyli w wycieczce łączącej relaks 
dla ciała z doznaniami duchowymi. Celem podróży był Uniejów i położone 
w jego pobliżu Świnice Warckie. Najpierw przez trzy godziny odpoczywaliśmy 
na basenach termalnych, z których słynie Uniejów. Pogoda była przepiękna, 
więc oprócz pływania, korzystania z rozmaitych zjeżdżalni i masaży wodnych, 
można było odpoczywać na leżaku i nieco się poopalać.

W Uniejowie obejrzeliśmy jeszcze znajdujący się tuż przy termach zamek 
i udaliśmy się do kolegiaty, o której informacji udzieliła nam siostra Maria. 
Można było też adorować relikwie świętego Bogumiła.

Kolejnym punktem programu były wspomniane Świnice Warckie – sanktu-
arium chrztu św. Siostry Faustyny. Tam odmówiliśmy koronkę do Bożego Miło-
sierdzia i uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył ksiądz Andrzej. 
Homilię wygłosił ksiądz kustosz sanktuarium. Wskazywał na wzór świętej siostry 
Faustyny jako tej, która potrafiła bezgranicznie zaufać Panu Bogu, nie wahając 
się przyjąć na siebie cierpienia jako ofiary za „biednych grzeszników” – jak 
nazywała w swoim „Dzienniczku” słabych, skłonnych do czynienia zła ludzi. 
Po modlitwie była okazja ucałowania relikwii Świętej. By jeszcze bliżej poznać 
historię życia św. Faustyny, pojechaliśmy do jej rodzinnego domu w pobliskim 

Głogowcu. Naszym przewodnikiem była siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia.

Na zakończenie wróciliśmy do Świnic Warckich, gdzie dzięki uprzejmości 
księdza kustosza, mogliśmy rozpalić ognisko, przy którym piekliśmy kiełbaski.

Józef Nowak

dwa puchary dla długosza w siatkówce plażowej 
5 czerwca 2014

W dniu 5 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyły 
się Mistrzostwa Miasta Włocławka w Piłce Siatkowej Plażowej Szkół 

Ponadgimnazjalnych. W rozgrywkach brało udział 17 drużyn.
Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny w składzie: Maciej Kozicki IA 

i Jakub Nowakowski IA oraz Paweł Grzybek IA i Krzysztof Śpiewak IA. Zawody 
zostały rozgrywane systemem brazylijskim, czyli do dwóch przegranych meczy.

Rozgrywki były bardzo wyrównane. Nasza pierwsza drużyna: Maciej Kozicki 
i Jakub Nowakowski stanęła na podium, zajmując III miejsce. Dnia 10 czerw-
ca 2014 r. po raz kolejny odbyły się Mistrzostwa Miasta Włocławka w Piłce 
Siatkowej Plażowej Szkół Gimnazjalnych Chłopców. Naszą szkołę w kategorii 
gimnazjum również reprezentowały dwie drużyny.

Pierwsza drużyna w składzie: Piotr Wujec, Jacek Czerwiński z kl. IIIC zajęła 
II miejsce i zdobyła puchar dla szkoły. Druga drużyna w składzie: Michał Wiliński 
z kl. IIIe, Kacper Koziński Ie zajęła III miejsce i również zdobyła puchar dla szkoły.

Angelika Szumińska

kolejny sukces Pauliny Sadowskiej
6 czerwca 2014

Z wielką radością informuję, iż uczennica klasy IC liceum – Paulina 
Sadowska – została laureatką I miejsca – Nagrody Marszałka Wo-

jewództwa Pomorskiego na XIX Festiwalu Poetyckim im. ks. Janusza St. Pa-
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sierba, organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Miejski 
Ośrodek Kultury w Pelplinie. Honorowym patronatem przedsięwzięcie objęli 
m.in. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa 
Pomorskiego, Pomorski Kurator Oświaty, Rektor Wyższego Seminarium 
Duchownego w Pelplinie, Prezes Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba oraz 
Burmistrz Pelplina.

Dodam, że jest to kolejny sukces naszej młodej poetki. W kwietniu zajęła 
II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Rytmy nieskończoności”.

s. Maria Kowalik

„w tobie mam upodobanie” – lednica 2014
7 czerwca 2014

Osiemnaste urodziny, wiek dojrzałości, ale i odpowiedzialności za 
dalsze wybory życiowe. Na te symboliczne urodziny 7 czerwca br. 

przyjechało na Pola Lednickie ponad 60 tys młodych ludzi, zaproszonych przez 
organizatora tych spotkań, ojca Jana Górę, dominikanina. Wyruszyła także na 
nie nasza grupa z Długosza z uczniami liceum i gimnazjum oraz opiekunami: 
p. Pauliną Gajewską, p. Lidią Wiśniewską, p. Jolantą Nowak, p. Grzegorzem 
Matusiakiem oraz s. Marią Kowalik. Lednica ma swoje specyficzne tradycje: 
śpiew, tańce, sposób zachowania, symboliczne gadżety. Tegorocznymi sym-
bolami oprócz świecy i śpiewnika były: pierścień z napisem „W Tobie mam 
upodobanie” – symbolizujący przynależność do Boga Ojca i odpowiedzialność 
za synostwo otrzymane przy chrzcie św., dziedzictwo; Lednicki Dowód Oso-
bisty – jako symbol dojrzałości samego spotkania i jego uczestników; Banknot 
Wdzięczności – odpowiedź na dary, które otrzymujemy od rodziców i wycho-
wawców – mamy im ofiarować w dowód wdzięczności za miłość, poświęcenie 
i opiekę; wreszcie list miłosny – do jego napisania, w imieniu Boga do innego 
człowieka, zaproszony został każdy uczestnik.

O godz. 13.00 rozpoczęło się Lednickie Nabożeństwo Pokutne, podczas któ-
rego księża namaszczali uczestników olejem mocy i radości pobłogosławionym 
przez papieża Franciszka. Nabożeństwo poprowadził jałmużnik papieski abp 
Konrad Krajewski, który po nabożeństwie razem z ojcem Górą spowiadał młodzież.

O godz. 15.00 śpiewaliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia prowadzoną 
przez Siewców Lednicy. Około godz. 17.00 nastąpiła procesja Orłów Lednic-

kich, po czym w uroczystej procesji pod Bramę III Tysiąclecia zostały wniesione 
gnieźnieńskie relikwie św. Wojciecha.

O godz. 18.00 rozpoczęła się pierwsza część tematyczna Lednicy pod 
hasłem „Jezus jest Synem!”. Wysłuchaliśmy w niej wystąpienia bp. Edwarda 
Dajczaka, który wyjaśniał, co o Jezusie mówi Wyznanie wiary. Następnie li-
stonosze rozdawali uczestnikom spotkania listy, które napisaliśmy wcześniej 
i przywieźliśmy ze sobą.

Godzinę później była sprawowana Msza św. dla ledniczan pod przewodnic-
twem Prymasa Polski i metropolity gnieźnieńskiego abp. Józefa Kowalczyka. 
Homilię wygłosi bp Grzegorz Ryś z Krakowa.

Część trzecia – pod hasłem „Ty jesteś Synem!” – rozpoczęła się o godz. 
21.00 Apelem Jasnogórskim. Tematem spotkania były różne aspekty synostwa: 
Boży, ludzki i społeczny. Była mowa o byciu zarówno dzieckiem Boga, jak 
i w ziemskim rozumieniu słowa synostwo – byciu wdzięcznym za rodziców 
i odpowiedzialności za nich. Z kolei synostwo społeczne niesie ze sobą obo-
wiązek wdzięczności wobec ojczyzny, Kościoła oraz za ojczystą mowę, ziemię, 
kulturę i wspólnotę narodową.

O godz. 21.30 nastąpiło symboliczne przekazanie ognia wiary i tradycji 
przywiezionego z Ostrowa Lednickiego, tym rozpoczęła się godzina poświę-
cona św. Janowi Pawłowi II, a po niej nastąpiła transmisja przesłania papieża 
Franciszka do ledniczan. Ojciec święty mówił m.in.: „Miejcie odwagę! Odpo-
wiadajcie z entuzjazmem na miłość Boga jako umiłowane dzieci. Odpowia-
dajcie z ufnością, gdy powracacie do Ojca jako marnotrawni synowie. Święty 
Jan Paweł II, który 18 lat temu rozpoczął z Wami lednicką drogę, niech Was 
prowadzi, by Wasze młode życie było pełne i szczodre”. Czas ten był dla nas 
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wszystkich ogromnym ubogaceniem, radosnym doświadczeniem wspólnoty 
i działającego w niej Ducha Świętego.
A oto relacje uczestniczek tegorocznego spotkania na Lednicy:

„Dnia 7 czerwca 2014 r. w grupie 50 osób z Długosza wyruszyliśmy na Pola 
Lednickie. Uczestniczyłam pierwszy raz w takim spotkaniu młodych i było to 
dla mnie wielkie przeżycie, na pewno pojadę za rok, żałuję, że nie jeździłam 
wcześniej na Lednicę. Można było skorzystać z sakramentu spowiedzi na 
świeżym powietrzu, Msza Święta z kazaniem do przemyślenia, koronka oraz 
towarzysząca muzyka i tańce Siewców Lednicy dają temu miejscu niesamowity 
nastrój i czas do przemyśleń i modlitwy. Jako grupa mocno się zintegrowa-
liśmy, czas minął bardzo szybko. Wszyscy na pewno poczuli obecność Pana 
Jezusa, ponieważ to na Nim skupiała się tematyka tego spotkania («W imię 
Syna»). Każdy uczestnik dostał dowód lednicki, ponieważ Spotkania Młodych 
kończyły 18 lat, pierścień z napisem «W Tobie mam upodobanie» i banknot 
2000 talentów, który należało dać rodzicom lub wychowawcom za wiarę 
i wychowanie. Dodatkowo każdy dostał śpiewnik, by włączyć się w śpiew 
i taniec, oraz książkę według objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich pod 
tytułem Pasja. Na stoiskach można było zakupić tanie książki, bluzki lednic-
kie i wiele innych ciekawych pamiątek. Każdy uczestnik musiał napisać list 
miłosny w imieniu Boga, który był zbierany przy wejściu na Pola Lednickie, 
później te listy były dostarczane do przypadkowych osób, więc każdy dostał 
list od Boga odnoszący się do jego życia i wyrażający miłość Ojca do nas. Po 
Mszy Świętej wysłuchaliśmy przemówienia Papieża Franciszka do młodzieży 
lednickiej. Mimo że bolały nas nogi od tańca i słońce mocno przygrzewało, 
to wszyscy razem modlili się i bawili. Ja z tego wydarzenia wróciłam bardzo 
szczęśliwa i dziękowałam Bogu, że mogłam tam być, jednak z drugiej strony 
było mi bardzo przykro, że muszę teraz czekać cały rok, by znowu się tam 
zjawić i poczuć się ważna, potrzebna i kochana oraz doświadczyć miłości 
Boga. Wszystkim, którzy jeszcze nie byli na Lednicy, polecam by pojechali 
za rok – jest to niesamowite przeżycie duchowe”.

Joanna Skrzypińska, kl. IC LO.

* * *

„Na Lednicy byłam pierwszy raz, który z pewnością będę długo pamiętała. 
To, co zastałam, kiedy przyjechaliśmy na Pola Lednickie, przerosło moje wy-
obrażenia. Nigdy nie pomyślałabym, że może tam być tak cudownie. Udało mi 
się zatańczyć z przypadkowymi ludźmi, mimo to jakoś byliśmy sobie wszyscy 
bliscy...

Niestety na pierwszym utworze, który wykonali Siewcy Lednicy – «Tak, tak 
Panie» – zakończył się mój aktywny udział,....ale spod lednickiego punktu 
medycznego obserwowałam Pola Lednickie. To było niesamowite... Wszyscy 
tańczyli, bawili się, śpiewali. Bardzo żałuję, że nie mogłam zostać do końca...

Do samego wyjazdu miałam mnóstwo wątpliwości, ale po tym czego do-
świadczyłam duchowo – nie żałuję, że byłam uczestnikiem XVIII spotkania Led-
nica 2000. Dla mnie był to czas bardzo owocny. Chwile spędzone nad lednickim 
jeziorem, przy Bramie III Tysiąclecia z pewnością będę zaliczała do spełnionych 
i wartych uwagi. Za rok też pojadę – na całe obchody święta młodych.

Pragnę bardzo podziękować WSZYSTKIM, którzy mi pomogli”.

Antczak Anna, kl. IC LO

Andrzej Gołębieski 

Pierwsze miejsce długosza 
w finale mistrzostw województwa 

w drużynowych Szachach Szkół gimnazjalnych
8 czerwca 2014

Jak co roku młodzież gimnazjalna ZSK im. ks. J. Długosza przystąpiła do 
miejskich rozgrywek szachowych. Dnia 8 września 2013 roku uczniowie 

naszej szkoły w Wyższej Szkole Informatycznej we Włocławku brali udział 
w czwartym spotkaniu Włocławskiego Turnieju Grand Prix. Po długich zmaga-
niach dwóch naszych uczniów zajęło II miejsce na podium w swojej kategorii 
wiekowej. Byli to: Michał Piętowski i Jakub Bartczak. Ponownie Mistrzami 
Włocławka w szachach szkół gimnazjalnych zostaliśmy 8 stycznia 2014 r., 
kiedy to zdeklasowaliśmy wszystkie szkoły uczestniczące w tym turnieju sza-
chowym, wygrywając z naszymi rywalami. Na poszczególnych szachownicach 
nasi uczniowi byli najlepsi:
1 szachownica – Michał Piętowski IIIa – II miejsce
2 szachownica – Dominik Mistera IIIa – I miejsce
3 szachownica – Franciszek Rojewski IIa – I miejsce
4 szachownica – Aleksandra Kosiewicz IIIa – I miejsce. 

Tylko Gimnazjum nr 8 zdołało nawiązać z zespołem Długosza równorzędną 
walkę i zremisowało z Mistrzem Włocławka.

Drużyna Długosza jako Mistrzowie Włocławka w składzie: Dominik Mistera, 
Michał Piętowski, Franciszek Rojewski i Aleksandra Kosiewicz, w dniu 22 stycz-
nia, wystartowała również w Toruniu, gdzie został rozegrany finał Mistrzostw 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach Szkół Gimnazjalnych. Na 
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szczególne słowa pochwały zasługuje Dominik Mistera, który w całym turnieju 
wygrał pięć partii na siedem rozegranych, grając na pierwszej szachownicy. 
Chciałbym zaznaczyć, że na pierwszej szachownicy grają zazwyczaj najlepsi 
zawodnicy z każdej drużyny. Dziewiątego lutego 2014 roku w Turnieju Grand 
Prix w Wyższej Szkole Informatycznej we Włocławku uczestniczyła dwójka 
naszych uczniów: Franciszek Rojewski IIa i Michał Piętowski IIIa. Drugie miej-
sce w kategorii gimnazjum zajął nasz uczeń Michał Piętowski. Uwieńczeniem 
wcześniejszych sukcesów były rozgrywki przeprowadzone 28 lutego 2014 r. 
Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Długosza zajęło pierwsze miejsce w Sza-
chowych Mistrzostwach Włocławka SZS. 

W dniu 11 maja 2014 r. w Wyższej Szkole Informatycznej we Włocławku 
została rozegrana IV Edycja Grand Prix Włocławka w szachach 2014 Turniej B. 
Do zawodów zgłosiło się wielu utytułowanych zawodników posiadających 
wysokie kategorie szachowe. Nasza szkoła była reprezentowana przez uczniów 
gimnazjum.

W klasyfikacji szkół gimnazjalnych nasi długoszacy wywalczyli wysokie 
miejsca:
— Rojewski Franciszek – I miejsce
— Berkowski Tadeusz – II miejsce
— Kropielnicki Oskar – III miejsce

Dnia 8 czerwca w całej Polsce obchodziliśmy Święto Zesłania Ducha Świę-
tego, zwane także Pięćdziesiątnicą, a potocznie Zielonymi Świątkami. To jedno 
z najważniejszych świąt o charakterze liturgicznym. Tego dnia długoszacy po 
uczestnictwie we mszach świętych w swoich parafiach, wzięli udział w IV Grand 
Prix Włocławka w szachach.

W skład reprezentacji ZSK im. ks. Jana Długosza weszli: Tadeusz Berkowski 
Ia, Oskar Kropielnicki Ia, Zofia Rogalska IIb, Błażej Drożdżewski IIc, Franci-
szek Rojewski Ia. W kategorii gimnazjum nasi uczniowie zdobyli następujące 
lokaty uzyskali: 
— Rojewski Franciszek – II miejsce
— Berkowski Tadeusz – III miejsce

Naszym młodym szachistom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

ks. Andrzej Tomalak

Prymicje w zSk 
uroczysta koncelebra neoprezbiterów – absolwentów długosza

11 czerwca 2014

Dzień 11 czerwca był dla wspólnoty ZSK im. ks. Jana Długosza wyjąt-
kowy. Tego bowiem dnia w auli naszej szkoły swoją Mszę Świętą Pry-

micyjną sprawowało dwóch absolwentów naszego liceum: ks. Konrad Dreszler 
i ks. Jakub Ziemski. Uroczystość ta zgromadziła wokół ołtarza przedstawicieli 
społeczności szkolnej: pracowników administracji, nauczycieli oraz młodzież, 
wśród której prym wiedli gimnazjaliści.

Witając dostojnych Prymicjantów, ks. dyrektor Jacek Kędzierski zaznaczył, 
że prymicje to Msza Święta, bądź Msze Święte, które sprawują nowo wyświę-
ceni kapłani w miejscach szczególnie dla nich ważnych. „Fakt, że na Waszym 
prymicyjnym szlaku, pośród miejsc bliskich Waszym sercom znalazł się Długosz, 
napełnia nas radością i dumą” – podkreślał Ksiądz Dyrektor.
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W homilii wygłoszonej przez ks. neoprozbitera Jakuba Ziemskiego nie 
mogło zbraknąć osobistego świadectwa powołania, które zaczęło się rodzić 
już w czasach gimnazjalnych, ale dopiero w Liceum im. ks. Jana Długosza 
przyszedł czas na poważne rozeznanie Jezusowego wołania: „Pójdź za mną”. 
W tym rozeznaniu, jak mówił ks. Jakub, pomogła osobista modlitwa, a także 
corocznie przeżywane w Długoszu Dni Kultury Chrześcijańskiej, ukazujące 
głębszy wymiar naszej wiary. Kaznodzieja wskazał również na świadectwo 
życia konkretnych osób, które zachęciło do pozytywnej odpowiedzi na głos 
powołania, wśród których szczególną rolę odegrali ks. dyrektor J. Kędzierski 
oraz była wychowawczyni księży prymicjantów, p. Anna Waśkiewicz. Ks. Jakub 
wspominając czas swojej nauki w Długoszu, dziękował wszystkim za życzliwość 
i uśmiech. Nawiązując do tego, że Msza Święta jest sprawowana w szkole, 
wskazał na fakt, że każdy z nas od momentu chrztu jest uczniem w „elitarnej 
szkole Jezusa”. „To jest dla nas zaszczyt, ale i zadanie, abyśmy zawsze byli 
radosnymi świadkami, radosnymi apostołami Jezusa Chrystusa, tak jak patron 
dzisiejszego dnia, św. Barnaba” – mówił kaznodzieja.

Na zakończenie Eucharystii społeczność Długosza obdarowała dostojnych 
księży prymicjantów ikonami Matki Bożej Licheńskiej oraz bezcennym darem 
modlitwy – Nowenny w ich intencji.

Msza Święta zakończyła się uroczystym błogosławieństwem prymicyjnym, 
które poprzedziło krótkie, ale bardzo osobiste i wzruszające słowo podzięko-
wania przewodniczącego liturgii mszalnej ks. Konrada Dreszlera.

Księżom Neoprezbiterom życzymy, aby Ten, który ich powołał, wybrał, 
uświęcił i konsekrował, Jezus Chrystus, był ich orężem, a radość i młodzieńczy 
zapał w służbie Bogu i Kościołowi nigdy ich nie opuszczały.

* * *

ks. Jakub Ziemski

kazanie prymicyjne
Drodzy Bracia i Siostry,
a właściwie należy powiedzieć Drodzy Długoszacy!

Szkoła jest tą przestrzenią, która zajmuje szczególne miejsce w życiu 
każdego człowieka. Przez czas jej trwania uczymy się, czym są per-

mutacje, wiązania kowalencyjne, czym jest Reported Speech oraz co oznacza 
nieco złowieszczo brzmiące Gesundheit. Jednakże edukacja szkolna kiedyś się 
kończy, a oznaką tego jest zdobycie świadectwa czy dyplomu jej ukończenia.

W związku z dzisiejszą uroczystością poproszono mnie o to, abym powie-
dział w kilku zdaniach o tym, jak to się stało, iż pewnego wrześniowego dnia 
przekroczyłem furtę seminaryjną na ulicy Karnkowskiego i w rezultacie zostałem 
księdzem. Z ogromną przyjemnością to uczynię. Nie jest to jednak takie proste, 
sądzę bowiem, że gdybym nawet w telegraficznym skrócie przedstawił moją 
życiową drogę, to nasze dzisiejsze spotkanie przedłużyłoby się przynajmniej 
do obiadu, a z drugiej strony wiem, że macie jeszcze lekcje, dlatego też nie 
mogę zakłócać cyklu edukacyjnego, toteż chcę Was, Drodzy, zostawić z trzema 
najważniejszymi faktami z mojego życia.

Po pierwsze, gdy moja polonistka z gimnazjum dowiedziała się, że wybrałem 
Liceum w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku jako 
szkołę, w której będę kontynuował naukę, powiedziała do mnie: „Kuba, skoro 
wybrałeś Długosza, to ty jeszcze zostaniesz księdzem”. Słowa te z perspektywy 
czasu, a więc dziewięciu lat, okazały się prorocze.

Po drugie, to katolickie liceum było dla mnie czasem rozpoznawania powo-
łania. Owszem, pierwsze myśli o tym, aby wstąpić do seminarium pojawiały 
się w gimnazjum, ale kto będąc młodym człowiekiem, traktowałby je wtedy 
poważnie? Natomiast liceum było tą przestrzenią, dzięki której mogłem usłyszeć, 
a przede wszystkim otworzyć się na głos wołającego Boga, choć pierwotnie 
chciałem zostać prawnikiem. Dojrzewanie mego powołania było możliwe 
dzięki rzetelnej wiedzy, którą nauczyciele w pocie czoła wlewali do głów mnie 
oraz moim kolegom i koleżankom z klasy, dzięki kontaktom z księżmi, a także 
dzięki Dniom Kultury Chrześcijańskiej, które były i są pogłębionym spojrzeniem 
na chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, które nie koncentruje się wyłącznie na 
wydaniu niedzielnym, sprowadzającym się do bardziej bądź mniej aktywnego 
uczestnictwa we Mszy św., ale do czegoś więcej. Z perspektywy czasu widzę, jak 
te Dni były dla mnie ważne i bardzo żałuję, że nie mogę w nich już uczestniczyć.
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Po trzecie, uczęszczając do Liceum im. ks. Jana Długosza, jak również po jego 
ukończeniu, spotykałem się i spotykam nadal z życzliwością osób, które w nim 
pracują bądź je ukończyły. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję pod adresem 
ks. prał. dr. Jacka Kędzierskiego, którego spotkałem także w seminarium jako 
wykładowcę teologii fundamentalnej, religiologii oraz misjologii i było to dla 
mnie wielkie przeżycie. Dzisiaj dziękuję w imieniu swoim i ks. Konrada za to, 
iż możemy dzięki życzliwości Księdza Dyrektora z Wami i dla Was celebrować 
tę Mszę Świętą. Drugą osobą, której życzliwości także doświadczamy, jest Pani 
Anna Waśkiewicz, będąca naszą licealną wychowawczynią. 

Jednak, aby całe kazanie nie traktowało o nauce w liceum ani o mówiącym 
te słowa, zechciejmy skupić się przez moment na słowie Bożym, powiedzmy 
o innej szkole, o wiele ważniejszej, do której należymy wszyscy. Moi Drodzy, przez 
chrzest wstąpiliśmy do szkoły Chrystusa, szkoły elitarnej i wymagającej. Dzięki 
łasce chrztu, na naszych duszach zostało wyryte niezatarte znamię, którego nic 
ani nikt nie jest w stanie zniszczyć czy wymazać. Świadectwem ukończenia tej 
szkoły jest dyplom w postaci życia wiecznego i Nieba. Każdorazowa Msza św. 
przypomina nam o tym, a w szczególności moment rozesłania, który nie jest 
jedynie składową mszy czy też kurtuazyjnym momentem kończącym liturgię, 
lecz darem i zaproszeniem do tego, abyśmy stawali się radosnymi świadkami, 
radosnymi apostołami Jezusa Chrystusa w miejscach, w których przebywamy 
i nieważne, czy nosimy sutannę, habit, czy jesteśmy osobami świeckimi. Być apo-
stołem to zaszczyt i zadanie do wykonania, dlatego też nie możemy się wstydzić 
Chrystusa oraz obawiać tego, czy będziemy wyśmiani, gdyż głosić Go, to mówić 
o Jego Miłości względem człowieka, a przecież usłyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii: 
„Idźcie i głoście”. Pytanie tylko, czy rzeczywiście chcę zostać takim apostołem?

Jolanta Skoracka, Lidia Wiśniewska

„czy warto wybierać dobro?” 
Spotkanie autorskie z ks. prof. tomaszem kaczmarkiem

w ramach zajęć projektowych z ekspresji kultury
12 czerwca 2014

W dniu 12 czerwca 2014 r., w gmachu Zespołu Szkół Katolickich 
im. ks. Jana Długosza we Włocławku, szkole gościliśmy ks. prof. 

Tomasza Kaczmarka – polskiego duchownego katolickiego, teologa, profesora 

Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, postulatora procesów be-
atyfikacyjnych m.in. ks. Jerzego Popiełuszki oraz bp. Michała Kozala i 108 Mę-
czenników II wojny światowej. 

Był to niezwykle dostojny gość, który odwiedził naszą szkołę po raz drugi. 
Ostatnim razem ks. prof. Kaczmarek wizytował u nas w 2008 roku, dając wspa-
niały wykład nt. zagrożeń ze strony okultyzmu. Tegoroczne spotkanie autorskie 
odbyło się w ramach projektu unijnego prowadzonego w naszej szkole. Ucznio-
wie uczęszczający na zajęcia z ekspresji kultury do p. Jolanty Skorackiej, p. Lidii 
Wiśniewskiej, p. Gabrieli Goszcz oraz p. Bożeny Sobierajskiej mieli przyjemność 
wysłuchać ciekawego wykładu naszego gościa. Ks. prof. Tomasz Kaczmarek na 
początku spotkania postawił zebranych w szkolnej auli długoszaków przed pew-
nym pytaniem: „Czy warto wybierać dobro?”. Odpowiedź była bardzo prosta. 
Ksiądz profesor przedstawił nam szereg sylwetek, m.in. kilka postaci ze 108 Mę-
czenników, spośród których dziewięciu pochodziło z diecezji włocławskiej i po-
dając ich za wzór, pokazał, że naprawdę warto opowiadać się po stronie prawdy, 
sprawiedliwości, rodziny, wiary i dobra nawet za cenę utraty doczesnego życia.

Kolejne poruszone zagadnienie dotyczyło zaczenia chrześcijańskiego czu-
wania, które ma strzec świat przed zalaniem grzechem. Ks. prof. Kaczmarek 
zaprezentował młodzieży mozaikę, która znajduję się w bazylice Matki Bożej 
Wniebowziętej w Akwilei, na której widnieje obraz koguta i żółwia. Kogut jest 
symbolem dobra, natomiast żółw symbolem ciemności, czegoś złego. Interpre-
tacja treści tej dawnej mozaiki uświadomiła zebranym nie tylko wartość tego 
dzieła jako elementu kultury, ale przede wszystkim podkreśliła jej uniwersalną, 
ponadczasową wymowę – ciągłą konieczność przeciwstawienia się złu w każ-
dym wymiarze życia i troski o Kościół. Pod koniec spotkania wysłuchaliśmy 
także opowieści o procesie beatyfikacyjnym ks. Jerzego Popiełuszki i cudach, 
które mu towarzyszyły. 

Jeśli chodzi o twórczość Księdza Profesora, mogliśmy zobaczyć i przej-
rzeć dzieła, które nasz Gość przyniósł 
z sobą na spotkanie. Są to obszerne 
księgi Positio super martyrio dotyczące 
procesów beatyfikacyjnych, w których 
był on postulatorem. 

Całe spotkanie było czymś napraw-
dę wspaniałym. Ks. prof. Tomasz Kacz-
marek jest niezwykłym erudytą, który 
swoją wiedzą okraszoną poczuciem 
humoru sprawia, iż słuchacze chętnie 
biorą udział w wykładach i z docie-
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kliwością zadają pytania. Udział w spotkaniu autorskim był bardzo dobrze 
spędzonym popołudniem. Miejmy nadzieję, że wkrótce znów będziemy mogli 
gościć ks. prof. Kaczmarka w naszej szkole, gdyż zdradził nam, że w najbliż-
szym czasie wybiera się do Paryża, gdzie rozpoczyna się proces kanonizacyjny 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

Rafał Kurzępa

londyn – Paryż – amsterdam
12–18 czerwca 2014

W dniach 12–18 czerwca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ty-
godniowej wycieczce do Londynu, Paryża oraz Amsterdamu. Każdy 

dzień wyjazdu obfitował w niezapomniane wrażenia. Opiekunami wycieczki byli: 
p. wicedyrektor Urszula Brykalska, p. Paulina Gajewska, p. Agnieszka Szabłowska, 
p. Anna Waśkiewicz, p. Andrzej Przybylski, p. Maciej Ziółkowski oraz p. Rafał 
Kurzępa. Organizacją wyjazdu zajęło się włocławskie Biuro Pielgrzymkowo-Tu-
rystyczne TravelPoint wraz z kierownikiem panem Januszem Gajewskim.

* * *

Joanna Dykczyńska, kl. IIc

niezapomniana wycieczka 
szlakiem trzech europejskich stolic

Nasza podróż rozpoczęła się w słoneczne popołudnie 12 czerwca 2014 
roku pod gmachem szkoły. O godzinie 13:00 na ulicy zgromadził się 

tłum długoszaków wyposażonych w walizki i torby, którzy po niedługim ocze-
kiwaniu mogli zająć miejsca w nowoczesnych, dwupiętrowych autokarach. Po 
ostatnich pożegnaniach z rodzicami i przyjaciółmi pojazdy ruszyły.

Pomimo faktu, iż przejazd do Londynu trwał aż 20 godzin, wszyscy byli 
pełni energii i zapału, więc już następnego dnia rozpoczęliśmy zwiedzanie. 
Pierwszym miejscem, jakie odwiedziliśmy w stolicy Anglii, było słynne ob-
serwatorium w Greenwich. W tym otoczonym zielenią miejscu każdy mógł 
zrobić sobie zdjęcie przy południku zerowym lub podziwiać wspaniały widok 

na miasto. Następnym przystankiem na naszej mapie był zabytkowy kliper 
herbaciany – Cutty Sark. Po czasie spędzonym w cieniu legendarnego okrętu 
udaliśmy się na spacer po ulicach Londynu zwieńczony odpoczynkiem w na-
strojowym Hyde Parku. Przerwa na świeżym powietrzu pozwoliła wszystkim 
zregenerować siły, które przydały się, aby jak najlepiej spożytkować czas wolny 
na Piccadilly Circus – pełnym sklepów i tętniącym życiem placu. Wieczorem 
już wyczerpani, choć zadowoleni, pojechaliśmy zakwaterować się w hotelu, 
tam mogliśmy przygotować się na kolejny dzień wrażeń.

Następnego dnia rano wszyscy spotkaliśmy się na śniadaniu, po którym 
opuściliśmy hotel i przedostaliśmy do centrum Londynu. Ten dzień upłynął 
pod znakiem muzeów. Odwiedziliśmy British Museum posiadające jedną z naj-
większych na świecie kolekcji eksponatów związanych z historią starożytną; 
Natural History Museum czyli gratkę dla miłośników biologii, paleontologii, 
eksperymentów i tych, którzy po prostu lubią wiedzieć więcej; National Gallery, 
budynek pełen imponujących zbiorów malarstwa, gdzie można zobaczyć choć-
by kultowe „Słoneczniki” autorstwa Vincenta van Gogha. Największą atrakcją 
okazała się jednak przejażdżka London Eye, jej owocem były przepiękne zdjęcia 
przedstawiające panoramę Londynu.

Trzeci dzień wycieczki spędziliśmy na odkrywaniu najbogatszej w zabytki 
części miasta położonej nad Tamizą, w towarzystwie doświadczonej przewod-
niczki zobaczyliśmy m.in. imponujący Pałac Buckingham, wieżę zegarową Big 
Ben i stojące obok niej Opactwo Westminsterskie, sławetny most Tower Bridge 
czy Tower of London.

Po kilkugodzinnym zwiedzaniu otrzymaliśmy czas wolny, by następnie 
udać się do Canterbury. To kameralne miasteczko, siedziba arcybiskupstwa, 
znane jest głównie dzięki znajdującej się tam gotyckiej katedrze wpisanej na li-
stę światowego dziedzictwa 
kulturalnego UNESCO. Po 
zakończeniu tego krótkiego 
pobytu, nasyceni urokiem 
Canterbury usadowiliśmy się 
w autokarach i ruszyliśmy 
w stronę Paryża.

W nocy byliśmy już we 
Francji, zameldowaliśmy się 
w hotelu, a rano ruszyliśmy 
do Paryża. W ojczyźnie Na-
poleona podziwiać mogli-
śmy Katedrę Notre Dame, 
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wieżę Eiffla – symbol miasta, most zakochanych czyli Pont des Arts, Dzielnicę 
Łacińską oraz Luwr ze wszystkimi znajdującymi się w nim dziełami sztuki. 
Moim zdaniem najprzyjemniejszym punktem zwiedzania Paryża był nocny 
przejazd po jego ulicach – radosnych i pełnych kolorowych neonów. 

Następnego dnia już z samego rana ruszyliśmy na amsterdamskie ulice. 
Pierwszym co rzuciło się wszystkim w oczy, były setki rowerzystów tłoczących 
się na jezdni. Uważając zatem na pędzące jednoślady, przystąpiliśmy do pozna-
wania miasta. W międzyczasie złożyliśmy wizytę w Muzeum Figur Woskowych 
Madame Tussauds, gdzie każdy miał szansę stanąć twarzą w twarz ze swoim 
idolem i zrobić sobie z nim zdjęcie. Po wyjściu z muzeum podzieliliśmy się na 
dwie grupy: część uczniów odbyła ekspedycję łodzią po kanałach Amsterdamu, 
a reszta otrzymała do dyspozycji około dwie godziny czasu wolnego. Gościnę 
w Amsterdamie zakończyliśmy krótkim spacerem po jego wąskich uliczkach. 
Przed nami była droga powrotna do Włocławka. 

Szybko uporaliśmy się z dzielącymi nas od domu kilometrami i nazajutrz 
rano znajdowaliśmy się w Polsce. Już w kilka godzin po postoju poświęconym 
na posiłek i poranną toaletę byliśmy we Włocławku, tam na wszystkich czekało 
gorące powitanie.

Jestem pewna, że ta pełna wrażeń wycieczka pozostawiła u wszystkich 
jej uczestników mnóstwo barwnych wspomnień oraz zachęciła do dalszego 
podróżowania i odkrywania innych pięknych zakątków świata.

Agata Jankowska

etap wojewódzki konkursu 
pt. „znam swój organizm na szóstkę”

13 czerwca 2014

W dniu 12 maja 2014 roku w bibliotece ZSK w Długoszu odbył się etap 
szkolny X interdyscyplinarnego konkursu wiedzy „Znam swój orga-

nizm na szóstkę”. Konkurs poświęcony zagadnieniom budowy i funkcjonowania 
organizmu człowieka łączy wiadomości i umiejętności z zakresu biologii, chemii 
i fizyki. Celami konkursu są przede wszystkim: promocja zdrowego stylu życia, 
profilaktyka chorób organizmu człowieka, poszerzenie wiadomości i umiejętno-
ści dotyczących budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, integrowanie 
wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej kształcenia 

ogólnego biologii, chemii i fizyki, porównanie wiadomości i umiejętności z inny-
mi uczniami, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką i sukcesem.

O tytuł najlepszego znawcy ludzkiego organizmu wśród gimnazjalistów 
w naszej szkole zmagało się 18 uczestników. Dwoje najlepszych gimnazjali-
stów wyjedzie 13 czerwca 2014 roku do Torunia, aby wziąć udział w etapie 
wojewódzkim konkursu.

Niewątpliwie, najlepszy wynik osiągnęła uczennica klasy IIa gimnazjum – 
Ewa Krajenta. Drugie miejsce zajęli, ex aequo, uczniowie klasy IIIb gimnajzum 
– Klaudia Kołtuniak oraz Kajetan Jóźwiak. Na trzecim miejscu znalazło się aż 
czworo uczniów: Piotr Krajenta – uczeń klasy Ia, Tymoteusz Uzarczyk – uczeń 
klasy IIa, Gabriela Spychalska – uczennica klasy IIId oraz Gabriela Budziszew-
ska – uczennica klasy IIIe.

13 czerwca 2014 roku dwoje uczniów naszej szkoły: Ewa Krajenta i Tymoteusz 
Uzarczyk, zmagało sie z uczniami innych szkół z okręgu toruńskiego z testem po-
święconym ludzkiemu organizmowi. Był to etap wojewódzki konkursu pt. «Znam 
swój organizm na szóstkę». W konkursie udział wzięło 46 uczniów z 26 szkół 
gimnazjalnych. Ewa i Tymek godnie repezentowali naszą szkołę. Konkurs składał 
się z etapu pisemnego – testu, a następnie części ustnej, do której kwalifikowało 
się pierwszych 10 osób. W trakcie oczekiwania na wyniki uczestnicy wysłuchali 
i obejrzeli fascynujący wykład i pokaz zdjęć pana Adama Adamskiego, pracownika 
Muzeum Przyrodniczego UMK, nt. fotografowania zwierząt i przyrody. 

Ewa Krajenta nie pozostawiła żadnych złudzeń, kto jest najlepszym spośród 
uczestników znawcą ludzkiego organizmu i zajęła bezapelacyjnie I miejsce. 
Podtrzymała tym samym zeszłoroczny tytuł, ponieważ Julia Safandowska 
również wywalczyła w tym konkursie I miejsce. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
książkowe i dyplomy. Ewie gratulujemy zwycięstwa.

Angelika Szumińska

kulturalna iB
15 czerwca 2014

Podczas gdy spora grupa uczniów naszej szkoły zwiedza najsłynniejsze 
muzea europejskie, uczestnicząc właśnie w wycieczce do Londynu i Pary-

ża, uczniowie klasy I B liceum oraz dwie koleżanki z klas: IA i IIA wybrali się do 
Warszawy, by także doświadczyć spotkania z kulturą. Po przyjeździe na miejsce 
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był czas na posiłek i spacer. Potem młodzież udała się do Muzeum Narodowego, 
gdzie zgromadzone zostały – wśród wielu innych eksponatów – arcydzieła ma-
larstwa polskiego. Można było się wreszcie przyjrzeć z bliska dziełom znanym 
z podręczników szkolnych, jak m. in. monumentalnej Matejkowskiej „Bitwie pod 
Grunwaldem”, dziełom Henryka Siemiradzkiego, Józefa Chełmońskiego, Stani-
sława Wyspiańskiego czy Jacka Malczewskiego. Po czasie spędzonym w muzeum, 
uczestnicy wycieczki udali się w kierunku Zamku Królewskiego, wstępując po 
drodze do kościoła pw. Świętego Krzyża, gdzie zostało złożone serce zmarłego 
na emigracji Fryderyka Chopina. Była także okazja, by zatrzymać się u wejścia 
do jednej z kamienic przy Krakowskim Przedmieściu, związanej z postaciami 
z „Lalki” Bolesława Prusa. Najważniejszym punktem programu, właściwym 
celem wyjazdu do Warszawy, było obejrzenie w Teatrze Polskim spektaklu „Król 
Lear” – jednego z najsłynniejszych dzieł Williama Szekspira. Na scenie można 
było zobaczyć między innymi Andrzeja Seweryna jako tytułowego Leara, Annę 
Cieślak jako Reganę – jedną z córek króla czy Jerzego Schejbala jako Hrabiego 
Gloucestera. Ponadto wystąpili tacy znani aktorzy jak Piotr Cyrwus i Szymon 
Kuśmider. Furorę wręcz zrobił kreujący rolę Błazna Jarosław Gajewski.

Sztuka, mimo tego, że jej akcja rozgrywa się w odległej przeszłości, nie-
sie z sobą wiele aktualnych treści. Jeszcze w drodze do Włocławka, podczas 
jazdy pociągiem – jak to zwykle bywa – w mało komfortowych warunkach, 
uczniowie dyskutowali na temat przesłania wynikającego z dzieła Szekspira. 
Dostrzegli w nim historię niewdzięczności dzieci, opowieść o oczekiwaniach 
człowieka, by mu schlebiano, a przede wszystkim zwrócili uwagę na problem 
żądzy władzy, która czasem bywa silniejsza niż więzi rodzinne. Młodzież zna-
lazła także pozytywny wydźwięk sztuki – mianowicie ukazywała ona potrzebę 
przebaczenia – skrzywdzona przez ojca Kordelia wybacza mu i jako jedyna 
okazuje mu miłość. Dziękuję uczniom za wspólnie spędzony czas.

s. Maria Kowalik

rekolekcje Sodalicji mariańskiej
16–17 czerwca 2014

W dniach 16–17 czerwca br. Sodalicja Mariańska działająca w naszej 
szkole przeżywała swoje dni formacyjne. Odbyły się one w domu 

rekolekcyjnym Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi we Włocławku. 

Prowadzili je szkolni opiekunowie SM: ks. Andrzej Tomalak i s. Maria Ko-
walik. Celem rekolekcji, wpisanych w statut SM, było odnowienie osobistej 
więzi z Jezusem i między sobą oraz przygotowanie do dzielenia się wiarą 
z innymi. W programie był czas na codzienną Eucharystię, Liturgię Godzin, 
na nocną adorację przed Najświętszym Sakramentem, różaniec i koronkę 
do Bożego Miłosierdzia. We wszystkich tych formach aktywnie uczestniczyli 
członkowie Sodalicji. Podczas homilii i konferencji ks. Andrzej pomógł nam 
pogłębić duchowość maryjną. Siostra Maria wprowadziła nową dla uczestni-
ków rekolekcji formę zgłębiania Słowa Bożego, zwaną skrutacją, którą samo-
dzielnie zastosowali podczas osobistej medytacji. W ramach przygotowania 
do aktywnego apostolstwa, w dynamice zatytułowanej Mędrzec, zdobywali 
doświadczenie słuchania, pytania i udzielania rad związanych z życiem 
duchowym. W programie były dwa wyjścia na zewnątrz, jedno dla przedsta-
wienia idei Sodalicji w Szkole Podstawowej ZSK, przy której mamy nadzieję, 
że za rok powstanie koło małych sodalisów, drugie dla poznania tajników 
Archiwum Diecezjalnego, a w nim materiałów związanych z działalnością 
przedwojennej Sodalicji w Długoszu. Na ostatniej Eucharystii modliliśmy się 
w klasztorze ojców franciszkanów, a po Mszy Świętej, przed obrazem Matki 
Bożej Niezawodnej Nadziei, sodalisi odnowili swoje zawierzenie Maryi. Re-
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kolekcje zakończyły się radosnym świętowaniem przy grillu, na którym nie 
zabrakło śpiewów i tańca.

* * *

„Ile czasu potrzeba, by napełnić akumulatory wiary? Mnie wystarczyły 
dwa dni. W czasie krótkich, ale intensywnych rekolekcji Sodalicji Mariańskiej 
zrozumiałem kilka istotnych rzeczy, jak choćby zadania sodalisa, które ma on 
wypełniać każdego dnia.

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. – krótkie zdanie wypowiedziane 
przez Maryję do sług na weselu w Kanie Galilejskiej. Podczas analizowania tej 
wypowiedzi poraził mnie fakt, że Matka Boża kieruje te słowa także do mnie. 
Jako Jej przyjaciel jestem posłany do każdego człowieka.

Bóg nauczył mnie także na tych rekolekcjach, że można Go poznać na wiele 
różnych sposobów. Metoda skrutacji Pisma jest tego dowodem. Mądrość ukryta 
w wersetach stała się niejednokrotnie odpowiedzią na moje pytania.

Rekolekcje to czas wyjątkowy. To czas kontemplacji i wymiany myśli. To 
również okres duchowego pozbierania się po trudach, jakie czasem nas spoty-
kają. Niektóre osoby przypomniały mi, że Bogu wystarczy zaufać. To prawda. 
Z Nim wszystko jest możliwe”.

Mikołaj Skonieczny, kl. IC LO

* * *

„Rekolekcje Sodalicji Mariańskiej, które trwały tylko dwa dni, były wspaniałe 
i bardzo potrzebne. Idąc do klasztoru Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej 
Maryi, chcieliśmy, aby nasza wspólnota bardziej się zintegrowała. Czas swój 
poświęcaliśmy na modlitwę, rozmowę, wspólne posiłki i Eucharystię. W pierw-
szy dzień, Mszy św. towarzyszyła modlitwa brewiarzowa. We wtorek natomiast 
cała wspólnota wraz ze sztandarem udała się do klasztoru franciszkanów, aby 
tam przed Maryją odnowić swe oddanie się Jej. Ciekawą formą integracji była 
wspólna rozmowa o swoich problemach.

Można byłoby dużo jeszcze wspominać, m.in. odwiedziny w podstawówce 
Długosza, wizyta w archiwum diecezjalnym itd. Jeśli interesuje Cię nasza 
wspólnota, ZAPRASZAMY”.

Piotr Mroczkowski, kl IIe

Bożena Sobierajska

Vi międzyszkolny konkurs Fotograficzny
„tchnienie polskich lasów i jezior” dla Świętego Jana Pawła ii

18 czerwca 2014

W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II, w roku Jego kanonizacji, 
tematyka Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego organizowa-

nego przez Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza wiązała się z postacią 
naszego Wielkiego Rodaka.

VI Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny, prowadzony pod patronatem 
JE Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa, jako myśl przewodnią temat: 
„Tchnienie polskich lasów i jezior”. Bo to przecież Jan Paweł II powiedział: 
„Zawsze też będę się cieszył, jeśli zajrzycie do mnie, aby mi przywieźć trochę 
tchnienia polskiego lasu i polskiego jeziora”.

Konkurs zakładał następujące cele:
a) utrwalenie w obiektywie piękna i artyzmu przyrody ze szczególnym wska-

zaniem na lasy i jeziora,
b) zatrzymanie w kadrze interesujących sytuacji i zdarzeń w przestrzeni lasu 

i jeziora z udziałem człowieka,
c) uchwycenie w kadrze ciekawego, inspirującego przyrodniczo miejsca, życia 

zwierząt, a także ukrytego piękna roślin w leśnej przestrzeni i toni jeziora.
Na Konkurs wpłynęło 310 fotografii w III kategoriach – szkoły ponadgim-

nazjalne, gimnazja i szkoły podstawowe. 
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* * *

Protokół z posiedzenia Kapituły Konkursowej VI Międzyszkolnego Konkursu 
Fotograficznego pt. „Tchnienie polskich lasów i jezior” z dnia 11 czerwca 2014 r.

W dniu 11 czerwca 2014 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Konkurso-
wej, której przewodniczył ks. dr Andrzej Tomalak z ZSK im. ks. Jana Długosza, 
p. Jarosław Czerwiński – fotoreporter, laureat wielu prestiżowych nagród foto-
graficznych oraz p. Wojciech Alabrudziński – fotoreporter „Gazety Kujawskiej”, 
laureat prestiżowych nagród fotograficznych.

Fundatorem nagród był ks. dr Jacek Kędzierski – dyrektor Zespołu Szkół 
Katolickich im. ks. Jana Długosza. Nagrodami stanowiły karty prezentowe 
w wysokości 100 zł oraz 50 zł, które uczestnicy mogli zrealizować w księgar-
niach EMPIK-u.
A oto Laureaci Konkursu:
KATEGORIA SZKOŁy PONADGIMNAZJALNE:
— I miejsce – Filip Alabrudziński – I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku; 

opiekun: p. Edyta Hankowska-Czerwińska
— II miejsce – Michał Misiak – I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku; 

opiekun: p. Edyta Hankowska-Czerwińska
— III miejsce – Szymon Witka-Jeżewski – I LO im. Ziemi Kujawskiej we Wło-

cławku; opiekun: p. Edyta Hankowska-Czerwińska

Wyróżnienia:
— Izabela Chełminiak II LO im. M. Kopernika we Włocławku; opiekun: p. Iwona 

Kotkiewicz
— Marcin Racław – I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku; opiekun: p. Edyta 

Hankowska-Czerwińska

— Gabriela Kapelińska – I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku; opiekun: 
p. Edyta Hankowska-Czerwińska

— Iga Tomaszewska – Liceum im. M. Konopnickiej we Włocławku; opiekun: 
p. Renata Orlikowska

— Aleksandra Gorzycka – II LO im. M. Kopernika we Włocławku; opiekun: 
p. Marzena Skierska

KATEGORIA GIMNAZJUM:
— I miejsce – Mateusz Moraczewski – nr 4 im. ONZ we Włocławku; opiekun: 

p. Joanna Borowiak
— II miejsce – Julia Grygorowicz – Gimnazjum nr 4 im. ONZ we Włocławku; 

opiekun: p. Joanna Borowiak
— III miejsce – Tymoteusz Uzarczyk – ZSK im. ks. J. Długosza; opiekun: p. Bo-

żena Sobierajska

Wyróżnienia:
— Igor Reschke – Gimnazjum nr 3 we Włocławku, opiekun: p. Katarzyna 

Chlebosz
— Grzegorz Ziółkowski – Gimnazjum nr 4 im. ONZ we Włocławku; opiekun: 

p. Joanna Borowiak
— Katarzyna Tobiszewska – Gimnazjum nr 3 we Włocławku; opiekun: p. Ka-

tarzyna Chlebosz
— Adam Krzyżanowski – Gimnazjum nr 7 we Włocławku; opiekun: p. Krzysztof 

Więczkowski 
— Kacper Lewandowski – Gimnazjum nr 4 im. ONZ we Włocławku; opiekun: 

p. Joanna Borowiak

KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA:
— I miejsce – Juliusz Wasielewski – Szkoła Podstawowa nr 22 we Włocławku; 

opiekun: p. Anna Graczyk
— II miejsce – Katarzyna Biegalska – Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku; 

opiekun: p. Monika Bednarska – Czyżnielewska
— III miejsce Szymon Snopkowski – Szkoła Podstawowa nr 23 Włocławek; 

opiekun: p. Dorota Rogiewicz

Wyróżnienia:
— Olga Pałucka – Szkoła Podstawowa nr 22 we Włocławku; opiekun: p. Anna 

Graczyk
— Julia Laskowska – Szkoła Podstawowa nr 22 we Włocławku; opiekun: 

p. Anna Graczyk
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— Alicja Kwiatkowska – Szkoła Podstawowa nr 22 we Włocławku; opiekun: 
p. Anna Graczyk

— Szymon Gallus – Zespół Szkół Muzycznych we Włocławku; opiekun: p. Anna 
Zbozień

— Wiktoria Pniewska – Szkoła Podstawowa nr 18 we Włocławku; opiekun: 
p. Włodzimierz Buława

KATEGORIA WyRóżNIENIA SPECJALNE:
— Joanna Przybyłowska – Zespół Szkół nr 3 we Włocławku; opiekun: p. Elż-

bieta Krzemińska
— Kinga Sobiecka – Gimnazjum w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzy-

szenia Oświatowego „Cogito”; opiekun: p. Dorota Kujawa i p. Anna Majek-
-Wenecka

— Rafał Rypiński – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Włocław-
skiego Stowarzyszenia Oświatowego „Cogito”; opiekun: p. Dorota Kujawa 
i p. Anna Majek – Wenecka

— Bartosz Karkowski – Gimnazjum w Zespole Szkół Włocławskiego Stowa-
rzyszenia Oświatowego „Cogito”; opiekun: p. Dorota Kujawa i p. Anna 
Majek-Wenecka

— Sylwester Binięda – Gimnazjum w Zespole Szkół Włocławskiego Stowa-
rzyszenia Oświatowego „Cogito”; opiekun: p. Dorota Kujawa i p. Anna 
Majek-Wenecka

— Jakub Siurmicki – Gimnazjum w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia 
Oświatowego „Cogito”; opiekun: p. Dorota Kujawa i p. Anna Majek-Wenecka
Uroczyste wręczenie nagród poprzedził występ słowno-muzyczny uczniów 

gimnazjum i liceum ZSK, którego scenariusz przygotowała p. Bożena Sobie-
rajska – pomysłodawca i autor VI Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego 
pt. „Tchnienie polskich lasów i jezior”.

Uczniowie biorący udział w inscenizacji: Klaudia Błaszczyk – prowadzenie, 
Konrad Weber – pianino, Franciszek Rojewski – trąbka.

Prowadząca przywitała uczniów wraz z opiekunami przybyłych na uroczy-
ste rozstrzygnięcie VI Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego „Tchnienie 
polskich lasów i jezior”, Kapitułę Konkursową oraz Księdza Dyrektora i Panią 
Wicedyrektor Katarzynę Zarzecką. Zaprosiła przybyłych do wysłuchania części 
artystycznej, która była dziękczynieniem za kanonizację Jana Pawła II. A oto 
utwory, których wysłuchano:
1) „Księga się zamyka” – śpiew w wykonaniu Joanny Gawrońskiej
2) Recytacja fragmentu „Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II „Źródło” Ida 

Jóźkiewicz 
3) „Strumień” – Joanna Gawrońska (śpiew)
4) „Zdumienie” – Julia Rozpędzka (recytacja)
5) „Zostań z nami” – Kinga Waszak (śpiew)
6) Kinga Waszak i Asia Gawrońska (śpiew)

Na zakończenie spotkania Ksiądz Dyrektor pogratulował laureatom i ich 
opiekunom oraz wszystkim uczestnikom konkursu. W swoim wystąpieniu na-
wiązał do szczególnego umiłowania przyrody przez Świętego Jana Pawła II, 
co stało się inspiracją tematyki zakończonego VI Międzyszkolnego Konkursu 
Fotograficznego. Zebrani wspólnym śpiewem „Barki” jeszcze raz nawiązali 
do postaci Ojca Świętego, po czym przeszli podziwiać wystawę fotografii 
konkursowych. 

Angelika Szumińska

uroczystość Bożego ciała 2014
19 czerwca 2014

W czwartek po oktawie święta Zesłania Ducha Świętego przypada 
uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Cia-

ło. Jak co roku w tym dniu nauczyciele, pracownicy i młodzież Zespołu Szkół 
Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku uczestniczyli we Mszy Świętej 
i procesji eucharystycznej ulicami miasta.

O godzinie 10.00 rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył Pa-
sterz diecezji – ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering. Homilię wygłosił gość 
– arcybiskup Luksemburga Jean Claude Hollerich. Szczególną uwagę ksiądz 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Wydarzenia szkolne



268 269

arcybiskup poświęcił randze tego niezwykłego święta, podczas którego Jezus 
Chrystus w Najświętszym Sakramencie wychodzi na ulice miast, by spotkać 
się z każdym człowiekiem.

Po zakończeniu Eucharystii przeszliśmy w procesji ulicami: Brzeską, placem 
Wolności oraz 3 Maja aż do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, gdzie ustawiony 
był ostatni z czterech przygotowywanych zawsze na tę uroczystość ołtarzy. Tam 
zebrani mieli okazję usłyszeć rozważanie przygotowane przez ks. bpa Meringa, 
koncentrujące się na świadectwie wiary katolika w obliczu tak niepokojących 
zjawisk ostatniego czasu, jak medialna nagonka na lekarzy składających tzw. 
deklarację wiary (ks. biskup odczytał jej tekst, w którym podkreślone zostało, 
że rolą lekarza jest ochrona życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci). 
Wśród niepokojących zjawisk współczesnej kultury Jego Ekscelencja wymienił 
jeszcze mające się odbyć za kilka dni przedstawienie „Golgota Picnic” oraz 
ideologię gender.

Lidia Wiśniewska

koncert „uwielbienie” 
w uroczystość Bożego ciała 2014

19 czerwca 2014

Zwieńczeniem uroczystości Bożego Ciała dla włocławian oraz oczy-
wiście dla uczniów i pracowników Długosza był wieczorny Koncert 

„Uwielbienie”, który odbył się w Parku Miejskim im. H. Sienkiewicza. Jak 
co roku zgromadził o godz. 20.00 setki ludzi, którzy pragną wielbić Jezusa 

Eucharystycznego śpiewem i tańcem. Wśród zgromadzonych nie zabrakło 
przedstawicieli władz miasta oraz dostojników kościelnych. W przepięknej 
scenerii, w otoczeniu zieleni, przy sprzyjającej pogodzie, płynęły do nieba pieśni 
dziękczynienia i uwielbienia, a głównym punktem spotkania była modlitwa 
przed Najświętszym Sakramentem. 

Media włocławskie podały obszerne informacje na temat prowadzących 
oraz organizatorów i sponsorów koncertu. Warto jedynie dodać, że występy 
uświetniła i urozmaiciła obecność scholi dziecięcej z włocławskich parafii, która 
towarzyszyła zaproszonym z innych miast profesjonalnym chórom i orkie-
strom. Uczestnicy tego przepięknego koncertu z pewnością wrócili do domów 
przepełnieni radością, uwielbieniem i dziękczynieniem oraz pozytywnymi 
wrażeniami. Chwała Panu!

Milena Lewandowska

„nic dwa razy się nie zdarza”, czyli o wielkim Balu
21 czerwca 2014

Był polonez, piękne kreacje, łzy radości i wzruszenia oraz niesamowita 
zabawa – w ten sposób – na tydzień przed zakończeniem roku szkol-

nego 2013/2014 – bawili się w sobotę w restauracji GOŚCINIEC uczniowie 
klas trzecich Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

21 czerwca – to dzień szczególny. Był ciągłym tematem naszych rozmów, 
szczególnie w ostatnim czasie – tuż po testach gimnazjalnych. Tego dnia odbył 
się bal gimnazjalny uczniów klas trzecich. To pożegnanie ze szkołą. To efekt 
ciężkich i dłużących się prób poloneza – a wszystko to dla jednego wieczoru 
i wielu wspomnień.

Nadeszła ta godzina... Nikt nie miał prawa się spóźnić!
Przybyli goście. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne na swoim miejscu. Wszy-

scy czekali z niecierpliwością na rozpoczęcie. Rodzice musieli zabawić się 
w fotoreporterów. Tak.. ten błysk fleszy stworzył odpowiednią atmosferę. Ci, 
którzy przyszli zobaczyć poloneza w wykonaniu swoich pociech, nie ukrywali 
wzruszenia – „Chyba dla nas jest to większe przeżycie niż dla nich!”. Trzeciokla-
sistki w pięknych, kolorowych sukienkach i butach (koniecznie ponad 10 cm!).
Trzecioklasiści jak prawdziwi dżentelmeni w garniturach i pod krawatem. 
(Przyznam szczerze – prezentowali się świetnie!)
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Gimnazjaliści, chociaż nieco stremowani obecnością rodziców, kamer i wzro-
kiem nauczycieli, zatańczyli bezbłędnie i z wielką gracją. Ogromne podzięko-
wania dla pani Pauliny Tokarskiej – nauczycielki tańca, która przygotowywała 
(już prawie) absolwentów Długosza do tradycyjnego poloneza.

Po polonezie przyszła pora na krótką część artystyczną, podczas której 
uczniowie dziękowali Dyrekcji Szkoły, Wychowawcom, Nauczycielom za trud 
włożony w przygotowanie ich do następnego etapu nauki oraz Rodzicom, za 
organizację balu, który umilił im rozstanie ze szkołą. DZIĘKUJEMY! W trakcie 
tej części balu głos zabrał Dyrektor Szkoły – ks. dr Jacek Kędzierski, który wy-
raził swą dumę z młodzieży Długosza oraz Przewodniczący Rady Rodziców – 
p. Jacek Maciejewski, który przede wszystkim życzył wszystkim udanej zabawy.

„Wszystko ma swój czas
I każde dzieło ma swój czas pod niebem.
Jest czas śmiechu... I czas tańca”.
Na czas tego Wielkiego Balu odrzuciliśmy wszelkie troski i zmartwienia, 

aby całkowicie zanurzyć się w dobrej zabawie. Poddaliśmy się urokowi tego 
wieczoru i cieszyliśmy chwilą, która trwała...

Młodzież tańczyła bez wytchnienia przez kilka godzin. Z pewnością bal ten 
pozostanie na długo w pamięci naszych gimnazjalnych absolwentów.

ks. Andrzej Tomalak

Spotkanie z dobromirem „mak” makowskim
23 czerwca 2014

W ostatni poniedziałek roku 
szkolnego 2013/2014 

uczniowie naszej szkoły mieli oka-
zję spotkania z Dobromirem „Mak” 
Makowskim, pedagogiem oraz ani-
matorem projektów pedagogicznych 
z młodzieżą na ulicach. Nasz gość jest 
autorem projektu „Rap Pedagogia”, 
który oparty jest na muzyce hip-hop, 
elementach profilaktyki oraz inspiro-
wany przeszłym życiem autora i wy-
konawcy, a który ma za cel słowa 
„Lepiej zapobiegać niż leczyć”. 

Dobromir Makowski, jako młody człowiek, przedawkował narkotyki i omal 
nie umarł. Obecnie, jeżdżąc po Polsce, dociera do wielu szkół, domów dziecka, 
domów poprawczych i zakładów karnych, mówiąc do młodzieży, że można żyć 
inaczej. Tak też było w Długoszu, gdzie pan Makowski świadectwem swojej 
wiary i osobistych przeżyć, przeplatanym „chrześcijańskim hip-hopem”, roz-
mowami z młodzieżą oraz improwizowanymi scenkami ukazywał, że jeżeli 
zapominamy o Bogu i za wszelką cenę chcemy przypodobać się światu, na 
pewno przegramy swoje życie. Dlatego bardzo ważna jest modlitwa oraz 
Biblia, która, jak zaznaczył, powinna być „lekturą obowiązkową każdego 
człowieka, uważającego się za wierzącego”. Młodzież z zapartym tchem 
wsłuchiwała się w słowa Dobromira Makowskiego, a wzruszenie rysujące się 
na twarzach naszych uczniów oraz kila świadectw zamieszczonych poniżej 
potwierdzało, że to, co mówił nasz gość, trafiło do ich serc oraz skłoniło do 
osobistej refleksji.

* * *
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„Prostolinijne, zwięzłe i dobitne ukazanie chrześcijańskich prawd moral-
nych w zwykłym młodzieżowym języku, które przekazał nam dziś Dobromir 
«Mak» Makowski, trafiło wprost do mojego serca. Teraz już wiem, że nie 
wolno podporządkowywać się każdej modzie, tylko myśleć i analizować 
w duchu człowieka wierzącego to, co się robi, aby nie prowadziło nas to na 
skraj destrukcji”. 

Mateusz, kl. IIB LO

* * *

„Człowiek po przejściach opowiedział nam historię swojego życia oraz 
przykłady zachowań młodzieży w naszym wieku. Uświadomił nam, że wiara 
powinna być głównym celem życia każdego z nas oraz pokazał na przykładach, 
że Bóg wciąż czuwa nad nami. Ponadto wspomniał o miłości do najważniej-
szych osób w naszym życiu – do rodziców. Spotkanie nasunęło wiele tematów 
do przemyślenia, stawiając przed nami masę pytań, np. Czy jestem dobrym 
chrześcijaninem? Czy dobrze traktuję swoich rodziców? Jakie miejsce wiara 
zajmuje w moim życiu? Uważam, że warto czerpać z takich wzorów, jakim jest 
pan Dobromir, jak najwięcej i wyciągać wnioski dotyczące własnego życia”.

Agnieszka, kl. IB LO

* * *

„Odwiedził nas dziś pan Dobromir «Mak» Makowski. Wyznał nam swoje 
świadectwo, przestrzegając przed niebezpieczeństwami, jakie codziennie na 
nas czekają. Wykonaliśmy ćwiczenia, które pomagały nam wyobrazić sobie to, 
o czym mówił, a więc kruchość życia i bezsens trwania w niewierze. W swym 
wystąpieniu podkreślił, że najważniejsi w naszym życiu powinni być rodzice. 
Słowa pana Dobromira zmusiły mnie do przemyśleń na temat swojego życia”.

Marta, kl. IA LO 

Piotr Chodoła, Joanna Karwowska 

dzień matematyki
23 czerwca 2014

W dniu 18 czerwca w murach naszej szkoły odbył się kolejny (już 
szósty) Dzień Matematyki. Ponownie okazało się, że matematyka 

ma swoje ciekawe i praktyczne oblicze, w którym długoszacy odnajdują się 
rewelacyjnie. Tym razem klasy I i II gimnazjum brały udział w zajęciach pro-

wadzonych przez uczniów klasy IIa: 
Konrada Webera i Rafała Maciejew-
skiego. W jednej z sal wyświetlana była 
prezentacja: „O zagadkach i ciekawost-
kach matematycznych”. Młodzież ak-
tywnie uczestniczyła w rozwiązywaniu 
arcyciekawych łamigłówek. Również 
dlatego, że nagrodami były słodkości 
ufundowane przez Księdza Dyrektora!

W sali obok emocje sięgały zeni-
tu podczas gry „Jeden z dziesięciu”. 
Uczniowie rywalizowali ze sobą, łącząc swoją matematyczną wiedzę oraz 
logiczną strategię, mającą na celu eliminację najgroźniejszych przeciwników. 
W kategorii klas pierwszych gimnazjum wygrał Rafał Brzeziński, II miejsce zajął 
Filip Zarzecki, a III miejsce – Dominik Paul. Są to uczniowie klasy Ia. Wśród klas 
drugich gimnazjum zwycięzcą okazał się Błażej Drożdżewski, kolejne pozycje 
zajęli Adam Krzaczkowski i Wiktoria Tober z kl. IIb. Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy wiedzy i dobrej zabawy!

Również w ramach Dnia Matematyki 23 czerwca odbyła się w naszej szko-
le lekcja otwarta dla uczniów PSP im. Kazimierza III Wielkiego w Szpetalu 
Górnym. To już trzecia lekcja z udziałem uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły. 
Pierwsza odbyła się w roku ubiegłym również w ramach Dnia Matematyki, 
a druga 6 czerwca 2014 r. na terenie PSP, gdzie uczniowie naszego gimnazjum 
uczestniczyli wraz z młodszymi kolegami w lekcji prowadzonej przez panią 
Moniką Bińczarską.

23 czerwca natomiast, uczniowie klas II gimnazjum: Adam Krzaczkowski, 
Katarzyna Chruściel, Mateusz Witka-Jeżewski, Aleksander Józefowicz, Zuzanna 
Strzelecka, Krystian Tycz oraz Filip Janiak i Martyna Kamińska, pod czujnym 
okiem opiekuna p. Joanny Karwowskiej, przygotowali dla uczniów PSP lekcję 
o nietypowej metodzie w matematyce zwanej „kubełkową”. Goście chętnie 
rozwiązywali zadania na tablicy, a na koniec zweryfikowali swoją wiedzę 
przystępując do testu. Test przygotowany był na urządzeniach mobilnych, 
dzięki czemu wraz z odpowiedzią na ostatnie pytanie uzyskiwało się wynik 
sprawdzianu.

Obserwując uczniów obu szkół, można było zauważyć łamanie barier wie-
kowych, współpracę i dobrą zabawę, a wszystko dzięki matematyce.

Dziękujemy Dyrekcji obu szkół za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.
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Paulina Tokarska 

turniej tańca 2014
24 czerwca 2014

Długosz jest jedyną szkołą we Włocławku, gdzie w ramach zajęć wycho-
wania fizycznego prowadzone są lekcje tańca. Do kalendarza szkolnych 

imprez kulturalnych wszedł już na stałe przeprowadzany co roku po wystawieniu 
ocen Turniej Tańca. W tym roku do rywalizacji najlepszych tanecznych par doszło 
24 czerwca. W szkolnej auli przed profesjonalnym jury wystąpiło kilkanaście 

par, które wykazały się największymi umiejętnościami. Wśród jurorów, oprócz 
nauczyciela tańca p. Pauliny Tokarskiej, znaleźli się p. Anna Dominik oraz p. Mi-
chał Ropejko. Tegorocznymi zwycięzcami Turnieju Tańca zostali: Julia Fryżewska 
z kl. IIb i Patryk Wiliński z kl. IIIc. Najlepsze pary otrzymały pamiątkowe puchary. 

Elena Novaković, kl. IIIe

ostatni raz z moją klasą... sentymentalnie z iiie
23–24 czerwca 2014

W dniach 23–24 czerwca wyruszyliśmy na ostatnią klasową wycieczkę. 
Ostatni raz jako IIIe. Naszym celem był Ośrodek Sportowo-Rekre-

acyjny „Sikorki” położony tuż nad jeziorem Sikórz. Spędziliśmy tam dwa pełne 
wrażeń dni, które zostaną w naszej pamięci na długo.

Wyjechaliśmy w poniedziałek około godzi-
ny 17.00. Już w autokarze byliśmy nastawieni 
na wspaniały wyjazd. Po dotarciu na miejsce, 
zajęliśmy miejsca w domkach i postanowili-
śmy zintegrować się z przebywającymi tam 
rówieśnikami z innego miasta. Stoczyliśmy 
dwa mecze – w siatkówkę i piłkę nożną. Mieli-
śmy okazję zaprezentować swoje umiejętności 
sportowe, które doprowadziły mecz do końca 
z wynikiem pozytywnym dla naszej klasy.

Wieczorem zorganizowaliśmy ognisko. 
Jezioro i niewielka plaża były doskonałym 
miejscem na wspominanie 3 lat spędzonych 
w gimnazjum Długosza. Do domków wróci-
liśmy w nocy, po wypaleniu się ostatniego 
kawałka drewna.

Następnego dnia skorzystaliśmy z ka-
jaków i rowerów wodnych. Mieliśmy szan-
sę spędzić popołudnie w gronie przyjaciół 
i kolegów z klasy, każdy mógł przeznaczyć 
kilka chwil na to, na co miał ochotę. Później 
zebraliśmy się przy ognisku, a następnie za-
częliśmy pakować swoje bagaże. Czekając 
na przyjazd autokaru, robiliśmy ostatnie pa-
miątkowe zdjęcia. Zaczynało padać, a my 
ruszyliśmy w drogę powrotną do Włocławka. 
Z głową pełną wspomnień każdy z nas wrócił 
do domu.

Ten wyjazd dał nam ostatnią szansę na 
spędzenie odrobiny czasu w towarzystwie 
kolegów z klasy. Staraliśmy się go wykorzystać 
na zapisanie kilku pięknych wspomnień, które 
pozostałyby w naszych myślach na dłużej. Te 
3 lata gimnazjum były okazją do nawiązania 
przyjaźni i znajomości, które być może prze-
trwają przez bardzo długi czas.

Naszymi opiekunami byli: wychowaw-
czyni p. Milena Lewandowska i p. Dariusz 
Goldewicz. Dziękujemy.
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Aneta Pawłowska 

wizyta uczniów długosza 
w urzędzie marszałkowskim w toruniu

24 czerwca 2014

Uczniowie klasy IIIb gimnazjum wraz z wychowawczynią p. Anetą Paw-
łowską i p. Anną Baranowską – nauczycielem wiedzy o społeczeństwie, 

uczestniczyli 24 czerwca 2014 roku w wycieczce do Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu, na zaproszenie p. Sławomira Kopyścia – Radnego IV Kadencji Sej-
miku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Główną część wizyty stanowiła lekcja samorządowa odbywająca się 
w sejmikowej sali sesyjnej im. Władysława Raczkiewicza. Pan Sławomir 
Kopyść przygotował ciekawą prezentację multimedialną, która umożliwiła 
pogłębienie wiedzy z zakresu działania samorządu terytorialnego na pozio-
mie województwa. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się między innymi, jak 
przebiegają wybory radnych, przewodniczącego i wiceprzewodniczących 
oraz jak zorganizowana jest praca sejmiku. Otrzymali informacje o organach 
władz samorządowych oraz o zadaniach komisji. 

Młodzież dowiedziała się, że Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. Jego kadencja trwa 
4 lata. W skład Sejmiku wchodzą radni wybierani w wyborach powszech-
nych, równych, bezpośrednich i tajnych. Pan Sławomir Kopyść opowiedział 
o codziennej pracy 33 radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go, w tym o swojej działalności w Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji 
Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki. Spotkanie zakończyło się bardzo miłym 

akcentem. Pan Sławomir Kopyść 
wszystkim uczestnikom spo-
tkania przygotował upominki 
związane z promocją naszego 
województwa.

Chciałabym wraz z p. Anną 
Baranowską i młodzieżą kla-
sy IIIb gimnazjum podziękować 
Panu Sławomirowi Kopyściowi 
za zorganizowanie wycieczki 
i serdeczne przyjęcie w Urzędzie 
Marszałkowskim.

Angelika Szumińska

msza Święta na zakończenie 
roku szkolnego

26 czerwca 2014

W czwartek, 26 czerwca, miała 
miejsce uroczysta Msza Święta, 

w której podziękowaliśmy Panu Bogu za 
cały, kończący się właśnie, rok szkolny. Prze-
wodniczył jej pasterz diecezji włocławskiej 
– ks. biskup Wiesław Alojzy Mering, wobec 
którego słowa podziękowania skierował dy-
rektor Zespołu Szkół Katolickich – ks. dr Ja-
cek Kędzierski. Właśnie dzięki ogromnemu 
wsparciu biskupa włocławskiego młodzież 
uczęszczająca do Długosza ma doskona-
łe warunki do tego, by zdobywać wiedzę 
i umiejętności na jak najwyższym poziomie, 
czego dowodem są liczne sukcesy w konkur-
sach i olimpiadach przedmiotowych oraz 
świetne wyniki egzaminów zewnętrznych. 
Ci szczególnie wyróżniający się zostali na-
grodzeni medalami:
— za wzorowy udział w wypełnianiu misji 

szkoły katolickiej szkoły medal został 
przyznany PAULINIE SŁOWIŃSKIEJ,

— za najlepsze wyniki w nauce w całym 
cyklu edukacyjnym oraz za najwyższy 
wynik egzaminu po trzeciej klasie gim-
nazjum medal otrzymała KINGA PO-
RĘBSKA,

— za najlepiej napisany egzamin po trze-
ciej klasie gimnazjum nagrodzony został 
BŁAŻEJ KRZYWICKI,

— za najwyższą frekwencję w całym cyklu 
edukacyjnym medale dostali: JEREMI 
LEWANDOWSKI i SZYMON SIKORSKI.
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Medalem za wyróżniającą pracę dydaktyczno-
wychowawczą została nagrodzona p. Bożena 
Sobierajska

Paulina Słowińska – medal za wzorowy udział 
w wypełnianiu misji szkoły katolickiej szkoły 

Kinga Porębska – medal za najlepsze wyniki 
w nauce w całym cyklu edukacyjnym oraz za 
najwyższy wynik egzaminu po trzeciej klasie 
gimnazjum

Błażej Krzywicki został nagrodzony za najlepiej 
napisany egzamin po trzeciej klasie gimnazjum
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Oczywiście w drodze do wszelkich sukcesów uczniów wspierają nauczycie-
le. W tym roku szkolnym szczególnie zasłużyła się p. Bożena Sobierajska. Za 
wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą została nagrodzona Medalem 
Zespołu Szkół Katolickich.

Na zakończenie Mszy Świętej Ksiądz Biskup życzył wszystkim udanego wa-
kacyjnego wypoczynku, zachęcając jednocześnie do nieustannej pracy nad sobą.

* * *

ks. Jacek Kędzierski

wprowadzenie do mszy św. 
– podsumowanie roku szkolnego

Wielce Czcigodny Księże Biskupie Wiesławie, Wikariusze Bazyliki Katedral-
nej, Nauczyciele, Uczniowie, Szanowni Rodzice!

W ubiegłym roku, na początku września, prosiłem o modlitwę i Boże 
błogosławieństwo na wówczas nowy rok szkolny. Dzisiaj pragnę prosić Księ-
dza Biskupa o wyrażenie wdzięczności Panu Bogu za to wszystko, czego 
dokonaliśmy w trakcie, już można powiedzieć, minionego roku szkolnego. 
Podczas tych 10 miesięcy nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Katolickich 
wykorzystywali swoje talenty i dary otrzymane od Pana Boga. Ukształtowało 
się bardzo wiele nowych inicjatyw, które wychodziły od Kościoła, od całego 
Kościoła, od Rzymu, ale w całości odpowiadaliśmy na wezwanie zachęcające 
nas przez Pasterza Diecezji. Nasza młodzież czynnie brała udział w radości 
kanonizacji Jana Pawła II w Rzymie, uczestniczyła w wielu pielgrzymkach, 
m.in. w pielgrzymce rowerowej po sanktuariach diecezji włocławskiej. Brała 

udział w przeróżnych konkursach, które miały na celu pogłębienie wiedzy reli-
gijnej. Stajemy dzisiaj również z ogromną wdzięcznością wobec Pana Boga, bo 
młodzież naszej szkoły wykorzystywała swoje talenty i w dziedzinie tradycji. 
Radość dla całej diecezji, w sposób szczególny wobec naszych uczniów, wyraża 
się choćby w tym, że na ponad 400 gimnazjalistów aż 121 otrzyma świadectwo 
z biało-czerwonym paskiem. Dzisiaj Bogu dziękuję również za to, że spośród 
150 licealistów 30 otrzyma świadectwo z wyróżnieniem. Jeżeli przyjrzymy się 
wynikom egzaminu gimnazjalnego naszej młodzieży w zestawieniu z wynikami 
miasta Włocławka, są one bardzo imponujące, bo chociażby młodzież przy-
stępująca do egzaminu z języka niemieckiego z części rozszerzonej otrzymała 
100% punktów, a w mieście tych punktów było 29, czyli o 70% ten wynik 
w naszej szkole jest lepszy. Jeżeli spojrzymy na język niemiecki w części pod-
stawowej, do której młodzież przystępowała, to również wynik jest ujmujący: 
ZSK miał 90%, a w mieście wskaźnik ten był znacznie niższy. Warto również 
zwrócić uwagę na wyniki egzaminu z przedmiotów, do których młodzież 
była zobowiązana przystąpić we wszystkich szkołach, np. z matematyki nasi 
uczniowie zdobyli bardzo wysoki wynik, prawie 70%, kiedy w mieście był on 
o 23% mniejszy. Mógłbym tutaj wymieniać kolejne przedmioty z sześciu części 
egzaminu, do których młodzież przystąpiła i w których wyniki naszej szkoły 
są znacznie wyższe niż miasta. Po raz kolejny wynik naszej szkoły był wyższy 
o 20% od miasta Włocławka. Pragniemy więc Panu Bogu wyrazić ogromną 
wdzięczność za to, że otacza uczniów naszej szkoły swoim błogosławieństwem 
i mocą. Pragnę złożyć wyrazy wdzięczności tym wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego, aby Długosz mógł być dumą miasta, ale również wszystkim wy-
działom działającym w diecezji: wydziałowi duszpasterskiemu i wydziałowi 
katechetycznemu, ekonomicznemu. Również pragnę podziękować za pomoc 
Radzie Rodziców, Nauczycielom i wszystkim klasom za trud zorganizowania 
różnch uroczystości, które były potrzebne, a na trwałe są wpisane w życie 
i charakter szkoły. 

* * *

bp Wiesław Alojzy Mering

„Budować na chrystusie, który jest skałą...”
Homilia wygłoszona podczas mszy św. na zakończenie roku szkolnego

Wrócę na moment do dzisiejszych słów Księdza Dyrektora wypowiedzianych 
na początku Mszy Świetej. Jako biskup diecezji jestem szczerze zatroskany 
rozwojem szkolnictwa katolickiego na terenie naszej diecezji i naszego miasta. 
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Gratuluję Księdzu Dyrektorowi, wszystkim Pracownikom szkoły Długosza, 
a przede wszystkim Wam, Drodzy Uczniowie, wspaniałych wyników, jakie 
osiągnięliście w tym roku szkolnym. 

Pierwsza modlitwa dzisiejszej Mszy św. jest bardzo uroczysta, to właściwie 
najważniejsza z modlitw, którą wypowiada kapłan przewodniczący celebrze 
w imieniu całej wspólnoty. Zawiera ona bardzo ważne wskazówki, którym 
chciałbym poświęcić trochę czasu. Czytaliśmy dzisiaj takie słowa: „Wszechmo-
gący Boże, obdarz nas ustawiczną miłością i bojaźnią Twojego Świętego Imie-
nia”. Nie trzeba mieć większego doświadczenia, znajomości Pisma Świętego, 
żeby ten tekst zrozumieć. Miłość do Jego Świętego Imienia, a z drugiej strony 
bojaźń Boga. Jeśli kogoś kocham, to się chyba nie boję? I odwrotnie, gdy się 
boję, to znaczy, że jeszcze nie kocham. Modlimy się: „Obdarz nas ustawiczną 
bojaźnią i miłością do Twojego Świętego Imienia”. Otóż koniecznie musimy to 
sobie uświadomić, żeby w pełni korzystać z bogactwa Bożego Słowa, jakie jest 
ku nam skierowane. Czym jest bojaźń Boża? Przypomnijmy sobie, że bojaźń 
Boża to jeden z darów Ducha Świętego, które otrzymujemy w sakramencie 
bierzmowania. Bojaźń Boga nie polega na tym, żebyśmy się Go bali. Bóg nie 
chce, żebyśmy się Go bali, drżeli przed Nim. Kiedy mówimy o bojaźni Bożej, 
myślimy o pewnym tylko aspekcie bojaźni, to jest lęk przed zranieniem kogoś, 
kogo się kocha. Nie chcemy ranić Jego Ojcowskiej miłości. Dlatego wiele razy 
spotykamy w Piśmie Świętym dane słowa: „Boga się bój”. Zróbcie wszystko, 
by nie zranić, nie zlekceważyć, nie stracić Jego miłości skierowanej do nas. 
A zatem ustawiczna miłość i ustawiczna bojaźń idą ze sobą w parze. To nie jest 
coś wykluczającego się. Tylko to jest bardzo harmonijna, bardzo prawdziwa 
modlitwa, bo miłość do Boga jest niezakończona. To się automatycznie nigdy 
nie stanie. To jest możliwe tylko wtedy, gdy bardzo czekamy albo chcemy tego, 
by pomiędzy nami a Bogiem nastąpiła przyjaźń. To pierwsza myśl, z którą Was 
zostawiam, abyście dobrze rozumieli miłość opartą na bojaźni. 

Druga refleksja pochodzi z lektury Księgi Królewskiej. Mnóstwo imion, 
mnóstwo faktów, mnóstwo wydarzeń. Nie jest łatwo „się połapać” nawet ko-
muś, kto skończył teologiczne studia, poznawał historię narodu wybranego, 
ale dla słuchacza, który od czasu do czasu pojawia się w świątyni, ta myśl 
wynikająca z Drugiej Księgi Królewskiej nie jest oczywista. Zrozumieliśmy, że 
coś się dzieje niedobrego w historii Izraela. Król panuje krótko, jest bardzo 
młody i nie tylko postępuje niewłaściwie, ale jest wątpliwy w swoim odnie-
sieniu do Boga. Król, który z łatwością zdystansował się od przepisów prawa 
i który, tak jak mówi nam Pismo, „Czyni to, co jest złe w oczach Pana”. Kiedy 
czynimy to, co jest złe w oczach Pana, nie widzimy tego. Widzimy zło zawsze 
u innych. Jest taka pokusa ludzkiego serca. Jerozolima, jej potężna świątynia, 

jest zagrożona. Historia toczy się nieubłaganie. Silniejszy zwycięża, pustoszy, 
niszczy to, co było największa dumą i chwałą. Niszczy świątynię, zabiera 
bogactwa tej świątyni. 

Dzisiaj Kościół przypomina: nie da się budować królestwa, nie da się bu-
dować państwa, rodziny, małżeństwa, przeszłości bez oparcia na miłości, na 
fundamentach. Nie da się zbudować niczego, jeżeli u podstaw nie będą leżały 
zasady wynikające z przestrzegania Bożego prawa. Błąd króla polegał na 
odrzuceniu tego prawa. Wydawało mu się, że będzie mu wygodniej rządzić, 
wzbogacić się, a oto doprowadził swój kraj do ruiny, została pustka, zostało po 
nim spustoszenie. Jeżeli jest tak źle, to prosimy: „Wyzwól nas, wyzwól nas Boże 
dla imienia Twego, z naszych ograniczeń, z naszej głupoty, z naszej chciwości, 
z naszego zainteresowania byle czym. Wyzwól nas, bo sami nie potrafimy tego 
zrobić. Wyzwól nas z pragnienia tego w imię Twoje. Chwalimy Twe imię, tzn. 
chwalimy imię Boga. Daj nam poznać Ciebie, ponieważ jesteś święty, nieska-
żony złem, wyzwól nas grzesznych. I Twego miłosierdzia potrzebujących”. 
A potem św. Mateusz przychodzi ze swoją Ewangelią. Najpierw Jezus ostrzega, 
że powiedzieć Bogu „Panie nasz” jest stosunkowo łatwo. Chodzi o coś o wiele 
głębszego i ważniejszego. Jezus przypomina w Ewangelii: „Kto słucha słów 
moich”. Uwaga, ponieważ jest duża różnica pomiędzy „słuchać” i „słyszeć”. To 
nie jest to samo. My mówimy „słuchać” i myślimy „być posłusznym”. Mamy 
często mówią: „On mnie nie słucha”. Słyszy, ale nie słucha. Chrystusowi nie 
chodzi o słuchanie, ale o słyszenie. „Kto słów moich słucha, buduje swój dom 
na skale”. 

Ileż jest nieszczęść w świecie z powodu nieprzemyślanego zachowania? 
Jezus ostrzega, żeby nie budować swojego życia bez fundamentów. Gdy 
nadejdą deszcze, wichry, dom runie, bo nie był zbudowany na skale. Jedna 
jest skała, na której trzeba budować swój dom, to jest On sam. Na nim trze-
ba budować. Myślicie, że to łatwo? No to popatrzcie na państwo, w którym 
żyjemy, w którym najwyżsi urzędnicy posługują kłamstwem, cynizmem, 
oszustwem, wprowadzają w błąd. Co innego mówią, gdy są sami z sobą, co 
innego mówią, gdy występują w telewizji. Myślicie, że to łatwo być wiernym 
wartościom Jezusa, bo popatrzcie na prof. Chazana, na tych lekarzy, którzy 
głośno oświadczyli, że chcą być wierni sumieniu, wypełniając powierzone im 
funkcje lekarskie, lecząc ludzi, spiesząc im z pomocą. Chcą być wierni nauce 
Jezusa Chrystusa. Oczywiście, po co być wiernym nauce Jezusa Chrystusa? 
Przecież ktoś, kto jest wiernym Jezusowi, zagraża ludzkiemu życiu. Nie 
ten, który jest zwolennikiem aborcji, ktory jest zwolennikiem eutanazji. Tak 
oceniają to współczesne media: telewizja, prasa, internet. Mam nadzieję, że 
jako uczniowie ZSK dobrze wiecie, co oznaczają określenia aborcja i eutana-
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zja. Tylko ten, kto głosi, że życie człowieka jest święte, że ono nie może być 
obiektem manipulacji, że każdy człowiek ma swoją niezbywalną godność, 
którą otrzymał od Stwórcy, ma świadomość, że kiedyś stanie przed trybuna-
łem Chrystusa, aby odpowiedzieć za czyny dokonane za życia – dobre i złe. 
I człowiek, który postawił na nogi Szpital Świętej Rodziny w Warszawie, do 
którego przyjeżdzają, żeby urodzić, kobiety z całej Polski, bo czują się pew-
ne, czują się zauważone, czują się życzliwie przyjęte, ten człowiek zostanie 
ukarany przez Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza. 

Wielu spośród Was to osoby myślące. Na czym budujemy swoje życie? 
Na tych wartościach, których źródłem jest Jezus Chrystus, czy na tej popu-
larności, która pozwala zrobić karierę, osiągnąc pieniądze? Tak można, ale 
to nie prowadzi do szczęścia. To jest źródłem frustracji dla wielu tych, którzy 
się przebijają. Chyba że nigdy nie zetknęli się z inną alternatywą. Musimy 
zapytać siebie, na jakich fundamentach budowane jest moje państwo, bo 
przypomnijmy: to jest mój kraj, to jest moja ojczyzna, Polska. I to dla niej 
upraszam zesłania Ducha Świętego przez skałę mojego życia w Chrystusie. 
To jest wybór dokonany przez każdego z osobna, indywidualnie. Nie na 
zasadzie powtarzania „Panie nasz” tylko na zasadzie prawdy. W rzeczywisto-
sci i sprawiedliwosci, bez której nie ma żadnego prawdziwego budowania, 
odpowiedzialnego życia społeczngo. Pamiętajcie o tym, zaczynając te dobre 
chwile, które są przed Wami.

Żeby się w pełni czuć usatysfakcjonowanym, okazujcie swoim najbliższym, 
tym których znacie, oznaki waszej życzliwości, dobroci, przyjaźni. Cieszę się 
razem z Wami i gratuluję wszystkim, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w na-
uce. Chcę jeszcze podziękować Księdzu Dyrektorowi za cały ten rok pracy. Rok 
niezwykły przecież, bo w tym roku przypadła kanonizacja Ojca Świętego Jana 
Pawła II. On nigdy nie przestanie być bliski Polskim sercom. Drugim bardzo 
charakterystycznym dla tego roku szkolnego wydarzeniem jest to, że wlicza 
się on do tych wielkich przeżyć związanych z oczekiwanym przez nas rokiem 
2016, kiedy to będą miały miejsce Światowe Dni Młodzieży. Dlatego tak waż-
na była dla nas wszystkich Peregrynacja Krzyża, tego Krzyża Światowych Dni 
Młodzieży, daru Jana Pawła II w 2000 roku dla Młodych na wszystkich kon-
tynentach świata. On ma ogromną moc. Wyobraźcie sobie, że ludzie, którzy 
spotykają się z tym Krzyżem, którzy go dotykają, całują, modlą się przed nim, 
mają ogromne przeżycia wewnętrzne, które nieraz oznaczają zawładnięcie 
całym dotychczasowym życiem człowieka. Zawsze najtrudniej jest zmienić 
siebie, pokierować sobą mądrzej, lepiej i inaczej. 

Bardzo życzę Wam na koniec szczęśliwych wakacji. Dla mnie najlepszym, 
najowocniejszym sposobem czczenia Pana jest praca. Praca, osobisty trud 

oraz zdobywanie wiedzy. Wam jednak życzę dobrych chwil, niezapomnianych 
w czasie tych wakacji. Żebyśmy umieli być blisko Pana Boga nie tylko w okre-
ślonym czasie, ale zawsze. Życzę również takiego odpoczynku fizycznego 
i psychicznego, który z całą pewnością jest potrzebny człowiekowi, naszemu 
organizmowi. Pan Bóg siódmego dnia odpoczął. Nie zdołamy zmienić Pisma 
Świętego. Dlatego życzę Wam szczęśliwych, radosnych, przynoszących wiele 
wspaniałych chwil wakacji. Szczęść Boże!

* * *

Jakub Kostrzewski

Podziękowanie dla bp. wiesława alojzego meringa
Najdostojniejszy Księże Biskupie!

W dniu liturgicznego zakończenia roku szkolnego 2013/2014, społeczność 
ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku pragnie złożyć wyrazy serdecznego 
podziękowania za patronat oraz wsparcie, jakie przez cały miniony rok rozta-
czał Jego Ekscelencja nad naszą wspólnotą. 

Dziękujemy za dar umocnienia poprzez modlitwę, wsparcie materialne 
umożliwiające nam dynamiczny rozwój naukowy oraz posługę apostolską, 
jakiej udzielał nam Ksiądz Biskup osobiście, a także poprzez swoich przedsta-
wicieli towarzyszących nam przy okazji ważnych uroczystości z życia szkoły. 
Rok ten był pełen wielkich wyzwań, jak również wymagających wzmożonej 
pracy przedsięwzięć, które przyniosły dobre owoce w postaci rozlicznych suk-
cesów w olimpiadach przedmiotowych oraz pomyślnych wyników egzaminów 
podsumowujących kolejne etapy edukacji. To za ich sprawą nasze gimnazjum 
zostało najlepszą tego typu szkołą w mieście. 

Nasza szkoła starała się krzewić posłannictwo zawarte w Ewangelii 
poprzez czynny udział w obrzędach liturgicznych na terenie miasta, w ro-
dzinnych parafiach, a także za sprawą włączania się w inicjatywy wolonta-
riatu. Kulminacyjnym punktem naszej tegorocznej pielgrzymki wiary była 
kanonizacja naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II, w której uczestniczyli 
nasi przedstawiciele.

Chociaż wiele zwycięstw za nami, nie spoczywamy na laurach, lecz staramy 
się jeszcze lepiej wykorzystać talenty, środki oraz błogosławieństwa zesłane nam 
za sprawą Bożej Opatrzności. Dziękujemy Księdzu Biskupowi za cierpliwość, 
pasterskie przewodnictwo nad naszą szkolną wspólnotą oraz orędownictwo 
Chrystusa Zmartwychwstałego, które Jego Ekscelencja wyjednuje nam za 
sprawą charyzmatów Ducha Świętego.
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Korzystając z okazji, pragniemy również złożyć Księdzu Biskupowi serdeczne 
życzenia imieninowe. Niechaj każdego dnia, w trudzie posługi apostolskiej, 
podczas przemierzania rozlicznych dróg oraz wizytowania dziesiątek miejsco-
wości, wspiera Jego Ekscelencję moc łaski Bożej. Niechaj w obliczu codziennych 
wyborów kieruje Księdzem mądrość Ducha Świętego. Niechaj wśród różnych 
ludzi spotykanych na drogach codziennego pielgrzymowania spotyka Ksiądz 
Biskup ludzi dobrej woli, którzy ze szczerą chęcią, niezłomnym zapałem oraz 
silną determinacją wesprą wszelkie inicjatywy, które w oczach pasterza diecezji 
włocławskiej zostaną uznane za zgodne z zamysłem woli Bożej ku pomnażaniu 
potencjału wiary, nadziei i miłości.

Niechaj Pan Bóg Księdzu Biskupowi błogosławi, udzielając mu darów szlachet-
nego zdrowia, apostolskiego zapału, Salomonowej mądrości, ale nader wszystko 
serdeczności, wdzięczności i chęci porozumienia płynących ze strony ludzi.

Szczęść Boże!

Podziękowanie dla p. Violetty gołdobin 
i p. krzysztofa łodygowskiego

Angelika Szumińska

rozdanie świadectw maturalnych
27 czerwca 2014

Piątek, 27 czerwca, był dniem rozdawania świadectw dojrzałości. Rozpo-
czął się ono o godzinie 7.20 Mszą Świętą, na którą przybyli tegoroczni 

absolwenci Zespołu Szkól Katolickich. Po niej nastąpiło wręczenie świadectw 
maturalnych. Najlepszym maturzystą rocznika 2013/2014 okazał się Kamil 
Poniatowski, absolwent kl. IIIAB. Serdecznie gratulujemy!

* * *

Katarzyna Zarzecka

wyniki egzaminu maturalnego w długoszu
Podsumowanie pracy wicedyrektora w latach 2007–2014

Większość wyników szkoły jest wyższa niż średnie wyniki krajowe. Warto 
zwrócić uwagę, że i matematyka, i język polski, i język angielski są 

znacząco wyższe niż wyniki krajowe.
Dwie osoby nie zdały matury, w tym: jedna z przedmiotu – język polski 

– w sierpniu zdaje poprawkę, a druga z przedmiotów: język polski i język 
angielski (nie zdając z dwóch przedmiotów, nie ma możliwości poprawy 
w sierpniu br.).

Warte podkreślenia jest to, że w tym roku jesteśmy jedynym liceum w mie-
ście, w którym wszyscy uczniowie zdali egzamin z matematyki.
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wyniki egzaminu maturalnego 2014 r. w porównaniu z wynikami krajowymi

przedmiot średni wynik Długosza średni wynik kraju

język polski PP 54,68% 51%

język polski PR 66,3% 65%

język ang PP 83,01% 69%

język ang PR 50% 66%

język niem PP 75% 68%

matematyka PP 66,58% 48%

matematyka PR 58% 42%

geografia PP 45% 45%

geografia PR 57% 43%

fizyka PR 28% 48%

wos PP 53,3% 46%

wos PR 42% 46%

chemia PP 61% 46%

chemia PR 25,5% 50%

historia PP 59% 47%

biologia PP 45% 35%

biologia PR 41% 53%

zestawienie wyników długosza z wynikami szkół włocławskich*

Lp. Szkoła Liczba uczniów, 
którzy 

przystąpili

Liczba uczniów, którzy Przedmioty, 
z których nie zdali

L. uczniów 
z możliwością 

poprawy
zdali zdali 

w %
nie 

zdali
nie 

zdali w %

1. I LO 174 172 99% 2 1% j. po., matematyka 2

2. II LO 191 167 87% 24 13% matematyka, j. ang., j. pol. 24

3. III LO 186 182 98% 4 2% j. pol., matematyka 4

4. IV LO 196 166 85% 30 15% j. pol., j. ang., matematyka 27

5. V LO 37 6 16% 31 84% matematyka, j. ang. 24

6. LO w ZSK 64 62 96% 2 3% j. pol., j. ang. 1

7. LO w WSHE 19 2 11% 17 89% j. pol., j. ang., matematyka 8

8. LO w SMS Lider

ŁĄCZNIE 867 757 87,31% 110 12,69% 90

* Dane zostały zaczerpnięte ze stron internetowych poszczególnych szkół oraz informacji dostępnych w mediach.

Lp. Szkoła Liczba uczniów, 
którzy 

przystąpili

Liczba uczniów, którzy Przedmioty, 
z których nie zdali

L. uczniów 
z możliwością 

poprawy
zdali zdali 

w %
nie 

zdali
nie 

zdali w %

1. LP w ZSS 28 13 46% 15 54% matematyka 7
2. LP w ZST 45 13 29% 32 71% j. pol., j. ang., j. niem., 

matematyka
17

ŁĄCZNIE 73 26 36% 47 64% 24

Lp. Szkoła Liczba uczniów, 
którzy 

przystąpili

Liczba uczniów, którzy Przedmioty, 
z których nie zdali

L. uczniów 
z możliwością 

poprawy
zdali zdali 

w %
nie 

zdali
nie 

zdali w %
1. T w ZSB 44 19 43% 25 57% j. pol., j. ang., j. niem., 

matematyka
17

2. T w ZSCh 139 63 45% 76 55% matematyka, j. angielski 40

3. T w ZSEk 89 39 44% 50 56% j. polski, matematyka 35

4. T w ZSEl 126 115 91% 11 9% matematyka, j. ang., j. pol. 9

5. T w ZSS 104 40 38% 64 62% matematyka, j. ang., j. pol. 29
6. T w ZST 58 31 53% 27 47% j. pol., j. ang., j. niem., 

matematyka
18

ŁĄCZNIE 560 307 54,82% 253 45,18% 148

Lp. Szkoła Liczba uczniów, 
którzy 

przystąpili

Liczba uczniów, którzy Przedmioty, 
z których nie zdali

L. uczniów 
z możliwością 

poprawy
zdali zdali 

w %
nie 

zdali
nie 

zdali w %

1. TU w ZSCh 9 0 0% 9 100% matematyka, j. angielski 2

2. TU w ZSEk 3 0 0% 3 100% j. pol., j. ang., matematyka 1

3. TU w ZSEl 6 2 33% 4 67% j. pol., j. ang., matematyka 2

4. TU w ZSS 6 0 0% 6 100% matematyka 3

ŁĄCZNIE 24 2 8% 22 91,67% 8

Lp. Szkoła Liczba uczniów, 
którzy 

przystąpili

Liczba uczniów, którzy Przedmioty, 
z których nie zdali

L. uczniów 
z możliwością 

poprawy
zdali zdali 

w %
nie 

zdali
nie 

zdali w %

1. I LO 174 172 99% 2 1% j. polski, matematyka 2

2. II LO 191 167 87% 24 13% matematyka, j. ang., j. pol. 24

3. III LO 186 182 98% 4 2% j. polski, matematyka 4

4. IV LO 196 166 85% 30 15% j. pol., j. ang., matematyka 27

5. V LO 37 6 16% 31 84% matematyka, j. ang. 24

ŁĄCZNIE 784 693 88,39% 91 12% 81
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Lp. Szkoła Liczba uczniów, 
którzy 

przystąpili

Liczba uczniów, którzy Przedmioty, 
z których nie zdali

L. uczniów 
z możliwością 

poprawy
zdali zdali 

w %
nie 

zdali
nie 

zdali w %

1. CKZiU 13 2 15% 11 85% j. pol., matematyka, j. ang. 11

ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych 2014

szkoła matura PP matura PR olimpiady

Długosz 83,53 (waga 25%) 39,87 (waga 45%) 0,75 (waga 30%) [0,25 p na 40 p]

III LO (LMK) 83,86 44,85 0,13

I LO (LZK) 88,83 54,40 3,83

szkoła rok 2011 2012 2013 2014

Długosz 35,23 35,02 37,43 40,06

I LO (LZK) 49,84 50,45 49,38 49,07

II LO 37,1 38,75 38,27 37,2

III LO (LMK) 41,34 41,61 43,58 49,38

IV LO 34,02 33,78 32,43 nie ma

szkoła Ranking wojewódzki 2011 Ranking wojewódzki 2014

Długosz 43 miejsce 20 miejsce

I LO (LZK) 7 miejsce 7 miejsce

II LO 34 miejsce 28 miejsce

III LO (LMK) 18 miejsce 14 miejsce

IV LO 49 miejsce 49 miejsce

Klasyfikacja śródroczna 2011 Klasyfikacja śródroczna 2014

średnia szkoły 3,28 3,98

liczba ocen ndst 119 16

liczba osób ze średnią 4,75 5 24

Podsumowując siedem lat pracy w liceum jako wicedyrektor (funkcję wicedy-
rektora sprawowałam od 2007 roku, a od 2003 roku pracowałam jako nauczyciel 
języka polskiego w ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku) mogę z radością 
powiedzieć, że w ciągu kilku lat z 43. miejsca w 2011 r. (klasyfikacje rankingu 
szkół dostępne od 2011 r.) w województwie kujawsko-pomorskim nasza szkoła 

uplasowała się na 20. miejscu w województwie w roku 2014. Przeskok o dwa-
dzieścia miejsc wzwyż, to niewątpliwie sukces! Ogólnopolski ranking szkół od 
2011 roku publikuje wyniki oceny szkół z całej Polski, biorąc pod uwagę cztery 
kryteria: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, dodatkowych (zesta-
wienia okręgowych komisji OKE) oraz ocenę szkoły przez kadrę akademicką.

Z zamieszczonego zestawienia jasno wynika, że zmierzamy w górę, w do-
brym kierunku, dziękuję Księdzu Dyrektorowi za zaufanie.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Długosza osiągnęło średnią 
4,0, co również świadczy o podniesieniu jakości pracy szkoły. 

Wytężona praca zespołu Nauczycieli, którzy indywidualnie podchodzą do 
każdego ucznia sprawia, że nasza młodzież gimnazjalna, coraz chętniej wybiera 
liceum Długosza jako naturalną kontynuację kształcenia. Warto podkreślić, że 
od kilku lat, najlepsi gimnazjaliści (odznaczeni medalem za wybitne osiągnię-
cia), wybierają liceum Długosza. Zdaję sobie sprawę, że nie tylko rankingi, 
ale przede wszystkim to, co wynosi młodzież z tej szkoły na życie, sprawia, że 
jest ona wyjątkowa. Za ten wspólny czas pracy wszystkim Państwu dziękuję. 

Trudno rozstawać się po tylu dobrych latach współpracy, ale nowe wy-
zwania, wymagają wielkiego zaangażowania, i trudniejszej pracy (choć może 
czasem się wydawać inaczej).

Dla mnie praca z Młodzieżą licealną, była wspaniałą przygodą, która nie 
kończy się, ani z moim odejściem, ani z ich odchodzeniem.... Wielokrotnie 
sami się przypominają – nie ukrywam, że to bardzo miłe. 

Mam wielką radość, że mogłam z Wami i dla Was pracować, a nikt z nas 
nie wie, jak to wszystko dalej się potoczy (?). Ale jeżeli zakotwiczycie we Wło-
cławku, to mam nadzieję, że już wiecie, do której szkoły posłać swoje dzieci 
– od podstawówki aż po liceum.

Angelika Szumińska

zakończenie roku szkolnego 
klas i i ii gimnazjum i liceum

27 czerwca 2014

27 czerwca o godz.9.30. odbyła się uroczystość wręczenia świadectw 
promocyjnych uczniom gimnazjum i liceum. Poprowadziła ją re-

prezentantka Samorządu Szkolnego – Julia Rozpędzka. Po krótkiej części oficjal-
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nej głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół 
Katolickich im. ks. Jana Długosza we 
Włocławku – ks. dr Jacek Kędzierski, 
gratulując uczniom licznych sukcesów 
w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Następnie, po odśpiewaniu hym-
nu szkoły, w którym brzmią piękne słowa: „W nas przyszłość Polski”, „Wygramy 
na boisku życia”, zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody 
dla najlepszych uczniów, laureatów i finalistów konkursów, a także młodzieży 
szczególnie wyróżniającej się w różnych dziedzinach. W gimnazjum (nie licząc 
tutaj uczniów kończących szkołę) aż 63 osoby uzyskały średnią powyżej 4,75, 
otrzymując tym samym świadectwo z wyróżnieniem. Najlepszą uczennicą w li-
ceum okazała się Barbara Gołębiewska z klasy IIB.

Po uroczystości w sali gimnastycznej miały miejsce jeszcze spotkania z wy-
chowawcami. W klasach zostały rozdane świadectwa pozostałym uczniom. 

Tym najzdolniejszym i najbardziej pracowitym serdecznie gratulujemy, 
a wszystkim życzymy udanego, bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku.

Agnieszka Sołtysiak 

zakończenie roku szkolnego iii klas gimnazjum
27 czerwca 2014

W piątek, o godzinie 12.00, miała miejsce bardzo wzruszająca uro-
czystość – zakończenie roku szkolnego dla uczniów trzecich klas 

gimnazjum. Wielu z nich pragnie kontynuować naukę w Długoszu, ale świa-
domość, że pewien etap w życiu się kończy, skłania do refleksji. 

Całość rozpoczęła się od oficjalnej ceremonii. Zebrani mieli okazję usłyszeć 
wiele miłych słów od dyrektora Zespołu Szkół Katolickich – ks. dr. Jacka Kędzier-
skiego oraz od przewodniczącego Rady Rodziców – p. Jacka Maciejewskiego. 
Następnie uczniowie klasy IIId gimnazjum wystąpili w przygotowanej przez 
siebie części artystycznej. Scenariusz do niej opracowała jedna z uczennic – Julia 
Operlein. Nad całością czuwały p. Agnieszka Sołtysiak i p. Aneta Jabłońska. 
Sceny przedstawienia rozgrywają się podczas zjazdu absolwentów w klubie, 
którego właścicielem jest jeden z absolwentów ZSK. Wśród zebranych są także 
m.in. noblista, modelka i nauczycielka. Jako czterdziestolatkowie wspominają 
stare czasy gimnazjum i swoich ulubionych nauczycieli. Wszystko to, choć 
w konwencji humorystycznej, wraz z wykonaną na zakończenie piosenką, 
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Najlepsza uczennica LO – Barbara Gołębiewska z kl. IIB
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okazało się niezwykle wzruszające. W takim też nastroju było wystąpienie 
przedstawicielki trzecioklasistów, najlepszej uczennicy w dotychczasowej 
historii gimnazjum – Kingi Porębskiej. Po nim nastąpiło rozdanie świadectw 
ukończenia szkoły.

Wioletta Piasecka, Piotr Chodoła 

Jan długosz byłby z was dumny! 
wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 r.

28 czerwca 2014

Jak poszło gimnazjalistom na egzaminie gimnazjalnym 2013? Na wyniki 
musieliśmy czekać od 25 kwietnia, kiedy to w ostatnim dniu egzami-

nacyjnych zmagań, które trwały od środy 23 kwietnia (i obejmowały kolejno 
testy z historii z wos-em, j. polski, przedmioty przyrodnicze i matematykę), 
uczniowie zdawali egzamin z języka obcego nowożytnego. 

Dopiero pod koniec czerwca nadeszły oczekiwane przez wszystkich wyniki 
egzaminu gimnazjalnego. Po raz kolejny długoszacy udowodnili, że są najlepsi. 
Średni wynik szkoły ze wszystkich części egzaminu wynosi 77,9. Natomiast 
średni wynik szkół w mieście to 54,1.

Nasi uczniowie napisali język polski na 76,3 %, podczas gdy inne szkoły 
uzyskały 65,3%. Historię i wiedzę o społeczeństwie na 69,2%, w odniesieniu do 
58,5% w mieście. Matematykę na 69,5% w porównaniu z wynikiem miejskim 
46,6%. Przedmioty przyrodnicze wypadły na 68,3%, a inne szkoły uzyskały 

50,2%. Podobnie mamy przewagę w części językowej. I tak na poziomie pod-
stawowym z języka angielskiego osiągnęliśmy 85,3%, zaś wynik w mieście to 
67,6%. 

Na poziomie rozszerzonym wynik jest jeszcze lepszy, bo Długosz ma 70,00% 
a miasto 48,3%. Język francuski wypadł na zaszczytne 90% w porównaniu do 
69,9 %. Zupełną rewelacją są wyniki z języka niemieckiego, gdyż nasi ucznio-
wie napisali poziom rozszerzony na 100%, podczas gdy wynik w mieście to 
zaledwie 29,9%.

W szkole najlepiej wypadła klasa IIIa, uzyskując przewagę z wszystkich 
części egzaminu, najlepiej jednak z matematyki, gdyż napisali na niemal 91%.

Gratulujemy gimnazjalistom sukcesu! Wyniki egzaminu potwierdzają, że 
warto uczyć się w Długoszu.

zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego długosza w 2014 r.*

Klasa część humanistyczna część matematyczna język obcy

jęz.
polski

historia
wos

matematyka część 
przyrodnicza

jęz. ang. 
(podst.)

jęz. ang.
(rozsz.)

jęz. niem.
(podst.)

jęz. niem. 
(rozsz.)

jęz. franc.
(podst.)

IIIa 80,3 % 82,0 % 90,8% 77,2% 89,0% 78,5% 84,5% 100,0% —

IIIb 76,7 % 64,1% 63,7% 58,3% 86,2% 68,6% — — —

IIIc 78,0% 68,6% 68,0% 65,8% 88,1% 78,0% 62,5% — —

IIId 76,0% 69,8% 64,4% 60,2% 86,2% 69,7% — — 90,0%

IIIe 70,5% 62,4% 61,6% 57,8% 77,4% 58,4% — — —

Szkoła 76,3% 69,2% 69,5% 63,8% 85,3% 70,0% 77,2% 100,0% 90,0%

Miasto 65,3% 58,5% 46,6% 50,2% 67,6% 48,3% 51,1% 29,9% 69,6%

* Dane zostały zaczerpnięte ze stron internetowych poszczególnych szkół oraz informacji dostępnych w mediach.
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Angelika Szumińska

77. Pielgrzymka nauczycieli i wychowawców 
na Jasną górę

1–2 lipca 2014

W dniach 1–2 lipca kilkunastoosobowa grupa nauczycieli Zespołu 
Szkół Katolickich we Włocławku uczestniczyła w 77. Ogólnopolskiej 

Pielgrzymce Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę. Był to wspaniały, 
pełen łaski czas, w którym mogliśmy – zacytuję za przewodniczącym wszyst-
kim spotkań Krajowym Duszpasterzem Nauczycieli, ks. biskupem Edwardem 
Dajczakiem – „karmić swoje serca i intelekty”. Hasło tegorocznej pielgrzymki 
brzmiało: „Moc nawrócenia”. Na co dzień każdy człowiek, nie tylko nauczyciel, 
nie ma czasu, aby – jak pięknie powiedział ks. biskup Dajczak – „zastanowić się 
nad kondycją własnego sumienia. Nie jest w stanie tak przyjrzeć się sobie, by 
zobaczyć Boga, który nieustannie poszukuje go jako swojej własności”. Dlatego 
też potrzeba nieustannego nawracania się, polegającego na „uznaniu pełnego 
autorytetu Boga, który jest źródłem życia i świętości”.

Pielgrzymkowe spotkania rozpoczęły się we wtorek 1 lipca od XIII Ogólno-
polskiego Sympozjum Nauczycieli Katolickich, podczas którego zebrani mieli 
okazję wysłuchać wykłady: ks. prof. dr hab. Henryka Seweryniaka – „Odnówmy 
się w naszym myśleniu” oraz red. Marcina Jakimowicza z „Gościa Niedzielnego”: 
„Odnówmy się w naszym działaniu”. Na pytanie: „Dlaczego trzeba odnawiać 
się także w myśleniu?” ks. prof. Seweryniak odpowiedział bardzo prosto: „bo 
w ludzkich biografiach wciąż powtarza się ewangeliczna scena kuszenia”. 
Odwołał się przy tym do dwóch wielkich interpretatorów tej sceny: papieża 
Benedykta XVI oraz pisarza Fiodora Dostojewskiego. Wskazał, by po pierwsze: nie 
zwątpić wobec bólu świata, po drugie: 
nie ulec pokusie tzw. politycznej 
poprawności i po trzecie: wymagać od 
siebie. Redaktor Marcin Jakimowicz 
natomiast podkreślił, iż odnowa 
działania jest konsekwencją odnowy 
myślenia. Jako scenę odsłaniającą 
mechanizm „odnowy w działaniu” 
przywołał moment Zesłania Du-
cha Świętego. Uczniowie wyszli, by 
działać, natchnieni „mocą z wysoka”. w
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A zatem odnowa w działaniu polega na zaufaniu Bogu, że to On sam będzie 
działał – także przez nas.

Po wykładach świadectwami swojego życia podzieliły się z nami dwie panie: 
młoda nauczycielka języka angielskiego ze szkoły katolickiej Sióstr Prezentek 
w Rzeszowie oraz pani psycholog, wykładowczyni z Wrocławia. Ich wypowiedzi 
były niezwykle wzruszające, ale też bardzo budujące – pokazywały bowiem, 
jak mimo – z jednej strony monotonii życia, a z drugiej strony mimo ciężkich 
doświadczeń – trwać przy Panu Bogu i od Niego czerpać siłę.

Wieczorem, o godz. 21.00, miał miejsce Apel Jasnogórski, po którym na-
stąpił czas modlitwy uwielbienia. Następnie, o godz. 23.00, przed cudownym 
wizerunkiem Matki Bożej została odprawiona Eucharystia, której przewodniczył 
pasterz naszej diecezji – ks. bp Wiesław Alojzy Mering. Oprawą liturgiczną zajęli 
się nauczyciele z diecezji włocławskiej, a wśród nich byli nauczyciele z Długosza: 
p. Lidia Wiśniewska, p. Małgorzata Zacharek oraz p. Andrzej Gołębieski. W wy-
głoszonej homilii biskup Mering odniósł się m.in. do modlitwy wypowiedzianej 
na początku Mszy św.: „Panie, Ty uczyniłeś nas dziećmi światłości”. Światłem 
przecież nazwał siebie Chrystus, a zatem opowiadając się po stronie światła, 
opowiadamy się po stronie Boga. Bez światła, którym jest Bóg, ludzkie drogi 
stają się ciemnością. Nie wszyscy jednak mają odwagę pójść za Chrystusem. Pyta 
On już swoich uczniów: „Czemu jesteście tak bojaźliwi?”. Tacy ludzie byli i będą 
pewnie zawsze, ale też są tacy, którym odwagi nie brakuje – jako przykłady ks. 
biskup przywołał Świętego Jana Pawła II, Błogosławionego Księdza Jerzego 
Popiełuszkę, jego Matkę, a także Sługę Bożego – ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Wskazał ich jako wielkich nauczycieli, w których trzeba się wsłuchać i których 
powinno się naśladować.

Po zakończonej Eucharystii wielu nauczycieli pozostało w jasnogórskiej 
kaplicy na nocnym czuwaniu. Pielgrzymkowe spotkania natomiast były konty-
nuowane od godz. 9.30. Wtedy to miała miejsce modlitwa różańcowa. Po niej 
wykład programowy wygłosił ks. bp dr hab. Grzegorz Ryś. Mówiąc o „mocy 
nawrócenia”, wskazywał na postawę św. Benedykta, zalecającego nieustanną 
pracę nad sobą i pracę dla innych, jako syntezę swojej świętości czyniącego 
słowo „stabilitas”. Tak w czasie, gdy żył św. Benedykt, jak i teraz ludy wędrują 
po świecie, szukając dla siebie miejsca – dosłownie i w przenośni. Chodzi o to, 
by gdy wszystko jest w ruchu, zachować stałość postawy, trwać przy swoim. Jak 
powiedział ks. biskup Ryś, „Świat się zmienia, świat się obraca, ale Krzyż trwa”.

Następnie odbył się koncert chóru z Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Pre-
zentek w Rzeszowie, który był bezpośrednim przygotowaniem do punktu 
kulminacyjnego pielgrzymki – uroczystej Eucharystii, odprawianej w południe 
na wałach klasztoru jasnogórskiego. Przewodniczył jej metropolita częstochow-

ski – ks. abp Wacław Depo. W wygłoszonej homilii ks. arcybiskup podzielił 
się refleksją na temat współczesnej cywilizacji – otóż nasza epoka spycha na 
margines pojęcie sumienia i osobistej odpowiedzialności. Dlatego też niezwykle 
trudna jest rola nauczyciela. Musi on nieustannie porządkować swoje życie, 
by móc dobrze kształcić i wychowywać, a wsparcia może, a nawet powinien, 
poszukiwać w Maryi – Wychowawczyni w wierze.

Na zakończenie 77. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowaw-
ców na Jasną Górę odbyła się droga krzyżowa, którą poprowadził ks. biskup 
Edward Dajczak, a po niej krótkie nabożeństwo rozesłania z aktem zawierzenia 
Matce Bożej. 

Angelika Szumińska

obchody rocznicy śmierci 
ks. bp. romana andrzejewskiego

7 lipca 2014

11 lat temu, 7 lipca 2003 r., zmarł nagle ks. bp Roman Andrzejwski, 
wielki przyjaciel ZSK im. ks. Jana Długosza, orędownik reaktywacji 

naszej szkoły, jej mecenas i mentor oraz wieloletni Krajowy Duszpasterz Rolników. 
W przededniu kolejnej rocznicy jego śmierci, w niedzielę, 6 lipca, Krajowe 

Stowarzyszenie Sołtysów zorganizowało Ogólnopolską Pielgrzymkę Sołtysów 
i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski 
w Licheniu. Najważniejszym momentem pielgrzymki była uroczysta Msza Święta 
koncelebrowana, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Wojciech 
Kochański, wikariusz biskupi na rejon 
koniński. Na Eucharystii w licheńskiej 
bazylice oprócz kapłanów, zgromadzili 
się przedstawiciele parlamentu, władz 
samorządowych oraz tysiące rolników, 
sołtysów i przedstawicieli polskiej wsi 
wraz z pocztami sztandarowymi. Na-
szą szkołę reprezentowali: ks. dyrek-
tor Jacek Kędzierski oraz ks. Andrzej 
Tomalak. Po zakończeniu Mszy Świę-
tej kapłani, delegacje poszczególnych 
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województw wraz z pocztami sztandarowymi, krewni i przyjaciele udali się 
do grobu ks. bp. R. Andrzejewskiego, aby poprzez modlitwę oraz złożenie 
kwiatów oddać hołd wieloletniemu duszpasterzowi i przyjacielowi rolników 
oraz naszej szkoły.

Agnieszka Lasota-Staszak

afrykańskie uwielbienie, czyli claret gospel 
znów gościem długosza

18–25 lipca 2014

Ewangelizacja musi być świadectwem ludzi, 
którzy spotkali w swoim życiu Jezusa Chrystusa, 

odczuli Jego moc, zostali przez Niego przemienieni 
i nawróceni oraz napełnieni mocą Ducha Świętego... 

ks. Franciszek Blachnicki, Rekolekcje ewangelizacyjne

Po raz trzeci już gościliśmy w internacie naszej szkoły grupę ewangeliza-
cyjną Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słonowiej. Wizyta naszych gości 

przypada zawsze w okresie wakacyjnym, w bieżącym roku nasi przyjaciele 
mieszkali u nas w dniach od 18 do 25 lipca. Internat stanowił bazę nocle-
gową dla grupy w czasie odbywającej się ewangelizacji w diecezji włocław-
skiej, w której mogli odpocząć, a także w wolnych chwilach skorzystać z sali 
gimastycznej czy świetlicy wyposażonej w stół bilardowy itp. – jak powiada 
bowiem mądra sentencja Mens sana in corpore sano. To, co potrzebne dla du-
cha, młodzi Afrykanie mogli odnaleźć w czasie modlitwy w naszej szkolnej 
kaplicy. Goście zadowoleni z pobytu w naszej szkole złożyli na ręce księdza 
dyrektora Jacka Kędzierskiego podziękowania, a ksiądz dyrektor zapewnił, że 
w drodze swojej trasy ewangelizacyjnej zawsze znajdą miejsce w Długoszu. 
Dodać należy, że opiekę organizacyjną nad gośćmi w naszej diecezji sprawował 
ksiądz Mirosław Frankowski, a swoją pomocą we wszelkich sprawach służył 
ks. Sławomir Deręgowski.

* * *

Kilka informacji o naszych gościach oraz krótka relacja z pobytu Claret 
Gospel w naszej diecezji...

Tegoroczna trasa ewange-
lizacyjna rozpoczęła się od wy-
stąpienia w radiowej Trójce oraz 
programie TVP „Między Niebem 
i Ziemią», po których wyruszyli 
w trasę po całym kraju. Claret 
Gospel to grupa założona przez 
o. Romana Woźnicę i ojca An-
drzeja Kobylińskiego (Zgroma-
dzenie Misjonarzy Klaretynów) 
w roku 2002, pracujących na 
Wybrzeżu Kości Słoniowej. Cla-
ret Gospel specjalizują się w muzyce gospel, słychać też u nich fascynację reggae. 

Grupa nagrała dwie płyty: jedną we własnym kraju pt. „Caritas Christi 
urget nos” i drugą w Polsce pt. „Zakochani w Chrystusie”. W ubiegłym roku 
zarejestrowała jubileuszowy dwupłytowy album z okazji 10-lecia istnienia 
grupy. Głównym opiekunem grupy i organizatorem koncertów jest o. Roman 
Woźnica CMF – klaretyn. Głównym dyrygentem zespołu jest Didier Yaba – te-
nor, z zawodu ekonomista, z zamiłowania muzyk samouk. Do grupy dołączył 
w 2004 roku i jest jego podstawą także jako kompozytor. Doskonale gra na 
bębnach i tańczy. 

Nazwa grupy – Claret Gospel – pochodzi od założyciela Misjonarzy Klarety-
nów – świętego Antoniego Marii Klareta. Claret Gospel nie jest zawodowa grupą 
muzyczną. Wszyscy członkowie dobrowolnie chcą śpiewem wielbić Boga, żyć 
we wspólnocie, pomagać misjonarzom w ewangelizacji, pielęgnować tradycyj-
ne śpiewy i tańce, ukazywać chrześcijańskie wartości, działać na rzecz pokoju 
i sprawiedliwości w kraju i za granicą. Przykładem własnego życia i zachowa-
nia przeciwdziałać zjawiskom 
rasizmu i braku tolerancji.

Grupa koncertuje w rodzin-
nym kraju, a do Polski przyje-
chała już po raz ósmy. W roku 
2013 odbyła 75 koncertów 
w całej Polsce. W obecnym roku 
w czasie pobytu w naszej diecezji 
Grupa Claret Gospel odwiedziła 
następujące parafie: Najświęt-
szego Zbawiciela we Włocławku, 
św. Stanisława BM we Włocław-
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ku, św. Jadwigi w Nieszawie, św. Marii Magdaleny w Sompolnie, Opieki Matki 
Bożej w Osięcinach, św. Jakuba w Piotrkowie Kujawskim.

Jednym z ważniejszych punktów programu ewangelizacyjnego była audien-
cja u księdza biskupa ordynariusza Wiesława Meringa, podczas której grupa 
Claret Gospel na czele z ojcem Romanem Woźnicą podziękowała pasterzowi 
diecezji za zaproszenie do Polski i otrzymała pasterskie błogosławieństwo.

Koncertem ewangelizacyjnym w Piotrkowie Kujawskim grupa zakończyła 
swój planowy pobyt w naszej diecezji i udała się w dalszą trasę, aby z radością 
głosić entuzjazm i radość z wszystkiego tego, co daje nasz Pan Jezus Chrystus.

Plan ewangelizacji czasem spontanicznie ulega zmianie, dzięki czemu 
jeszcze raz gościliśmy Claret Gospel w naszej diecezji 5–6 sierpnia w parafii 
Babiak, najpierw w czasie Koncertu Uwielbienia, a potem w czasie uroczystości 
odpustowych.
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Harmonogram wydarzeń internackich
w roku szkolnym 2013/2014

wrzesień
02.  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Mszą Świętą w katedrze pod 

przewodnictwem bp. Wiesława Meringa.
  Uroczysta kolacja z dyrekcją szkoły inaugurująca nowy rok szkolny 

w internacie.
  Spotkanie organizacyjne grup wychowawczych: p. Dariusza Golde-

wicza, p. Gabrieli Goszcz, p. Mileny Witkowskiej.
03.  Poznanie mocnych i słabych stron wychowanków – zajęcia integra-

cyjne z grupami wychowawczymi.
11.  Środa u Długosza.
12.  Wybory do Młodzieżowej Rady Internatu – droga do samorządności
  Dyżur liturgiczny internatu.
18.  Inauguracyjne spotkanie Internackiego Klubu Wolontariusza.
19.  Turniej gry zespołowej w piłkarzyki.
22–23.  XII Dni Kultury Chrześcijańskiej.
30.  Internacki Dzień Chłopaka – udział w dyskotece szkolnej.

Październik
02.  Spotkanie Młodzieżowej Rady Internatu.
07.  Spotkanie Internackiego Klubu Wolontariusza.
09.  Turniej gry w piłkarzyki.
10.  Widowisko taneczne „Od tańca do tańca, od serca do serca” – wyjazd 

wychowanków do hali OSIR
14.  Dzień Nauczyciela-Wychowawcy.
22.  Dzień Błogosławionego Jana Pawła II.
23.  Środa u Długosza.
24.  Bal Wszystkich Świętych w internacie – przyjęcie nowych wychowan-

ków.
28.  Dyżur liturgiczny internatu.
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listopad

03.  Zaduszki w internacie – refleksyjna zaduma.
04.  Spotkanie integracyjne II grupy wychowawczej.
05.  Rozwój duchowy chrześcijanina – systematyczne spotkania modli-

tewne.
11.  „Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek” – kształtowanie tożsamości 

regionalnej i narodowej poprzez udział wychowanków w obchodach 
Święta Niepodległości.

21.  Turniej piłki nożnej. Mecz piłki siatkowej z zaproszonymi gośćmi.
27.  Środa u Długosza.
28.  Zajęcia integracyjne grupy I.
30.  Andrzejki to tradycja i obrzędowość.

grudzień

01.  Rozpoczęcie udziału w adwentowej akcji charytatywnej „Pamiętamy 
o Tobie – Święty Mikołaj i ja”.

03.  Dekorowanie drzewka bożonarodzeniowego w internacie.
06.  Mikołajki w internacie.
16.  Finał akcji „Pamiętamy o Tobie – Święty Mikołaj i ja”.
17.  Finał konkursu na najładniejszą dekorację pokoi.
18.  Środa u Długosza.
19.  Dyżur liturgiczny internatu.
19.  Jasełka „Bez miłości nie ma dobrego świata...”.
23–31.  Zimowa przerwa świąteczna.

Styczeń

05.  Udział wychowanków w Koncercie Kolęd i Pastorałek w parafii św. Sta-
nisława we Włocławku.

06.  Uroczystość Objawienia Pańskiego – udział w Orszaku Trzech Króli.
08.  Spotkanie Młodzieżowej Rady Internatu.
09.  Kolęda w internacie: odwiedza pokoje i modli się za wychowanków 

ks. Andrzej Tomalak.
13.  „Mistrzostwa Europy” – wspólne kibicowanie – spotkanie integracyjne 

grupy II.
22.  Środa u Długosza.
23.  Spotkanie integracyjne grupy I.

24.  Dyżur liturgiczny internatu.
27.  „Bezpieczne ferie” – pogadanki z wychowankami.
30.  Wyjście integracyjne na lodowisko grupy III.

luty
03–16.  Ferie zimowe.
14.  Walentynki.
18.  Akcja charytatywna dla Kacpra.
19.  Turniej tenisa stołowego.
26.  Środa u Długosza.
27.  Spotkanie Internackiego Klubu Wolontariusza.
  Dyżur liturgiczny wychowanków internatu.

marzec
05.  Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post.
06.  Program słowno-muzyczny z racji Dnia Kobiet.
  „Panie, abym przejrzał...” – nabożeństwo drogi krzyżowej.
12.  Wizyta MRI w LO im. W. Jagiełły Płocku (wymiana doświadczeń 

w zakresie samorządności w internacie.
13.  „W krzyżu zbawienie...” – nabożeństwo drogi krzyżowej.
16.  Konkurs na pisankę wielkanocną.
19.  Turniej tenisa stołowego.
20.  Droga krzyżowa z Janem Pawłem II w przededniu Jego kanonizacji.
21.  Dzień Wiosny.
26.  Dyżur liturgiczny internatu.
  Środa u Długosza.

kwiecień
02.  Wspomnienie o Słudze Bożym Janie Pawle II w IX rocznicę śmierci 

(modlitwa w kaplicy).
09.  Dni Otwarte w internacie.
14–16.  Rekolekcje wielkopostne.
19.  Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu wychowanków internatu.
20.  Dyżur liturgiczny internatu. 
22.  Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów – uroczysta Msza Święta 

pod przewodnictwem Pasterza Diecezji.
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24.  Pożegnanie maturzystów – integracyjne wyjście do kina na film „Noe 
wybrany przez Boga.

27.  „W podziękowaniu za kanonizację Jana Pawła II – modlitwa dzięk-
czynna w kaplicy.

maj
06.  Maj miesiącem Maryi – rozpoczęcie systematycznych spotkań na 

nabożeństwie majowym.
  Msza Święta z udziałem maturzystów.
26.  Uroczysta Msza Święta z okazji rocznicy święceń kapłańskich ks. dy-

rektora Jacka Kędzierskiego oraz księży pracujących w ZSK.
  Dzień Matki – słodki upominek.
28.  Środa u Długosza.
  Udział w uroczystościach powitania symboli światowych Dni Mło-

dzieży w parafii św. Stanisława we Włocławku.

czerwiec
01.  „Wszystkie dzieci nasze są...” – Dzień Dziecka w internacie.
03.  Rozpoczęcie systematycznego udziału wychowanków w nabożeństwie 

czerwcowym.
05.  Wyjście integracyjne na „Wielką wystawę pająków”.
10.  Dyżur liturgiczny internatu.
11.  Udział w recitalu dyplomowym Bogumiły Zaborowskiej (była wy-

chowanka internatu).
18.  Uczestnictwo wychowawców internatu w procesji Bożego Ciała.
24.  Spotkania podsumowujące grup wychowawczych.
26.  Spotkanie podsumowujące działalność Internackiego Klubu Wolon-

tariusza – plany na przyszły rok.
  Zakończenie roku w internacie udział w uroczystej Mszy Świętej.
27.  Zakończenie roku szkolnego 2013/2014.

lista wychowawców i wychowanków internatu 
zSk im. ks. Jana długosza we włocławku

w roku szkolnym 2013/2014

Wychowawcy internatu

mgr Aneta Wąsik   kierownik placówki
mgr Dariusz Goldewicz   wychowawca
mgr Gabriela Goszcz   wychowawca
mgr lic. Agnieszka Lasota-Staszak wychowawca
mgr Milena Witkowska   wychowawca
ks. dr Andrzej Tomalak   opiekun duchowy 
ks. Łukasz Sztylka   zajęcia sportowo-rekreacyjne

Wychowankowie internatu

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Wydarzenia z życia internatu

1. Adamczak Paulina
2. Antczak Anna
3. Bernyś Marta
4. Błajet Michał
5. Błaszak Karolina
6. Błaszczyk Jakub
7. Błaszczyk Klaudia
8. Brzustewicz Aleksander
9. Ciechalska Lidia

10. Dryjańska Sylwia
11. Dalasińska Justyna
12. Gazda Maria
13. Gawrońska Joanna
14. Hołody Jan
15. Kaszyński Mateusz
16. Kiełkowski Mikołaj
17. Koziński Kacper
18. Lasota Justyna
19. Leśnik Anna
20. Lemańska Katarzyna
21. Lis Aleksander
22. Łosiewicz Natalia
23. Łukaszewska Anna

24. Maniewski Marcel
25. Michałowska Anna
26. Migdalska Dagmara
27. Migdalski Wiktor
28. Mordzak Elżbieta
29. Mroczkowski Piotr
30. Nowak Aleksandra
31. Nowakowski Kacper
32. Nyklewicz Edyta
33. Pasik Michał
34. Pietrzak-Tyczkowska Eliza
35. Pińkowska Angelika
36. Redmerski Eryk
37. Siwińska Natalia
38. Skonieczny Mikołaj
39. Szczerbiak Żaneta
40. Szopa Wiktor
41. Świderska Marta
42. Tunicka Anita
43. Ulański Mateusz
44. Waszak Kinga
45. Walczak Jacek
46. Zawadzka Katarzyna
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Składy sekcji działających w internacie
w rouk szkolnym 2013/2014

Sekcja naukowa

Anna Michałowska
Dagmara Migdalska

Sekcja kulturalna

Kacper Nowakowski
Joanna Gawrońska

Sekcja porządkowo-gospodarcza

Klaudia Błaszczyk
Mateusz Ulański (I semestr)
Dagmara Migdalska (II semestr)

Sekcja sportowa

Edyta Nyklewicz
Jakub Błaszczyk

SPrawozdania wycHowawców internatu 
z działań oPiekuńczo-wycHowawczycH 

w PoSzczególnycH gruPacH

ks. Andrzej Tomalak – opiekun duchowy internatu 

Formacja duchowa

Formacja intelektualna uczniów ZSK im. ks. Jana Długosza zamieszku-
jących internat połączona była z formacją duchową. Wyrażała się ona 

w wieczornych spotkaniach modlitewnych organizowanych dla młodzieży dwa 
razy w tygodniu (we wtorek i czwartek) w szkolnej kaplicy. Spotkania te były 
przygotowywane oraz prowadzone kolejno przez wyznaczone osoby spośród 
młodzieży internackiej. W miesiącu październiku, maju oraz czerwcu, w ramach 
modlitw wieczornych, mieszkańcy internatu uczestniczyli w nabożeństwach 
okresowych (różaniec, nabożeństwa majowe i czerwcowe), a w czwartki 
w okresie Wielkiego Postu, w nabożeństwie drogi krzyżowej. Po modlitwach 
opiekun duchowy internatu pełnił dyżur, podczas którego młodzież mogła 
skorzystać z sakramentu pokuty lub rozmowy duchowej.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Wydarzenia z życia internatu

Droga krzyżowa, 13 marca 2014 r.: Justyna Dalasińska, 
Joanna Gawrońska, Edyta Nyklewicz, Klaudia Błaszczyk, 
Marta Bernyś

Droga krzyżowa, 13 marca 2014 r.: ks. Andrzej Tomalak, 
Aleksander Brzustewicz, Anna Michałowska, Paulina 
Michałowska

Akcja charytatwna dla Kacpra – K.Błaszczyk

Zabawy integracjne – M.Ulański, M. Pasik, J. Hołody, 
K. Koziński
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Milena Witkowska 

Sprawozdanie z działań opiekuńczo-wychowawczych
(III grupa wychowawcza)

Wszystkie moje działania wychowawcze realizowane w internacie 
ZSK im. ks. Jana Długosza w I i II semestrze opierały się o treści 

ujęte w semestralnym planie pracy na rok szkolny 2013/2014. Założone cele 
i zadania starałam się realizować w miarę potrzeb i możliwości. Podstawowym 
elementem działań pedagogicznych w pracy wychowawcy jest opieka i wy-
chowanie. Poprzez rozmowy indywidualne i grupowe starałam się poznać jak 
najlepiej wszystkich wychowanków przebywających w internacie, aby można 
było zgodnie i miło żyć we wspólnocie internackiej i szkolnej.

W bieżącym roku szkolnym byłam wychowawcą III grupy wychowawczej, 
składającej się z 17 dziewcząt z klas liceum oraz opiekunem Młodzieżowej 
Rady Internatu. Podopieczni w ciągu roku szkolnego nie sprawiali większych 
problemów wychowawczych. Dziewczęta dużo czasu poświęcały na naukę, 
jednak mało angażowały się w życie internatu. 

Starałam się na bieżąco rozwiązywać problemy młodzieży, nawiązywałam 
kontakt z pedagogiem i wychowawcami świetlicy oraz wychowawcami po-
szczególnych klas. Systematycznie sprawdzałam wyniki w nauce i frekwencję 
wychowanków na zajęciach szkolnych. Po każdej kontroli ocen odbywałam 
rozmowy z osobami, które miały kłopoty z nauką. W stałym kontakcie pozosta-
wałam także z kierownikiem internatu, informowałam o sprawach bieżących, 
zachowaniu wychowanków, konsultowałam się w miarę potrzeby.

Poznawałam osobowości wychowanków, starałam się stwarzać klimat 
wzajemnej przyjaźni oraz zaufania. Zwracałam uwagę na przestrzeganie pra-
widłowych zasad współżycia w grupie. 

Współpracowałam z pielęgniarką szkolną – kontrolowałam stan zdrowia 
uczniów. Podczas dyżurów popołudniowych i wieczornych przeprowadzałam 
kontrolę nauki własnej. Dążyłam do organizowania samopomocy koleżeń-
skiej, służyłam pomocą w przygotowaniu wychowanków do zajęć lekcyjnych.

Motywowałam wychowanków do świadomego uczestnictwa w liturgii 
i odkrywania Eucharystii jako szczególnego spotkania z Jezusem. Kształto-
wałam duchowość wychowanków internatu poprzez przygotowywanie się do 
dyżurów liturgicznych.

Przez cały rok szkolny starałam się angażować wychowanków w życie in-
ternatu poprzez organizowanie spotkań informacyjno-organizacyjnych, imprez 
okolicznościowych i zajęć integracyjnych. Sprawowałam również szczególny 
nadzór nad przydzielonymi pokojami. W działaniach opiekuńczo-wychowaw-
czych wszystko przebiegło pomyślnie, kładłam szczególny nacisk na wywią-
zywanie się z obowiązku szkolnego, właściwe zachowanie, dbałość porządek 
w pokojach mieszkalnych i innych miejscach internatu. W miarę możliwości 
starałam się organizować czas wolny wychowanków.

Dariusz Goldewicz 

Sprawozdanie z działań opiekuńczo-wychowawczych
(II grupa wychowawcza)

W roku szk. 2013/2014 pod moją opieką w internacie pozostawało 
piętnaścioro wychowanków stanowiących grupę wychowawczą 

nr II. W grupie tej były trzy wychowanki i dwunastu wychowanków; trzy osoby 
to uczniowie gimnazjum, a pozostałe osoby to licealiści. 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Wydarzenia z życia internatu

Strojenie choinki – A. Brzustewicz, p. M. Witkowska, p. A. Wąsik, p. A. Lasota-Staszak
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Praca opiekuńczo-wychowawcza w grupie realizowana była w oparciu 
o roczny plan pracy. Na początku roku szkolnego odbyło się spotkanie infor-
macyjno-integracyjne z wychowankami grupy, w trakcie którego miała miejsce 
między innymi prezentacja każdego z wychowanków (w zakresie zainteresowań 
i uzdolnień) oraz zapoznanie z Regulaminem Internatu, przepisami BHP i ppoż.

W trosce o zapewnienie młodzieży powodzenia w nauce czuwałem nad 
systematycznym uczęszczaniem wychowanków do szkoły oraz prawidłową 
organizacją czasu nauki własnej; utrzymywałem stałe kontakty z nauczycie-
lami, pedagogami szkolnymi i rodzicami oraz na bieżąco analizowałem oceny 
i frekwencję wychowanków w szkole. 

W celu kształtowania prawidłowej osobowości i odpowiedzialności za wła-
sne czyny prowadziłem systematyczną obserwację wychowanków; na bieżąco 
analizowałem ich zachowanie i w razie potrzeby zapobiegałem niewłaściwym 
postawom. Prowadziłem działania mające na celu pobudzanie i rozwijanie 
wrażliwości oraz tolerancji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowej 
adaptacji w środowisku internatu szczególną opieką objęci byli wychowankowie 
najmłodsi wiekiem i stażem w internacie.

Mając na uwadze potrzebę kształtowania wśród wychowanków prawidło-
wych nawyków higienicznych, dbania o czystość i ład w pokojach mieszkalnych 
oraz kulturę osobistą, w trakcie spotkań grupowych omawiane były tematy 
dotyczące higieny osobistej, właściwego ubioru i estetycznego wyglądu. Zwra-

całem szczególną uwagę na potrzebę przestrzegania kultury życia codziennego 
wśród wychowanków. 

Działania profilaktyczne w celu zwalczania i przeciwdziałania narkomanii, 
alkoholizmowi i palenia tytoniu to przede wszystkim wskazywanie w rozmo-
wach indywidualnych i grupowych na potrzebę kulturalnego zagospodarowania 
czasu wolnego i wskazywanie możliwości odreagowywania stresu np. poprzez 
sport czy aktywny udział w kołach zainteresowań.

W oddziaływaniach opiekuńczo-wychowawczych, jakie realizowałem 
w analizowanym okresie, bardzo istotne było uczestnictwo wychowanków 
w zajęciach kulturalno-oświatowych oraz rozwijanie ich sprawności fizycznej. 
Dlatego wychowankowie uczestniczyli w imprezach kulturalno-oświatowych 
organizowanych przez szkołę oraz internat, a także instytucje na terenie 
miasta. 

Reasumując stwierdzam, iż założone przeze mnie zadania opiekuńczo-wy-
chowawcze w roku szk. 2013/2014 w grupie wychowawczej nr II internatu 
ZSK im. ks. J. Długosza we Włocławku zostały zrealizowane. 

Gabriela Goszcz 

Sprawozdanie z działań opiekuńczo-wychowawczych
(I grupa wychowawcza)

Przez cały rok szkolny prowadziłam dokumentację internatu i I grupę 
wychowawczą. Przeprowadzałam rozmowy z wychowankami, kon-

taktowałam się z rodzicami, prowadziłam rozmowy dotyczące wychowan-
ków z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami. Niezbędne były również 
całoroczne konsultacje z pielęgniarką szkolną, która czuwała nad stanem 
zdrowia wychowanków internatu. Podczas dyżurów popołudniowych pro-
wadziłam zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz dokonywałam kontroli 
nauki własnej wychowanków i kontroli czystości, które są konieczne dla 
dobra wychowanków.

Miałam zaszczyt prowadzić I grupę wychowawczą składającą się z 8 dziew-
cząt i 6 chłopców. Byli to w większości licealiści. Wychowankowie tej grupy 
byli zgrani i zawsze chętni do reprezentowania szkoły oraz internatu. Nie 
sprawiali większych problemów wychowawczych. Wychowankowie chętnie 
uczestniczyli w zajęciach integracyjnych, spotkaniach modlitewnych, zajęciach 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Wydarzenia z życia internatu

Wychowawcy z internatu w Płocku: P. Walkiewicz i P. Fabisiak z grupą wychowanków z Płocka i Włocławka 
z p. D. Goldewiczem
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sportowych, mszach świętych, konkursach, przedstawieniach i planowanych 
uroczystościach. Podczas dyżurów liturgicznych mieszkańcy internatu chęt-
nie służyli przy ołtarzu, czytali i śpiewali. Wielu z nich zdobyło wyróżnienia 
i honorowe miejsca w wielu konkursach min.: strzeleckich, recytatorskich, 
teologicznych. Brali oni również udział w przedstawieniach organizowanych 
przez wychowawców internatu.

W grudniu 2013 roku przeprowadziłam w internacie konkurs na najład-
niejszy wystrój świątecznego pokoju. Każdy pomysł był inny i przemyślany. 
Większość ozdób zostało wykonanych własnoręcznie, co dodawało uroku. 
W tych pokojach można było poczuć się jak we własnym domu. Nikt nie zapo-
mniał o symbolicznej choince i światełkach. Trzy najciekawsze pokoje zostały 
wyróżnione i nagrodzone.

W roku szkolnym 2013/2014 odbyło się kilka spotkań integracyjnych 
z udziałem wychowanków grupy integracyjnych, m.in.: spotkanie organiza-
cyjne, na którym wychowankowie poznawali siebie i innych. Zapoznali się 
z zasadami i regulaminami obowiązującymi w internacie; prowadzone były 
równie ciekawe zajęcia, między innymi na temat samoakceptacji. W czasie 
wolnym od nauki organizowałam gry i zabawy integracyjne, które stanowiły 
formę odstresowania i relaksu.

SPrawozdania wycHowawców internatu 
z działań dodatkowycH

Agnieszka Lasota-Staszak 

Sprawozdanie z działalności 
internackiego klubu wolontariusza

w roku szkolnym 2013/2014

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.

Jan Paweł II
Przesłanie na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu

Wychowankowie w naszym internacie są pełni pasji i zaangażowania. 
Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą 

nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym, jak i samym sobie. 
Wolontariat jest niewątpliwie działaniem, które pozwala rozwijać postawę 

alternatywną do konsumpcyjnego stylu życia. Stwarza okazję do budowania 
świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej 
formy spędzania czasu wolnego. Mając świadomość, że podejmowana przez 
wychowanków – wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich 
osobowości, ważne jest, aby dalej działał Internacki Klub Wolontariusza... 

Najważniejsze inicjatywy Klubu w obecnym roku szkolnym:

Spotkanie internackiego klubu wolontariusza

Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest 
zagubienie się w służeniu innym...

św. Jan Paweł II

W środę, 18 września, o godzinie 20.00 w świetlicy szkolnej zain-
augurowaliśmy działalność Internackiego Klubu Wolontariusza 

na rok szkolny 2013/2014. To dopiero drugi rok naszej działalności, ale 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Wydarzenia z życia internatu

Pani kierownik A. Wąsik, p. M. Witkowsk, p. G. Goszcz, p. A. Lasota-Staszak z wychowankami
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rozpoczęliśmy go pełni zapału i chęci do służby na rzecz innych. Podobnie 
jak w poprzednim roku wszyscy członkowie klubu zapoznani zostali z pla-
nem pracy. Omówiliśmy planowane przedsięwzięcia oraz rozdysponowane 
zostały zadania. 

W czasie tego spotkania wybraliśmy też przedstawicieli IKW. Skład zarządu 
tworzą:

Przewodnicząca – Anna Michałowska
Zastępca – Paulina Adamczak
Skarbnik – Dagmara Migdalska
Sekretarze – Katarzyna Zawadzka, Kinga Waszak
Służba na rzecz innych to wielka radość i cieszymy się, że i my w tej naszej 

małej wspólnocie internackiej możemy zrobić coś na rzecz innych.

• • •

Słodki dzień na rzecz akcji „Pamiętamy o tobie – Święty mikołaj i Ja”

W poniedziałek 9 grudnia wychowankowie internatu, członkowie 
Internackiego Klubu Wolontariusza sprzedawali w czasie przerw 

ciasta własnego wyrobu. Dochód przeznaczony był na rzecz akcji „Pamiętamy 
o Tobie – Święty Mikołaj i Ja”, czyli na zakup świątecznych prezentów dla dzieci 
z włocławskich i okolicznych domów dziecka. Akcja przebiegła pomyślnie i z po-
mocą wychowanków internatu ciasto rozeszło się w całości. Wychowankowie 
internatu jak zwykle nie zawiedli i wsparli tę inicjatywę swoimi datkami. Także 
uczniowie i nauczyciele szkoły bardzo chętnie włączyli się w naszą akcję, za 
co z serca dziękujemy w imieniu własnym, a nade wszystko w imieniu dzieci... 
Łącznie w tym dniu udało się nam zebrać 255 zł.

• • •

udział w Finale Xii akcji charytatywnej
 „Pamiętamy o tobie – Święty mikołaj i Ja”

Dnia 17 grudnia odbył się finał akcji charytatywnej „Pamiętamy o Tobie 
Święty Mikołaj i Ja”. Wszyscy pomocnicy Świętego Mikołaja zgroma-

dzili się w auli WSHE na świątecznym koncercie. Gościem koncertu był m.in. 
prezydent miasta Andrzej Pałucki. Honorowy patronat nad akcją sprawował 
biskup ordynariusz Wiesław Alojzy Mering.

Nasza szkoła po raz kolejny już wsparła tę akcję dzięki wychowankom 
internatu, którzy uzbierali kwotę 500 zł. Kwota ta pozwoli na zakup pięciu 
prezentów dla dzieci z włocławskich i okolicznych domów dziecka. Na twarzach 
tych dzieci dzięki nam pojawi się uśmiech i spełnią się ich świąteczne marzenia. 

• • •

internackie koło wolontariusza organizatorem konkursu 
na najpiękniejszą pisankę wielkanocną...

Okres Wielkiego Postu i Świąt Wielkanocnych to czas wielkich przeżyć 
religijnych. Jest to w tradycji ludowej czas wykonywania palm wiel-

kanocnych, pisanek, kartek. Nawiązując do polskiej tradycji IKW zaprosiło 
mieszkańców internatu do udziału w konkursie na pisankę wielkanocną.

• • •

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Wydarzenia z życia internatu

M. Ulański, J. Walczak, A. Leśnik, K. Zawadzka, 
A. Michałowska, p. A. Lasota-Staszak, P. Mroczkowski

Dagmara Migdalska i Ania Michałowska Słodki Dzień na rzecz akcji „Pamiętamy o Tobie – 
Święty Mikołaj i Ja”

Piotr Mroczkowski, Mateusz Ulański, p. Agnieszka 
Lasota-Staszak



320 321

udział w akcji zbiórki nakrętek dla kacperka... 

Po raz kolejny już wychowan-
kowie internatu wzięli udział 

w akcji zbiórki nakrętek dla Kacperka. 
Chłopiec urodził się chory i wymaga re-
habilitacji. Akcja ta pomaga w zdobyciu 
funduszy niezbędnych do dalszego roz-
woju dziecka. Potrzeba wielu nakrętek, 
żeby zebrać wymaganą sumę pieniędzy, 
ale każdy kilogram jest istotny. Z tego 
powodu wytrwale zbieramy nakrętki, 

świadomi że „od nakrętki do nakrętki, uzbiera się worek”, a każdy worek to 
już coś...

• • •

Podziękowania dla internackiego klubu wolontariusza

Gabriela Goszcz 

Sprawozdanie z działalności 
koła wyrównawczego z matematyki 

w roku szkolnym 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 prowadziłam zajęcia wyrównawcze 
z matematyki dla wychowanków internatu, którzy potrzebowali 

pomocy w zrozumieniu pojęć i zadań matematycznych. Zajęcia cieszyły się 
dużym zainteresowaniem wśród wychowanków. Uczniowie gimnazjum i liceum 
zgłaszali się ze swoimi problemami niezależnie od ustalonych godzin i dni. 
Chętnie służyłam pomocą podczas każdego pełnionego przeze mnie dyżuru. 
Celem spotkań była pomoc w przyswajaniu i utrwalaniu wiadomości, które 
były wcześniej wprowadzane na zajęciach z matematyki w szkole. Moja pomoc 
pozwoliła wielu wychowankom zrozumieć zawiłości matematycznych działań 
i twierdzeń, a także poprawić oceny z prac domowych, odpowiedzi czy prac 
klasowych.

Dariusz Goldewicz

Sprawozdanie z działalności koła sportowego
w roku szkolnym 2013/2014

Głównym celem zajęć koła sportowego było rozwijanie sprawności 
i aktywności fizycznej oraz zainteresowań sportowych wychowanków.

W listopadzie 2013 r. odbył się turniej w piłkarzyki o mistrzostwo internatu. 
Do turnieju zgłosiło się 10 drużyn. Pierwsze miejsce zajęła drużyna w składzie: 
Jakub Błaszczyk i Michał Pasik, drugie miejsce udało się wywalczyć Kacprowi 
Nowakowskiemu i Mateuszowi Kaszyńskiemu, zaś III miejsce uzyskali: Alek-
sander Lis i Joanna Gawrońska.

W listopadzie i grudniu rozgrywany był turniej piłki nożnej. Do rozgrywek 
zgłosiły się cztery drużyny czteroosobowe, które rozegrały pomiędzy sobą me-
cze systemem każdy z każdym. Wszystkie spotkania były bardzo pasjonujące 
i stały na wysokim poziomie piłkarskim; do końca ważyły się losy zwycięstwa 
w turnieju. Ostatecznie zwyciężyła drużyna w składzie: Michał Pasik, Mate-
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                            ,,Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim 
jest, 

lecz przez to, czym dzieli się z innymi’’. 
        Jan Paweł II 

Podziękowanie 

Pragniemy podziękować  

p. Agnieszce Lasocie - Staszak 

opiekunowi Internackiego Klubu Wolontariusza 

przy ZSK im. ks. J. Długosza we Włocławku 

oraz Wolontariuszom   

za udział w akcji zbierania plastikowych nakrętek na zakup wózka 
inwalidzkiego dla  Kacperka. 

 

Każdy Wasz gest dobroci buduje w nas myśl, że nie 
jesteśmy sami. 

Dziękujemy i zapraszamy 

      do dalszej współpracy... 

Wdzięczni za pomoc rodzice Beata i Tomasz Minderowie 

 oraz  bracia: Michał i Dawid                                                

 

Kaźmierzyn, czerwiec 2014 r. 

 
 

 

 

 

 

 
    Świetlica środowiskowa CARITAS pragnie złożyć na ręce opiekuna 

Internackiego Klubu Wolontariusza pani Agnieszki Lasoty – Staszak  

podziękowania wolontariuszom z Internatu Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. 

Długosza.  

 Dziękujemy za pomoc, dobro i otwartość na drugiego człowieka. 

Wsparcie, jakie udzieliliście naszym podopiecznym ma ogromną wartość, a 

poświęcony im czas okazał się bezcenny i zaowocował w dobre wyniki w szkole.  

          Dzięki Wam na twarzach naszych dzieciaków niejednokrotnie pojawił 

się uśmiech, który jest najlepszym odzwierciedleniem waszej pracy. Wasze 

serce, zaangażowanie i wiara w ludzi, którym pomagacie to wielki i drogocenny 

dar.  

Z wyrazami szacunku 

Opiekunowie świetlicy Caritas 

 

 

 

 

 

Włocławek dn. 27.06.2014 r. 
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usz Kaszyński, Marta Bernyś i Kacper 
Nowakowski. Królem strzelców turnie-
ju został Michał Pasik, zaś Mateusza 
Kaszyńskiego mianowano najlepszym 
bramkarzem turnieju. Na szczególne 
wyróżnienie zasługiwała także posta-
wa wychowanki Joanny Gawrońskiej, 
która została najlepszym obrońcą.

Na przełomie lutego i marca 
2014 r. miał miejsce turniej tenisa 
stołowego o mistrzostwo internatu. 
Rozgrywki odbyły się w odrębnych 
grupach dla dziewcząt i chłopców. Do 
turnieju zgłosiło się łącznie 14 osób, 
a mecze rozgrywane był systemem pu-
charowym. W grupie żeńskiej zwycię-
żyła wychowanka Klaudia Błaszczyk, 
zaś w grupie męskiej pierwsze miejsce 
uzyskał Michał Błajet. Na zakończenie 
turnieju odbył się mecz finałowy po-
między wyżej wymienionymi; w rezul-
tacie Tenisowym Mistrzem Internatu 
w roku szkolnego 2013/2014 został 
Michał Błajet.

Ciekawym wydarzeniem sporto-
wym minionego roku był okoliczno-
ściowy mecz piłki siatkowej pomiędzy 
drużyną maturzystów w składzie: Ju-
styna Dalasińska, Edyta Nyklewicz, 
Aleksander Lis i Marcel Maniewski, 
a resztą wychowanków internatu. 
Emocji było wiele, a miła atmosfera 
udzieliła się wszystkim uczestnikom 
meczu.

W dniu 21 maja w ramach inter-
nackiego koła sportowego odbyła się 
miniolimpiada sportowa w grach ze-
społowych. Wychowankowie, w tych 
samych składach, rozegrali mecze 

w piłkę koszykową, piłkę nożną i tzw. japonkę. Drużynę nr 1 stanowili: Jakub 
Błaszczyk (kapitan), Joanna Gawrońska, Kacper Koziński, Jan Hołody i Wiktor 
Szopa; natomiast w skład drużyny nr 2 weszli: Michał Pasik (kapitan), Anna 
Antczak, Klaudia Błaszczyk i Mateusz Ulański. W pierwszym rozegranym meczu 
w „japonkę” zwyciężyła (wynikiem: 3:2) drużyna nr 2. Następnie odbył się 
mecz w piłkę koszykową, który zakończył się wynikiem 22 do 20 dla drużyny 
nr 1. Na zakończenie wychowankowie rozegrali mecz w piłkę nożną halową; 
po zaciętej grze tytuł mistrza wywalczyła (wynikiem 7:6) drużyna nr 1.

Uprawianie sportu podnosi nie tylko sprawność fizyczną, ale sprzyja rów-
nież kształtowaniu wielu cech charakteru niezbędnych młodemu człowiekowi 
do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Są to między innymi 
wytrzymałość, konsekwencja, systematyczność, zaufanie, radzenie sobie ze 
stresem i agresją, umiejętność rywalizacji, współpracy oraz wiele innych. 
Zajęcia internackiego koła sportowego cieszyły się dużym zainteresowaniem 
wychowanków internatu.
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M. Błajet i J. Błaszczyk w trakcie turnieju tenisa 
stołowego o mistrzostwo internatu

Wychowawca D. Goldewicz i grupa wychowanków 
w trakcie zajęć z wychowania fizycznego

J. Gawrońska, M. Pasik, M. Błajet, K. Koziński, A. Antczak

K. Błaszczyk, M. Berny, A. Brzustewicz, K. Nowakowski, 
J. Błaszczyk i M. Pasik

J. Walczak, J. Błaszczyk, J. Dalasińska, M. Pasik, 
K. Nowakowski



324 325

inne waŻne wydarzenia 
w Życiu internatu

Agnieszka Lasota-Staszak

Bal wszystkich Świętych
Święci zawsze są dla nas szkołą pięknych postaw miłości. 

abp Andrzej Dzięga, List Niedzielny

„Zwycięstwo świętości” – pod takim hasłem bawiliśmy się w czwar-
tek 24 października w internacie. Zabawa miała piękne, znaczące 

przesłanie, w którym wybrzmiewa prawda o życiu i śmierci w perspektywie 
radosnej nadziei, bo tuż za progiem czeka kochający Ojciec, Dom i Przyjaciele 
– Święci, którzy pokazali, jak pięknie jest żyć wartościami...

Wychowankowie internatu wraz z wychowawcami przebrani byli za wy-
branych przez siebie świętych. Były zabawy i konkursy, w tym konkurs na 
„świętą” i „świętego” balu. Jury miało dylemat, ponieważ wszyscy pięknie się 
przygotowali, stroje były ciekawe, poszerzyliśmy naszą wiedzę o świętych, tych 
których już znamy, poznaliśmy tych, o których dotąd nie słyszeliśmy. Biletem 
wstępu na bal był oczywiście strój i pogodny nastrój potrzebny do radosnego 
uwielbienia Pana Boga tańcem i piosenką. Bal był okazją do przyjęcia w poczet 
nowych wychowanków internatu.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością ks. dyrektor Jacek Kędzierski, 
pani Zofia Kędzierska oraz pani kierownik Aneta Wąsik, którzy równocześnie 
stanowili jury decydujące o wyborze „świętej” i „świętego”. Dla zwycięzców 
przewidziane były nagrody: dwa skromne, ale jakże urzekające Anioły, wy-
konane ręcznie z drewna. Przewodniczący jury ks. Dyrektor ogłaszając wer-
dykt powiedział, że wszyscy uczestnicy „balu” są zwycięzcami, nie tylko pod 
względem stroju, ale też postawy przybranej w czasie prezentacji wybranej 
postaci z grona świętych. 

Na zakończenie balu Ksiądz Dyrektor podziękował za inicjatywę i zachęcał 
do przeżywania wigilii Wszystkich Świętych w radosnym nastroju, ale także 
w atmosferze pamięci o świętych orędujących za nami w niebie i ze świado-
mością, że każdy z nas powołany jest do świętości i do radości życia wiecznego 
w Królestwie Niebieskim.

Agnieszka Lasota-Staszak 

Jasełka Betlejemskie w internacie 
„Bez miłości nie ma dobrego świata...”

Każdy z nas ma na tyle duże dłonie, że może z nich uczynić Betlejem,
Każdy z nas ma na tyle gorące serce, że może przyjąć nowo narodzoną Miłość.

...do tego wystarczy tylko wiara i nadzieja, a miłość przyjdzie sama...

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy wspominamy wielką radosną 
tajemnicę, jaką jest przyjście prawdziwego Boga do ludzi. To wyda-

rzenie było pierwszym krokiem do zbawienia ludzkości przez Krzyż. Święta 
to również czas refleksji nad naszym życiem, nad życiem w ciągłym biegu 
w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi. Aby przypomnieć sens tego okresu 
grupa wychowanków internatu przygotowała jasełka. 

W dniu 19 grudnia o godzinie 17.00 wszyscy wychowankowie internatu 
zebrali się w auli szkolnej i niecierpliwie oczekiwali na rozpoczęcie przedsta-
wienia, podczas którego czuło się nastrój świąt Bożego Narodzenia. Tworzyły 
go śpiewane kolędy i nastrojowe oświetlenie. Bardzo innowacyjny sposób 
przekazu treści (wykorzystanie gitary elektrycznej) powodował, że każdy 
młody człowiek mógł odnaleźć w inscenizacji cząstkę siebie i w swój własny 
indywidualny sposób przeżywać to wydarzenie. 
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Wychowankowie internatu – uczestnicy Balu Wszystkich Świętych
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Po zakończonym spektaklu głos zabrał ks. dyr. Jacek Kędzierski, który po-
dziękował wykonawcom oraz złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne. 
Po krótkim wystąpieniu Księdza Dyrektora przyszedł czas na wspólną modli-
twę, którą poprowadził ks. Andrzej Tomalak. Pobłogosławił również opłatki 
jako symbol zgody i pojednania, którymi wszyscy się podzielili i złożyli sobie 
najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Następnie cała uroczystość przeniosła 
się do szkolnej stołówki, gdzie wszyscy zasiedli do wspólnego wigilijnego stołu.

Agnieszka Lasota-Staszak 

koncert Świąteczny andrzeja cierniewskiego
w parafii św. Stanisława Bm

Trwając w radosnym nastroju Świąt Narodzenia Pańskiego, u progu 
uroczystości Objawienia Pańskiego, wychowankowie internatu ZSK im. 

ks. J. Długosza wybrali się w niedzielę 5 stycznia 2014 roku, na godzinę 17.00, 
do włocławskiej parafii św. Stanisława na koncert świąteczny w wykonaniu 
Andrzeja Cierniewskiego. Piękne kolędy, pastorałki i świąteczne przeboje po-
zwoliły zatrzymać się nad tym, co najważniejsze – nad Miłością, którą przyniósł 
narodzony w Betlejem Boży Syn – Słowo Wcielone.

Piękna muzyka zawsze pozytywnie nastraja... I w takim właśnie pozytywnym 
nastroju młodzież powróciła do internatu, z sercami przepełnionymi wiarą, 
nadzieją i miłością. I dobrymi planami na Nowy Rok...

Agnieszka Lasota-Staszak 

misterium męki Pańskiej 
w wykonaniu wychowanków internatu

W poniedziałkowy wieczór, 14 kwietnia 2014 r., w przededniu ob-
chodów Triduum Paschalnego, zebraliśmy się w szkolnej auli wraz 

z przybyłymi gości, aby wspólnie przeżyć przygotowane przez wychowanków 
internatu Misterium Męki Pańskiej. 

Misterium Męki Pańskiej, zwane inaczej Pasją, to misterium religijne o męce 
i śmierci Jezusa. Pozwala ono przeżyć ostatnie godziny z życia Chrystusa. W Pol-
sce misteria znane są od XIV wieku. Znaczenie pojęcia „misterium” pogłębia rów-
nież jego źródło. W języku greckim, mystērion, a w łacinie mysterium, oznaczają 
„tajemnicę”. Pojęcie „misterium” sugeruje zatem coś nadzwyczajnego, dostępne-
go nielicznym. W przypadku Misterium Męki Pańskiej chodzi o niezwykłe prze-
życie i dogłębne zrozumienie zdarzeń, które legły u podstaw chrześcijaństwa.  
Było to premierowe wykonanie. Wszystkie stroje, niezbędne rekwizyty i cała 
scenografia zostały wykonana przez nas własnoręcznie. Trzeba było włożyć 
wiele pracy, aby jak najlepiej przedstawić to ważne wydarzenie w dziejach 
ludzkości. Wielogodzinne próby czasem prowadziły do chwil zniechęcenia, ale 
wytrwałość i cierpliwość pozwoliły zrealizować podjętą inicjatywę i przyniosły 
satysfakcję. Mamy nadzieję, że z upływem czasu nasze wielkopostne misteria 
będą coraz piękniej przedstawiać tajemnicę Męki Pańskiej, a wśród widzów 
wzbudzać refleksję i wywoływać wzruszenie nad tym, co się dokonało dla 
zbawienia ludzkości...
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A. Tunicka, P. Mroczkowski, J. Lasota, K. Błaszczyk, 
M. Gazda

Ks. dyrektor Jacek Kędzierski, aktorzy – wychowankowie 
internatu

Mateusz Kaszyński, Mikołaj Kiełkowski, Wiktor Szopa

Anna Leśnik, Katarzyna Zawadzka, Mateusz Ulański
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Agnieszka Lasota-Staszak 

„Świętymi bądźcie” 
modlitwa dziękczynna za kanonizację Jana Pawła ii

W tym szczególnym dniu, 27 kwietnia 2014 r., wychowankowie inter-
natu wraz z wychowawcami spotkali się o godzinie 21.00 w kaplicy 

szkolnej, aby podziękować Panu Bogu za dar kanonizacji Jana Pawła II, oraz 
aby za wstawiennictwem naszego nowego Świętego prosić o łaski dla siebie: 
o to, aby główne przesłanie kanonizacji „Świętymi bądźcie” przyświecało nam 

w naszej codzienności. Jan Paweł II pisał w Novo millennio ineunte, że świętość 
jest wyzwaniem stojącym przed każdym człowiekiem. Świętość jest normalną 
droga podejmowania swojego powołania w sposób najbardziej odpowiedzialny 
i przekonujący dla otaczającego świata.

W modlitwie powierzyliśmy także Panu Bogu wszystkich pielgrzymów 
ze szkoły, którzy udali się na uroczystość kanonizacji do Rzymu, aby umocnieni 
duchowymi przeżyciami bezpiecznie do nas wrócili.

Wspólną modlitwę zakończyliśmy odśpiewaniem „Barki” – ulubionej pieśni 
naszego Wielkiego Papieża.

działalnoŚć młodzieŻoweJ 
rady internatu

Milena Witkowska

Podsumowanie działalności
młodzieżowej rady internatu

w roku szkolnym 2013/2014

Wychowanie to pomaganie wychowankowi, by coraz lepiej rozumiał 
siebie i innych ludzi, oraz by dojrzalej kochał siebie i innych ludzi.

By zatem nie żył w świecie fikcji czy niewinności, lecz w świecie prawdy i miłości.

M. Drzewiecki

Dnia 12 września 2013 r. społeczność wychowanków internatu przy 
Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku doko-

nała wyboru Młodzieżowej Rady Internatu. W wyniku głosowania wyłoniono 
następujący skład MRI:

Przewodniczący – Michał Pasik
Z-ca przewodniczącego – Aleksander Lis
Skarbnik – Aleksander Brzustewicz
Sekretarz – Mateusz Kaszyński
Ponadto zgodnie z regulaminem MRI wybrano przedstawicieli do poszcze-

gólnych sekcji. 
Nadrzędnym celem sekcji kulturalnej była organizacja uroczystości podtrzy-

mujących tradycje internackie oraz organizacja wszelkich imprez kulturalnych. 
Sekcja gospodarcza dbała o porządek w pokojach oraz aneksie kuchennym. 
Sekcja ta zajmowała się też ocenianiem stanu utrzymania porządku w poko-
jach wychowanków. Zadaniem sekcji sportowej było propagowanie zdrowego 
stylu życia poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne w sali gimnastycznej, siłowni 
oraz na boisku. Sekcja naukowa kontrolowała obowiązek nauki własnej oraz 
systematyczność i osiągnięcia wychowanków. Decyzją społeczności wychowan-
ków internatu, opiekunem MRI w roku szkolnym 2013/14 została p. Milena 
Witkowska, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem zadań powierzonych 
poszczególnych sekcjom. 
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Anna Antczak, Żaneta Szczerbiak Wychowankowie internatu
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Zakup upominków dla dzieci z domu dziecka

16 września 2013 r. odbyło się 
pierwsze spotkanie z nowo wybrany-
mi członkami MRI. Omówiono m.in. 
terminy i charakter imprez internac-
kich, określono zakres współdziałania 
z wychowawcami koordynującymi po-
szczególne wydarzenia internackie. 

W pierwszym semestrze odbyła się 
dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka z za-
bawami, grami integracyjnymi oraz 
poczęstunkiem. W tym roku szkolnym, 
zgodnie z tradycją, przywitaliśmy no-
wych wychowanków internatu – tym 

razem nie w formie otrzęsin, tylko „balu Wszystkich Świętych”, gdzie nowi 
podopieczni przebrali się za wybranych świętych. Taka forma otrzęsin bardzo 
spodobała się wszystkim wychowankom i będzie kontynuowana w przyszłym 
roku szkolnym. Koordynatorem była p. Agnieszka Lasota-Staszak.

W grudniu tradycyjnie dekorowaliśmy choinkę, odbyły się mikołajki, kilka dni 
później w świątecznych nastrojach odbyła się wigilia internacka, podczas której 
wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Internacka wigilia poprze-
dzona była przedstawieniem wigilijnym „Bez miłości nie ma dobrego świata...” 
przygotowanym przez p. A. Lasotę-Staszak wraz z wybranymi wychowankami.

W drugim semestrze odbyły się walentynki i Dzień Kobiet. Z racji poże-
gnania maturzystów zorganizowaliśmy specjalnie dla nich wyjście do kina na 
film pt. „Wybrany przez Boga”. W marcu z inicjatywy p. Dariusza Goldewicza 
gościliśmy wychowanków internatu LO im. Władysława Jagiełły. Celem spo-
tkania była wymiana doświadczeń w zakresie samorządności wychowanków 
oraz odziaływań opiekuńczo-wychowawczych.

Sekcja sportowa prowadzona przez p. Dariusza Goldewicza zorganizowała 
szereg turniejów sportowych o mistrzostwo internatu, wiele zajęć sportowych 
w sali gimnastycznej (koszykówka, piłka nożna, siatkówka) oraz w świetlicy 
szkolnej (bilard, tenis stołowy).

Raz w miesiącu wychowankowie internatu pełnili dyżur liturgiczny w ka-
plicy szkolnej, angażując się w przygotowanie Eucharystii.

Na szczególna uwagę i pochwałę zasługuje sekcja naukowa, która syste-
matycznie i aktywnie kontrolowała naukę własną wychowanków internatu.

Muszę przyznać, że w tym roku szkolnym wychowankowie bardzo mało 
angażowali się w życie internatu, niewiele przedsięwzięć zostało zrealizowa-
nych z inicjatywy społeczności internackiej.
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Wybory MRI – K. Błaszczyk, M. Kaszynski, M. Pasik, 
A. Brzustewicz

Pani E. Andrzejewska z wychowankami w kościele 
pw. św. Stanisława na peregrynacji Krzyża ŚDM

Dzień Chłopaka w internacie – A. Brzustewicz, 
M. Kiełkowski, M. Błajet

Zabawy z okazji Dnia Chłopaka

Mikołajki – P. Adamczak

K. Waszak z upominkami dla dzieci z domu dziecka



332

SPrawozdania
nauczycieli

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13

Przyjęcie w poczet internatu nowych wychowanków 
– M. Bernyś, L. Ciechalska, A.Tunicka

Kolęda w internacie – ks. A. Tomalak, K. Nowakowski, 
M. Kaszyński, M. Błajet

Wyjście na lodowisko z p.Mileną Witkowską – 
A. Tunicka, M. Bernyś

E. Andrzejewska i D. Goldewicz z grupą wychowanków 
na recitalu Bogusi Zaborowskiej

Wigilia
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Piotr Chodoła

nie oczekuj lepszych rezultatów, 
jeśli wciąż robisz to samo

Logika zaprowadzi Cię z punktu A do punktu B.
Wyobraźnia zabierze Cię wszędzie.

Albert Einstein

W roku szkolnym 2013/2014 miałem przyjemność prowadzić zajęcia 
w klasach Ia, Ib, IIa, IIIb, IIIc i IIIe Publicznego Gimnazjum im. 

ks. Jana Długosza.
Oprócz zajęć lekcyjnych uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w kółku 

matematycznym, przygotowującym do konkursu Liga Zadaniowa. Po całorocznych 
zmaganiach w potyczkach matematycznych, moi wychowankowie z uroczystości 
podsumowującej tegoroczną edycję konkursu wrócili „z tarczą”. Przypomnijmy, 
że w kategorii pierwszoklasistów wśród najlepszej 9 uczniów z powiatu włocław-
skiego znalazło się aż czworo naszych uczniów – Dawid Romecki (Ib), Tadeusz 
Berkowski, Kamil Klonowski i Edyta Prajwos. Wszyscy zostali laureatami II miejsca. 
Ponadto nagrodzeni zostali również: Eryk Prajwos i Łukasz Posłuszny – laureaci 
III miejsca i Kasia Jurewicz – wyróżnienie (wszyscy z Ia). 

Analogicznie, wśród 20 najlepszych uczniów klas drugich gimnazjum 
z powiatu włocławskiego, także uhonorowano czworo długoszaków – Jakuba 
Szymańskiego, Ewę Krajentę, Damiana Goleniewskiego i Macieja Chlebnego – 
wszyscy zostali laureatami II miejsca. Wyróżnienia otrzymali Adam Marczewski 
i Bartosz Jabłoński (wszyscy z IIa).

Jakub Szymański, jako jeden z uczniów z największą liczba punktów, został 
zakwalifikowany do finału wojewódzkiego Ligi Zadaniowej w auli UMK w To-
runiu, gdzie wywalczył tytuł finalisty konkursu przedmiotowego z matematyki. 

W dniu 18 czerwca w murach naszej szkoły odbył się kolejny (już szósty) 
Dzień Matematyki. Ponownie okazało się, że matematyka ma swoje ciekawe 
i praktyczne oblicze, w którym długoszacy odnajdują się rewelacyjnie. Tym ra-
zem klasy I i II gimnazjum brały udział w zajęciach prowadzonych przez uczniów 
klasy IIa: Konrada Webera i Rafała Maciejewskiego. W jednej z klas wyświetlana 
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była prezentacja „O zagadkach i ciekawostkach matematycznych”. Młodzież 
aktywnie uczestniczyła w rozwiązywaniu arcyciekawych łamigłówek, również 
dlatego, że nagrodami były słodkości ufundowane przez Księdza Dyrektora.

W sali obok emocje sięgały zenitu podczas gry w „Jeden z dziesięciu”. Ucznio-
wie rywalizowali ze sobą, łącząc swoją matematyczną wiedzę oraz logiczną 
strategię, mającą na celu eliminację najgroźniejszych przeciwników. W kate-
gorii klas I gimnazjum wygrał Rafał Brzeziński, II miejsce zajął Filip Zarzecki, 
a III miejsce – Dominik Paul. Wśród klas II gimnazjum zwycięzcą okazał się 
Błażej Drożdżewski, kolejne pozycje zajęli Adam Krzaczkowski i Wiktoria Tober. 

Nie sposób nie nadmienić, że wspólnie z klasą wychowawczą odbyliśmy 
niesamowitą wycieczkę do Zakopanego. Atrakcji było co niemiara – wyprawy 
nad Morskie Oko i Czarny Staw, spacery po przepięknej Dolinie Chochołow-
skiej i gwarnych Krupówkach. Ponadto zwiedziliśmy Muzeum Obozu Zagłady 
w Auschwitz-Birkenau, kopalnię soli w Wieliczce, Wawel i starówkę w Krakowie. 
Aby dać odpocząć strudzonym nogom, odwiedziliśmy także termy w Białce 
Tatrzańskiej. 

Na obraz niezapomnianych chwil, które będziemy wspominać przez długi 
czas, złożyły się również długie rozmowy, wspólne gry i zabawy, żarty i psikusy, 
a wszystko w rewelacyjnym towarzystwie z dużo dozą uśmiechu.

Anna Dominik

kolejny wers, czyli refleksje polonisty
Trwa wielka sztuka, 

a ty możesz dopisać swój wers

„Stowarzyszenie Umarłych Poetów”

„Wersem”, który zapisałam w roku szkolnym 2013/2014 w tradycji 
ZSK im. Ks. J. Długosza we Włocławku, była praca w charakterze 

nauczyciela j. polskiego. Miałam przyjemność prowadzenia zajęć z języka ojczy-
stego w klasach II b, c, d gimnazjum oraz IIB liceum, a w II semestrze również 
w klasie IA liceum. Trudno uwierzyć, że tak niedawno zainaugurowany rok 
szkolny pora zakończyć, czas na podsumowania i refleksje...

W gimnazjum pracowałam w oparciu o podręczniki Gdańskiego Wydaw-
nictwa Oświatowego Między nami, z kolei w liceum młodzież poszerzała 

swoją wiedzę dzięki Wydawnictwu „Nowa Era” i kolejnym tomom książek 
Ponad słowami. 

Warsztat pracy polonisty wzbogacała szeroka gama udogodnień ofero-
wanych przez nowoczesną technologię szkoły. Na lekcjach j. polskiego często 
wykorzystywaliśmy spektrum możliwości iPadów. Moi podopieczni mieli także 
możliwość uczęszczania na dodatkowe zajęcia, które dane mi było prowadzić 
w ramach Projektu „Edukacja w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza 
szansą na lepszą przyszłość”. 

Z kolei uczniowie drugich klas gimnazjum (b, c, d), mając na uwadze eg-
zamin gimnazjalny, uczestniczyli w Projekcie „Lepsza szkoła”, zainicjowanym 
przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. 

Bardzo cieszy mnie, że uczniowie chętnie podejmują wysiłek i uczestniczą 
w olimpiadach i konkursach, wykazując tym samym szczególne zaintereso-
wanie literaturą i nauką o języku. Na słowa uznania zasługuje Natalia Dą-
browska, uczennica klasy IIB liceum, która dostała się do etapu okręgowego 
niezwykle trudnej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Z kolei Kacper 
Nowakowski, także uczeń klasy IIB, godnie reprezentował szkołę w czasie 
finału Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II. 
Finalistką konkursu „Papież Słowianin” została Lena Chmielewska z klasy IIb 
gimnazjum. Szczególne podziękowania i gratulacje składam także finalistom 
Konkursu „Humanista Roku” – Bartoszowi Gotowczycowi i Szymonowi Si-
korskiemu z klasy IIIa gimnazjum, w której j. polskiego uczyłam w ubiegłym 
roku szkolnym.

W pocie czoła pracowali także uczniowie zaangażowani w działalność kółka 
teatralnego, czego owocem były spektakle wystawiane w czasie uroczystości 
szkolnych. Zwracałam uwagę, by uczniowie, przygotowując swoje amatorskie 
przedstawienia, uczyli się od najlepszych aktorów, rozwijając w ten sposób 
swoje talenty. W związku z tym, już w październiku, wybraliśmy się do Teatru 
Roma w Warszawie na przedstawienie Mały Książę. 

Doświadczeniem w pracy pedagoga była dla mnie funkcja opiekuna w czasie 
szkolnych dyskotek oraz wycieczki na trasie Oświęcim – Kraków – Wieliczka 
– Zakopane. 

Wielką duchową radością jest dla mnie Sodalicja Mariańska. Podejmowane 
inicjatywy na rzecz tej wspólnoty sprawiają, że z jeszcze większym uznaniem 
angażuję się w wychowanie i kształcenie młodzieży w duchu wiary chrześci-
jańskiej. Do wydarzeń szczególnie ważnych, które na zawsze zostaną w mojej 
pamięci należy dzień 21 września 2013 r., kiedy wspólnie z Sodalisami Dłu-
gosza uroczyście złożyłam przyrzeczenia sodalicyjne i Matce Bożej poleciłam 
wszelkie troski dnia codziennego.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13 Sprawozdania nauczycieli
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Dziękuję Panu Bogu za łaskę pracy ze szczególną młodzieżą i za to, że 
mogę jej towarzyszyć w trudnej wędrówce na szczyty zdobywania mądrości.

Paulina Gajewska

wytrwałość i konsekwencja kluczem do sukcesu

W roku szkolnym 2013/2014 naukę języka angielskiego i kultury 
brytyjskiej pobierali uczniowie zarówno gimnazjum, jak i liceum. 

W gimnazjum nauczałam języka angielskiego w klasach IIIb, IIIc i IIId, realizując 
program przygotowujący do egzaminu zewnętrznego. W ramach zajęć proponowa-
łam kształcenie językowe oraz treści związane z kulturą krajów anglojęzycznych.

W liceum prowadziłam zajęcia języka angielskiego w klasie IIIC o profilu 
biologiczno-medycznym. Uczniowie po odbyciu podstawowego kursu językowe-
go, zapoznawali się z procedurami i zadaniami związanymi z najważniejszym 
egzaminem każdego młodego człowieka – maturą. Niemało wysiłku wymagało 
przyswojenie sobie słownictwa, konstrukcji gramatycznych, zwrotów wymaga-
nych podczas egzaminu. Jak pokazały wyniki maturalne, uczniowie sprostali 
jednak temu zadaniu w znakomitym stopniu.

W minionym roku z nauczania zindywidualizowanego korzystało kilkoro 
uczniów przygotowujących się do konkursu przedmiotowego. Swoje zaintere-
sowania językowe, pogłębiane systematycznie przez lata nauki w naszej szkole, 
mogli oni rozszerzać o treści wykraczające poza program nauczania. Na uznanie 
wymaga ich wytrwałość i konsekwencja w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności 
na tak imponującym poziomie. Wśród nich wyróżnił się Kajetan Jóźwiak z klasy 
IIIb gimnazjum, który po trzech latach mozolnej pracy zdobył upragniony tytuł 
Laureata Wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu z Języka Angielskiego.

Dla uczniów gimnazjum i liceum organizowałam cotygodniowe zajęcia 
przygotowujące do egzaminów zewnętrznych. Ponadto od marca 2014 roku 
biorę udział w projekcie edukacyjnym, obejmującym uczniów klas pierwszych 
gimnazjum i liceum.

Oprócz zajęć dydaktycznych, uczestniczyłam w życiu szkoły poprzez: piel-
grzymkę do Lichenia wraz z klasą IIIa gimnazjum (w zastępstwie za p. Joannę 
Wędołowską), opiekę podczas dyskoteki z okazji Dnia Chłopca, obecność podczas 
uroczystości upamiętniających aresztowanie bł. bpa Michała Kozala, obecność 
w wykładzie o ideologii „gender”, obecność podczas uroczystego poświęcenia 
wieńców adwentowych w bazylice katedralnej, egzaminowaniu uczniów pod-

czas próbnego ustnego egzaminu maturalnego, sprawowanie opieki podczas 
konkursu z języka angielskiego wraz z Centrum Nauczania Języków Obcych 
Oxford School, opiekę nad uczniami podczas Wojewódzkiego Przedmioto-
wego Konkursu z Fizyki, pełnienie funkcji kierownika w trakcie wycieczki do 
Szczelińca wraz z klasami IA i IId, organizację wraz z siostrą Marią Kowalik 
wyjazdu na Pola Lednickie, obecność podczas procesji Bożego Ciała i koncertu 
Uwielbienie, opiekę nad uczniami podczas wyjazdu do Londynu, Paryża i Am-
sterdamu, Poznania i nad Jezioro Wikaryjskie w ramach projektu z ekologii.

Violetta Gołdobin

Sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej 
w świetlicy szkolnej oraz z pełnienia opieki 

nad szkolną caritas

Świetlica szkolna

W ramach obowiązków wynikających z pełnienia roli wychowawcy 
świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza 

we Włocławku, w roku szkolnym 2013/2014, starałam się realizować zadania 
świetlicy wspomagające i uzupełniające pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: 
opieki, oddziaływania wychowawczego oraz poczynań dydaktycznych. Opieką 
wychowawczo-dydaktyczną objęci byli przeze mnie uczniowie przebywający 
w świetlicy szkolnej przed i po zajęciach lekcyjnych oraz w ramach zastępstw.

W roku szkolnym 2013/2014 podjęte zostały przeze mnie różnorodne 
działania. W ciągu całego roku szkolnego prowadziłam współpracę z drugą 
wychowawczynią świetlicy, psychologiem, pedagogiem i bibliotekarzem, pielę-
gniarką szkolną oraz wychowawcami klas i pozostałymi nauczycielami. Realizo-
wałam zadania wynikające z zapewnienia uczniom przebywającym w świetlicy 
szkolnej bezpiecznych warunków spędzania czasu wolnego na terenie szkoły: 
opieka wychowawcza, zajęcia integracyjne, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia 
plastyczne, filmy i programy edukacyjne, prezentacje multimedialne, zajęcia 
umuzykalniające, zajęcia sportowe, gry dydaktyczne, pomoc edukacyjna.

Podjęłam szereg działań i przedsięwzięć w związku z obchodzonymi święta-
mi i uroczystościami, m.in. Dzień Papieski, Święta Bożego Narodzenia, Święta 
Wielkanocne, Dzień Rodziny, Dzień Matki, Dzień Dziecka.
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Przeprowadziłam zajęcia profilaktyczne z zakresu profilaktyki prozdrowot-
nej, m.in. z profilaktyki antynikotynowej i promowania zdrowego stylu życia.

Wśród przeprowadzonych przez mnie akcji chciałabym wymienić: „Marzy-
cielską Pocztę” (9–15 października 2013 r.), cykl zajęć plastycznych „Ozdoby 
wielkanocne z filcu i nie tylko” (marzec 2014), „Skarbnica myśli Jana Pawła II” 
(kwiecień 2014) oraz „Tydzień dobrych uczynków” (19–23 maja 2014).

W szkolnej świetlicy zostały przeprowadzone następujące konkursy: konkurs 
na rymowankę antynikotynową (listopad 2013); konkurs plastyczny „Bezpiecz-
ne ferie” (styczeń 2014); konkurs sportowy „Świetlicowe rozgrywki w yo-yo” 
(luty 2014); „Jak uczcić Dzień Matki – giełda pomysłów” (maj 2014); konkurs 
na hasło promujące młodość wolną od nałogu nikotynowego (maj 2014). 
Przygotowywałam uczniów do konkursu „Święci żyją świętymi – Jan Paweł II” 
(konkurs o zasięgu diecezjalnym, uczniowie zdobyli 1. miejsce w kategorii 
prezentacja multimedialna oraz wyróżnienie w kategorii poezja). W trakcie 
całego roku szkolnego wypełniałam obowiązki wynikające z funkcjonowania 
świetlicy we współpracy z drugą wychowawczynią świetlicy. Należało do nich 
m.in. zamawianie obiadów w stołówce szkolnej, rozdawanie karnetów uczniom 
korzystającym z MOPR i obiadów dofinansowywanych oraz pełnienie dyżurów 
w świetlicy i w miejscach z nią sąsiadujących. 

Szkolna caritas
W trakcie całego roku szkolnego pełniłam obowiązki opiekuna szkolnej Ca-

ritas. W ramach tego zadania część podjętych działań realizowana była również 
w świetlicy. Do najważniejszych działań należały przedsięwzięcia: „Zbieramy 
kredki i mazaki...” – zbiórka przyborów szkolnych z przeznaczeniem dla dzieci 
z ubogich rodzin (wrzesień 2013); „Zamieniamy puszki na słodycze” (wrzesień 
2013 – maj 2014 z finałem na Dzień Dziecka); „Podziel się misiem” (listopad 
2013 – finał i wizyta w świetlicy przy parafii Najświętszego Zbawiciela we Wło-
cławku 25 listopada 2013); „Pomaganie jest przyjemnością” – przygotowanie 
kartek świątecznych na święta Bożego Narodzenia dla podopiecznych Domu 
Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej we Włocławku (grudzień 2013). Do 
ciekawych zadań szkolnej świetlicy należała organizacja balu karnawałowego 
dla dzieci – podopiecznych świetlicy Caritas Diecezji Włocławskiej – we współ-
pracy z kierownik i opiekunami tejże świetlicy (23 stycznia 2014). Zimą świetlica 
szkolna zainicjowała zbiórkę czapek i szalików z przeznaczeniem dla schroniska 
dla bezdomnych prowadzonego przez Caritas Diecezji Włocławskiej (27–30 
stycznia 2014 r.), wiosną natomiast przeprowadzono zbiórka podstawowych 
artykułów żywnościowych z przeznaczeniem dla ubogich rodzin z parafii Naj-
świętszego Zbawiciela pod nazwą „Wielkopostny kosz z darami” (10–30 marca 

2014). W ramach Ogólnopolskiej Akcji Caritas Polska Caritas Długosza włączyła 
się w zbiórkę pod hasłem „Wielkopostna Jałmużna” (10–30 marca 2014). We 
współpracy ze szkolną świetlicą przeprowadzono kiermasz kartek wielkanocnych. 

Podsumowując moją pracę w roku szkolnym 2013/2014, zauważam wnioski 
do dalszej pracy. Potrzebą wydaje się być podjęcie działań mających na celu 
zaangażowanie większej grupy uczniów na rzecz ich aktywnego udziału w życiu 
świetlicy szkolnej oraz do bezinteresownej formy niesienia pomocy, jaką daje 
możliwość aktywnego udziału w szkolnej Caritas.

Agata Jankowska

Pod urokiem natury
Istota filozofii przyrody polega na tym, 

by na podstawie zjawiska ruchu zbadać siły przyrody, 
a na podstawie tych sił wyjaśnić inne zjawiska.

Isaac Newton

W minionym roku szkolnym prowadziłam zajęcia z biologii w klasach 
gimnazjalnych oraz w jednej klasie licealnej. W tym roku po raz 

pierwszy pojawiła się w gimnazjum klasa tzw. przyrodnicza. Prowadzenie 
zajęć w tej klasie było dla mnie nowym doświadczeniem. Biologia jest nauką 
ściśle związaną z pozostałymi naukami z bloku przyrodniczego, co starałam 
się wpajać i uzmysławiać moim uczniom. 

Oprócz zajęć dydaktycznych, spotykałam się z młodzieżą na zajęciach do-
datkowych, a w drugim semestrze mieliśmy zajęcia projektowe w postaci zajęć 
wyrównawczych z biologii dla klas I i II gimnazjum oraz klasy IC liceum, edukacji 
ekologicznej oraz koła olimpijskiego. Młodzież licealna była bardzo chętna do 
współpracy, w związku z tym zorganizowałyśmy razem z panią Ewą Bieniek 
dwa wyjazdy do Bydgoszczy na wykłady popularnonaukowe z cyklu „Medyczna 
Środa”, które odbywały się w auli Collegium Medicum UMK. Pierwszy dotyczył 
procesów zachodzących w naszym mózgu i jego starzenia się, a drugi komórek 
macierzystych jako szansy na wyleczenie niektórych chorób, ale zostały również 
poruszone aspekty dotyczące niebezpieczeństwa zastosowania tego typu terapii. 

Od września systematycznie współpracowałam z uczniami przygotowującymi 
się do konkursu wojewódzkiego z biologii. Jak co roku, chętnych nie zabrakło. 
Zaowocowało to tym, że sześcioro uczniów przeszło do etapu rejonowego a pię-
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cioro z nich do etapu wojewódzkiego. Uczennicami, które dostały się do etapu 
wojewódzkiego i uzyskały tytuł laureata były: Ewa Krajenta z klasy IIa i Klaudia 
Kołtuniak z klasy IIIb, pozostali – Natalia Idzikiewicz z klasy IIId, Kajetan Jóźwiak 
z klasy IIIb i Maciej Weber z klasy IIIa zostali finalistami. Niesamowitą niespo-
dziankę sprawił mi uczeń klasy Ia gimnazjum – Piotr Krajenta, który w Olimpiadzie 
Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK zajął I miejsce w etapie szkolnym i rejonowym 
i w związku z tym, wziął udział w etapie okręgowym olimpiady, który odbył się 
w Bydgoszczy i jest równoznaczny z etapem wojewódzkim innych konkursów. 

Ostatnim konkursem, którego etap wojewódzki odbywa się w czerwcu 
w Toruniu, był konkurs „Znam swój organizm na szóstkę”. W tym roku na etapie 
wojewódzkim szkołę reprezentowali uczniowie klasy drugiej „a” gimnazjum – 
Ewa Krajenta oraz Tymoteusz Uzarczyk. Ewa nie pozostawiła złudzeń, kto jest 
najlepszym znawcą ludzkiego organizmu i nie dała innym uczestnikom szansy 
na zdobycie pierwszego miejsca w konkursie. 

Wydarzeniem wzbudzającym wiele emocji i będącym swoistym świętem dla 
naszych uczniów jest niewątpliwie dzień Drzwi Otwartych. W sali biologicznej 
w tym dniu spotykają się uczniowie – pasjonaci biologii. Jak co roku, chętnych 
do prezentowania sali było wielu. Mieliśmy prezentację pracy z iPadami, pomiar 
ciśnienia dla chętnych gości, prezentacje zwierząt hodowanych w naszej sali 
oraz „domowych” hodowanych przez naszych uczniów, a także prezentację 
podręczników, z których korzystamy na zajęciach. 

Oprócz zajęć biologii miałam wychowawstwo w klasie IId. Jest to zespół 
sympatycznych, ambitnych i zgranych ze sobą osób. W tym roku szkolnym 
zorganizowaliśmy wycieczkę w Góry Stołowe oraz wycieczkę rowerową nad 
Jezioro Wikaryjskie, aby zgłębiać piękno przyrody zarówno w pobliżu naszych 
domów, jak i na terenach bardziej oddalonych. 

W ciągu całego minionego roku szkolnego starałam się uświadamiać moim 
podopiecznym jak niesamowita jest przyroda i zjawiska w niej zachodzące.

Małgorzata Jaskólska

Przetrwać każdą trudność – 
z doświadczeń nauczyciela chemii

Za nami kolejny już rok pracy w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana 
Długosza. Lekcje chemii prowadziłam w klasach licealnych: IA, IB, IC, IIC 

i IIIC oraz klasach gimnazjalnych: Ic, Id i Ie. Uczyłam również przyrody w klasie 
IIB liceum. Byłam także wychowawcą klasy IIIC. W klasach licealnych, gdzie 
nauczany przeze mnie przedmiot realizowany był na poziomie podstawowym, 
lekcje odbywały się w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Klasy, które miały 
chemię na poziomie rozszerzonym, miały zajęcia pięć razy w tygodniu – klasa 
IIC i trzy razy w tygodniu – klasa IIIC. Z pierwszoklasistami z gimnazjum na 
lekcjach chemii i drugoklasistami z liceum na lekcjach przyrody spotykałam 
się po dwie godziny tygodniowo. 

Klasa IIIC to zgrany zespół młodych, sympatycznych i chętnych do pracy 
ludzi, angażujących się w różne przedsięwzięcia. Przez trzy lata swojej przygody 
z Długoszem starali się w miarę swoich możliwości uzyskiwać jak najlepsze 
wyniki w nauce. Wszyscy ukończyli szkołę ze średnią powyżej 3,00. Czterem 
osobom udało się ukończyć naukę z wyróżnieniem. Dwie uczennice – Joanna 
Słowińska i Elżbieta Mordzak zostały wyróżnione Medalami dla absolwentów, 
którzy najlepiej wypełniali misję katolicką szkoły. Klasa pełniła 5 dyżurów 
liturgicznych, na których stawiali się prawie wszyscy. Uczniowie brali udział 
w Orszaku Trzech Króli, Dniach Kultury Chrześcijańskiej i Drzwiach Otwartych. 
W kwietniu uczestniczyliśmy w pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę. 

Na lekcjach w klasach pierwszych liceum, na poziomie podstawowym, 
pracowałam w oparciu o serię „To jest chemia” wydawnictwa Nowa Era, którą 
to kontynuowałam z klasą IIC na poziomie rozszerzonym. W klasie trzeciej 
na poziomie rozszerzonym kończyłam pracę z serią „Chemia” wydawnictwa 
Operon. Na zajęciach przyrody pracowałam z serią „Przyroda” wydawnictwa 
Nowa Era. Również publikacje tego wydawnictwa wykorzystałam w pierwszych 
klasach gimnazjum, pracując w oparciu o serię „Chemia Nowej Ery”. 

Z uczniami klas trzecich, którzy na egzaminie maturalnym wybrali chemię, 
spotykałam się na zajęciach dodatkowych. Spotkania te miały na celu powtó-
rzenie i usystematyzowanie wiadomości zdobywanych w ciągu trzech lat nauki. 
W miarę potrzeb prowadziłam także zajęcia wyrównawcze. 

Podczas Drzwi Otwartych w pracowni chemicznej uczniowie liceum pre-
zentowali ciekawe eksperymenty chemiczne, zachęcając w ten sposób swoich 
rówieśników do podjęcia nauki w Długoszu.

W tym roku szkolnym brałam udział w konferencji edukacyjnej „EduInkuba-
tor 2013 – nowoczesne technologie w edukacji przyrodniczej”, zorganizowanej 
18 października 2013 r. w Warszawie przez Centrum UNEP/GRID – Warszawa 
we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Geografów (EUROGEO). 

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki „Edukacja w Zespole Szkół Katolickich im. ks. 
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Jana Długosza szansą na lepszą Przyszłość” rozpoczęłam prowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych z chemii i ekologii.

Pod koniec maja pracowałam jako egzaminator w komisji sprawdzającej 
egzamin maturalny z chemii. Sprawdzanie prac maturalnych z poziomu roz-
szerzonego odbywało się w Toruniu.

Kolejny już rok, na przełomie czerwca i lipca, uczestniczyłam w pracach 
komisji rekrutacyjnej do gimnazjum.

Na koniec chciałabym podziękować moim wychowankom za lata, które 
mogliśmy spędzić razem w murach tej szkoły. Wszystkie chwile i wspomnienia 
z Wami związane zostaną mi w pamięci na długo. Zapisaliście się w historii tej 
szkoły, a ona w historii Waszego życia. Na drogę poszukiwań własnego miejsca 
w otaczającym świecie, określania postawy i wybór wartości, którymi będziecie 
się kierować w życiu, chciałabym dedykować Wam słowa Sługi Bożego Jana 
Pawła II: „Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bo-
żym prawem propozycjom. Nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia, za które 
musielibyście zapłacić cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego 
życia” (Homilia, Sandomierz, 1999 r.). „Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie 
w życiu przeżywać jakieś niepowodzenia czy zawody, niech wasza myśl biegnie 
ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który 
pomaga przetrwać każdą trudność” (Homilia, Łowicz, 1999 r.). 

Joanna Karwowska

Podsumowania i zaskakujące wnioski 
w pierwszym rozdziale kolejnej książki

W roku szkolnym 20013/2014 kontynuowałam kształcenie matema-
tyki w klasach gimnazjalnych: IIb, IIc, IId, IIe oraz rozpoczęłam 

po długiej przerwie matematyczną przygodę w klasach licealnych: IC i IA. Ta 
ostatnia to moja NOWA klasa wychowawcza. Dodatkowo w liceum uczyłam 
przedsiębiorczości w klasach: IA i IC.

Na lekcjach, które prowadziłam, starałam się wzbudzić zainteresowanie, 
wyzwolić w uczniach inicjatywę, współpracę albo samodzielność. Stosowałam 
różne formy pracy: projekty, prace w grupach z iPadami, referaty, prezentacje, 
dyskusje itp., dzięki czemu uczniowie mogli poznać nowe oblicze matematyki 
i przedsiębiorczości.

Pamiętając o cieszących się dużym zainteresowaniem zajęciach wyrów-
nawczych, postanowiłam kontynuować prowadzenie tych zajęć dla wszystkich 
uczniów chętnych. Wszystko jednak się zmieniło, gdy od marca zajęcia wy-
równawcze zostały zastąpione zajęciami projektowymi. W projekcie prowadzę 
osiem grup. Dwie licealne i sześć gimnazjalnych.

W roku szkolnym 2013/2014 pełniłam obowiązki przewodniczącego ze-
społu przedmiotowego matematyczno-informatycznego + przedsiębiorczość 
i technika.

Sprawdzałam również w zespole matematyków próbny egzamin gimna-
zjalny przygotowany przez wydawnictwo Operon i OKE, dzięki czemu mogłam 
usprawnić swoją pracę podczas zajęć dodatkowych. 

Kolejny raz byłam koordynatorem etapu szkolnego Konkursu Przedmioto-
wego z Matematyki w gimnazjum oraz Międzynarodowego Konkursu Matema-
tycznego „Kangur 2014” w naszej placówce. W konkursach tych nasza szkoła 
zdobyła wiele sukcesów. Po raz pierwszy natomiast przygotowałam uczniów 
liceum do konkursu ekonomicznego oraz dwóch konkursów matematycznych: 
„Banacha” i „Rejewskiego”. Etapy szkolne dwóch ostatnich zostały przeprowa-
dzone dzięki współpracy mojej i pani Kamili Kurdubskiej.

W tym roku byłam również koordynatorem próbnej matury OKE z matema-
tyki. Do moich obowiązków należało zorganizować i przeprowadzić tą maturę 
w naszej szkole oraz zgromadzić wyniki i opisać wnioski. 

Zorganizowaliśmy również z panem Piotrem Chodołą w czerwcu Dzień 
Matematyki, który połączyłam z lekcją otwartą dla uczniów 5 i 6 klas Szkoły 
Podstawowej ze Szpetala Górnego.

Nowym wyzwaniem było sprawdzenie się jako wychowawca nowej klasy 
liceum – IA – matematycznej. W dużej mierze jest to klasa znana mi od 3 lat, 
gdyż tylko nielicznych nie miałam przyjemności uczyć w gimnazjum, ale są już 
to osoby inne, bardziej dorosłe i dlatego musiałam zmienić swoje nastawienie 
wychowawcze. Często organizowaliśmy wycieczki, aby zintegrować osoby, 
które do nas doszły z innych szkół. Myślę, że udało nam się stworzyć dobrą 
„nową klasową rodzinkę”.

Uważam, że praca, jaką podjęłam w tej dziedzinie była naprawdę owocna 
i mogę powiedzieć, że jestem zadowolona z postawy moich wychowanków. 

Jest to klasa intrygująca, ale z bagażem kłopotów, w które sama się pakuje. 
Niby niezgrana, a jednak wielka jednością. Niegrzeczna, a jednak urokliwa. 
Postanowiłam im zaufać, (pomimo iż wiele razy się na nich zawiodłam) i mam 
nadzieję, że dobrze robię.

Jestem usatysfakcjonowana działaniami, które podjęłam w tym roku szkol-
nym. Nic bym nie zmieniła, bo czasem potrzebne jest rozczarowanie, aby póź-
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niej podnieść się i z dumą kroczyć dalej. Uczyłam wspaniałą młodzież, która 
starała się jak mogła, aby mieć jak najlepsze oceny i oddałam kolejną cząstkę 
siebie wychowankom z IA LO.

Jakub Kostrzewski

wychowawczy chrzest bojowy

Rok szkolny 2013/2014 przyniósł kolejne wyzwanie będące niezwykle 
absorbującym elementem pracy nauczyciela – w drugim roku swojej 

pracy pedagogicznej powierzono mi opiekę wychowawczą nad własną klasą. 
Stało się – jako filolog z wykształcenia przyszło mi zmierzyć się z zadaniem 
formacji opiekuńczo-wychowawczej uczniów klasy IC, potocznie zwanej „biol-
-chemem”. Wiadomość ta przyszła niespodziewanie i... wywołała niemałą dozę 
niepewności. Taka nominacja nakłada na nauczyciela ogromną odpowiedzial-
ność za los młodych ludzi: ich sukcesy i porażki, wzloty i upadki, nadzieje i... 
rozczarowania wynikające z życiowej nieprzewidywalności. Życie jednak nie 
pozwala na nudę i stagnację, zatem z początkiem września rozpoczęła się 
niezwykła przygoda obfitująca w obiecujące obserwacje. 

Wrzesień był miesiącem zapoznawczym – podczas godzin wychowawczych 
oraz wspólnego wyjazdu do Częstochowy na Forum Szkól Katolickich zawiązała 
się wspólnota klasowa, która stała się grupą ludzi o różnych zainteresowaniach, 
ambicjach i zamierzeniach, jednak zjednoczoną poprzez wspólny dialog i chęć po-
łączenia sił w obliczu szkolnych zmagań. Później było już tylko lepiej – z każdym 
miesiącem wszyscy poznawaliśmy się coraz pełniej. Bardzo pomocne okazało się 
w tym osobiste zaangażowanie uczniów w różne formy działalności społecznej: 
wolontariat, przedstawienia i akademie szkolne, organizację imprez klasowych 
związanych ze świętami kalendarzowymi, reprezentowanie szkoły w olimpiadach 
przedmiotowych w takich dziedzinach jak chociażby ekologia, język francuski 
czy teologia. Dobra praca przynosi obfite owoce w swoim czasie – tak też stało 
się na koniec semestru: ze średnią 4,44 uczniowie klasy IC LO osiągnęli najlepszy 
średni wynik śródroczny. Sukces na półmetku edukacyjnych zmagań był wielkim 
wyróżnieniem, ale zarazem nałożył kolejne wyzwanie w postaci obrony silnej 
pozycji, jaką klasa wywalczyła sobie solidną pracą na tle szkoły.

Powrót do szkolnej rzeczywistości po okresie ferii zimowych okazał się 
trudny, ale nauczyciele zadbali o odpowiednie zmotywowanie uczniów do 
pracy od pierwszego szkolnego dzwonka. Wspólne dyżury liturgiczne, spotka-

nia z rodzicami w ramach środy u Długosza oraz wspieranie promocji szkoły 
w ramach Drzwi Otwartych skonsolidowały zespół klasowy, który stał się grupą 
ludzi identyfikujących się z naszą szkołą nie tylko w obrębie jej murów, ale także 
w kontaktach ze światem zewnętrznym. Szczególnym wyrazem uosabiania się 
z wartościami katolickimi, na gruncie których funkcjonuje nasza szkoła, była 
posługa ministrancka oraz przynależność do Sodalicji Mariańskiej członków 
naszej klasy. Koniec roku był gorącym okresem zbierania ostatnich szlifów 
naukowych, które miały zaważyć na tym, czy klasa obroni koszulkę lidera, 
która przywdziała po klasyfikacji semestralnej. Po niezwykle dynamicznym 
i morderczym finiszu... udało się! W wyniku klasyfikacji końcoworocznej klasa 
IC LO ze średnią 4,56 została najlepszą klasą w liceum (choć nie udało nam się 
uzyskać największej ilości czerwonych pasków). Za ten sukces pragnę serdecznie 
podziękować nauczycielom poszczególnych przedmiotów, którzy odpowiednio 
motywowali, dyscyplinowali oraz rozpalali w uczniach mojej klasy chęć doskona-
lenia własnych umiejętności oraz przezwyciężania indywidualnych ograniczeń.

Pierwszy rok pracy wychowawczej odsłonił przede mną nowe aspekty 
pracy nauczyciela, który odpowiada nie tylko za rozwój intelektualny, ale jest 
także powiernikiem duchowym, dzierżycielem losu młodych ludzi pragnących 
odszukać dla siebie tę właściwą ścieżkę drogi życiowej, a nader wszystko musi 
starać się być dobrym słuchaczem, który nie pozostaje obojętny na argumenty 
swoich uczniów, ale który także nie daje się zwodzić na manowce za sprawą 
źle pojmowanej uległości.

Swoim uczniom dziękuję za postawę koleżeńskości, zrozumienia, ale nader 
wszystko prawdziwie dorosłe podejście do nieoczekiwanych wydarzeń życio-
wych, które czasem wcześniej niż ogólnie przyjęta norma decydują o naszym 
człowieczeństwie i dojrzałości emocjonalnej w obliczu dynamiki życia. Niechaj 
ich czynom przyświeca następująca myśl: „Dobroć jest cichym czynieniem tego, 
o czym inni mówią głośno”. 

Kamila Kurdubska

Przyjemność z pracy z najmłodszymi...

Pierwszy rok pracy w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza 
minął mi jak sekunda na zegarze. Początek nie był łatwy, jednak szyb-

ko zaaklimatyzowałam się w świecie technologii, jakim jest Długosz. Miałam 
przyjemność uczyć zarówno najmłodszych długoszaków, jak i tych prawie 
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najstarszych. W szkole podstawowej pierwszaki przez cały rok na zajęciach 
komputerowych korzystały z iPadów. Zajęć tych z radością wyczekiwały i smu-
ciły się, kiedy przepadały, mimo że były to dni wolne od szkoły.

Uczyłam również matematyki w klasach: 4 SP, Ic, Id, Ie gimnazjum oraz IB 
LO. Swoim uczniom zawsze służyłam pomocą, a nawet najdrobniejsze sukcesy 
sprawiały mi satysfakcję. W mojej pracy starałam się rozbudzać w uczniach 
zapał i chęć do własnego rozwoju. 

W minionym roku w szkole podstawowej prowadziłam dodatkowe zajęcia 
matematyczne oraz zajęcia origami. Uczniom bardzo spodobało się origami 
modułowe, mimo wykonywania kilkuset takich samych elementów. W każdej 
wolnej chwili składali „moduł chiński”, a po wielu godzinach pracy wszystkich 
pierwszaków i czwartoklasistów powstał przepiękny olbrzymi łabędź. Dziękuję 
dzieciom za pracowitość i kreatywność! W przyszłym roku powstaną następne 
modułowe prace.

W trakcie całego roku szkolnego pomagałam w przygotowaniu uroczystości 
obchodzonych przez najmłodszych długoszaków. Uwieczniałam je również na 
zdjęciach.

Doświadczenia, które zdobyłam w tym roku szkolnym na pewno będą 
owocowały w mojej dalszej pracy. Z nadzieją patrzę na przyszły rok szkolny...

Rafał Kurzępa

krocząc po odległych szlakach

Mijający rok szkolny rozpoczął się dla mnie bardzo miłą wiadomością, 
okazało się bowiem, że po kilkuletniej przerwie dane mi będzie po-

wrócić do starożytności i uczyć języka łacińskiego w gimnazjum Zespołu Szkół 
Katolickich. Nie lada wyzwanie stanęło przede mną zarówno pod względem 
metodycznym, jak i programowym. Język łaciński jest językiem martwym, 
więc metodologia nauczania nowożytnego języka obcego nie jest łatwa do 
zaadoptowania dla potrzeb łaciny, bowiem bardzo często bliżej jej jest do 
historii czy wiedzy o kulturze niż do języka obcego. Nie chcąc zniechęcić 
gimnazjalistów do koniugacji i deklinacji, postanowiłem więc skupić się na 
kulturze i cywilizacji starożytnych Greków i Rzymian. Z programowego punktu 
widzenia nie było ku temu przeszkód, bowiem nauczanie języka łacińskiego 
w gimnazjum zawsze opiera się na autorskim programie nauczania. Zatem 
w mijającym roku moi gimnazjaliści poznali podstawowe modlitwy w języku 

łacińskim, fragmenty „Iliady” Homera uzupełnione mitem trojańskim, a także 
wybór najbardziej znanych, a zarazem najmądrzejszych sentencji łacińskich. 
Gramatykę ograniczyłem do pierwszej i drugiej deklinacji oraz trzech czasów 
(indicativus preasentis activi, indicativus imperfecti activi oraz indicativus futu-
ri I) opierających się na temacie preasentis. Natomiast na zakończenie roku 
omówiliśmy wspólnie dwa dramaty Sofoklesa Antygonę oraz Króla Edypa ze 
względu na ich ważność względem literatury światowej.

Doskonałym uzupełnieniem do lekcji języka łacińskiego były comiesięczne 
wyjazdy do Torunia na wykłady dotyczące starożytności organizowane w ramach 
„Ligi starożytniczej” powołanej do życia w celu działalności popularno-nauko-
wej oraz wychowawczej w zakresie antyku grecko-rzymskiego. Celem ligi jest 
propagowanie i promowanie kultury antycznej, fascynowanie kulturą i cywili-
zacją starożytnych Greków i Rzymian, rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań 
historią świata śródziemnomorskiego oraz uświadamianie młodzieży ze szkół 
ponadpodstawowych wartości wypracowanych przez wspólną nam wszystkim 
tradycję europejską. Atrakcyjna tematyka wykładów Ligi Starożytniczej z roku 
na rok przysparza jej coraz więcej uczestników. Uczniowie ochoczo przeznaczają 
wolne soboty na wyjazd do Torunia, by posłuchać wciągających historii oraz 
interesujących faktów przedstawianych przez naukowców a zarazem pasjonatów 
starożytnej Grecji i Rzymu. Najważniejszy jest zaś fakt, że Liga Starożytnicza 
uzmysławia uczniom wartość antycznego pochodzenia fundamentów, na których 
zbudowana została kultura i cywilizacja współczesnej Europy oraz, że w imię 
postępu nie możemy tych fundamentów zniszczyć.

Rok szkolny 2013/2014 zakończył się równie dobrze jak zaczął. W dniach 
12–18 czerwca wraz z biurem podróży TravelPoint z Włocławka udało nam się 
zorganizować siedmiodniową wycieczkę do trzech stolic europejskich: Londynu, 
Paryża oraz Amsterdamu. W Londynie sprawdzaliśmy godzinę na Big Benie. 
Podziwialiśmy „Słoneczniki” Van Goga w National Gallery. Badaliśmy mumie 
egipskie w British Museum. Baliśmy się dinozaurów w Muzeum Historii Natu-
ralnej. Robiliśmy kółko na London Eye. Podglądaliśmy królową w Buckingham 
Palace. Przechadzaliśmy się obok szekspirowskiego teatru Globe, muzeum sztuki 
współczesnej Tate Modern, zwodzonego mostu London Bridge oraz byłego zamku 
królewskiego i więzienia Tower of London. Natomiast zwiedzając Królewskie 
Obserwatorium w Greenwich, uczestnicy wycieczki mieli niepowtarzalną okazję, 
by stanąć jednocześnie na obu półkulach naszej planety. Na koniec zrobiliśmy 
zakupy w Primarku oraz na Oxford Street. Wracając z Londynu, wstąpiliśmy 
na kilka godzin do Canterbury, siedziby prymasa Anglii, gdzie zobaczyliśmy 
gotycką katedrę Christ Church Gate. Kolejną czekającą na nas stolicą był Paryż. 
Na Placu Zgody (Place de la Concorde), tam gdzie kiedyś stała gilotyna, na 
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której stracono Ludwika XVI, a następnie Robespierre’a, obecnie znajduje się 
egipski obelisk ze świątyni w Luksorze. W Luwrze naszym oczom między innymi 
ukazała się Mona Lisa, Venus z Milo oraz kodeks Hammurabiego. Powędrowa-
liśmy również na Wyspę la Cite – najstarszą część miasta z katedrą Notre Dame 
i Pałacem Sprawiedliwości, następnie metrem do Dzielnicy Łacińskiej z dwoma 
sławnymi uczelniami Sorboną i Collège de France, by w końcu w godzinach 
wieczornych przybyć pod wieżę Eiffla. Ostatnim punktem zwiedzania był 
nocny przejazd ulicami Paryża. Trzecią europejską stolicą na naszej trasie był 
Amsterdam, nazywany Wenecją Północy. Sieć niezliczonych kanałów, uliczek 
i tras rowerowych tworzyły wyjątkowy i niezapomniany widok. Rejs otwartym 
statkiem wycieczkowym pokazał nam Amsterdam z zupełnie innej perspektywy. 
Wizyta w Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds pozwoliła nam stanąć 
oko w oko ze znanymi postaciami zarówno z przeszłości, jak i współczesności. 
Na koniec zobaczyliśmy niesamowitą rzeźbę imitującą scenę na obrazie „Straż 
nocna” Rembrandta. Po siedmiu dniach od opuszczenia Włocławka wróciliśmy 
do domu pełni wrażeń, które będą ożywiać nasze wspomnienia przez długie lata.

Sławomira Lewandowska

warto czytać
Książki są bramą, przez którą wychodzisz [...]. 

Dzięki nim uczysz się, mądrzejesz, podróżujesz, marzysz, 
wyobrażasz sobie, przeżywasz losy innych, swoje życie mnożysz razy tysiąc. 

Ciekawe, czy ktoś da ci więcej za tak niewiele. 
Pomagają też odpędzić różne złe rzeczy – samotność, upiory i tym podobne... 

Czasem się zastanawiam, jak możecie znieść to wszystko wy, które nie czytacie.

Arturo Pérez-Reverte 

Czytelnictwo w Polsce jest na najniższym poziomie w Europie. Obecnie 62% 
społeczeństwa nie czyta. Być może jest to przyczyna kryzysu zachowań 

społecznych, fatalnej sytuacji gospodarczej czy obniżenia poziomu kultury. Być 
może... Na pewno jednak jest przyczyną obniżenia wyników szkolnych egzami-
nów i tu, jako bibliotekarz, zawsze będę stać na stanowisku, że wysoki poziom 
czytelnictwa przekłada się na dobre wyniki na egzaminach szkolnych, potem na 
studiach, w końcu w pracy zawodowej, a biblioteki spełniają nieocenioną rolę 
w edukacji młodzieży. Cóż daje czytanie książek prócz wspomnianych w cyta-

cie korzyści? Przede wszystkim rozwija wyobraźnię niezbędną do twórczego 
myślenia, a przecież nasi uczniowie mają tak wielkie aspiracje – pragną zostać 
lekarzami, prawnikami, architektami. Bez wyobraźni nie postawią diagnozy, nie 
stworzą linii obrony jako adwokaci, nie zbudują mostu. Cóż z tego, że wyuczą się 
na pamięć regułek, których nie będą w stanie wykorzystać w praktyce. Czytanie 
książek to też utrwalanie zasad ortograficznych i gramatycznych. Niestety, coraz 
trudniej jest młodym ludziom zrozumieć czytany tekst bądź skonstruować dłuż-
szą wypowiedź ustną czy pisemną. Jeśli z domu lub ze szkoły nie wyniesiemy 
radości czytania, to potem nie będzie nam go brakowało. Dlatego tak ważne są 
lekcje biblioteczne czy czytelnicze. To mogą być po prostu zajęcia, na których 
każdy bierze książkę i czyta, nic więcej. Już samo pokazanie, że czytanie jest 
przyjemnością, jak wyjazd na wakacje czy gra w piłkę, byłoby sukcesem. Dlatego 
z niepokojem obserwuję wszelkie zakusy na szkolne biblioteki, począwszy od 
redukcji etatów, poprzez ograniczenia zakupów książek, które pokazują jak mała 
jest świadomość korzyści płynących z czytania u decydentów.

W tym roku miałam znowu niezwykłą przyjemność tworzyć wielkie dzieła 
(oczywiście na miarę szkoły) z prymusami, których wszechstronne zdolności, 
wiem to na pewno, są wynikiem, między innymi, wczesnego i z każdym rokiem 
nasilającego się ich czytelnictwa. Owocem intensywnej, a jednocześnie przy-
jemnej pracy, było zaprezentowanie społeczności szkolnej inscenizacji Antygony 
według Sofoklesa – z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 
(18 października 2013 r.). Przedstawienie Antygony powtórzone zostało w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej im. Z. Arentowicza dnia 14 marca 2014 r. 
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Antygona w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Na pierwszym planie od lewej stoją: Kinga Porębska 
i Magda Stachowska. Za nimi od lewej: Szymon 
Sikorski, Michał Rzepka, Adam Jaworski, Jakub 
Piotrowski, Witold Słomkowski, Jeremi Lewandowski, 
Kamil Poniatowski (siedzi) oraz Wiktoria Nowowiejska

Kinga Porębska w monologu Antygony podczas Drzwi 
Otwartych w bibliotece. Na fortepianie akompaniuje 
Marcel Maniewski
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Oprócz czynności składających się na ten spektakularny sukces biblioteka 
szkolna mozolnie działała wg ustalonego planu. Na początku roku szkolnego 
założone zostały elektroniczne karty nowym czytelnikom i dokonano promocji 
pozostałych uczniów w systemie MOL.

Wprowadzono uczniów klas pierwszych w zasady korzystania z biblioteki, 
zapoznano z jej dorobkiem podczas bibliotecznych lekcji wprowadzających.

Gromadzono odpowiednie w danym typie szkoły książki i materiały biblio-
teczne. W roku szk. 2013/2014 przybyło 308 woluminów z czego 28 zakupiono, 
a 280 pochodzi z darowizn.

Inspirowano uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych poprzez:
1) propagowanie czytelnictwa w bezpośrednich kontaktach z uczniami bądź 

poprzez biblioteczną stronę internetową (artykuły, recenzje);
2) zorganizowanie koncertu „Kto dziś upomni się o Pamięć?” zespołu FOR-

TECA, grającego patriotycznego rocka w celu przybliżenia poezji wojennej 
(8 listopada 2013 r.);

3) przybliżenie postaci Witolda Pileckiego – pokaz filmu „Ucieczka z piekła”, 
ukazującego wędrówkę muzyków Zespołu śladami ucieczki Witolda Pilec-
kiego z Auschwitz. Obrazom towarzyszyła muzyka Fortecy;

4) urozmaicone lekcje biblioteczne prowadzone na doraźnych zastępstwach np.: 
– pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych zgodnie z kalendarzem rocz-

nic historycznych (wrzesień – „Lotna”; marzec – „Żołnierze Wyklęci” itp.)
– pokaz prezentacji na wybrane tematy (np. Jak się uczyć?, Budowa książki 

popularnonaukowej, Bibliografia, Historia Biblii itp.)
– głośne czytanie interesujących książek (Kwiatki Jana Pawła II, książki 

A. Szklarskiego, W. Cejrowskiego itp.) 
Odbyło się 29 lekcji zastępczych, które były wykorzystane jako lekcje 

biblioteczne o książce, z książką bądź z filmem o tematyce historycznej lub 
związanej z kalendarzem. Trzy razy w tygodniu miały miejsce okienka gru-
py uczniów kl. IIB LO, podczas których uczniowie indywidualnie pracowali 
z książką. Zajęcia te zaowocowały pomocą koleżeńską w nauce oraz nawykami 
odpowiedniego zachowania się w czytelni.

Wspierano uczniów w samokształceniu i umiejętnym wykorzystaniu mediów 
jako narzędzi pracy intelektualnej.
1) tworzenie opisu i korzystanie ze spisu bibliograficznego książki – praca 

z maturzystami przy tworzeniu prezentacji maturalnych z j. polskiego;
2) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów w doborze lektury;
3) udostępnianie komputerów, w tym iPadów. 

Wspomagano i podnoszono rangę celów edukacyjnych szkoły poprzez:
1) prezentację biblioteki podczas Drzwi Otwartych;

2) pomoc w przeprowadzeniu konkursów szkolnych;
3) pracę w komisjach nadzorujących przebieg próbnych i właściwych egza-

minów gimnazjalnych i maturalnych;
4) zapewnienie tekstów liturgicznych uczniom klas pełniących dyżur w kaplicy;
5) udostępnianie szkolnych iPadów nauczycielom – 154 wypożyczenia + 1 

raz w tygodniu do SP (dbałość o ich naładowanie);
6) prowadzenie podstrony biblioteki: nowości, wydarzenia;
7) prowadzenie Księgi Gości;
8) nadzór pedagogiczny w szkole;
9) i inne zadania doraźne.

W tym roku szkolnym zanotowano 2705 odwiedzin w wypożyczalni, 2205 
wypożyczeń, co daje średnią wypożyczeń dziennie 13 książek. W czytelni go-
ściło 3288 czytelników.

Najlepsi czytelnicy: Ziółkowska Anna, LO IIIC – 27 książek; Rogalska Zofia, 
GIM IIb – 25 książek; Mordzak Elżbieta, LO IIIC – 22 książki; Rojewski Mate-
usz, LO IIIC – 22 książki; Słowińska Joanna, LO IIIC – 22 książki; Ormińska 
Aleksandra, LO IIIAB – 22 książki.

Był to kolejny pracowity, pełen wrażeń rok, który zakończyłam podziękowa-
niem Panu Bogu za pośrednictwem Jasnogórskiej Pani podczas 77. Pielgrzymki 
Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę.

Aleksandra Madajczyk

o skuteczności oddziaływania wychowawczego
Sprawozdanie pedagoga szkolnego

„Rzeką życia, samym jej środkiem płyną łodzie, a w nich znajdują się 
wychowawcy i wychowankowie. I jedni, i drudzy są niesieni przez 

nurt rzeki, pokonują jej wezbrane nieraz wody, lecz czynią to na różnych 
zasadach. Wychowawcy są nie tylko bardziej doświadczeni, ale i obarczeni 
odpowiedzialnością za nowicjuszy życiowych dróg. Zadanie, jakie przed nimi 
wszystkimi stoi, jest w zasadzie proste-trzeba dopłynąć do brzegu. Z tym jednak 
założeniem, że następnym razem wychowankowie podejmą ten rejs samotnie. 
Co musi wiedzieć wychowawca, by przygotować młodych ludzi do samodziel-
nego życia? Rejsu, w którym rolę rzeki przejmuje świat życia codziennego” 
(K. Ablewicz, Miejsce badań fenomenologicznych).
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To niezwykle obrazowe przedstawienie, jak ważną rolę w życiu uczniów 
odgrywa wychowawca, osoba nauczyciela, pedagoga. Wszyscy w szkole jesteśmy 
tymi, którzy ponoszą odpowiedzialność za „przygotowanie do rejsu”. Koniec 
roku to dopłynięcie do brzegu, zakończenie edukacji kolejnych roczników mło-
dych ludzi, którzy wyruszają w swoje wielkie życiowe rejsy. Stąd nieustannie 
pojawia się owa refleksja, jak najlepiej przygotować naszych wychowanków 
do życia. Świat się zmienia i szkoła się zmienia – bo zmieniają się uczniowie. 
Dziś istotne, jak nigdy dotąd, jest bycie z uczniami, pokazywanie im świata 
wartości, uczenie na nowo właściwych relacji z innymi. 

Wybitny współczesny pedagog Zbigniew Kwieciński wskazuje potrzebę 
istnienia następujących uzdolnień i umiejętności nauczycieli: wiary nauczy-
ciela w zdolności rozwiązywania problemów, wytrwałości, kontrolowania 
swej impulsywności, otwartości na pomysły innych, współdziałania w roz-
wiązywaniu problemów, umiejętności słuchania, współodczuwania, tolerancji 
niejednoznaczności i złożoności, podchodzenia do problemów z różnych 
perspektyw, otwartości na inne rozwiązania i dowody, umiejętności plano-
wania, obserwowania i oceniania innych i siebie, zdolności przenoszenia 
pomysłów z jednej sytuacji na drugą, rozwagi i odwagi myślenia powiąza-
nych z otwartością i odpowiedzialnością wobec innych osób. Taki powinien 
być współczesny nauczyciel. Właśnie te predyspozycje dają mu szansę bycia 
przekonującym, autentycznym, sprawiedliwym. Bardzo ważnym czynni-
kiem pracy każdego nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego jest 
takt pedagogiczny decydujący o elementarnym powodzeniu wszelkich 
działań pedagogicznych. Wyraża się on w internalizacji takich cech, jak: 
wrażliwość, zrozumienie innego, roztropność, rozsądek, rozwaga, dobroć, 
przyjaźń, serdeczność. Nauczyciel musi sobie poradzić w sytuacji konfliktu, 
oporu ucznia, a nawet braku akceptacji jego osoby zarówno przez uczniów, 
jak i ich rodziców. 

W naszej szkole skupiamy się na indywidualnym podejściu do każdego 
ucznia, uwrażliwiamy siebie wzajemnie, ale także rodziców, by dzieciom 
i młodzieży poświęcać czas, odnosić się do nich z szacunkiem. Budujemy więź, 
umacniamy dobre relacje. Taką ciekawą formą budowania dobrych relacji 
z rodzicami są comiesięczne spotkania – tzw. Środy u Długosza. Wspólnie 
przeżywamy świata, dzielimy się opłatkiem, uczestniczymy w nabożeństwach. 
Elektroniczny dziennik i bieżące informacje wysyłane do rodziców zapewniają 
należyty kontakt i wiedzę o uczniach. Rozpoznajemy uzdolnienia i pasje naszych 
wychowanków, oferujemy im szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. 

W swojej pracy pedagoga, jak co roku, zwracałam uwagę na działania, 
w których priorytetem staje się:

a) stawianie osoby ucznia w centrum pracy wychowawczej, uwzględnianie jego 
potrzeb i oczekiwań oraz poznanie trudności, z jakimi zmaga się w naszej 
szkole;

b) realizowanie programu wychowawczego szkoły oraz programu profilak-
tycznego;

c) współdziałanie z rodzicami uczniów (monitorowanie nieobecności uczniów, 
bieżąca informacja na temat problemów i postępów uczniów przekazywana 
w atmosferze życzliwości i autentycznej troski o dobro ucznia);

d) budowanie dobrych relacji społecznych (odpowiednie przepisy wewnętrz-
ne: statut ZSK, przedmiotowe systemy oceniania, regulaminy itp. są znane 
przez uczniów i rodziców);

e) modelowanie i korygowanie różnych zachowań destrukcyjnych, spokojne 
„chłodzenie” negatywnych emocji, wrażliwe wyjaśnianie różnych kon-
fliktów i nieporozumień, natychmiastowe wsparcie pedagogiczne, pomoc 
w porozumieniu;

f) budowanie relacji wzajemnego zaufania, aktywne wspomaganie uczniów 
w ich rozwoju, respektowanie wzajemnego szacunku;

g) działania zorientowane na rozwój osobowy każdego ucznia, bycie strażni-
kiem przestrzegania zasad osobowego traktowania w relacjach z rodzicami, 
uczniami i nauczycielami;

h) umacnianie autorytetu rodziców, nauczycieli, szukanie jak najlepszych 
sposobów dialogu i współpracy;

i) pielęgnowanie w sobie wrażliwości i gotowości do ustawicznej pomocy 
i działania zgodnego ze swoim sumieniem i wiedzą pedagogiczną (nie-
uleganie sugestiom spłycenia problemu, minimalizowania zagrożeń i ich 
bagatelizowania);

k) doskonalenie warsztatu pracy z uczniami (praca indywidualna, techniki 
warsztatowe – metody aktywizujące, nauka konstruktywnego prowadzenia 
dialogu w sytuacji konfliktowej, komunikaty bezpośrednie, wzmacnianie 
pozytywnych relacji w zespołach klasowych, zapobieganie sytuacji presji 
grupy – izolacji w grupie).
Wśród aktywności pedagoga sporą część zajmują rozmowy z ucznia-

mi. W tym roku szkolnym licealiści, za których byłam w sposób szczególny 
odpowiedzialna, przychodzili do mnie najczęściej w związku z następującymi 
problemami:
a) złe relacje z nauczycielami różnych przedmiotów;
b) kłopoty domowe;
c) złe relacje w grupie klasowej: obojętność, niekonsekwencja, izolacja;
d) stany lękowe, depresja – nadmierne zabieganie o postępy w nauce;
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e) zagadnienia związane z autoedukacją i autodydaktyką;
f) kryzys wartości, trudności z wyborem kierunku dalszego kształcenia;
g) skłonność do generalizacji różnych niepowodzeń – tzw. pechowcy, osobo-

wości o potencjale dysfunkcyjnym;
h) konfliktowość i różne postacie dysharmonii psychofizycznej (pewien in-

fantylizm, niska samoocena, zahamowania, nadpobudliwość);
i) sytuacje kryzysowe (specyficzne trudności w uczeniu się, i traumatyczne 

(różne sytuacje szkolne i domowe).
Podobne kwestie wychowawcze pomagałam rozwiązywać także gimnazja-

listom, którzy trafiali do mnie na dyżur.
Dodatkową moją aktywnością była pomoc przy zorganizowaniu tegorocznej 

matury: zbierałam od uczniów maturalne deklaracje, pomagałam, gdy poja-
wiały się szczegółowe pytania. Przygotowałam dane dotyczące zdawanych 
przedmiotów do przesłania do OKE w Gdańsku. Przez cały czas sprawdzałam 
poprawność uzupełnionej dokumentacji. W czasie trwania matur przewodni-
czyłam trzem zespołom, pracowałam jako członek w kolejnych trzech.

Zawsze podejmuję działania, by uczeń:
a) został zrozumiany, gdy czuje brak zrozumienia, samotność i ma poczucie 

odrzucenia;
b) uzyskał pomoc w skomplikowanych często sprawach rodzinnych lub ma-

terialnych;
c) znalazł możliwe sposoby rozwiązania niełatwych spraw, nie został przy-

tłoczony problemami, wiedział, że może liczyć na pomoc;
d) dowiedział się, że mimo kłopotów i niepowodzeń szkolnych jest wyjątko-

wym, ważnym i niepowtarzalnym człowiekiem;
e) mógł swobodnie porozmawiać o swoich problemach;
f) potrafił wykreślić ze swojego słownika słowo „nuda” i podjął budowanie 

swojej osobowości również poprzez ciekawe zainteresowania w wolnym 
czasie;

g) umiał odpowiedzialnie realizować swoje pomysły i wiedział, jak pomagać 
innym;

h) nie bał się szukać rozwiązań w sprawach, z którymi nie radzi sobie sam;
i) miał odwagę żyć własnym życiem i nie ulegać wpływom oraz nie zgadzać 

się na rzeczy, które uważa za złe, nieodpowiednie dla siebie (zachowania 
asertywne).
Cieszę się z zaufania młodzieży, doceniam współpracę z rodzicami i na-

uczycielami. Mam poczucie, że wiele spraw udało się nam wspólnie rozwiązać, 
w wielu kłopotach zaradzić. Zadaniem naszej szkoły jest, by uczniowie czuli 
się w niej dobrze, by ją lubili. 

Wszystkie moje działania skupiają się w obszarach, takich jak:
a) zadania ogólnorozwojowe;
b) profilaktyka wychowawcza;
c) pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne, wyprawka, stypendia 

„Zdolni na start”);
d) współpraca z różnymi instytucjami współpracującymi ze szkołą (Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Cen-
trum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, Sąd Rodziny, Komenda 
Miejska Policji, Straż Miejska, Urząd Miasta Włocławka).
Nieustannie doskonalę swój warsztat pracy w roku szkolnym 2013/2014 

systematycznie uczestniczyłam w szkoleniach i warsztatach dla pedagogów 
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Oto tematy szkoleń:
a) Problem uzależnień wśród młodzieży;
b) Motywowanie uczniów do nauki;
c) Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży;
d) Przemoc seksualna wobec dzieci;
e) Zespół stresu pourazowego i zespół ostrego stresu;
f) Zachowania samobójcze i samookaleczenia u dzieci i młodzieży.

W ramach współpracy z instytucjami współpracującymi ze szkołą do moich 
inicjatyw należą:
a) Współpraca z Komendą Miejską Policji we Włocławku:

– „Bezpieczny nastolatek – jak uniknąć zagrożeń” – zajęcia dla uczniów 
klas I liceum.

– Przygotowanie scenariusza spektaklu profilaktycznego pt. „Na zakręcie 
życia” oraz udział w konkursie na komiks „Stop przemocy, agresji i uza-
leżnieniom”.

b) Współpraca ze Strażą Miejską we 
Włocławku:
– „Bezpieczne wakacje” – prelekcje 

dla wszystkich klas liceum.
c) Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia:

– „Jak palenie papierosów wpływa 
na organizm młodego człowie-
ka?” – spotkanie profilaktyczne 
z lekarzem chorób wewnętrz-
nych w ramach obchodów Świa-
towego Dnia Rzucania Palenia. 

d) Współpraca z innymi instytucjami 
profilaktycznymi:
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– „Zasady zdrowego żywienia” – spotkanie z dietetyczką z Centrum Diete-
tycznego Naturhouse we Włocławku.

e) Współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we 
Włocławku:
– udział w seminarium „Przeciwdziałanie uzależnieniom jako wyzwanie 

dla placówek oświatowych” – prowadzący p. Robert Rejnik, specjalista 
psychoterapii uzależnień, ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia;

– przedsięwzięcia związane ze Światowym Dniem bez Papierosa;
– akcja ulotkowa.

f) Współpraca z Urzędem Miasta Włocławka:
– Wydziałem Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej: zajęcia warsztatowe 

z zakresu profilaktyki nt. „Poznaj siebie – lepiej sobie radzę”:
– udział w szkoleniu: „Procedura Niebieskiej Karty– nieletni jako ofiara/

sprawca przemocy – aspekty współpracy pedagogów z instytucjami 
i służbami”. 

– Wydziałem Edukacji: pomoc w organizacji Rządowego Programu Pomocy 
Uczniom – Wyprawka Szkolna 2013 (klasy II liceum), stypendia socjalne.

g) Współpraca z Urzędem Marszałkowskim:
– przygotowanie informacji o stypendiach „Zdolni na start” (wśród sty-

pendystów są uczniowie LO w ZSK).
f) Współpraca z Sądem Rejonowym Wydziałem III rodzinnym i nieletnich:

– złożenie 2 wniosków o zbadanie sytuacji rodzinnej uczniów,

– przygotowanie opinii o uczniach na wniosek sądu,
– współpraca z kuratorami sądowymi.
Przez cały rok systematycznie współpracowałam z Poradnią Psychologicz-

no-Pedagogiczną we Włocławku. Na moje zaproszenie zrealizowane zostały 
m.in. zajęcia:
a) warsztaty profilaktyczne pt. „Przemoc w Internecie. Uzależnienia od kom-

putera i Internetu”;
b) warsztaty z orientacji zawodowej dla klas II LO pt. „Warsztaty wspomagające 

świadomy wybór zawodu”;
c) „Stres przed egzaminem maturalnym – trening radzenia sobie z negatyw-

nymi emocjami dla maturzystów”.
Podsumowaniem mojej rocznej pracy był udział w 77. Ogólnopolskiej Piel-

grzymce Nauczycieli na Jasnej Górze, której tegoroczne hasło brzmiało: „Moc 
nawrócenia”. Był to moment duchowej refleksji, skupienia, spojrzenia wstecz... 
I z pewnością czas podziękowania za ten rok za pomoc w rozwiązaniu wielu 
szkolnych problemów moich uczniów.

Przygotowanie młodego człowieka do pełnienia ról w życiu społecznym jest 
trudne, ale przynosi wiele satysfakcji. Mam nadzieję, że nasi wychowankowie 
wszystkie swoje życiowe rejsy zakończą sukcesem i dopłyną do wyznaczonych 
portów.

Jolanta Nowak

rok nacechowany doświadczeniami...
Być nauczycielem we właściwym sensie... 

to znaczy być uczniem.

S. Kierkegaard

W roku szkolnym 2013/2014 miałam przyjemność pracować z klasami 
IIa, IIb, IIc, IId i IIe gimnazjum – ucząc historii, z kl. Ie gimnazjum 

– ucząc historii i WOS-u, oraz z kl. 4 SP, jako nauczyciel przedmiotu historia 
i społeczeństwo. Kontynuowałam także prowadzenie zajęć w ramach gimna-
zjalnego historycznego koła zainteresowań.

Mijający rok szkolny był dla mnie nacechowany doświadczeniami, z których 
dwa uznaję za szczególnie istotne dla własnego rozwoju jako nauczyciela. Jedno 
z nich wiązało się z nowym etapem funkcjonowania całego Długosza – czyli 
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pierwszym rokiem istnienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół 
Katolickich. Towarzyszyłam czwartoklasistom w zapoznawaniu się z nowym 
dla nich przedmiotem i odkrywaniu, czym jest historia. Uczestniczyłam wraz 
z nimi – podobnie jak całe grono pedagogiczne – we współtworzeniu od pod-
staw szkolnej społeczności, a trudności, jakie zazwyczaj towarzyszą takiemu 
procesowi, były rekompensowane radością z odkrywania przez uczniów kl. 4 
nowych dla nich obszarów wiedzy. Obserwowałam autentyczne i żywe zainte-
resowanie nieco jeszcze bajkową dla nich przeszłością, stopniowe odkrywanie 
jej związków z teraźniejszością, historią własnej rodziny i naszego miasta. 
W drugim semestrze prowadziłam także zajęcia dodatkowe, w czasie których 
moi uczniowie mieli możliwość rozwoju swoich zainteresowań, poszerzenia 
wiedzy, zadawania pytań i niejednokrotnie samodzielnego poszukiwania na 
nie odpowiedzi w atlasie historycznym i opracowaniach historycznych. Zaję-
cia te były tym bardziej cenne, że uzupełniały, ograniczony do przewidzianej 
podstawą programową jednej godziny tygodniowo, czas na zapoznawanie 
się z dziejami. Po kilku miesiącach nauki zaczęły zarysowywać się konkretne 
zainteresowania poszczególnych uczestników, czego efektem był sukces Julii 
Czajki w skierowanym do szkół podstawowych i gimnazjów konkursie „List 
Małego Powstańca”. Julka jako jedyna ze startujących w konkursie Długosza-
ków uzyskała wyróżnienie i została nagrodzona dyplomem oraz atrakcyjną 
pozycją książkową.

Drugim, istotnym dla mnie doświadczeniem, było podjęcie obowiązków 
wychowawcy kl. Ie gimnazjum i wspieranie moich uczniów w stawianiu 
pierwszych kroków w nowej szkole. Moja klasa liczy 26 osób, w tym dwanaście 
dziewcząt i czternastu chłopców. To bardzo sympatyczna grupa, charakteryzu-
jąca się różnorodnością zainteresowań i bogactwem osobowości. Od pierwszych 
dni naszego wspólnego bycia podjęliśmy trud integracji i na zakończenie roku 
szkolnego mogliśmy stwierdzić, że Ie stanowi już dość zwarty zespół. Młodzież 
uczyła się odpowiedzialności nie tylko za własne postępowanie, ale i za klasę 
jako małą społeczność. Okazji ku temu nie brakowało, a weryfikacji sprzyjało 
podejmowanie wspólnych incjatyw i obowiązków, wśród których szczególne 
miejsce zajmowało przygotowywanie comiesięcznych dyżurów liturgicznych.

W ciągu całego roku szkolnego braliśmy udział w wydarzeniach związa-
nych z funkcjonowaniem naszej szkoły: XII Dniach Kultury Chrześcijańskiej, 
procesji Wszystkich Świętych, rekolekcjach, Orszaku Trzech Króli i procesji 
ulicami Włocławka w uroczystość Bożego Ciała, wyborach do Młodzieżowej 
Rady Miasta, wyborach do Samorządu Uczniowskiego, Drzwiach Otwartych 
w Długoszu, apelach, akademiach i programach słowno-muzycznych, spotka-
niach profilaktycznych i dotyczących bezpieczeństwa w szkole oraz poza nią. 

Wspólnie świętowaliśmy Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet i Dzień Dziecka. Klasa 
uczestniczyła we wspólnych wyjściach do kina oraz wycieczkach do Biskupina 
i do Gniezna. Stosunkowo duża, bo szesnastoosobowa grupa uczniów, od-
wiedziła w ramach wycieczki szkolnej Londyn, Paryż i Amsterdam. Mieliśmy 
również swoją reprezentację na uroczystościach kanonizacji papieża Jana Pawła 
II. Kilkuosobowa grupa uczniów kl. Ie systematycznie brała udział w płockich 
Wieczorach Chwały.

Moi wychowankowie startowali w szeregu konkursów, w tym przedmio-
towych: z historii, biologii i matematyki, a także w konkursach literackich – 
w tym o randze międzynarodowej. Rozwijali swoje zainteresowania i zdolności, 
godnie reprezentowali szkołę w Mistrzostwach Włocławka w Piłce Koszykowej 
Chłopców Szkół Gimnazjalnych. Aktywnie angażowali się w incjatywy podej-
mowane przez szkolną świetlicę i koło Caritas. 

W ciągu drugiego semestru podniosła się średnia ocen klasy (z 4,14 w I se-
mestrze na 4,21 w klasyfikacji końcoworocznej), a na zakończenie roku szkol-
nego cieszyliśmy się dziewięcioma świadectwami z wyróżnieniem, przy czym 
dwie osoby uzyskały średnią powyżej 5,0.

Prowadząc lekcje historii w klasie pierwszej gimnazjum, korzystałam z pod-
ręcznika L. Trzcionkowskiego i L. Wojciechowskiego Starożytność, średniowie-
cze Wydawnictwa Szkolnego PWN, w klasie drugiej z jego kontynuacji Czasy 
nowożytne autorstwa J. Chachaja i J. Droba. W pracy z kl. 4 SP opierałam się 
na podręczniku B. Olszewskiej i W. Surdyk-Fertsch My i historia Wydawnic-
twa Szkolnego PWN. Prowadząc lekcje z wiedzy o społeczeństwie, korzysta-
łam z podręcznika tego samego wydawnictwa: M. Wesołowska-Starnawska, 
A. Pilipiuk, W. Starnawski Bliżej świata. Lekcje urozmaicałam samodzielnie 
przygotowywanymi prezentacjami multimedialnymi i testami przeprowadza-
nymi na iPadach. Korzystałam również z pomocy oferowanych przez różne 
wydawnictwa, z filmów oraz aplikacji mobilnych. 

Doskonaląc swój warsztat pracy, sięgałam do literatury fachowej i brałam 
udział w szkoleniach organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Peda-
gogiczną we Włocławku.

Szkoła katolicka ma niewątpliwie swoją specyfikę. Stanowi o niej fakt, że 
całemu procesowi dydaktycznemu i wychowawczemu, naciskowi na solidne 
i pełne wykształcenie, nieodzowne dla pełnej formacji młodego człowieka, 
towarzyszy skierowana do uczniów propozycja poznania i przyjęcia prawdy 
dotyczącej człowieka, jego natury i jego historii, widzianych w świetle wiary, 
w świetle Ewangelii. Niezależnie od odpowiedzi, jakiej młody człowiek udzieli 
na tę propozycję, nauczyciel jest zobowiązany do troski o własną formację 
religijną i do osiągania coraz pełniejszej dojrzałości wiary, autentyzmu więzi 
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z Bogiem. Ta świadomość towarzyszyła mi również w tym roku, przy czym nie 
brakowało momentów, które pozwalały mi dzielić doświadczenie obecności Boga 
z uczniami, nauczycielami i pracownikami naszej szkoły. Szczególne wśród nich 
miejsce zajęły dla mnie wydarzenia wieńczące rok szkolny: wspólny wyjazd na 
spotkanie Lednica 2000 oraz udział w Pielgrzymce Nauczycieli na Jasną Górę.

Aneta Pawłowska

rok nowych wyzwań... i sukcesów
Niczego, niczego na świecie nie można przyrównać 

do radości płynącej z pracy, która się toczy po naszej myśli.

Maria Dąbrowska

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 ma znaczenie wyjątkowe w moim 
sercu, bowiem żegnam się z moją klasą wychowawczą. Minęły trzy 

lata naszej wspólnej wędrówki w Długoszu. Moi uczniowie bardzo chętnie 
podejmowali wiele działań na rzecz szkoły i klasy, zawsze chętnie angażowali 
się w kolejne przedsięwzięcia. Kochani, mam nadzieję, że ten czas spędzony 
w gimnazjum Długosza będzie dobrym czasem zapisanym w Waszej pamięci 
– i z życzliwością będziecie wracać myślami do chwil spędzonych razem.

Korzystając z tej okazji, chcę Wam serdecznie podziękować za ten wspólnie 
spędzony czas, za życzliwość i szczerość. Dziękuję za Waszą obecność. 

Wiele satysfakcji daje mi praca z uczniem zdolnym. W tym roku laureatem 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii został uczeń klasy 

IIIa – Szymon Sikorski. Sukces tym większy, że jako jedyny gimnazjalista 
z publicznych szkół gimnazjalnych z Włocławka dotarł do finału i otrzymał ten 
zaszczytny tytuł. Chcę podkreślić, że tegoroczny konkurs był bardzo trudny, 
o czym świadczy fakt, że tylko 16% gimnazjalistów z całego województwa 
biorących udział w konkursie uzyskało tytuł laureata.

W kwietniu na terenie szkoły zorganizowane zostały Drzwi Otwarte, pod-
czas których nastąpiło podsumowanie projektu edukacyjnego pt. „Piękna nasza 
Ziemia cała” realizowanego w roku szkolnym 2013/2014. Bardzo dziękuję 
wszystkim uczniom biorącym udział w projekcie za włożony trud w przy-
gotowanie sali geograficznej i wystawy fotograficznej z naszych wspólnych 
szkolnych wycieczek.

W tym roku szkolnym ponownie pracowałam jako egzaminator egzaminu 
maturalnego z zakresu geografii i w maju sprawdzałam prace maturalne w Ko-
misji Egzaminacyjnej w Toruniu. Jestem zadowolona z wyniku tegorocznych 
matur z geografii w Długoszu, które okazały się lepsze od średniej krajowej. 

W bieżącym roku szkolnym byłam organizatorem i kierownikiem pię-
ciodniowej wycieczki w Beskid Śląski i na Słowację. Uczestnikami „Zielonej 
Szkoły” były klasy IIIb (moja klasa wychowawcza) i IIIc oraz pasjonaci gór-
skich wędrówek z IC i ubiegłoroczni laureaci z geografii. Chciałabym bardzo 
podziękować opiekunom: p. Annie Baranowskiej, p. Bożenie Sobierajskiej oraz 
p. Krzysztofowi Łodygowskiemu  za profesjonalną opiekę i stworzoną atmosferę 
podczas wycieczki, dzięki której nasza młodzież mogła przeżyć niezapomniane 
chwile. Cieszymy się wszyscy z tego niezwykłego czasu.

Pod koniec roku szkolnego ze swoją klasą wychowawczą IIIb i p. Anną 
Baranowską – nauczycielem wiedzy o społeczeństwie, uczestniczyliśmy 
24 czerwca 2014 roku w wycieczce do Urzędu Marszałkowskiego w Toru-
niu, na zaproszenie p. Sławomira Kopyścia – Radnego IV Kadencji Sejmiku 
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Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Główną część wizyty stanowiła lek-
cja samorządowa odbywająca się w sejmikowej sali sesyjnej im. Władysła-
wa Raczkiewicza. Pan Sławomir Kopyść przygotował ciekawą prezentację 
multimedialną, która umożliwiła pogłębienie wiedzy z zakresu działania 
samorządu terytorialnego na poziomie województwa. Uczestnicy spotkania 
dowiedzieli się między innymi, jak przebiegają wybory radnych, przewodni-
czącego i wiceprzewodniczących oraz jak zorganizowana jest praca sejmiku. 
Otrzymali informacje o organach władz samorządowych oraz o zadaniach 
komisji. Spotkanie zakończyło się bardzo miłym akcentem. Pan Sławomir 
Kopyść wszystkim uczestnikom spotkania przygotował upominki związane 
z promocją naszego województwa.

W roku szkolnym 2013/2014 podjęłam się dodatkowo aż trzech nowych, 
ale jakże ważnych, zadań na rzecz szkoły:

Podczas wakacji 2013 roku wykonałam mój pierwszy plan lekcji dla trzech 
placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Dłu-
gosza we Włocławku. Sukces tym większy, że wykonałam go samodzielnie, 
a do tej pory w naszej szkole nie było takiej sytuacji... i aż tak trudnego planu 
do wykonania. Był on bardzo skomplikowany w swojej formie, ponieważ po 
raz pierwszy pojawiły się m.in. rozszerzenia w liceum na nowych zasadach 
i nastąpiło od września otwarcie Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Woj-
ska Polskiego – a to tylko dwa z dziesięciu zaostrzeń, z którymi musiałam się 
uporać. Następnie przez cały rok szkolny 2013/2014 tworzyłam nowe plany: 
na zakończenie I semestru czy po odejściu maturzystów, więc tym bardziej 
jestem dumna, że sprostałam tak poważnemu zadaniu, jakie powierzyła mi 
dyrekcja szkoły, której dziękuję za zaufanie moim umiejętnościom.

Wykonałam wraz z p. Joanną Karwowską plan projektu edukacyjnego, 
w którym szkoła zaczęła uczestniczyć. Było to kolejne wyzwanie, które wcze-
śniej nie pojawiło się w Długoszu. Plan projektu dostosowałyśmy do planu 
lekcji, który wykonałam.

Szczególnym zadaniem było wykonanie mapy pt. „Polscy Misjonarze Na 
Świecie” dla Muzeum Diecezjalnego we Włocławku na prośbę Księdza Dyrektora 
dr. Jacka Kędzierskiego. To zadanie również wymagało nowych umiejętności. 
W tym wyjątkowo pracowitym roku nauczyłam się programu CorelDrawX6, 
w którym wykonałam mapę. 

To był trudny i pracowity rok, jednak pozwolił mi osiągnąć satysfakcję 
z pracy, w którą wkładam dużo serca i wysiłku.

Jadwiga Piasecka

lekcje informatyki

W roku szkolnym 2013/2014 uczyłam informatyki uczniów: klas pierw-
szych i drugich gimnazjum, klas pierwszych liceum w zakresie pod-

stawowym oraz nieliczną grupę uczniów klas drugich w zakresie rozszerzonym.
W związku z wprowadzoną do szkół ponadgimnazjalnych reformą, w tym 

roku szkolnym po raz pierwszy były prowadzone zajęcia z informatyki w zakresie 
rozszerzonym. Na zajęciach tych uczniowie, ucząc się programowania w języku 
C++ oraz poznając klasyczne algorytmy, korzystali z podręcznika wydawnictwa 
Helion: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. 
Zakres rozszerzony autorstwa Grażyny Zawadzkiej. W czerwcu przeprowadziłam 
dla nich próbną maturę z informatyki. Również po raz pierwszy w tym roku 
na zajęciach z algorytmiki w drugiej klasie gimnazjum uczniowie korzystali 
z programu Scratch. Jest to innowacyjne środowisko programistyczne, które 
w sposób atrakcyjny dla ucznia pozwala poznać podstawy programowania.

Jako koordynator Międzynarodowego Konkursu Informatycznego BÓBR 
zorganizowałam na terenie szkoły 12 listopada 2013 r. konkurs dla uczniów 
liceum, a następnego dnia dla uczniów naszego gimnazjum.

Podczas Drzwi Otwartych szkoły wraz z grupą uczniów pod hasłem „Tajne/
poufne – arkana kryptologii” proponowaliśmy szyfrowanie i deszyfrowanie 
z wykorzystaniem komputerów.

Przez cały rok zajmowałam się monitoringiem konkursów i olimpiad. Informa-
cje o sukcesach naszych uczniów umieszczałam na szkolnej stronie internetowej.

W ramach Projektu Edukacyjnego „Edukacja w Zespole Szkół Katolickich 
im. ks. Jana Długosza szansą na lepszą przyszłość” realizowanego dla naszych 
uczniów prowadzę zajęcia z ICT dla gimnazjalistów i licealistów.

Podnoszę swoje kwalifikacje poprzez samokształcenie, a także uczestnicząc 
w szkoleniach związanych głównie z metodyką nauczania informatyki i wyko-
rzystaniem nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela.

Brałam udział w:
— wewnątrzszkolnych szkoleniach dotyczących przeprowadzenia egzaminu 

gimnazjalnego i maturalnego;
— konferencji „Edukacja w cyfrowym wymiarze”;
— konferencji „Programowanie i algorytmika kluczem do cyfrowego niewy-

kluczenia”;
— konferencji metodycznej wydawnictwa Helion;
— dwudniowej Konferencji „Informatyka w Edukacji” na WMiI UMK w Toruniu.
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Andrzej Przybylski

das ist deutsch!
Każdy język obcy daje ci nowe życie; 

jeżeli znasz tylko jeden język, żyjesz tylko raz

Przysłowie czeskie

W roku szkolnym 2013/2014 pracowałem zarówno z uczniami gimna-
zjum, jak i z klasami liceum. W klasach gimnazjum, podobnie jak 

w roku ubiegłym, pracowałem na podręcznikach Das ist Deutsch! autorstwa Jo-
lanty Kamińskiej wydawnictwa Nowa Era. W liceum uczniowie zgłębiali wiedzę 
na podręczniku Welttour autorstwa pań Mróz – Dwornikowskiej i Góreckiej, także 
wydawnictwa Nowa Era. Obie pozycje książkowe gwarantują systematyczne 
i skuteczne rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych: mówienia, 
czytania, pisania i słuchania. Podręczniki te zostały dodatkowo wzbogacone 
o CD-ROM z interaktywnymi ćwiczeniami, które bardzo urozmaicały tok lekcji, 
umożliwiały ciekawe powtarzanie materiału przez uczniów w domu, oferowały 
również pakiet dodatkowych filmów w języku niemieckim poruszających różne 
interesujące tematy. Ponadto w tym roku szkolnym motywowałem uczniów 
do głębszego zainteresowania się językiem niemieckim oraz kulturą krajów 
niemieckojęzycznych poprzez prace dodatkowe, które wykraczały poza ramę 
programową, takie jak np. pokazy mody w języku niemieckim, które uczniowie 
prezentowali na forum klasy. Jak co roku liczna grupa uczniów gimnazjum brała 
udział w konkursach językowych, takich jak, współorganizowany przeze mnie, 
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego dla Gimnazjum.

Prowadziłem również co tydzień zajęcia z klasą IIIC liceum. Był to szereg 
spotkań przygotowujących do egzaminu maturalnego, na których uczniowie 
nie tylko rozwiązywali testy językowe, ale także powtarzali leksykę poprzez 
różnorodne gry i zabawy językowe. Na zajęciach tych uczniowie zostali też 
zapoznani ze standardami egzaminacyjnymi i arkuszem egzaminacyjnym. 
Licealiści z klasy IIIC uzyskali dobre wyniki, co jest rezultatem ich wysiłku. 
Ponadto dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia projektowe z języka 
niemieckiego dla gimnazjalistów, na których nie tylko powtarzałem bieżący 
materiał programowy, ale także rozszerzałem informacje nt. kultury i historii 
krajów niemieckojęzycznych.

Jako wychowawca klasy Ic gimnazjum śmiało mogę powiedzieć, iż jestem 
dumny z moich uczniów. Angażowali się oni bardzo w życie klasy i szkoły, 
organizując m.in. Dzień Chłopca, mikołajki, wigilię klasową, Dzień Kobiet, 
część z nich aktywnie brała udział w różnorodnych apelach i przedstawieniach 
szkolnych. Uczniowie chętnie brali również aktywny udział w mszach w kaplicy 
szkolnej. Cała klasa w dniu 18 września uczestniczyła w wycieczce na Festyn 
Archeologiczny w Biskupinie, 20 listopada odwiedziliśmy Centrum Nauki Ko-
pernik w Warszawie, 5–6 grudnia uczniowie brali udział w wycieczce szkolnej 
do Berlina, 4 czerwca bawiliśmy się w Chorzowie największym parku rozrywki 
w Polsce, zaś w dniach 12–18 czerwca, wraz z innymi uczniami z naszej szkoły, 
zwiedzaliśmy trzy stolice europejskie: Londyn, Paryż i Amsterdam.

Rok szkolny 2013/2014 to rok wytężonej pracy. Przyniósł mi on wiele 
satysfakcji, chwil szczęścia i dumy. Jestem głęboko przekonany, iż zaintereso-
wanie, jakim cieszy się w naszej szkole język niemiecki, będzie z roku na rok 
jeszcze większe, a uczniowie będą mogli powtórzyć za wielkim niemieckim 
poetą Johannem Wolfgangiem von Goethe, że „kto nie zna języków obcych, 
nie wie nic o własnym”. 

Aleksandra Rusin

Jak to drzewiej bywało...

W minionym roku szkolnym uczyłam historii i wos-u w pierwszych 
klasach gimnazjum (Ia, Ib, Ic), w sumie 81 uczniów. Przewidziany 

na ten rok szkolny zakres materiału zarówno z historii, jak i z wos-u został zre-
alizowany. W pracy z uczniami korzystałam z podręcznika L. Trzcionkowskiego 
i L. Wojciechowskiego „Starożytność, średniowiecze” Wydawnictw Szkolnych 
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PWN oraz podręcznika interaktywnego tych samych autorów. Lekcje historii 
obejmowały zagadnienia od prehistorii po Polskę ostatnich Piastów. Na zaję-
ciach preferowałam metodę pogadanki wzbogaconą filmami i prezentacjami 
multimedialnymi. Oczywiście młodzież analizowała również teksty źródłowe, 
pracowała z mapą, przygotowywała projekty. Z uczniami odwiedziliśmy Mu-
zeum Diecezjalne we Włocławku, w którym z zainteresowaniem obejrzeliśmy 
zgromadzone skarby: naczynia kultury łużyckiej, brązu, inkunabuły, rzeźby 
gotyckie, ornaty i monstrancje z XVI w, antyczne monety, wspaniałe obrazy. 
Na lekcjach z wos-u uczniowie aktywnie uczestniczyli w scenkach, dyskusjach 
dotyczących wydarzeń polskich i międzynarodowych. W realizacji programu 
nauczania z wos-u opierałam się na podręczniku M. Wesołowskiej-Starnawskiej, 
A. Pilipiuka, W. Starnawskiego „Bliżej świata” Wydawnictw Szkolnych PWN.

Gimnazjaliści chętnie brali udział w konkursach historycznych. Swoją po-
stawą sprawili mi wiele radości, a trzeba podkreślić, że byli to tylko uczniowie 
klas pierwszych. 

W Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg” pierwsze miejsca w szkole 
w kategorii test zajęli: Natalia Mierzwicka Ia, Tadeusz Berkowski Ia, Piotr To-
maszewski Ib. W kategorii prace indywidualne: Łukasz Posłuszny Ia, Katarzyna 
Jankowska Ic, Patrycja Krakowska Ib. 

W „Ogólnopolskiej Olimpiadzie Olimpus. Historia” laureatką konkursu 
została Natalia Mierzwicka Ia. Także bardzo dobrze (na poziomie szkoły) test 
napisali Tadeusz Berkowski Ia, Piotr Krajenta Ia (drugie miejsce). W zmaga-
niach uczestniczyli również: Dawid Romecki Ib, Piotr Tomaszewski Ib, Piotr 
Jasiewicz Ic, Adam Kruszczak Ia, Bartłomiej Rojewski Ic, Daniel Matuszewski 
Ia, Weronika Siatecka Ic, Julia Graczyk Ic.

W Konkursie Regionalnym „Ziemia Kujawska – Małą Ojczyzną” Tadeusz 
Berkowski Ia uzyskał drugie miejsce, a Natalia Mierzwicka Ia w kategorii wiersz 
otrzymała wyróżnienie. Innymi uczestnikami konkursu byli: Adam Kruszczak 
Ia, Paulina Jakubczyk Ia, Julia Fryżewska Ib, Weronika Terpińska Ic.

W roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektów unijnych prowadziłam 
zajęcia dla uczniów zdolnych przygotowujące do olimpiady. Realizowaliśmy 
na nich zagadnienia wykraczające poza materiał podręcznikowy. Uczestniczyło 
w nich 8 gimnazjalistów.

W zajęciach „Tożsamość regionalna i wychowanie patriotyczne” brało 
udział również 8 osób. Na tych spotkaniach (3x po 4 godziny) zapoznałam 
uczniów z historią Włocławka. Zorganizowaliśmy wycieczkę po mieście, której 
celem było odnalezienie najciekawszych miejsc naszego starego grodu. Poza 
tym młodzież przygotowała przedstawienie o początkach dynastii Piastów na 
podstawie fragmentów kroniki Galla Anonima.

Z okazji Drzwi Otwartych wspólnie z paniami Anną Baranowską i Jolantą 
Nowak przygotowałyśmy wystawę „Nasze korzenie”, która powstała dzięki 
pamiątkom rodzinnym przyniesionym przez młodzież. 

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły był egzamin gimnazjalny. Wprawdzie 
nie uczyłam uczniów klas trzecich, ale byłam przewodniczącą zespołu egzami-
nacyjnego w części matematycznej i językowej (j. niemiecki).

Wzięłam udział w udanej pielgrzymce nauczycieli na Jasną Górę. Ta chwi-
la zatrzymania się, przemyśleń, umocniła moje przekonania co do wartości 
ważnych w życiu.

Zakończony rok szkolny upłynął pod znakiem wytężonej pracy, ale dostar-
czył mi wiele radości i satysfakcji z pracy z młodzieżą.

Małgorzata Ryszewska

Sprawozdanie wychowawcy świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna jako wewnątrzszkolna instytucja wychowania wspomaga 
i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: oddziaływań wy-

chowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych oraz profilaktycznych. W swych 
celach i zadaniach uwzględnia podstawowe funkcje czasu wolnego: odpoczynek, 
rozrywkę, która wyzwala przyjemne emocje oraz rozwijanie indywidualnych 
zdolności i zainteresowań. Staje się ona dla wielu dzieci, poza klasą szkolną, 
jedynym miejscem ważnych dla nich spotkań, zabaw i kontaktów z rówieśnikami. 
Jakość spędzanego czasu wolnego ma istotny wpływ na ich rozwój psychofizyczny.

Różnorodność sytuacji wychowawczych, z jaką spotykam się w codziennej 
pracy nauczyciela świetlicy, samoocena efektywności prowadzonych zajęć 
wzbogacały moją wiedzę i doświadczenie, w oparciu o które nabywałam 
przekonania, że realizacja celów i zadań moich oddziaływań w dużej mierze 
uzależniona jest od pozytywnego stosunku dzieci do pobytu w świetlicy, na 
który zdecydowanie wpływa atrakcyjność organizowanych tam zajęć. To ob-
ligowało mnie jako wychowawcę do poszukiwania ciekawych i nowatorskich 
rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych. Jednym z celów działalności 
świetlicy szkolnej jest profilaktyka przeciwdziałania negatywnym zachowa-
niom. Na bieżąco realizowałam zagadnienia związane ze zdrowiem, zarówno 
poprzez warsztaty, jak i wyjścia poza teren szkoły.

Dużym wyzwaniem dla mnie było zastosowanie w świetlicy szkolnej metody 
projektu edukacyjnego, która w moim przekonaniu w sposób kompleksowy 
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zapewniała realizację umiejętności kluczowych podstawy programowej, tj.: 
umiejętności komunikowania się, posługiwania się technologiami informacyj-
nymi, odkrywania zainteresowań, uzdolnień oraz pracy zespołowej. 

Temat projektu „Co możemy zrobić, aby wszyscy ludzie odczuli magię 
Świat Bożego Narodzenia?”. Efektem końcowym był: miniwykład na temat 
zwyczajów bożonarodzeniowych, dyskoteka charytatywna, wykonana ręcz-
nie szopka bożonarodzeniowa, wykonane ręcznie kartki bożonarodzeniowe, 
kiermasz ozdób świątecznych, „Długoszańskie Kolędowanie”, odwiedziny 
podopiecznych domu dziecka, akcje: „Pielucha dla malucha” oraz „Pamiętamy 
o Tobie – Święty Mikołaj i Ja”.

Metodę projektu edukacyjnego wykorzystałam również podczas realizacji 
programu edukacyjnego: „Żyj smacznie i zdrowo” oraz w związku ze Świa-
towym Dniem Zdrowia obchodzonym 7 kwietnia. Projekty swoim zasięgiem 
objęły całą społeczność szkolną. Celem programu była nauka prawidłowego 
i zdrowego odżywiania oraz zachęcenie do wspólnego spożywania posiłków 
i podejmowania pierwszych samodzielnych prób gotowania. 

Pozalekcyjnie prowadzone są pod moim kierunkiem zajęcia szkolnego 
wolontariatu. Uczniowie w trakcie tych zajęć w naturalny sposób przejawiają 
aktywność intelektualną, emocjonalną, wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce.

Wolontariat ma służyć nie tylko innym, ale i nam poprzez pozytywny wpływ 
na siebie. Celem nadrzędnym jest taki wpływ na wychowanka, aby w przyszłości 
lepiej radził sobie w życiu w rozwiazywaniu problemów, aby rozumiał siebie 
i innych, umiał współżyć z otaczającą go rzeczywistością i potrafił odnaleźć 
w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach. 

O skuteczności pracy opiekuńczo-wychowawczej decyduje wiele czynników: 
m.in. kompetencje wychowawcy, atrakcyjność otoczenia i warunki, w którym 
odbywa się ten proces. Jako wychowawca świetlicy, starałam się jak najlepiej 
poznać swoich uczniów, ich zainteresowania, potrzeby, a także środowisko 
rodzinne po to, aby jak najskuteczniej wpływać na ich dopiero kształtujące 
się charaktery, starać się nauczyć odpowiedzialności, współpracy, empatii, 
wzbudzić motywację do działania i odkrywania zdolności. 

Poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, zbiórek charytatywnych 
nie tylko uzyskałam zadowolenie z efektów pracy, ale też podnosiłam jakość 
pracy szkoły. Kształtowałam w ten sposób w uczniach poczucie wartości, odno-
szenia sukcesów w danej dziedzinie, promowałam ich możliwości twórcze. Mimo 
ogromnej pracy, jaką włożyłam w wykonywanie zawodu, mogę przyznać, że 
z praca z dziećmi i dla dzieci daje mi niezmiernie dużo zadowolenia i satysfakcji. 

Szkoła to miejscem nie tylko dla uczniów, to także „szkoła” dla nauczyciela, 
który „uczy się przez całe życie”.

Bożena Sobierajska

z pracy pedagoga szkolnego w zSk im. ks. J. długosza 
w roku szkolnym 2013/2014

Człowiek otrzymuje od Boga swą istotną godność, 
a wraz z nią zdolność wznoszenia się ponad wszelki porządek społeczny 
w dążeniu  do prawdy i dobra. Jest on jednak również uwarunkowany 

strukturą społeczną, w której żyje, otrzymanym wychowaniem i środowiskiem. 

św. Jan Paweł II (Encyklika Centesimus annus, 1991)

Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z opracowanym 
planem pracy na rok szkolny 2013/2014, którego nadrzędnym celem 

było tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju młodzieży. W ciągu roku 
szkolnego nawiązano ścisłą współpracę z wychowawcami klas gimnazjum 
oraz nauczycielami.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w roku szkolnym 2013/2014 była 
realizowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna była organizowana we współpracy 
z rodzicami uczniów, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku 
oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny: MOPR Włocławek, Urząd 
Miasta Włocławek oraz Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Miasta 
Włocławek, Katolickie Centrum Służby Rodzinie we Włocławku, Świetlica „Za-
cisze”, Sekcja Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej we Włocławku przy 
ul. Żytniej, Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
(Procedura Niebieskiej Karty) oraz Kuratorzy Sądowi.

W ciągu roku szkolnego 2013/2014 pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
udzielana była na podstawie opracowanej procedury i zatwierdzonej przez 
Radę Pedagogiczną.

Uczniowie klas III gimnazjum uczestniczyli w zajęciach z zakresu wyboru 
kierunku kształcenia i zawodu.

W ciągu roku szkolnego udzielałam porad i konsultacji uczniom oraz ich 
rodzicom i wychowawcom.

Prowadziłam działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach trudnych, 
wspierałam nauczycieli wychowawców. Diagnozowałam indywidualne potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne uczniów w celu określenia niepowodzeń edukacyj-
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nych, diagnozowałam sytuacje wychowawcze w celu rozwiązania problemów 
wychowawczych oraz wspierałam rozwój uczniów.

W ciągu roku szkolnego 2013/2014 podjęłam szereg działań z zakresu 
profilaktyki uzależnień. 

We współpracy z Urzędem Miasta Włocławek zostały przeprowadzone 
następujące warsztaty:
1) Warsztaty profilaktyczne Pracownia Profilaktyki „Krokus” Kraków 22.11.2013 r. 
2) Warsztaty psychologiczno-profilaktyczne w ramach programu profilak-

tycznego pt. „Requiem dla Życia – Alkohol”. Realizowane były w trzech 
modułach: alkohol, dopalacze i asertywność.

3) Zajęcia profilaktyczne w ramach programu „Debata” w klasach IIc i IIe 
gimnazjum 17 września 2013 r. 

 Program przeznaczony był dla młodzieży, u której w większości nie nastą-
piła jeszcze inicjacja alkoholowa i narkotykowa. Program miał charakter 
uprzedzający. 

4) Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Miasta Włocławka 
 w dniu 6 maja 2014 roku był organizatorem zajęć warsztatowych prowa-

dzonych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku. 
5) „Nie daj się wypalić – Stop dopalaczom” 

 Warsztaty w dniu 20 maja 2014 roku dla kl. IIc gimnazjum prowadził 
p. Norbert Struciński (Organizator: Wydział Promocji Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta Włocławka).

6) „Nie daj się wypalić – Stop dopalaczom” 
 Warsztaty w dniu 26 maja 2014 roku dla kl. II d gimnazjum prowadziła 

p. Agnieszka Rybska (Organizator: Wydział Promocji Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta Włocławka).

7) Relacje w klasie
 Spotkanie warsztatowe dla uczniów kl. IIIc w dniu 18 października 2013 r. 

Zajęcia warsztatowe prowadziła p. G. Cudna, specjalista z PPP we Wło-
cławku.

8) Cyberprzemoc 
 Warsztaty w dniu 28 lutego 2014 r. dla kl. IIe, IId, IIa, II b gimazjum 

prowadziła p. G. Cudna z PPP we Włocławku.
9) Relacje w klasie 

 Warsztaty dla klasy Ia gimnazjum prowadziła p. G. Cudna z PPP we Wło-
cławku.

10) Cyberprzemoc 
 Spotkanie w dniu 20 marca 2014 roku dla klas I, II i III gimnazjum pro-

wadził Rzecznik Straży miejskiej we Włocławku p. Norbert Struciński. 

11) Stalking
 Organizatorem warsztatów była Biblioteka Miejska we Włocławku Filia 

nr 2, a udział w nich wzięli uczniowie kl. IIIc gimnazjum.
12) Klasy trzecie gimnazjum w dniu 21 listopada 2013 roku uczestniczyły 

w wykładzie edukacyjnym z zakresu profilaktyki onkologicznej pt. „Szkoła 
promująca profilaktykę onkologiczną”.

13) Warsztaty dla uczennic kl. II c gimnazjum w dniu 29 listopada 2013 roku, 
prowadzone przez p. G. Cudną, specjalistę z PPP we Włocławku nt. Pro-
blemów racjonalnego odżywiania.

14) Spotkanie warsztatowe dla uczennic kl. IIc i IIIc gimnazjum z dietetykiem 
z Poradni Natura House dotyczące zdrowego odżywiania.

15) Bezpieczne wakacje 
 Spotkanie w dniu 5 czerwca 2014 roku dla klas I, II i III gimnazjum pro-

wadził Rzecznik Straży Miejskiej we Włocławku pan Norbert Struciński.
W ciągu roku szkolnego uczniowie aktywnie uczestniczyli w następujących 

programach i ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, których byłam ko-
ordynatorem:
a) „Trzymaj Formę”, 
b) „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 
c) „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”, 
d) „Żyj smacznie i zdrowo”

* * *

Na terenie szkoły realizowałam następujące akcje profilaktyczne: Tydzień 
Zdrowego Odżywiania, Światowy Dzień bez Papierosa, Drugie śniadanie. 

Uczniowie gimnazjum uczestniczyli w konkursie „Stop agresji, stop przemo-
cy” organizowanym przez Miejską Komendę Policji we Włocławku. W Kampanii 
Ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pięcioro uczniów naszej szkoły: 
Katarzyna Chruściel, Oliwia Wysocka, Kamil Wójcik, Agnieszka Możdżyńska 
i Marcelina Żabicka uzyskało tytuł  Laureata.

W dniu 23 czerwca 2014 r. zorganizowano pod moim kierunkiem przed-
wakacyjne spotkanie profilaktyczne o zagrożeniach związanych z alkoholem 
dla uczniów klas trzecich gimnazjum. Uczniowie klas IIIb, c i e przedstawili 
społeczności Długosza rozprawę sadową „Sąd nad alkoholem”. 

Należy dodać, że realizowana inscenizacja wpisywała się w Ogólnopolską 
Kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Angażowałam uczniów w różne przedsięwzięcia min. zbiórkę nakrętek dla 
Stowarzyszenia Tęczowy Parasol, aktywną pomoc w akcji „Szlachetna Paczka” 
w czasie Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych. 
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W ramach kształcenia ustawicznego uczestniczyłam szkoleniach organi-
zowanych przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną we Włocławku oraz 
w II Kongresie Polskiej Rodziny. Kongres pod hasłem Rodzina Obywatelska: 
Rodzina – Wspólnota – Samorząd odbył się w Warszawie 17 maja 2014 roku. 
Organizatorem Kongresu było Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. 

Przygotowałam pełny spis danych osobowych uczniów w programie Hermes 
do egzaminu gimnazjalnego 2014 r.

Miałam okazję uczestniczyć także w kilku spotkaniach szkoleniowych 
organizowanych przez PPP we Włocławku. Tematyka szkoleń dotyczyła m.in. 
samookaleczeń, motywacji do nauki czy zapobiegania agresji.

Uczestniczyłam także w seminarium pt. „Przeciwdziałanie uzależnieniom 
jako wyzwanie dla placówek oświatowych”. Seminarium zorganizował Państwo-
wy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku przy współpracy Wydziału 
Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Włocławek. 

Jako pedagog uczestniczyłam również w dwóch szkoleniach z zakresu 
„Niebieskiej Karty” oraz w wykładzie pt. Filozoficzne aspekty ideologii gender 
ks. dr. hab. Zdzisława Pawlaka.

* * *

Rok szkolny 2013/2014 to także wychowawstwo w wyjątkowej klasie 
IIIc gimnazjum – „Klasie z Klasą”, jak często powtarzałam moim wspaniałym 
wychowankom. Trzyletnia nauka w gimnazjum przyniosła ogromny sukces. 
Czterech uczniów uzyskało tytuł laureata w przedmiotowych konkursach 
kuratoryjnych. Był to Michał Cieślewicz – laureat z chemii, Jakub Kolanowski 
– z historii, Damian Jóźwiak – z języka angielskiego oraz Marcin Różański – lau-
reat z fizyki oraz finalista z matematyki. Trzy lata pobytu w gimnazjum minęły 
bardzo szybko. W pamięci i w sercu pozostaną wspólne wycieczki, spotkania 
klasowe oraz systematycznie pełnione dyżury podczas Mszy Świętej w kaplicy 
szkolnej. Raduje się serce wychowawcy, kiedy uczniowie w 50% kończą gim-
nazjum z wyróżnieniem, uzyskują wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego 
oraz są wierni Długoszowi. Aż 23 uczniów wybrało LO im. ks. J. Długosza jako 
szkołę ponadgimnazjalną pierwszego wyboru. Drodzy Uczniowie, życzę Wam, 
abyście w swoim dalszym życiu byli wierni wartościom, jakich nauczyliście się 
w szkole, a Jezus Chrystus na dalszą drogę nich będzie Waszym Przyjacielem.

Podsumowując rok szkolny 2013/2014, chciałabym zaznaczyć, że obfitował 
on w wiele praktycznych doświadczeń i inspiracji, czego źródłem była praca 
z młodzieżą. 

Angelika Szumińska

refleksje na koniec roku

Niewątpliwie nie jest wyłącznie efektownym stwierdzenie, że jeśli się 
z młodymi przebywa, pracuje, to samemu jest się młodym. Tak jest 

naprawdę. Pewnie w związku z tym tak chętnie wracam do „Listu do młodych 
całego świata” z 1985 roku, autorstwa św. Jana Pawła II. Poniższe rozważania 
pojawiły się w kontekście następującego fragmentu tegoż listu: „Tu już nie 
chodzi o sam tylko projekt życia, jaki ma być urzeczywistniony w przyszłości. 
Projekt ten urzeczywistnia się już na etapie młodości, o ile poprzez pracę, wy-
kształcenie, a zwłaszcza poprzez samowychowanie, tworzymy już samo życie, 
budując fundament dalszego rozwoju naszej osobowości. W tym znaczeniu 
można powiedzieć, iż „młodość... jest rzeźbiarką, co wykuwa żywot cały” 
(Krasiński), a kształt, jaki nadaje ona konkretnemu człowieczeństwu każdego 
i każdej z Was, utrwala się w całym życiu”.

Rok szkolny 2013/14 był rokiem, w którym zostałam postawiona wo-
bec różnorakich zadań. Obok pracy dydaktycznej jako nauczycielka języka 
polskiego oraz wiedzy o kulturze pełniłam obowiązki wychowawcy klasy. 
Na zadaniach nauczycielskich w tym roku nie będę się szczególnie skupiać 
– starałam się po prostu wypełniać swoje obowiązki. Czasem z pracy rodziło 
się coś więcej – uczniowie odnosili sukces w konkursie. Najbardziej cieszy 
mnie to, że wśród młodych ludzi nie brakuje osób wrażliwych na otaczający 
świat i słowo, co przekłada się na tworzenie przez nich przepięknej poezji. 
Dzięki swoim talentom i mojej naprawdę nieznacznej ingerencji wygrywali 
w prestiżowych konkursach, takich jak „Rytmy nieskończoności” czy Festiwal 
im. ks. Pasierba.

Podsumowując natomiast zadania wychowawcy, myślę, że mimo iż zwięk-
sza się różnica wieku między mną a wychowankami, to nasza więź jest teraz 
ściślejsza, głębsza, dojrzalsza. Towarzyszy mi większy spokój niż kiedyś, staram 
się poświęcać „moim dzieciakom” możliwie jak najwięcej czasu – także poza 
lekcjami, towarzyszyć im w rozmaitych problemach, a jeśli jest taka potrzeba 
i możliwość, pomagać. Czasem też trzeba krzyknąć, ale jestem przekonana, 
że uczniowie czują, iż reprymenda wynika z troski o nich. Chciałabym, aby 
wszyscy byli – brzmi to tak prosto: dobrymi ludźmi, by ich moralność była 
silnie ukształtowana, by nie można było ich łatwo do byle czego nakłonić. 
Przyglądanie się współczesnemu światu nie zawsze napawa optymizmem, 
dlatego też z niepokojem myślę o przyszłości powierzonej mi klasy. Czy 
w świecie, w którym zdaje się dominować hedonizm, łatwo i szybko zmienia 
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się partnerów życiowych, będą w stanie stworzyć dobrą, kochającą się rodzi-
nę? Oczywiście wiem, że priorytetową sprawą każdej szkoły jest nauczanie 
i to na jak najwyższym poziomie. Celem ma być zdobycie wymarzonego 
zawodu, znalezienie pracy, która przynosić będzie satysfakcję, zapewnienie 
sobie życiowego komfortu... A co z wnętrzem...? Duszą...? Relacjami z Bogiem 
i z drugim człowiekiem...?

Anna Waśkiewicz

w wychowaniu chodzi właśnie o to...
W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej 

człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez 
wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to zna-

czy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.

św. Jan Paweł II

W poniższym podsumowaniu minionego roku szkolnego pozwolę sobie 
pominąć numery programów, tytuły podręczników czy autorów 

programów nauczania... 
Te kilka słów refleksji chcę poświęcić osobom, które sprawiły, że jedenasty 

rok pracy w Długoszu był znów wyjątkowy i niepowtarzalny.
Zwieńczeniem pracy nauczyciela są niewątpliwie sukcesy jego uczniów. 

Z przyjemnością informuję, że maturzyści osiągnęli bardzo dobry wynik z pi-
semnego egzaminu z języka niemieckiego (średni wynik 79,5%), a gimnazjaliści 
100% w części językowej na poziomie rozszerzonym. Dwaj uczniowie z klasy 
IIIa gimnazjum – Adam Jaworski i Szymon Sikorski odnieśli spektakularny 
sukces, zdobywając tytuł laureatów w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym 
z Języka Niemieckiego. Braliśmy również udział w konkursie dla włocławskich 
gimnazjalistów, który zorganizowało Liceum Mikołaja Kopernika we Włocławku. 
Okazaliśmy się bezkonkurencyjni. Uczniowie Długosza zajęli wszystkie miej-
sca na podium – najlepsza była Ola Zielińska z kl. IIc, potem Szymon Sikorski 
i Adam Jaworski z klasy IIIa.

Miniony rok stał się wyjątkowy dzięki mojej klasie wychowawczej, którą 
zajmowałam się jedynie w trzeciej klasie liceum, obejmując na ten rok zastęp-
stwo. To był krótki czas, może zbyt krótki, ale bardzo intensywny. Cieszę się, 
że mogłam być z Wami, Klaso IIIAB, w bardzo ważnych momentach Waszego 

szkolnego życia! Z pewnością na długo pozostaniecie w mojej pamięci. Życzę 
Wam realizacji wszystkich planów.

Zupełnie nowym doświadczeniem stało się nauczanie czwartoklasistów 
w długoszańskiej szkole podstawowej. Przyznam, że to początek mojej 
przygody z tak młodymi ludźmi na lekcjach języka niemieckiego. Energicz-
ni, czasem wręcz szaleni, wszystkiego ciekawi, dociekliwi, entuzjastycznie 
nastawieni.

Ostatni rok obfitował również w wycieczki szkolne, podczas których spra-
wowałam opiekę nad młodzieżą. Podróże kształcą, a te zagraniczne jeszcze 
językowo! W grudniu 2013 wybraliśmy się sześćdziesięcioosobową grupą do 
Niemiec. Zwiedzaliśmy Berlin, Poczdam, odwiedziliśmy jeden ze słynnych 
na cały świat jarmarków bożonarodzeniowych, by na koniec naszej wyprawy 
poczuć się jak na tropikalnej wyspie w Tropical Islands. Dodatkową, nieprze-
widzianą atrakcją stała się podróż powrotna podczas niesamowitej śnieżycy. 
Wszystko zakończyło się szczęśliwie i pozostało mnóstwo wspomnień i wra-
żeń. W czerwcu, kontynuując zagraniczne wojaże, wybraliśmy się z ponad 
stuosobową grupą do stolic trzech europejskich krajów – Londynu, Paryża 
i Amsterdamu. Zwiedziliśmy wiele muzeów i interesujących miejsc. Chyba 
każdy by nam pozazdrościł obejrzenia jednego dnia „Słoneczników” van Gogha 
w National Gallery w Londynie, a nazajutrz „Mony Lisy” w paryskim Luwrze.

Wielu wzruszeń i wspaniałych przeżyć dostarczył mi również udział naj-
pierw w święceniach kapłańskich, a potem we Mszy Świętej Prymicyjnej dwóch 
absolwentów naszej szkoły – ks. Konrada Dreszlera i ks. Jakuba Ziemskiego. To 
były wyjątkowe chwile, bo dziewięć lat temu witałam ich w pierwszej klasie 
liceum jako wychowawczyni i nauczycielka języka niemieckiego. Cieszę się, 
że mogłam być świadkiem ich dorastania, dojrzewania do ważnych życiowych 
decyzji. Drodzy Księża, życzę Wam odwagi i zapału w głoszeniu Ewangelii!

Joanna Wędołowska

Włocławek, 27 czerwca 2014 roku

Moi Drodzy Wychowankowie,
uczniowie klasy IIIa gimnazjum

Gdy w maju 2013 roku, pod koniec drugiej klasy poprosiłam Was 
o wybór dziedziny wiedzy, z której chcielibyście w kolejnym roku 

przygotowywać się do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego, popa-
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trzyliście na mnie z lekkim zdziwieniem. Mimo to na kartkach złożyliście 
mi wstępne deklaracje (mam je zresztą do dziś). Po wakacjach zaczęliście 
przygotowania i osiągnęliście wielki sukces. Zdobyliście 18 tytułów laureata 
i 5 tytułów finalisty.

Gdy pod koniec kwietnia, po intensywnych przygotowaniach do egzami-
nu gimnazjalnego z matematyki, poprosiłam Was o średni wynik 90%, bę-
dąc przekonaną, że jest on możliwy do osiągnięcia, pokręciliście z lekkim po-
wątpiewaniem głowami. W czerwcu okazało się, że uzyskaliście średni 
wynik 90,8%. Z każdej części egzaminu gimnazjalnego byliście najlepsi 
w szkole.

Jestem przekonana, że ten okres przygotowań uświadomił Wam dwie 
prawdy. Po pierwsze, że aby osiągnąć sukces naukowy trzeba włożyć wiele 
pracy w przygotowania. Po drugie, że na swej drodze trzeba mieć dobrego 
przewodnika. Jestem przekonana, że takich prawdziwych przewodników 
w nauczycielach Długosza znaleźliście. Myślę, że im wszystkich należą się od 
Was olbrzymie podziękowania.

Po tych trzech latach pobytu w gimnazjum staliście się także lepszymi, 
młodymi ludźmi. Potraficie dostrzegać wokół siebie potrzebujących, jesteście 
gotowi ich wspierać. Troszczycie się o siebie nawzajem. Ufacie sobie, potraficie 
zrezygnować z własnych korzyści na rzecz koleżanki i kolegi, potraficie być za 
siebie odpowiedzialni. Ten wzrost ku dojrzałości zawdzięczacie przede wszyst-
kich Waszym Rodzicom, którzy zawsze byli przy Was, służyli radą, wsparciem 
i pomocą, otaczali troską i miłością. To im należy się z Waszej strony wielka 
wdzięczność.

Podziękowania musicie też skierować do Księdza Dyrektora Jacka Kędzier-
skiego, który przyjął Was do tej szkoły, dał szansę rozwoju, wybaczał Wasze 
przewinienia i zawsze obdarzał zaufaniem.

Patrząc na Was dzisiaj, jestem szczęśliwa i czuję się wybrana, że mogłam 
Wam na tej drodze ku dojrzałości przez te trzy lata towarzyszyć. To wielkie 
szczęście dla nauczyciela i wychowawcy spotkać takich uczniów. Dziękuję Wam 
za te wszystkie chwile, które dane nam było razem przeżyć. Za zaufanie, za 
wspólną naukę, za nasze liczne wycieczki, za Wasz dowcip i humor, za każdy 
razem spędzony dzień. 

Wasza wychowawczyni 
Joanna Wędołowska

Ps. Dla mnie jesteście najlepsi z najlepszych. Jesteście SUPERKLASĄ DŁUGOSZA.

Lidia Wiśniewska

każdy dzień jest nowym dniem...
Miej czas na Pracę, to cena sukcesu. 

Miej czas na Myślenie, to źródło potęgi. 
Miej czas na Czytanie, to podstawa wiedzy. 

Miej czas na Modlitwę, to zmywa pył ziemi z powiek.

Słowa anonimowego autora (fragment szerszego cytatu), do których 
sama często wracam, posłużą mi jako motto rozważań stanowiących 

podsumowanie mojej pracy jako polonisty i wychowawcy w gimnazjum ZSK 
w roku szkolnym 2013/2014. Dotyczą one pewnych wartości, które są ważne 
dla mnie jako człowieka i nauczyciela, i które co roku z większą świadomością 
staram się przekazywać swoim uczniom. Wraz z upływem lat wzrasta we mnie 
poczucie odpowiedzialności za rozwój młodego człowieka, który stając się 
uczniem gimnazjum, jest powierzony mojej opiece jako wychowanek i siada 
w szkolnej ławce jako uczestnik lekcji języka polskiego. Zaszczepienie w młodym 
człowieku wartości i dobrych nawyków takich jak modlitwa, praca, czytanie 
i samodzielne myślenie w dobie komputerów, konsumpcjonizmu oraz dążenia 
do wygody i szybkiego sukcesu, w czasach gdy nawet rodzice i rodzina, Kościół 
często przestają być autorytetem, to dla nauczyciela zadanie niełatwe. Wymaga 
od pedagoga zdolności obserwacji, dojrzałości i umiejętności komunikowania 
się z młodzieżą oraz współpracy rodzicami. W roku szkolnym 2013/2014, jako 
wychowawczyni klasy IIe gimnazjum, dbałam o to, aby uczniowie powierzeni 
mojej opiece systematycznie pełnili dyżury liturgiczne w kaplicy szkolnej, an-
gażowali się w działania wolontariatu prowadzone na terenie szkoły, starałam 
się zachęcać moich wychowanków do reprezentowania szkoły w zawodach 
sportowych i konkursach. Mając świadomość walorów wychowawczych wycie-
czek klasowych, zorganizowałam dla moich uczniów dwudniową wycieczkę do 
Warszawy, podczas której młodzież, zwiedziła Muzeum Powstania Warszawskie-
go, Powązki, Zamek Królewski oraz miała okazję w formie zabawy poszerzyć 
wiedzę z różnych dziedzin w Centrum Nauki Kopernik. Niewątpliwą atrakcją 
pobytu w stolicy było oglądanie meczu Polska – Szkocja na Stadionie Narodo-
wym oraz rekreacja na basenie olimpijskim. Wycieczka do miejsc związanych 
z historią Warszawy z pewnością przybliżyła uczniom patriotyczne treści zawarte 
w lekturze Kamienie na szaniec, która w tym czasie byłą omawiana na lekcjach. 

Młodzi ludzie nie lubią typowego moralizowania, są istotami krytyczny-
mi, szukającymi prawdy i autentyczności. Niestety, przy tym często ulegają 
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temu, co wydaje się mądre i właściwe, a często okazuje się płytkie, prozaiczne 
i zgubne. Nauczycielowi języka polskiego z pomocą przychodzi literatura. 
Podstawa programowa i lista autorów, których teksty obowiązują w gimna-
zjum, mogą stanowić źródło refleksji o człowieku, życiu i postawach czło-
wieka wobec świata i innych. Bohaterowie literaccy, często bliżsi uczniowi 
niż realne osoby kolegów czy znajomych, uczą. Nawet przeżywając kłopoty 
i porażki – uczą. Postacie Sienkiewicza są wzorem rycerskości, uczą honoru 
i prawości w postępowaniu, wierności Bogu, a książki zaszczepiają szacunek 
do dawnej obyczajowości. Literatura wojenna to solidna lekcja patriotyzmu, 
podkreślająca wartość wolności w życiu człowieka i społeczności. Książki 
młodzieżowe, poruszając problemy wieku dorastania, dojrzewania, kształ-
tują właściwe relacje między młodymi ludźmi, pomagają zrozumieć podłoże 
konfliktów między rodzicami i dziećmi czy między rówieśnikami. Głębię 
filozoficznej refleksji można odkryć w twórczości Hemingwaya, Tolkiena 
czy Exupery’ego. Do wrażliwych serc i umysłów młodych ludzi w wieku 
gimnazjalnym trafiają proste i krótkie sentencje, z których można by ułożyć 
swoisty poradnik dla nastolatka. Mały Książę podpowiada, że „Dobrze widzi 
się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” i „Stajesz się na 
zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś”, a przy tym, dbając o swoją pla-
netę, podkreśla, że jej higiena wymaga cierpliwości i dyscypliny. Santiago 
z opowiadania Hemingwaya nie zniechęca się niepowodzeniem, przekonując 
siebie i czytelnika, że „Każdy dzień jest nowym dniem”, a poza tym, pokonując 
przeciwności, przypomina, sobie i nam: „Ale ja muszę to robić dokładnie”. 
Hobbit Bilbo Baggins pokazuje, że warto opuścić wygodną norkę swoich 
przyzwyczajeń, gdzie wszystko jest zaplanowane i przewidywalne i podjąć 
wyprawę do Samotnej Góry. Droga nie jest łatwa, wymaga odwagi, umie-
jętności pokonywania czyhających niebezpieczeństw, a przede wszystkim 
przezwyciężania własnych słabości. Ale tam jest ukryty skarb – Arcyklejnot. 
Tam też po wojnie o skarb, którą trzeba stoczyć, można dostrzec wartość 
pokoju. No i nabiera się życiowej mądrości, która uczy dystansu do rzeczy, 
a podkreśla wartość pozytywnych relacji z przyjaciółmi i bliskimi. 

Tych kilka przykładów pokazuje, że literatura obfituje w obrazy stanowią-
ce metaforyczne odniesienia do konkretnych ludzkich postaw i zachowań. 
Oczywiście wśród tekstów pojawiają się wiersze, które potwierdzają, że „jest 
w poezji coś z prawdy ludzkiego serca” oraz fragmenty Biblii, które oprócz 
uniwersalnych wartości etycznych odkrywają prawdę o Bogu, który jest Mi-
łością i zawsze jest blisko człowieka, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. 
To tylko niektóre spostrzeżenia, którymi warto „zarazić” młodego, często 
zagubionego i zranionego człowieka, dopiero uczącego się żyć, poszukującego 

prawdziwych wartości, szukającego 
drogi do szczęścia. Myślę, że młodzi 
ludzie tego właśnie szukają w książ-
kach – prawdy o sobie. Podsumowa-
niem moich rozważań niech będą 
słowa Prymasa Tysiąclecia Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego: „Człowiek jest 
odpowiedzialny nie tylko za uczucia, 
które ma dla innych, ale i za te, które 
w innych budzi”. 

Na lekcjach języka polskiego 
szczególnie mocno akcentowałam 
problematykę lektur szkolnych w klasie IIIb, która w tym roku szkolnym 
dobrnęła do egzaminu gimnazjalnego. Dziękuję trzecioklasistom za zapał 
i aktywność, za 3 lata wspólnych poszukiwań, zarówno w dziedzinie litera-
tury, jak i języka. Gratuluję Zuzi Tomczewskiej tytułu finalisty, jaki zdobyła 
w konkursie polonistycznym. Gratuluję wysokiego wyniku egzaminu – 76,7% 
to wynik, z którego można być dumnym i który potwierdza wysoki poziom 
umiejętności klasy.

Pierwszoklasistom natomiast chciałabym szczególnie podziękować za włą-
czenie się w realizację projektu edukacyjnego „Zemsta na deskach szkolnego 
teatru”. Uczniowie wykazali się ogromną wrażliwością na literaturę i sztukę, 
a swoją kreatywność i talenty aktorskie mogli pokazać podczas inscenizacji 
klasowych oraz w czasie Drzwi Otwartych ZSK. 

Doświadczenia z pracy z uczniami stanowią dla mnie zawsze źródło rado-
ści. W roku szkolnym 2013/2014 pogłębiły ją wydarzenia, w których było mi 
dane uczestniczyć. Wraz z pielgrzymami Długosza przeżywałam uroczystość 
kanonizacji Papieża Jana Pawła II w Rzymie. Pobyt w Wiecznym Mieście, na 
Monte Cassino, zwiedzanie Asyżu, Padwy, Wenecji dostarczyły mi niezapo-
mnianych wrażeń. Cieszę się również, że z grupą młodzieży Długosza mogłam 
wziąć udział w XVIII Spotkaniu Młodych na Polach Lednickich. Jak co roku 
uczestniczyłam też w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli na Jasnej Gó-
rze. Hasło tegorocznego spotkania: „Moc nawrócenia” skłaniało do refleksji 
na temat przemiany życia oraz pozwoliło utwierdzić się w przekonaniu, gdzie 
szukać duchowego umocnienia w chwilach słabości. Dlatego kolejny rok mojej 
pracy i mojego życia podsumowuję w duchu wdzięczności Bogu za wszystko, 
czego doświadczyłam.
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Maciej Ziółkowski

Promocja szkoły źródłem satysfakcji

Bez przydzielonego wychowawstwa w bieżącym roku szklonym sku-
piłem się na innych powierzonych mi zadaniach: promocji szkoły 

i pracy w komisji rekrutacyjnej do liceum. Do pierwszego zadania zaliczało się 
promowanie szkoły poprzez obecność na Targach Szkół we Włocławku i poza 
nim, pomoc w organizacji Drzwi Otwartych Długosza oraz stworzenie nowego 
folderu z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza 
we Włocławku. 

Praca z młodzieżą podczas wyjść i wyjazdów w celu przedstawienia informa-
cji o naszej szkole dała mi dużo satysfakcji i pozwoliła na poznanie młodzieży 
z Włocławka i okolic. 

Rekrutacja do liceum to jakby ciąg dalszy mojej wcześniejszej pracy lub 
nawet jej zwieńczenie. 

Z powierzonych mi obowiązków starałem się wywiązywać sumiennie. 
Z chęcią kontynuowałbym tę pracę w przyszłym roku szkolnym.
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Anna Waśkiewicz

Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli 
języka niemieckiego

W roku szkolnym 2013/14 zespół nauczycieli germanistów two-
rzyli: p. Anna Darowska, p. Milena Trojanowska (w zastępstwie 

za p. Darowską od drugiego półrocza), p. Anna Waśkiewicz i p. Andrzej 
Przybylski. Pracę w minionym roku szkolnym rozpoczęliśmy, jak zawsze, od 
ustalenia spotkań zespołu przedmiotowego oraz podziału na grupy językowe 
w zależności od stopnia zaawansowania zdobytego na poprzednich etapach 
edukacyjnych i osiągniętego wyniku podczas testu diagnozującego. Jednym 
z najważniejszych zadań nauczycieli języka niemieckiego było przygotowanie 
uczniów do egzaminów zewnętrznych. Przeprowadzono zajęcia dodatkowe 
oraz próbne egzaminy gimnazjalne i maturalne. Wszystkie starania przyniosły 
znakomity efekt – uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki. Matura z języka 
niemieckiego została zdana średnio na 79,5%, egzamin gimnazjalny na poziomie 
podstawowym na 77%, a na rozszerzonym na 100%. Nauczyciele brali udział 
w pracach przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego podczas ustnej matury 
z języka niemieckiego. Pracowaliśmy z uczniami zdolnymi, przygotowując ich 
do międzyszkolnych konkursów. W Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym 
z Języka Niemieckiego na szczeblu rejonowym szkołę reprezentowali Alek-
sandra Zielińska z kl. IIc, Adam Jaworski i Szymon Sikorski z kl. IIIa (opiekun 
p. A. Waśkiewicz). Do ostatniego etapu tego konkursu zakwalifikowali się Adam 
Jaworski i Szymon Sikorski, zdobywając zaszczytne tytuły laureata. Uczniowie 
uczestniczyli również w konkursie języka niemieckiego dla włocławskich gimna-
zjalistów, który zorganizowało Liceum im. Mikołaja Kopernika we Włocławku. 
Wszystkie miejsca na podium zajęli długoszacy – I miejsce zdobyła Aleksandra 
Zielińska, II – Szymon Sikorski i III – Adam Jaworski. W ramach współpracy 
z Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty nauczyciele p. Waśkiewicz i p. Przy-
bylski przygotowali i przeprowadzili rejonowy etap konkursu kuratoryjnego 
z języka niemieckiego oraz brali udział w pracach komisji egzaminacyjnej na 
szczeblu wojewódzkim. W grudniu 2013 r. została zorganizowana wycieczka 
realioznawcza do Berlina, Poczdamu i do tropikalnego parku rozrywki Tropical 
Islands. Organizacją wycieczki i opieką nad młodzieżą zajęli się p. A. Waśkie-
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wicz i p. A. Przybylski. Nauczyciele germaniści w ramach dzielenia się wiedzą 
i doświadczeniem sprawują opiekę nad nauczycielami stażystami – w minionym 
roku szkolnym p. A. Waśkiewicz pełniła funkcję opiekuna stażu dla p. Kamila 
Mankina, nauczyciela języka francuskiego i hiszpańskiego. 

Anna Baranowska

Sprawozdanie humanistycznego 
zespołu przedmiotowego

za rok szkolny 2013/2014

1) Przewodniczący i członkowie zespołu:
– przewodniczący: A. Baranowska
– członkowie zespołu: Magdalena Bilska-Ciećwierz, Jolanta Nowak, Alek-

sandra Rusin, Bożena Sobierajska, Małgorzata Zacharek
2) Przedmioty nauczania wchodzące w skład zespołu: historia, wiedza o spo-

łeczeństwie, muzyka, plastyka.
3) Podejmowane działania w minionym roku szkolnym:

– zajęcia dla klas trzecich gimnazjum pod kątem przygotowania do koń-
cowych egzaminów gimnazjalnych;

– zajęcia dla klas maturalnych pod kątem egzaminów maturalnych (tzw. 
fakultety);

– zajęcia w ramach kół zainteresowań (np. kółko historyczne, koło foto-
graficzne, koło artystyczne, chór szkolny);

– praca w komisjach próbnych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych;
– sprawdzenie i opracowanie wyników próbnych egzaminów na poziomie 

gimnazjum i liceum;
– praca w komisjach egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w roku szkol-

nym 2013/2014;
– konsultacje i opieka nad uczniami biorącymi udział w konkursach przed-

miotowych i olimpiadach;
– organizowanie szkolnych konkursów przedmiotowych, akcji obywatel-

skich, wystaw, gazetek poglądowych, wykładów;
– realizowanie projektów edukacyjnych;
– organizowanie uroczystości związanych z rocznicami i świętami pań-

stwowymi;

– organizowanie wycieczek szkolnych, wizyt w muzeach włocławskich, 
bibliotekach;

– współpraca z instytucjami samorządowymi, naukowymi i kulturalnymi
– opieka nad pracowniami;
– udział w szkoleniowych radach pedagogicznych;
– doskonalenie zawodowe nauczycieli.

4) Ważniejsze konkursy organizowane przez nauczycieli naszego zespołu i te, 
w których byli opiekunami oraz niektóre działania przez nich podejmowane 
w bieżącym roku szkolnym:
– Konkurs przedmiotowy z historii dla gimnazjum – laureaci: Kolanowski 

Jakub kl. IIIc, Lewandowski Jeremi kl. IIIa opiekun: p. Anna Baranowska; 
– Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Historii Olimpus, Natalia Mierz-

wicka z klasy Ia gimnazjum została laureatką tego konkursu, opiekun: 
p. Aleksandra Rusin;

– Konkursu Historycznego „Krąg”, Trzy pierwsze miejsca w kategorii 
test (gimnazjum) zajęli: Natalia Mierzwicka Ia, Tadeusz Berkowski Ia, 
Piotr Tomaszewski Ib. W kategorii praca indywidualna organizatorzy 
wyróżnili: I miejsce – Łukasz Posłuszny Ia, II miejsce – Patrycja Zaro-
ślińska Id (opiekun – mgr Anna Baranowska), III miejsce – Katarzyna 
Jankowska Ic, IV miejsce – Patrycja Krakowska Ib, opiekun: p. Alek-
sandra Rusin;

– XII Dni Długoszowskie w Kłobucku – XII Międzyszkolny Konkurs Histo-
ryczny „Jan Długosz i jego czasy”. Wszyscy uczniowie reprezentujący 
w konkursie Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Wło-
cławku. w kategorii gimnazjów: 1 miejsce – Kinga Porębska (kl. IIIa) 
opiekun: p. Anna Baranowska;

– Konkurs Regionalny „ZIEMIA KUJAWSKA – MAŁĄ OJCZYZNĄ”. W kate-
gorii praca multimedialna Tadeusz Berkowski z kl. Ia gimnazjum zdobył 
II miejsce. W kategorii poezja Natalia Mierzwicka z kl. Ia otrzymała 
wyróżnienie, opiekun: p. Aleksandra Rusin;

– Wyjścia do Muzeum Etnograficznego i Muzeum Historii Miasta;
– Wystawa szkolna w ramach Drzwi otwartych Długosza;
– Apele szkolne z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
– Oprawa muzyczna wszystkich uroczystości i apeli organizowanych 

w naszej szkole, prowadzenie chóru szkolnego;
– Oprawa plastyczna wszystkich uroczystości i apeli organizowanych 

w naszej szkole;
– Udział w obchodach Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia;
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– VI Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny pt. „Tchnienie polskich lasów 
i jezior”. Konkurs odbył się pod patronatem JE Ks. Biskupa Wiesława 
Alojzego Meringa. W kategorii gimnazjum III miejsce zajął Tymoteusz 
Uzarczyk z kl. IIa, opiekun: p. Bożena Sobierajska;

– Konkurs plastyczny „Szczęśliwe Dziecko”. W konkursie organizowanym 
przez Szkołę Podstawową Nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
we Włocławku wyróżnienie otrzymali: w kategorii szkoły podstawowej: 
Rafał Wierszyło kl. 4, w kategorii gimnazjum: Klaudia Skrzypińska kl. Id, 
opiekun: p. Bożena Sobierajska;

– XXXIII plener malarski dla dzieci i młodzieży z cyklu „Włocławek w ma-
larstwie i rysunku”. Tematem przewodnim tegorocznej edycji był Stary 
Rynek oraz wychodzące z niego uliczki. Wśród nagrodzonych znaleźli 
się Długoszacy: W kategorii wiekowej GRUPA NAJMŁODSZYCH uczest-
ników – wiek 5 – 7 lat: Anna Szychowska kl. 1 SP, W kategorii wiekowej 
– GIMNAZJUM: I miejsce – Elena Novaković z kl. IIId, III miejsce – Emilia 
Kuczmaja kl. IIIc., opiekun: p. Bożena Sobierajska;

– Konkurs na formę przestrzenną „Instalacja” – Woda. Organizatorem kon-
kursu była Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku. Reprezentująca 
naszą szkołę trzyosobowa grupa gimnazjalistów z kl. IId: Anna Krzacz-
kowska, Filip Janiak i Adam Krzaczkowski zajęła II miejsce, opiekun: 
p. Bożena Sobierajska;

– Konkurs fotograficzny pn. „Dokarmiamy ptaki i inne zwierzęta”. W kon-
kursie organizowanym przez Nadleśnictwo Włocławek nasza gimnazja-
listka Lena Chmielewska z kl. IIb zdobyła I miejsce, opiekun: p. Bożena 
Sobierajska;

– VI Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego, Filip Janiak IId za 
swoją pracę otrzymał wyróżnienie, a prace Łukasza Kujawy IId i Adama 
Krzaczkowskiego IId zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej, 
opiekun: p. Bożena Sobierajska;

– Konkurs na komiks nt. „Stop przemocy, agresji i uzależnieniom”. Wyróż-
nienie w konkursie zdobyła Wiktoria Ryniec z kl. IIC Publicznego Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza 
we Włocławku, opiekun: mgr Bożena Sobierajska;

– „Konkurs Na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową”, Julia Czajka 
i Rafał Wierszyło z kl. 4 Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 
Długosza zdobyli I miejsce w kategorii szkół podstawowych, opiekun: 
p. Bożena Sobierajska.

5) Konkursy, w których brali udział uczniowie liceum:
 opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz;

– VIII Olimpiada Mediewistyczna – spośród 239 uczestników Komisja na 
podstawie wyników ustaliła listę 59 osób, które zakwalifikowano do 
II etapu Olimpiady. Jakub Andrzejewski z klasy IIIAB LO zakwalifikował 
się do II etapu, zajmując 13. miejsce w Polsce;

– Pierwszy etap XL Olimpiady Historycznej – naszą szkołę w tym roku 
reprezentowało sześciu licealistów. Trzy osoby z kl. IIB LO zostały za-
kwalifikowane do etapu okręgowego: Barbara Gołębiewska, Mateusz 
Kaszyński, Adam Stanny;

– XII Dni Długoszowskie w Kłobucku – XII Międzyszkolny Konkurs Histo-
ryczny „Jan Długosz i jego czasy” w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: 
I miejsce – Mateusz Kaszyński kl. IIB, II miejsce – Adam Stanny (kl. IIB)

Rafał Kurzępa

Sprawozdanie z działalności
zespołu przedmiotowego języków romańskich

za rok szkolny 2013/2014

W skład Zespołu Przedmiotowego Języków Romańskich w Zespole 
Szkół katolickich im. ks. Jana Długosza w roku szkolnym 2013/2014 

wchodzili następujący nauczyciele: 
— p. Rafał Kurzępa (język łaciński) – przewodniczący
— p. Kamil Mankin (język francuski i hiszpański) – członek
— p. Jolanta Skoracka (język łaciński) – członek
— p. Małgorzata Tomaszewska (język francuski) – członek

Realizacja założonych celów w poszczególnych obszarach tematycznych:

1) Nauczanie:
W minionym roku szkolnym 2013/2014 członkowie zespołu w całości 

zrealizowali przewidziany program nauczania, zachowując korelację między-
przedmiotową.

2) Doskonalenie zawodowe nauczycieli:
Nauczyciele zespołu brali czynny udział w licznych szkoleniach metodycz-

no-wychowawczych, znacznie wzbogacając oraz usprawniając warsztat pracy 
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nauczyciela i wychowawcy. Pan Kamil Mankin otrzymał awans zawodowy na 
nauczyciela kontraktowego.

3) Doskonalenie przedmiotowych systemów oceniania:
Podczas pierwszego spotkania zespołu z dnia 02 września 2014 r. uaktu-

alniono oraz usprawniono Wewnątrzprzedmiotowy System Oceniania Ucznia, 
dostosowując go do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Ucznia.

4) Zajęcia pozalekcyjne:
W ramach zajęć projektowych „Kapitał Ludzki – Człowiek najlepsza inwe-

stycja” nauczyciele zespołu prowadzili zajęcia ekspresji kulturalnej oraz dla 
uczniów uzdolnionych (p. Jolanta Skoracka), a także zajęcia uzupełniające 
i poszerzające umiejętności językowe z francuskiego (p. Kamil Mankin). Rów-
nież w ramach zajęć projektowych na spotkanie autorskie zaproszony został 
ks. prof. Tomasz Kaczmarek, wykładowca patrologii oraz języka łacińskiego 
w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

5) Urządzenie pracowni przedmiotowych:
Członkowie zespołu wzbogacali wystrój swoich pracowni językowych oraz 

systematycznie aktualizowali gazetki ścienne.

6) Wykorzystanie w pracy nauczycieli i propagowanie wśród uczniów możli-
wości korzystania z Internetu i źródeł multimedialnych:
Członkowie zespołu, wykorzystując iPady oraz tablice multimedialne, ak-

tywnie stosowali nowoczesne techniki multimedialne oraz używali Internetu, 
zachęcając uczniów do korzystania z zasobów sieci. 

7) Konkursy:
W minionym roku szkolnym liczna grupa uczniów naszej szkoły uczestni-

czyła w Lidze Starożytniczej, comiesięcznych wykładach poruszających tematy 
dotyczące kultury i cywilizacji starożytnych Greków i Rzymian. Wyróżnienie 
otrzymała Marta Szczerkowska. 

Należy również wymienić uczniów odnoszących sukcesy w konkursach 
przedmiotowych i olimpiadach z języka francuskiego. Tytuły finalistów uzyskali: 
Mateusz Wende i Izabela Eska z gimnazjum oraz Alicja Cieślak i Anna Patyk 
z liceum. Anna Patyk może również poszczycić się II miejscem w konkursie 
poezji francuskiej. 

Joanna Karwowska

Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego 
matematyczno-informatycznego (+ technika)

za rok szkolny 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 w skład zespołu przedmiotowego 
wchodzili: pani Joanna Wędołowska, pani Jadwiga Piasecka, pani 

Kamila Kurdubska, pani Agnieszka Sołtysiak, pani Joanna Karwowska, pan 
Piotr Chodoła i pan Wojciech Krajewski. Miniony rok szkolny rozpoczęliśmy 
od organizacji pracy zespołu. Określiliśmy zadania i cele oraz wyznaczyliśmy 
odpowiedzialnych. Uzupełniliśmy dokumentację szkolną, programy nauczania 
oraz wpisaliśmy tematy lekcji do dziennika elektronicznego. Powiększaliśmy 
swój warsztat pracy, uczestnicząc w licznych konferencjach dla nauczycieli 
matematyki i informatyki (np. Edukacja w cyfrowym wymiarze, Einkubator 
itp.). Staraliśmy się w miarę potrzeb podnieść swoje kwalifikacje poprzez 
uczestniczenie również w radach szkoleniowych, co zaowocowało pełnieniem 
funkcji przewodniczących bądź członków zespołów nadzorujących na egza-
minach gimnazjalnych i maturalnych. Poszerzyło to naszą wiedzę w sprawie 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej i pomogło w jeszcze lepszym poznaniu 
możliwości, jakie daje nam praca z tablicami interaktywnymi w połączeniu 
z iPadami. 

Jedno ze szkoleń („Wykorzystanie aplikacji Dropbox w pracy nauczyciela”), 
w którym uczestniczyliśmy, było przeprowadzone przez panią Joannę Kar-
wowską, przewodniczącą naszego zespołu. W pierwszym semestrze w ramach 
pracy z uczniem zdolnym prowadziliśmy koła zainteresowań przygotowujące 
uczniów do konkursów. Prowadziliśmy również koła wyrównawcze oraz spo-
tkania przygotowujące do egzaminów. W drugim semestrze rozpoczęliśmy 
projekt unijny, w ramach którego realizowaliśmy wszystkie wyżej wymie-
nione zajęcia. Umożliwiliśmy naszej młodzieży uczestniczenie w konkursach 
z matematyki, informatyki i origamii. Były to: Międzynarodowy Konkurs 
Kangur Matematyczny, Liga Zadaniowa, Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Matematyki, Zawody Matematyczne im. Mariana Rejewskiego, Wojewódzki 
Konkurs Matematyczny im. prof. Stefana Banacha, Ogólnopolska Olimpiada 
Matematyczna, Międzynarodowy Konkurs Informatyczny BÓBR i Ogólnopolski 
Konkurs Origami.

W konkursach tych uczniowie zdobyli wysokie miejsca i wiele wyróżnień, 
między innymi:
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1) Liga Zadaniowa: w pierwszych klasach gimnazjum uczniowie zdobyli 
cztery tytuły laureatów II miejsca, dwa tytuły laureatów III miejsca i jedno 
wyróżnienie. W drugich klasach gimnazjum uczniowie również zdobyli 
cztery tytuły laureatów II miejsca i dwa wyróżnienie. Dodatkowo Jakub 
Szymański został zakwalifikowany do finału wojewódzkiego Ligi Zada-
niowej na UMK w Toruniu, gdzie wywalczył zaszczytny tytuł finalisty 
konkursu przedmiotowego z matematyki. Opiekunem uczniów był p. Piotr 
Chodoła.

2) Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki: tytuł laureata zdobyło 
6 uczniów klasy IIIa gimnazjum; opiekunem była p. Joanna Wędołowska. 

3) IX Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów: uczennica klasy 
IIIa gimnazjum Kinga Porębska otrzymała tytuł laureata tego konkursu.

4) Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny: wynik bardzo dobry – 
dwóch uczniów z klasy IIIa gimnazjum oraz jeden uczeń z klasy I A LO, 
wyróżnienia otrzymali uczennica z 4 klasy SP, 7 uczniów z klasy IIIa gim-
nazjum i jedna uczennica z klasy IA LO. 

5) Zawody Matematyczne im. Mariana Rejewskiego – do finału zakwalifikował 
się Michał Sieradzki uczeń IA LO. Opiekunem była p. Joanna Karwowska.

6) Wojewódzki Konkurs Matematyczny im. prof. Stefana Banacha – dwóch 
uczniów klas IA LO i uczennica IB LO zakwalifikowało się do drugiego 
etapu konkursu oraz do etapu drużynowego. Opiekunami były: p. Joanna 
Karwowska i p. Kamila Kurdubska.

7) Konkurs organizowany przez UMK w Toruniu „Świadomie ubezpieczony 
– krok ku dorosłości”: dwóch uczniów klasy IA LO zdobyło IV miejsce. 
Opiekun: p. Joanna Karwowska.
W ciągu całego roku szkolnego członkowie naszego zespołu włączyli się 

w życie szkoły poprzez: czynny udział w Drzwiach Otwartych szkoły, prze-
prowadzenie szkolenia dla przyszłych kandydatów do liceum dotyczącego 
poprawnego wypełniania podań elektronicznych.

Bardzo ważnym zadaniem realizowanym w ciągu całego roku było przy-
gotowanie uczniów do egzaminów. Organizowane były zajęcia dodatkowe, 
jak również przeprowadzono próbne egzaminy gimnazjalne i maturalne dla 
klas II i III. Po sprawdzeniu wykonaliśmy analizę wyników i wyciągnęliśmy 
wnioski do dalszej pracy przed egzaminami formalnymi. W efekcie nauczyciele 
mogli jeszcze pracować z uczniami nad materiałem, który sprawiał trudno-
ści. Na początku i na końcu roku przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy testy 
diagnostyczne.

Członkowie naszego zespołu pracują nad aktualizacją i wizualizacją naszej 
strony internetowej. 

Wszyscy uczestniczymy w projekcie „Edukacja w Zespole Szkół Katolickich 
im. ks. Jana Długosza szansą na lepszą przyszłość”.

W tym roku szkolnym przeprowadzone zostały również dwie lekcje otwarte 
przez p. Joanną Karwowską z ZSK im. ks. Jana Długosza oraz p. Moniką Biń-
czarską z PSP im. Kazimierza III Wielkiego w Szpetalu Górnym dla uczniów 
klas drugich gimnazjum oraz klas V i VI szkoły podstawowej.

18 i 23 czerwca p. Piotr Chodoła i p. Joanna Karwowska przeprowadzili 
po raz szósty Dni Matematyki w naszej szkole. 

W ciągu całego roku zespół przedmiotowy starał się tak planować pracę i re-
alizować poszczególne zadania, aby były one owocne dla uczniów i nauczycieli. 

Lidia Wiśniewska

Sprawozdanie z pracy zespołu polonistów

Zespół polonistów tworzą nauczyciele języka polskiego szkoły podsta-
wowej, gimnazjum i liceum Długosza w składzie: p. Anna Dominik, 

p. Aneta Jabłońska, p. Milena Lewandowska, p. Wioletta Piasecka, p. Angelika 
Szumińska, p. Lidia Wiśniewska.

W roku szkolnym 2013/2014 podjęłyśmy następujące zadania:
1) Opracowanie harmonogramu pracy zespołu polonistów.
2) Uaktualnienie kryteriów przedmiotowego systemu oceniania w klasach 

II gimnazjum w związku z realizacją programu GWO „Między nami”.
3) Diagnoza kompetencji polonistycznych uczniów klas pierwszych gimnazjum 

i liceum oraz klasy czwartej szkoły podstawowej.
4) Przeprowadzenie, sprawdzenie oraz analiza próbnych testów gimnazjal-

nych i maturalnych w klasach trzecich gimnazjum i liceum oraz w klasach 
drugich LO.

5) Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego oraz do egzaminu 
dojrzałości z języka polskiego poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć 
powtórzeniowych.

6) Praca w komisjach podczas egzaminów gimnazjalnych i maturalnych; praca 
w komisji ustnego egzaminu dojrzałości z j. polskiego.

7) Realizacja i ewaluacja projektów edukacyjnych w ramach zajęć j. polskie-
go: w klasach IIIc i IIIe nt. „Pożegnanie ze szkołą, czyli... nakręćmy to!” 
(p. M. Lewandowska), „Zemsta” Aleksandra Fredry na deskach szkolnego 
teatru – kl. Ia, Ib, Ic, Id, Ie wystawiona w czasie Drzwi Otwartych (p. L. Wi-
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śniewska), „Od kina niemego do technologii cyfrowej – narodziny i rozwój 
kinematografii” – kl. IIIb (p. L. Wiśniewska). 

8) Udział w projekcie „Edukacja w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana 
Długosza szansą na lepszą przyszłość” realizowanym przez Diecezję Wło-
cławską – realizacja zajęć wyrównawczych z j. polskiego, zajęć z kultury, 
zajęć z grupą uczniów przygotowujących się do konkursów i olimpiad 
oraz zajęć z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

9) Organizacja wyjść do kina na filmy: „Grawitacja”, „Kamienie na szaniec” 
(p. M. Lewandowska), „Powstanie Warszawskie. 63 dni chwały”, „Kraina 
lodu”, „Karol, który został świętym” (p. W. Piasecka), „Hobbit. Pustkowie 
Smauga”, „Santo Subito. Świadectwa świętości” (p. L. Wiśniewska).

10) Organizacja wycieczek do teatru i opery: wyjazd do Teatru Roma na 
przedstawienie „Mały Książę” (p. A. Dominik), wyjazd do Bydgoszczy 
na operę „Czarodziejski flet” oraz do Warszawy na spektakl „Król Lear” 
(p. A. Szumińska), wyjście do auli WSHE na przedstawienie pt. „Wi-
dziane z Olimpu” (p. A. Jabłońska, p. L.Wiśniewska), wyjście kl. 4 do 
Teatru Impresaryjnego na spektakl „Buratino, czyli historia drewnianego 
pajacyka” (p. W. Piasecka), wyjście do auli WSHE na spektakl „Zdążyć 
przed Panem Bogiem” (p. A. Szumińska, p. A. Jabłońska), spektakl 
Narodowego Teatru Edukacji „Samotni w tłumie” (p. A. Szumińska, 
p. A. Jabłońska).

11) Wycieczki do muzeów: Muzeum Diecezjalne we Włocławku (p. W. Pia-
secka, p. L. Wiśniewska), Muzeum Narodowe w Warszawie (p. Angelika 
Szumińska), Muzeum Powstania Warszawskiego (p. Lidia Wiśniewska).

12) Organizacja wycieczek klasowych: wycieczka integracyjna z okazji Dnia 
Chłopaka do Osady Popowo (p. W. Piasecka z kl. 4), do Gniezna i Po-
znania (p. M. Lewandowska z kl. IIIe), do Warszawy (p. L. Wiśniewska 
z kl. IIe), wycieczka rowerowa do Nasiegniewa (p. M. Lewandowska 
z kl. IIIe), wycieczka rowerowa nad Jezioro Wikaryjskie (p. L. Wiśniew-
ska z kl. IIe), wyjazd o charakterze rekreacyjno-sportowym do ośrodka 
„Sikorki” (p. M. Lewandowska z kl. IIIe).

13) Zaangażowanie w przygotowanie szkolnych uroczystości: 
– Przygotowanie uroczystości poświęcenia Szkoły Podstawowej, współor-

ganizowanie ślubowania klas pierwszych w SP, prezentacja programu 
artystycznego i wręczenie kartek świątecznych przez dzieci z SP w Domu 
Dobrego Pasterza dla księży emerytów w Michelinie; poranek kolęd 
przygotowany przez uczniów klasy 4 i 1 SP na spotkanie z JE Księdzem 
Biskupem Wiesławem Alojzym Meringiem, p. Prezydentem Andrzejem 
Pałuckim oraz zaproszonymi Księżmi; Wieczór Kolęd – świąteczny 

program artystyczny w Zespole Szkół Katolickich przy ul. Łęgskiej; 
przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w SP; 
pomoc w organizacji Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w SP – 
przygotowanie scenki na podstawie „Kopciuszka” Wandy Chotomskiej 
(p. W. Piasecka).

– Przedstawienie teatralne „Boże Narodzenie w bajkach i baśniach” – 
kółko teatralne; „Faustino” – przedstawienie przygotowane przez grupę 
Sodalicji Mariańskiej; przedstawienie konkursowe – spektakl profilak-
tyczny „Stop uzależnieniom” – uczniowie z klasy IIB LO; inscenizacja 
słowno-muzyczna poświęcona osobie Jana Pawła II przygotowana przez 
klasę IIB LO na Dzień Peregrynacji Krzyża Światowych Dni Młodzieży 
(p. A. Dominik).

– Przygotowanie programu artystycznego na zakończenie klas trzecich, 
scenariusz balu gimnazjalnego (p. A. Jabłońska, p. M. Lewandowska).

– Przygotowanie wystawy i prezentacji na Drzwi Otwarte w Zespole Szkół 
Katolickich.

14) Praca z uczniem zdolnym, przygotowywanie uczniów do udziału w kon-
kursach:
– VIII Włocławski Konkurs Recytatorski dla Dzieci i Młodzieży – I miejsce 

Konrad Weber IIa (p. M. Lewandowska).
– IV Włocławska Filozofiada – Powiatowy Konkurs Filozoficzny organi-

zowany przez Gimnazjum nr 4 im. ONZ – II miejsce Emilia Kłusek IIIe 
(p. M. Lewandowska).

– Międzygimnazjalny Konkurs Potyczki Językowe – II miejsce drużyny 
Długosza w składzie: Kinga Porębska IIIa, Adrianna Głowacka IId, Jacek 
Walczak Id (p.p. W. Piasecka, A. Dominik, L. Wiśniewska).

– XI Międzygimnazjalny Konkurs „Ortograficzna corrida, czyli walka 
z bykami” – II miejsce Natalia Mierzwicka Ia (p. L. Wiśniewska).

– Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „O ks. Jerzym wierszem” – III miej-
sce Maciej Obuchowicz IIb, III miejsce Paulina Sadowska IC LO – 
III miejsce, wyróżnienie Kacper Nowakowski IIB LO (p. A. Dominik, 
p. A. Szumińska).

– Konkurs literacki „Jesienne depresje – impresje” – II miejsce w kategorii 
wiersz Natalia Mierzwicka Ia (p. L. Wiśniewska).

– Konkurs literacki „W leśnych labiryntach” – II miejsce Emil Pawlak 
IIc, III miejsce Olga Semeniuk IIe, wyróżnienie Nadia Ostrowska Ib 
(p. A. Dominik, p. L. Wiśniewska).

– V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły i o Janie 
Pawle II – II miejsce Kacper Nowakowski IIB (p. A. Dominik).
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– Konkurs Papież Słowianin – finaliści: Bartosz Gotowczyc i Szymon 
Sikorski IIIa (p. W. Piesecka, p. A. Dominik).

– IV Włocławski Przegląd Spektakli Profilaktycznych – II miejsca zespołu 
teatralnego z kl. IIB (p. A. Dominik).

– Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – Natalia Dąbrowska IIB i Alek-
sandra Ormińska IIIAB zakwalifikowały się do II etapu (p. A. Dominik, 
p. A. Jabłońska).

– XIX Wojewódzki Konkurs Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – 
III miejsce Mikołaj Skonieczny IC (p. A. Szumińska).

– VIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmar-
skiego: „Rytmy nieskończoności” laureatki Paulina Sadowska i Żaneta 
Szczerbiak z kl. IC (p. A. Szumińska).

– XII Ogólnopolski Konkurs Recytacji Poezji i Prozy oraz Pieśni Regionalnej 
„Bądź pozdrowiona, ziemio rodzinna...” – I miejsce Paulina Sadowska 
IC (p. A. Szumińska).

– Konkursie na esej „Jan Paweł II w obronie życia i godności człowieka” 
zorganizowanym z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości 
Życia – III miejsce Mikołaj Skonieczny IC (p. A. Szumińska).

– XIX Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba – I miejsce i Na-
groda Marszałka Województwa Pomorskiego – Paulina Sadowska IC 
(p. A. Szumińska).

– VII Międzygimnazjalny Konkurs Literacki poświęcony życiu Wielkiego 
Polaka Jana Pawła II – III miejsce Adam Piasecki Ie (p. L. Wiśniewska).

– Międzynarodowy konkurs poetycki Castello di Duino X Edizione we 
Włoszech – wyróżnienie Adam Piasecki Ie (p. L. Wiśniewska).

– Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego: laureaci: Patrycja 
Grzybowska IIIa (p. W. Piasecka), Wiktor Zabielski IIId (p. A. Jabłońska), 
finalistka: Zuzanna Tomczewska IIIb (p. L. Wiśniewska).

15) Redagowanie, korekta materiałów oraz przygotowanie galerii zdjęć do 
Rocznika ZSK im. ks. Jana Długosza (p. L. Wiśniewska, p. Milena Lewan-
dowska).

16) Współtworzenie strony internetowej ZSK – aktualizacja informacji i reda-
gowanie tekstów (p. M. Lewandowska, p. A. Szumińska).

17) Udział w szkoleniach dotyczących obsługi iPadów, udział w szkoleniu 
dotyczącym procedur organizacyjnych związanych z egzaminem gimna-
zjalnym.

18) Studia podyplomowe (p. M. Lewandowska).

Paulina Gajewska

zespół przedmiotowy języka angielskiego

W bieżącym roku szkolnym zespół nauczycieli języka angielskiego 
tworzyli: p. Paulina Gajewska (przewodnicząca), p. Agata Na-

wrocka, p. Agnieszka Szabłowska, p. Jakub Kostrzewski, p. Rafał Kurzępa 
i p. Maciej Ziółkowski.

Zespół podjął się następujących zadań:
1) Aktualizacja przedmiotowego systemu oceniania na rok 2013/2014.
2) Zapoznanie się ze zmianami wprowadzanymi w egzaminach zewnętrznych, 

udział w szkoleniach dotyczących matury w 2015 roku.
3) Dokonanie analizy zgodności programów nauczania z podstawą programową.
4) Dokonanie analizy zgodności podręczników z podstawą programową.
5) Wybór podręczników na nowy rok szkolny 2014/2015.
6) Konsultacje wewnątrzzespołowe.
7) Zajęcia dla klas trzecich przygotowujące do końcowych egzaminów gim-

nazjalnych. Wyrównanie poziomu wiedzy i zdolności językowych uczniów, 
utrwalenie materiału z klasy pierwszej i drugiej, poszerzenie zasobu 
słownictwa, doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz 
słuchanego.

8) Zajęcia dla klas maturalnych pod kątem przygotowania do egzaminów 
maturalnych (ćwiczenia konsolidujące i rozszerzające słownictwo 
z maturalnych bloków tematycznych, ćwiczenia gramatyczne, czytanie 
ze zrozumieniem).

9) Praca z uczniem słabym i zdolnym w zakresie pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej.

10) Przeprowadzenie testów diagnostycznych na początku i końcu roku szkol-
nego oraz przygotowanie wniosków do dalszej pracy.

11) Przygotowanie próbnych, ustnych egzaminów maturalnych: dobór zestawów 
egzaminacyjnych, powołanie wewnątrzszkolnych zespołów egzamina-
cyjnych, przygotowanie sal. Następnie analiza wynikowa, omówienie 
słabych punktów odnośnie zagadnień gramatycznych, opracowanie form 
naprawczych w celu zniwelowania napotkanych wśród zdających braków 
językowych.

12) Praca w komisjach podczas próbnych egzaminów gimnazjalnych i matu-
ralnych.

13) Sprawdzenie i opracowanie wyników próbnych oraz właściwych egzaminów 
na poziomie gimnazjum i liceum.
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14) Praca w zespole sprawdzającym pisemne egzaminy gimnazjalne i matu-
ralne powołanym z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 
(zdobywanie doświadczeń egzaminacyjnych, doskonalenie umiejętności 
korekty wypowiedzi pisemnych).

15) Członkostwo w komisji podczas ustnego egzaminu maturalnego z języka 
angielskiego (ewaluacja sprawności komunikacyjnej uczniów).

16) Opieka i konsultacje nad uczniami biorącymi udział w konkursach i olimpia-
dach przedmiotowych. Przygotowywanie materiałów objaśniających zagad-
nienia leksykalno-gramatyczne, historyczne i kulturalne. Rozwiązywanie 
zadań z transformacjami, testów z lukami, testów wielokrotnego wyboru, 
nauka idiomów i kolokacji.

17) Organizowanie wycieczek szkolnych w ramach wychowawstwa.
18) Opieka nad pracowniami.
19) Opieka nad uczniami podczas konkursów.
20) Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych, warsztatach, konferen-

cjach, kursach dokształcających:
– szkolenie BHP (podstawy prawne regulujące bezpieczną organizację 

warunków pracy, ocena potencjalnych zagrożeń w środowisku pracy 
oraz podjęcie działań przeciwdziałających ich skutkom/działań pre-
wencyjnych);

– szkolenie dotyczące procedur organizacyjnych związanych z egza-
minem gimnazjalnym i maturalnym (organizacja czasu, dystrybucja 
obowiązków pomiędzy poszczególnych członków komisji, struktura 
egzaminu, postępowanie w przypadkach nadzwyczajnych); 

– praca własna, tłumaczenia, korzystanie z multimediów.
21) Organizacja szkolnych etapów konkursów językowych.
22) Praca w komisjach konkursów językowych.
23) Przygotowywanie informacji umieszczanych na stronie internetowej ZSK.
24) Targi Szkół i Zawodów.
25) Prowadzenie zajęć z iPadami, zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do 

egzaminów zewnętrznych.
26) Ważniejsze konkursy:

– Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego; do etapu 
wojewódzkiego zakwalifikowało się 3 uczniów – wszyscy uzyskali tytuł 
laureata: Kajetan Jóźwiak, Kinga Porębska, Damian Jóźwiak;

– Olimpiada Języka Angielskiego dla Liceum;
– Konkurs z języka angielskiego wraz z Centrum Nauczania Języków 

Obcych Oxford School – Wiktor Zabielski, Mateusz Ulański, Patryk 
Ćwikliński, Adrianna Głowacka i Adrianna Lewandowska;

– Bałtycki Konkurs Języka Angielskiego;
– Konkurs Best of the best, 3 miejsce zajął Kajetan Jóźwiak, a Tadeusz 

Berkowski uplasował się ex aequo z innymi sześcioma osobami na 
miejscu 4.

27) Wycieczki zagraniczne – Londyn, Paryż, Amsterdam. 
28) Wnioski do dalszej pracy:

– pomoc uczniom słabym w osiągnięciu lepszych wyników;
– praca z uczniem zdolnym i przygotowanie do konkursów przedmioto-

wych;
– przygotowanie uczniów do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych; 
– organizacja wyjazdu zagranicznego w roku szkolnym 2014/2015.

Józef Nowak

Sprawozdanie z działalności 
zespołu przedmiotowego:

wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne 
i edukacja dla bezpieczeństwa

w roku szkolnym 2013/2014

Skład zespołu: p. Paulina Tokarska, p. Andrzej Gołębieski, p. Arkadiusz 
Różański, p. Krzysztof Łodygowski, p. Józef Nowak. 

Zgodnie z procesem dydaktyczno-wychowawczym na początku roku szkol-
nego opracowaliśmy rozkłady nauczania dla poszczególnych klas i poziomów 
nauczania. Na pierwszych zajęciach nauczyciele zapoznali uczniów z przepi-
sami BHP oraz przedmiotowym systemem i kryteriami oceniania na lekcjach 
wychowania fizycznego, tańca i edukacji dla bezpieczeństwa.
1) Każdy z nauczycieli wybrał dyscypliny sportowe, do których przygotowywał 

młodzież na dodatkowych zajęciach sportowych. 
– p. A. Gołębieski (dziewczęta GIM – piłka koszykowa; dziewczęta i chłopcy 

GIM i LO – szachy, piłka siatkowa; GIM – pływanie).
– p. K. Łodygowski (dziewczęta GIM i chłopcy LO – piłka nożna; GIM – 

unihokej, piłka siatkowa dziewcząt; LO – koło strzeleckie). 
– p. A. Różański (dziewczęta i chłopcy LO – piłka koszykowa, dziewczęta 

i chłopcy, piłka ręczna).
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– p. J. Nowak (chłopcy GIM – lekkoatletyka, piłka koszykowa, piłka siat-
kowa, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa plażowa; dziewczęta 
GIM – lekkoatletyka, biegi przełajowe; chłopcy LO – piłka siatkowa, 
piłka siatkowa plażowa). 

2) Systematyczna praca na dodatkowych zajęciach SKS zaowocowała licznymi 
sukcesami na zawodach sportowych. 
– W Mistrzostwach Miasta Włocławek Szkół Gimnazjalnych: 

a) Drużynowe Biegi Przełajowe (Dz. – II miejsce, Chł. – II miejsce)
b) Sztafetowe Biegi Przełajowe (Dz. – V miejsce, Chł. – II miejsce)
c) Pływanie (Dz. – II miejsce)
d) Piłka koszykowa (Dz. – IV miejsce, Chł. – III miejsce)
e) Szachy (Dz. i Chł. – I miejsce)
f) Piłka siatkowa (Chł. – II miejsce)
g) Unihokej (Dz. – I miejsce Chł. – IV miejsce)
h) Piłka nożna (Dz. – IV miejsce)
i) II miejsce w ćwierćfinałach woj. kujawsko-pomorskiego w Piłce Ko-

szykowej Chłopców.
j) Piłka ręczna (Dz. – IV miejsce, Chł. – IV miejsce)
k) Piłka Siatkowa Plażowa (Chł. – II i III miejsce).

– W Mistrzostwach Miasta Włocławek Szkół Ponadgimnazjalnych: 
a) Piłka koszykowa (Dz. – V miejsce, Chł. – V miejsce)
b) Piłka siatkowa plażowa (Chł. – III miejsce)
c) Piłka siatkowa (Dz. – V miejsce, Chł. – V miejsce)
d) Piłka ręczna (Dz. – V miejsce)
e) Pływanie (Dz. – IV miejsce)

– Poza zawodami SZS młodzież naszej szkoły uczestniczyła w: 
a) IV Turniej Piłki Plażowej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ekono-

micznych dla chłopców Gimnazjum – IV miejsce
b) Turniej piłki nożnej „Coca Cola Cup 2013” – drużyna dziewcząt 

i chłopców 
c) Turniej piłki nożnej „Cuiavia Girls Cup – Radziejów 2013”
d) Turnieju piłki nożnej chłopców w ZST – I miejsce.
e) VI Otwarte Mistrzostwa w Duathlonie (GIM – indywidualnie I i II 

miejsce)
3) Na terenie szkoły zostały zorganizowane: 

– Szkolny Turniej Tańca Towarzyskiego 
– Rozgrywki międzyklasowe w piłkę siatkową gimnazjum
– Rozgrywki międzyklasowe w piłkę koszykową chłopców gimnazjum
– Rozgrywki w tenisa stołowego.

– Drzwi Otwarte – prezentacja sal gimnastycznych i siłowni (mecz piłki 
koszykowej dziewcząt oraz piłki siatkowej chłopców)

– Mecz piłkę koszykową chłopców drużyna gimnazjum na drużynę z liceum.
– Rozgrywki grupowe w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców z gimna-

zjum.

W ramach zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa młodzież liceum miała moż-
liwość odbyć strzelanie z karabinka sportowego kbks podczas zorganizowanego 
koła strzeleckiego. Przed przystąpieniem do strzelania właściwego na strzelnicy 
uczniowie zostali zapoznani z budową i przeznaczeniem karabinka sportowego, 
zasadami i sposobami bezpiecznego strzelania z karabinka sportowego oraz 
zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy. Została stworzona drużyna chłopców 
i dziewcząt, która uczestniczyła w cotygodniowym kółku strzeleckim, gdzie 
doskonalili swoje umiejętności strzeleckie, aby jak najlepiej przygotować się do 
zawodów Szkolnej Ligi Strzeleckiej LOK, w których uczestniczyły reprezentacje 
szkół z terenu miasta Włocławka oraz powiatów włocławskiego, aleksandrow-
skiego, radziejowskiego i lipnowskiego. 
Uczniowie byli również przygotowywani do konkursów wiedzy:
1) IV Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny 

i przyjazny region” – etap II (wojewódzki);
2) XXXVII Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni jak Żołnierze 2014” – etap 

wojewódzki;
3) Drzwi Otwarte – prezentacja edukacji dla bezpieczeństwa – strzelectwo 

sportowe i pierwsza pomoc.
Opiekun sekcji sportowo-obronnych: p. Krzysztof Łodygowski. 

Ewa Bieniek

Sprawozdanie z pracy zespołu 
przedmiotów przyrodniczch

W roku szkolnym 2013/2014 w skład zespołu przedmiotów przyrod-
niczych wchodzili: p. Ewa Bieniek (przewodnicząca), p. Urszula 

Brykalska, p. Agata Jankowska, p. Małgorzata Jaskólska, p. Grzegorz Matusiak 
i p. Aneta Pawłowska. 
Podejmowane działania w minionym roku szkolnym:
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1) Aktualizacja przedmiotowego systemu oceniania z poszczególnych przedmio-
tów, wybranie i dostosowanie do własnych potrzeb programów nauczania 
z przedmiotów rozszerzonych i przyrody. 

2) Analiza nowej podstawy programowej, spotkania z przedstawicielami 
wydawnictw, konsultacje i wybór nowych podręczników do liceum na 
rok szkolny 2013/2014, szczególnie do przedmiotów rozszerzonych oraz 
nowych jak historia i społeczeństwo czy przyroda.

3) Zajęcia w ramach kół zainteresowań:
– koło fizyczne
– koło młodego chemika
– koło biologiczne
– PCK

4) Zajęcia dla klas III LO przygotowujące do egzaminu maturalnego (fakultety).
5) Zajęcia dodatkowe dla uczniów startujących w konkursach i olimpiadach.
6) Organizacja etapów szkolnych i udział w regionalnych i wojewódzkich 

etapach konkursów i olimpiad:
– Olimpiada Biologiczna – p. E. Bieniek
– Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – p. E. Bieniek
– Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii – p. A. Jankowska
– Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki i Astronomii – dla uczniów 

gimnazjów i szkół podstawowych – p. G. Matusiak
– Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii – p. A. Pawłowska
– Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii – p. U. Brykalska
– XI Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki – p. G. Matusiak
– XV Wojewódzki Konkurs z Fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych – 

p. G. Matusiak
– V Konkurs Ekologiczny „Moje środowisko jest mi bliskie” – p. A. Jan-

kowska
– VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego im. Eugeniusza 

Romera – p. A. Pawłowska
– XXII Ogólnopolska Olimpiada Zdrowego Stylu Życia PCK – p. A. Jan-

kowska
– Konkurs biologiczny – „Znam swój organizm na szóstkę” – p. A. Jan-

kowska
7) Zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabiej radzących sobie z przyswajaniem 

wiedzy.
8) Praca w komisjach nadzorujących egzamin gimnazjalny i maturalny.
9) Praca w zespołach egzaminacyjnych egzaminu maturalnego – p. U. Bry-

kalska, p. M. Jaskólska, p. A. Pawłowska. 

10) Przygotowanie i przeprowadzenie próbnych egzaminów gimnazjalnych 
i maturalnych.

11) Organizowanie wycieczek szkolnych:
– Wycieczka w Góry Stołowe 
– Wycieczka rowerowa nad Jezioro Wikaryjskie
– Wycieczka rowerowa do Boniewa
– Wycieczka na basen termalny w Uniejowie połączona z pielgrzymką 

do Świnic Warckich, Sanktuarium św. s. Faustyny
– Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
– Wyjazd dwukrotny do Collegium Medicum UMK na wykład pt. „Dlaczego 

mózg się starzeje?” i „Komórki macierzyste – nadzieje i zagrożenia”.
12) Udział w kursach i innych formach doskonalenia:

– Szkolenie dotyczące pracy w zespołach nadzorujących egzamin gim-
nazjalny i maturalny

– Szkolenia dotyczące wykorzystania aplikacji edukacyjnych na iPada 
(prowadzone przez p. D. Wojtuś i p. J. Karwowską)

– Spotkanie szkoleniowe dotyczące Olimpiady Biologicznej
– Szkolenia dotyczące projektu unijnego
– Konferencja edukacyjna „EduInkubator 2013 – nowoczesne technologie 

w edukacji przyrodniczej”, zorganizowanej 18 października 2013 r. 
w Warszawie przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy 
z Europejskim Stowarzyszeniem Geografów (EUROGEO).

13) Organizacja uroczystości i akcji promocyjnych:
– Dzień Niezapominajki – p. A. Jankowska, p. E. Bieniek
– Przygotowanie pokazów i doświadczeń w pracowniach w ramach Drzwi 

Otwartych w Zespole Szkół Katolickich. 

s. Maria Kowalik

Sprawozdanie z pracy zespołu katechetów
za rok szkolny 2013/2014

W skład zespołu wchodzili: s. Maria Kowalik, ks. Łukasz Sztylka, 
ks. Andrzej Tomalak. Spotkania katechetów odbyły się na począt-

ku roku dla zapoznania się z obsługą dziennika elektronicznego, WSO oraz 
systemem oceniania z religii, programem nauczania z religii obowiązującym 
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w ZSK, dla przygotowania lub uaktualnienia Planu Rozwoju Zawodowego 
katechetów odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego. Dalsze 
spotkania zespołu uzależnione były od bieżących potrzeb i aktualnie podej-
mowanych zadań.
1) Dokształcanie:

– zakończenie stażu i zdobycie stopnia nauczyciela mianowanego (ks. 
Ł. Sztylka)

– kontynuacja stażu na nauczyciela mianowanego (ks. A. Tomalak)
– sprawowanie funkcji opiekuna stażu (s. M. Kowalik)
– rekolekcje roczne (kapłańskie i zakonne) wszystkich katechetów
– sympozjum teologiczne „Rola nauczyciela i rodziny w integralnej formacji 

uczniów” (s. M. Kowalik)
– udział w szkoleniach dla Rady Pedagogicznej na temat prowadzenia 

lekcji przy użyciu iPadów oraz korzystania z tablic interaktywnych
2) Przygotowanie do konkursów i olimpiad:

– Ogólnopolski Konkurs Biblijny – Biblia i Przypowieści Biblijne, dla gim-
nazjum i szkół podstawowych (wszyscy katecheci). Laureatka: Lena 
Chmielewska, kl. IIb, opiekun: ks. Ł. Sztylka; wyróżnienie: Piotr Mrocz-
kowski, kl. IIe, opiekun: s. M. Kowalik

– Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II dla Gimnazjum i Szkół 
Podstawowych (wszyscy katecheci)

– VII Edycja Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji Włocławskiej dla Gimnazjum, 
(ks. A. Tomalak, ks. Ł. Sztylka). Laureatka (I miejsce): Kinga Porębska, 
kl. IIIa, finalista: Mateusz Ulański, kl. IIId. Opiekun: ks. Ł. Sztylka

– XXIV Olimpiada Teologii Katolickiej dla Liceum. Finaliści etapu diece-
zjalnego: Skonieczny Mikołaj, kl. IC LO – I miejsce, Florczak Justyna 
– II miejsce, Szczerbiak Żaneta, kl. IC LO – III miejsce. Finalistka etapu 
ogólnopolskiego: Żaneta Szczerbiak. Opiekun: ks. A. Tomalak

– Konkurs Wiedzy Biblijnej – Księgi Królewskie i Ewangelia św. Marka 
(ks. A. Tomalak)

3) Prowadzenie grup formacyjnych
– opieka nad ministrantami (ks. Ł. Sztylka)
– opieka nad Sodalicją Mariańską (ks. A. Tomalak, s. M. Kowalik, p. A. Do-

minik)
– spotkania modlitewne i pomoc duchowa dla młodzieży z internatu 

(ks. A. Tomalak wraz z wychowawcami)
– codzienna Msza Święta szkolna (kapłani)
– comiesięczna Msza Święta z homilią dla rodziców i nauczycieli podczas 

tzw. środy u Długosza (kapłani)

4) Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych
– organizowanie wyjazdów na „Wieczory Chwały” – spotkania ewangeli-

zacyjno-modlitewne przygotowane przez Duszpasterstwo Akademickie 
„Petroklezja” w kościele księży salezjanów w Płocku (ks. Ł. Sztylka)

– współorganizowanie wycieczki rowerowej klasy IIIa gimnazjum z Wło-
cławka do Sieradza szlakiem Sanktuariów Maryjnych diecezji włocław-
skiej (ks. Ł. Sztylka)

– opieka nad młodzieżą podczas wycieczki szkolnej do Warszawy uczniów 
klasy IIe gimnazjum (ks. Ł. Sztylka)

– udział z młodzieżą w peregrynacji Krzyża Światowych Dni Młodzieży 
w katedrze włocławskiej (katecheci) 

– wyjazd uczniów naszej szkoły wraz z rodzicami i nauczycielami do Rzymu 
na kanonizację Jana Pawła II w tym także zwiedzanie Rzymu, Asyżu, 
Wenecji, Florencji, Padwy, Monte Cassino (kapłani)

– wyjazd z uczniami klas III gimnazjum na Diecezjalną Pielgrzymkę do 
Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu (odp. ks. Ł. Sztylka)

– wyjazd z uczniami klas I Liceum na Ogólnopolskie Forum Młodzieży 
Szkół Katolickich w Częstochowie (odp. ks. A. Tomalak)

– wyjście z uczniami naszej szkoły do kina na projekcję filmu o Janie Paw-
le II „Santo Subito” (kapłani) oraz do WSD we Włocławku na projekcję 
filmu, „Największy z cudów” (ks. Ł. Sztylka)

– udział z uczniami naszej szkoły w Diecezjalnym Spotkaniu Młodzieży 
z biskupem ordynariuszem w Niedzielę Palmową (kapłani)

– pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę (ks. A. Tomalak)
– współorganizacja wycieczki do Świnic i Uniejowa (ks. A. Tomalak, 

s. M. Kowalik)
– wizyta przedstawicieli Sodalicji Mariańskiej naszej szkoły w szkole 

prowadzonej przez Federację Sodalicji Mariańskich w Warszawie przy 
okazji odwożenia „Tryptyku Ogrodowskiego” (odp. ks. A. Tomalak)

5) Inne zaangażowania:
– przygotowanie wieczornicy o wierze na zakończenie Roku Wiary (s. M. Ko-

walik, ks. A. Tomalak)
– przygotowanie odpustu w kaplicy szkolnej, m.in. przez zaproszenie 

gościa z prelekcją, o. Emilio Cardenas, przygotowanie przedstawienia, 
„Faustino”, przygotowanie liturgii odpustowej, podczas której członko-
wie Sodalicji Mariańskiej odnowili swoje zawierzenie Maryi (p. Ania 
Dominik, ks. A. Tomalak, s. M. Kowalik) 

– współorganizowanie wigilijnego spotkania opłatkowego dla nauczycieli 
i pracowników Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza (kapłani)
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– współorganizowanie rekolekcji wielkopostnych dla uczniów naszej szkoły 
w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela we Włocławku (kapłani)

– przygotowanie oprawy liturgicznej Mszy Świętych na rozpoczęcie i za-
kończenie roku szkolnego (katecheci)

– przygotowanie akademii: Jan Paweł II – wychowawca młodzieży, (p. Anna 
Dominik i ks. A. Tomalak)

– współorganizowanie Dni Kultury Chrześcijańskiej z zaproszonym gościem 
p. Leszkiem Dokowiczem – czuwanie modlitewne, adoracja Najświętszego 
Sakramentu (ks. A. Tomalak) 

– przygotowanie stoiska religijnego z konkursami podczas pikniku rodzin-
nego w szkole podstawowej (s. M. Kowalik)
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wykaz uczniów
zespołu Szkół katolickich im. ks. Jana długosza we włocławku

w roku szkolnym 2013/2014

Publiczne Gimnazjum
Klasa Ia

wychowawczyni – p. mgr Urszula Brykalska

Berkowski Tadeusz, Dawidowicz Mikołaj, Goleniewski Dominik, Hołody Jan, Jakubczyk 
Paulina, Jurewicz Katarzyna, Kasińska Sandra, Kaźmierczak Paulina, Kijewska Magdalena, 
Klonowski Kamil, Krajenta Piotr, Kropielnicki Oskar, Kruszczak Adam, Kurkowska 
Dagmara, Litke Szymon, Matuszewski Daniel, Mierzwicka Natalia, Nowakowski Błażej, 
Paul Dominik, Posłuszny Łukasz, Prajwos Edyta, Prajwos Eryk, Rojewski Franciszek, 
Smolińska Karolina, Spryszyński Wiktor, Stadnicki Szymon, Walczak Jakub, Waśkiewicz 
Jakub, Zarzecki Filip (nieobecny na zdjęciu)
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Publiczne Gimnazjum
Klasa Ic

wychowawca – p. mgr Andrzej Przybylski

Dobrodziej Weronika, Głażewska Wiktoria, Graczyk Julia, Jankowska Katarzyna, 
Jasiewicz Piotr, Jaworska Magdalena, Kardacz Natalia, Kicińska Oliwia, Klonowski 
Maciej, Kopaczewski Igor, Korpusiński Szymon, Macieja Kacper, Małas Adrianna, Musiał 
Jakub, Musiał Kacper, Obrzazgiewicz Maja, Pierowska Julia, Rojewski Bartłomiej, 
Siatecka Weronika, Stolarski Adam, Szablewska Ewelina, Terpińska Weronika, Trutkowski 
Kamil, Wasielewski Adrian

Publiczne Gimnazjum
Klasa Ib

wychowawczyni – p. mgr Paulina Tokarska

Augustyniak Sebastian, Avetisyan Artur, Balcerak Zuzanna, Bernyś Marta, Błajet 
Michał, Czarnecka Patrycja, Fryżewska Julia, Fydryszewska Nicola, Gózior Inga, 
Jankowski Adam, Jazel Szymon, Karpiński Mateusz, Kazimierska Daria, Kędzierski 
Alan, Kostrzewski Michał, Krakowska Patrycja, Kuklak Kornelia, Napiórkowska Agata, 
Ostrowska Nadia, Rafalski Kamil, Romecki Dawid, Seklecki Nicolas, Siedlecka Emily 
Ayse, Skowroński Krzysztof, Sobczak Aleksandra, Tomaszewski Piotr, Wojciechowska 
Patrycja, Zawadzka Zuzanna, 
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Publiczne Gimnazjum
Klasa Id

wychowawczyni – p. mgr Anna Baranowska

Błaszczyk Julia, Brzeziński Rafał, Glonek Wioletta, Grzesikowska Aleksandra, Kamińska 
Aleksandra, Kokoszczyńska Oliwia, Kumirska Matylda, Kwasek Igor, Legierska Aleksandra, 
Lewandowski Jakub, Łukaszczyk Emilia, Nowak Justyna, Orzechowska Oliwia, Patyk 
Katarzyna, Paszyńska Alicja, Rosińska Weronika, Ryniec Michał, Rypińska Marta, 
Skrzypińska Klaudia, Spisak Sonia, Szczepańska Martyna, Szczęsny Julia, Walczak 
Jacek, Wiankowska Natalia, Wiśniewska Agata, Zaroślińska Patrycja

Publiczne Gimnazjum
Klasa Ie

wychowawczyni – p. mgr Jolanta Nowak

Adamczyk Daria, Dykczyński Wojciech, Flaszyńska Martyna, Kalinowska Paulina, 
Karwowska Zuzanna, Koliński Kacper, Kopaczyk Kamila, Korejwo Julia, Koziński 
Kacper, Kuligowski Michał, Lewandowski Jakub Adam, Łuczak Martyna, Łukaszewski 
Bartłomiej, Mazierski Andrzej, Michalak Patrycja, Mularczyk Mateusz, Nowakowska 
Justyna, Pawłowski Filip, Piasecki Adam, Rosiński Gabriel, Stawska Marta, Targańska 
Natalia, Warszawiak Eryk, Wiliński Igor, Wojtasiak Bartosz, Wójtowicz Natalia
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Publiczne Gimnazjum
Klasa IIb

wychowawczyni – p. mgr Agnieszka Szabłowska

Barański Bartosz, Chmielewska Lena, Czerniak Izabela, Dąbrowska Marta Magdalena, 
Dembczyńska Julia, Dryjańska Sylwia, Górnicka Marta, Józefowicz Aleksander, 
Koralewska Oliwia, Kowalski Konrad, Kwieciński Adam, Lewandowski Daniel, Lisiecka 
Magda, Matuszewska Martyna, Obuchowicz Maciej, Pasikowska Oliwia, Radziszewska 
Paulina, Rogalska Zofia, Rudzińska Agnieszka, Rupczak Konrad, Stępień Olimpia, Tycz 
Krystian, Wajda Szymon, Witka-Jeżewski Mateusz

Publiczne Gimnazjum
Klasa IIa

wychowawca – p. mgr Piotr Chodoła

Bartczak Jakub, Chlebny Maciej, Ćwikliński Patryk, Goleniewski Damian, Gonstal 
Adam, Jabłoński Bartosz, Kosiewicz Aleksandra, Krajenta Ewa, Lewandowska Adrianna, 
Lewandowski Przemysław, Linowiecka Gabriela, Łuczkiewicz Aleksandra, Maciejewski 
Rafał, Madajczyk Wojciech, Marczewski Adam, Ostrowska Karolina, Radzikowski Kamil, 
Sztuczka Paulina, Szymański Jakub, Targański Wiktor, Uzarczyk Tymoteusz, Weber 
Konrad, Wilczyński Nikodem, Wojciechowski Krzysztof, Zabielska Zuzanna
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Publiczne Gimnazjum
Klasa IIc

wychowawca – p. mgr Rafał Kurzępa

Czerwiński Adam, Dudzińska Martyna, Drożdżewski Błażej, Dykczyńska Joanna, Gęsicka 
Daria, Giers Natalia, Janicki Oskar, Kopczyński Cyprian, Kuczyński Kacper, Kwiatkowska 
Emilia, Makowska Joanna, Napiórkowska Zuzanna, Patyński Michał, Pawlak Emil, 
Pawlak Kornel, Podemska Zuzanna, Rożnowska Anna, Rutkowski Daniel, Sosnowski 
Marcin, Suski Przemysław, Szymański Sebastian, Tober Wiktoria, Wojno Weronika, 
Zdziennicki Damian, Zielińska Aleksandra, Żabicka Marcelina

Publiczne Gimnazjum
Klasa IId

wychowawczyni – p. mgr Agata Jankowska

Budzeniusz Wiktoria, Chruściel Katarzyna, Głowacka Adrianna, Janiak Filip, Kamińska 
Martyna, Krzaczkowska Anna, Krzaczkowski Adam, Kujawa Łukasz, Majchrzak 
Mateusz, Musialska Angelika, Nowakowski Mikołaj, Pałucki Adam, Politańska Natalia, 
Przyziółkiewicz Kinga, Strzelecka Zuzanna, Świerczyńska Oliwia, Trojanowska Jowita, 
Witwicka Marta, Włodarski Paweł, Zieliński Adam
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Publiczne Gimnazjum
Klasa IIIa

wychowawczyni – p. mgr Joanna Wędołowska

Brzeziński Kacper, Daroszewska Natalia, Gotowczyc Bartosz, Grzybowska Patrycja, 
Hałasiński Przemysław, Jasiński Bogumił, Jaworski Adam, Kaczorowska Justyna, 
Krzywicki Błażej, Lewandowski Jeremi, Mistera Dominik, Molenda Mikołaj, Operlejn 
Maksymilian, Pawlak Alicja, Piątkowski Michał, Piętowski Michał, Piórkowski Kasper, 
Porębska Kinga, Radzin Szymon, Rzepka Michał, Sikorski Szymon, Szatkowska Maria, 
Szmajda Radosław, Weber Maciej, Widyński Hubert, Wnukiewicz Weronika, Zalewska 
Alicja, Żabicki Filip

Publiczne Gimnazjum
Klasa IIe

wychowawczyni – p. mgr Lidia Wiśniewska

Avetisyan Eryk, Budzyński Tomasz, Daroszewska Natalia, Daroszewska Patrycja, 
Jaranowski Paweł, Kamiński Krzysztof, Kazimierczyk Kamil, Krzyżańska Julia, Macieja 
Kacper, Marchlewska Wiktoria, Mroczkowski Piotr, Nowowiejska Bogna, Pieczek Jakub, 
Poliński Szymon, Rasiewicz Filip, Semeniuk Olga, Sikora Alicja, Słomczewska Julia, 
Szadkowski Hubert, Tokarska Marta, Tymburska Monika, Ziółkowski Adrian, Warszawski 
Alan, Ziółkowski Kacper, Zuzo Adam, Żychlewicz Mateusz
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Publiczne Gimnazjum
Klasa IIIc

wychowawczyni – p. mgr Bożena Sobierajska

Błaszczyk Klaudia, Brewczyńska Justyna, Ciarkowska Weronika, Cieślewicz Michał, 
Czerwiński Jacek, Drzewiecka Paulina, Drzewiecki Bartosz, Frankowska Wiktoria, 
Gołębiewska Kinga, Jóźwiak Damian, Kacprowicz Jerzy, Kalwasiński Adrian, Kolanowski 
Jakub, Kuczmaja Emilia, Korpusiński Łukasz Kamil, Maciejewski Tomasz, Muras Piotr, 
Niemczyk Alicja, Nowacka Martyna, Ogrodzińska Julia, Prętkiewicz Klaudia, Przybylska 
Marta, Różański Marcin, Siatecka Julia, Skotnicka Daria, Śmigielski Jędrzej, Wiliński 
Patryk, Wujcicki Paweł, Wujec Piotr, Zboińska Aleksandra, Zientalski Tymoteusz

Publiczne Gimnazjum
Klasa IIIb

wychowawczyni – p. mgr Aneta Pawłowska

Bartczak Alicja, Brzeziński Andrzej, Cichocka Daria, Dębczyńska Joanna, Duda Marcel, 
Imanzade Amira, Janiak Dawid, Jerużalski Krzysztof, Jóźwiak Kajetan, Kobuszewski 
Wiktor, Kołtuniak Klaudia, Kopczyński Jakub, Koprowska Izabela, Kopyść Agata, 
Koralewska Weronika, Kosiński Michał, Kozłowska Justyna, Krużyńska Izabela, Maćczak 
Bartosz, Malinowska Zuzanna, Markiewicz Marta, Mórawska Natalia, Nawarska 
Zuzanna, Pupkowski Dominik, Rajs Mikołaj, Rumianowski Mikołaj, Stendera Anna, 
Tomczewska Zuzanna, Tomczewski Marcin, Tymburska Justyna, Węgorowska Monika, 
Żbikowska Klaudia
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Publiczne Gimnazjum
Klasa IIIe

Wychowawczyni – p. mgr Milena Lewandowska

Adamusik Oliwia, Bieniek Jakub, Bojańczyk Filip, Brodecka Anita, Budziszewska 
Gabriela, Budziejko Justyna, Drabczak Wiktor, Durma Bartosz, Felińczak Pamela, 
Gawłowska Monika, Gawrońska Justyna, Graczykowski Norbert, Jakubowski Jonasz, 
Jesionowska Klaudia, Kłusek Emilia, Kostrzewska Klaudia, Mulawa Krzysztof, Novaković 
Elena, Rafalska Natalia, Rębacz Mikołaj, Ręklewska Agata, Starzyńska Aleksandra, 
Szawiel Inez, Walewicz Sandra, Wende Mateusz, Wiliński Michał, Wódkowska Monika, 
Zaroślińska Agnieszka, Ziółkowski Patryk

Publiczne Gimnazjum
Klasa IIId

Wychowawczyni – p. mgr Agnieszka Sołtysiak

Augustyniak Damian, Basiejko Patrycja, Bonkowska Zuzanna, Bujalska Klaudia, Eska 
Izabela, Frąckiewicz Magdalena, Gawlińska Patrycja, Idzikiewicz Natalia, Jurczykowska 
Lidia, Kacprzyk Karolina, Krysińska Wiktoria, Kwiecińska Oliwia, Łojewska Klaudia, 
Majchrowicz Alicja, Michalski Jakub, Operlein Julia, Piekarska Klaudia, Słowińska 
Paulina, Spychalska Gabriela, Stawecka Marcjanna, Szafrański Witold, Szatow Kornelia, 
Trutkowski Adrian, Ulański Mateusz, Włocławski Kacper, Zabielski Wiktor
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Liceum Ogólnokształcące
Klasa IB

wychowawczyni – p. mgr Angelika Szumińska

Błaszak Karolina, Bojarski Maciej, Ciechalska Lidia, Gajewska Wiktoria Barbara, 
Gajewska Weronika Kornelia, Główczyński Artur Aleksander, Hejmanowska Patrycja 
Natalia, Jakubowska Anna Monika, Jankowska Marta Antonina, Jankowska Klaudia, 
Kraszewska Alicja Julia, Lota Błażej, Malczewska Agnieszka Katarzyna, Nawrocka Paulina 
Magdalena, Pałczyńska Kinga, Pietrzak-Tyczkowska Eliza, Radzanowski Christopher Todd, 
Rapsiewicz Mariusz, Skowrońska Lena Emilia, Stroisz Wiktoria Magdalena, Świątek 
Karolina, Woźniak Konrad, Stempczyńska Justyna, Świderska Marta, Żychlewicz Alicja, 

Liceum Ogólnokształcące
Klasa IA

wychowawczyni – p. mgr Joanna Karwowska

Banaszewski Michał, Bielicki Mikołaj Piotr, Dorsz Joanna, Eska Agnieszka, Gmys Tomasz, 
Grzybek Paweł Ryszard, Kapuścińska Julia Diana, Kędroń Łukasz Mikołaj, Kozicki 
Maciej, Kuklak Gabriela, Kuligowski Przemysław, Łosiewicz Natalia, Łukaszewski Karol 
Kazimierz, Nowak Aleksandra Maria, Nowakowski Jakub Paweł, Nowicka Dominika 
Joanna, Pałuska Kacper Paweł, Prokopczyk Oliwia Barbara, Rolerad Aleksandra, 
Sarnowski Wojciech, Sieradzki Michał, Szczerkowska Marta Patrycja, Śpiewak Krzysztof, 
Wojciechowski Piotr Rafał, Zielińska Dominika Roksana
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Liceum Ogólnokształcące
Klasa IIA

wychowawca – p. mgr Grzegorz Matusiak

Błaszczyk Jakub Mateusz, Dereszewski Adam, Dębicki Miłosz Karol, Gawrońska Joanna, 
Górczyńska Natalia, Jóźkiewicz Ida Jolanta, Kamiński Kamil, Kiełkowski Mikołaj, 
Kraszewski Wojciech, Lewandowska Roberta Beata, Nowicka Karolina, Orłowski Wojciech 
Mikołaj, Pietrzak Michalina, Redmerski Eryk, Retecka Edyta Aneta, Rozpędzka Julia 
Joanna, Stokfisz Joanna, Ziomek Michał Stanisław

Liceum Ogólnokształcące
Klasa IC

wychowawca – p. mgr Jakub Kostrzewski

Antczak Anna Michalina, Goleniewski Mateusz Damian, Jóźwicka Jolanta, Kandarian 
Eryk, Kopaczewski Kacper, Łodygowski Jakub, Mielnicki Mikołaj, Mikołajczak Dominika 
Krystyna, Miłkowska Weronika Maria, Nowowiejska Wiktoria Ewa, Patyk Anna Łucja, 
Piecewicz Kamil, Sadowska Paulina Małgorzata, Siwińska Natalia Zofia, Skonieczny 
Mikołaj, Skrzypińska Joanna, Stasiak Sylwia Magdalena, Szczerbiak Żaneta, Szopa 
Wiktor, Szymańska Natalia, Terpiński Przemysław, Tomaszewski Cezary, Tunicka Anita, 
Włodarski Jakub, Wysocka Oliwia Krystyna
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Liceum Ogólnokształcące
Klasa IIC

wychowawczyni – p. mgr Ewa Bieniek

Antosiewicz Martyna, Budziejko Blanka, Chrząszczyńska Marta, Ciechanowska Monika, 
Czajkowska Karolina, Czernicki Rafał Leszek, Fabisiak Patrycja, Glapiński Kamil, 
Jóźwiak Malwina, Kacprzyk Marta, Leśnik Anna, Majak Karolina Katarzyna, Migdalska 
Dagmara, Mikołajczyk Anna, Mikołajczyk Joanna Zofia, Rajnik Beata Justyna, Ryniec 
Wiktoria Stanisława, Słowiński Bartłomiej, Suska Angelika, Szatkowski Wojciech, 
Szczupakowska Izabela Wiktoria, Szubski Jan Maksymilian, Urbańska Anna Maria, 
Waszak Kinga Weronika, Wierzbicka Klaudia, Wojtulski Adam, Wujec Marcin, Wujkowska 
Alicja, Zawadzka Katarzyna Izabela

Liceum Ogólnokształcące
Klasa IIB

Wychowawczyni – p. dr Magdalena Bilska-Ciećwierz

Adamczak Paulina, Antczak Justyna, Bonowicz Julia, Bonowicz Pamela, Brzustewicz 
Aleksander, Cieślak Alicja Magda, Dąbrowska Natalia Marta, Gazda Maria Magdalena, 
Głowacka Karolina, Goliszewski Mateusz Piotr, Gołębiewska Barbara Wiktoria, Kaszyński 
Mateusz, Konopka Wiktoria, Lasota Justyna, Ławniczak Kinga, Michałowska Anna Maria, 
Modrzejewska Weronika, Nowakowski Kacper Krzysztof, Pasik Michał Marek, Piekarska 
Julia, Pilarska Adrianna, Prykowska Lidia Maria, Puścińska Barbara, Rogiewicz Filip, 
Rybczyński Szymon, Stanny Adam Stanisław, Stelmasik Martyna Małgorzata, Szwarc 
Aleksander, Śmietana Alina
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Liceum Ogólnokształcące
Klasa IIIC

wychowawczyni – p. mgr Małgorzata Jaskólska

Adamski Kacper, Balczyńska Daria, Kapuścińska Anna, Karkoszka Oliwia Joanna, 
Karwacka Marta Anna, Kowalewska Agnieszka, Krawczyk Karolina, Lemańska Katarzyna, 
Lewandowska Angelika Anna, Lewicki Wojciech, Łukaszewska Anna Maria, Mastalerz 
Martyna, Matusiak Justyna Agata, Mordzak Elżbieta Joanna, Mroczkowska Marcelina, 
Nyklewicz Edyta Maria, Obrębska Paulina Sylwia, Pawłowska Karolina, Piotrowski 
Jakub Marek, Płocki Kacper Igor, Rojewski Mateusz, Serdak Manuela, Słowińska 
Joanna, Sosnowski Krzysztof, Stachowska Magdalena, Sumińska Natalia Małgorzata, 
Tomaszewski Damian, Walczak Agata, Walczak Anna Maria, Ziółkowska Anna Dominika

Liceum Ogólnokształcące
Klasa IIIA/B

wychowawczyni – p. mgr Anna Waśkiewicz

część matematyczna:
Andrzejewski Jakub, Banachowicz Joanna Karolina, Bykowska Ewelina, Ekiert Anita 
Kinga, Góralczyk Joanna, Jóźwiak Dominika Małgorzata, Kwasek Karolina, Lis 
Aleksander, Migdalski Wiktor, Miller Natalia, Oborski Maciej, Pałucka Katarzyna, 
Pińkowska Angelika Ewelina, Pogodziński Dawid, Ptaszyńska Anna, Słomkowski 
Witold, Chabiński Przemysław, Wróblewski Dawid 

część humanistyczna:
Andrzejewska Oliwia, Cicha Agata, Dalasińska Justyna Ewa, Greibich Justyna, 
Maniewski Marcel, Nowakowski Remigiusz, Ormińska Aleksandra, Ostrowska Anita 
Józefa, Paliwoda Ewa Bogumiła, Pieróg Daria Paulina, Poniatowski Kamil, Rasiewicz 
Karolina Katarzyna, Siecińska Martyna Magdalena, Szmajda Aleksander Grzegorz, 
Szymakowska Joanna Beata, Zasada Aleksandra
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I rząd (od lewej): p. Dominika Szymczak, s. Maria Kowalik, p. Milena Lewandowska, 
ks. Łukasz Sztylka, p. wicedyr. Urszula Brykalska, ks. dyr. Jacek Kędzierski, p. wicedyr. 
Katarzyna Zarzecka, ks. Andrzej Tomalak, p. Aneta Pawłowska, p. Krzysztof Łodygowski
II rząd (od lewej): p. Roma Wietrzyńska, p. Anna Dominik, p. Anna Baranowska, 
p. Bożena Sobierajska, p. Agnieszka Szabłowska, p. Wioletta Piasecka, p. Joanna 
Karwowska, p. Agata Nawrocka, p. Anna Waśkiewicz, p. Angelika Szumińska, p. Ilona 
Jabłońska, p. Kamila Kurdubska
III rząd (od lewej): p. Anna Górzyńska, p. Agata Jankowska, p. Joanna Wędołowska, 
p. Andrzej Przybylski, p. Paulina Gajewska, p. Paulina Tokarska, p. Ewa Bieniek, 
p. Sławomira Lewandowska, p. Jolanta Nowak, p. Lidia Wiśniewska, p. Józef Nowak, 
p. Andrzej Gołębieski
IV rząd (od lewej): p. Agnieszka Sołtysiak, p. Milena Witkowska, p. Jadwiga Piasecka, 
p. Aleksandra Madajczyk, p. Milena Trojanowska, p. Magdalena Bilska-Ciećwierz, 
p. Małgorzata Jaskólska, p. Aneta Wąsik, p. Gabriela Goszcz, p. Rafał Kurzępa, p. Jolanta 
Skoracka, p. Małgorzata Zacharek, p. Magdalena Gutral
V rząd (od lewej): p. Aleksandra Rusin, p. Kamil Mankin, p. Małgorzata Ryszewska, 
p. Wojciech Krajewski, p. Violetta Gołdobin, p. Grzegorz Matusiak, p. Arkadiusz Różański, 
p. Jakub Kostrzewski, p. Maciej Ziółkowski, p. Piotr Chodoła

wykaz nauczycieli i pracowników
zespołu Szkół katolickich im. ks. Jana długosza we włocławku

w roku szkolnym 2013/2014

awans zawodowy nauczycieli
w roku szkolnym 2013/2014

W dniu 25 czerwca pięcioro nauczycieli zdobyło kolejny stopień awansu zawo-
dowego. W komisji egzaminacyjnej zasiedli: dyrektor wydz. katechetycznego – ks. dr 
Marcin Idzikowski, dyrektor ZSK im. ks. Jana Długosza – ks. dr Jacek Kędzierski, 
I ekspert – p. Małgorzata Gontarek oraz II ekspert – ks. dr Krzysztof Kamiński.

Stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zdobyli: 
p. mgr Małgorzata Ryszewska – wychowawca świetlicy szkolnej 
ks. mgr Łukasz Sztylka – nauczyciel religii

Rozmowy kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego pomyślnie przeszli:
p. mgr Ilona Jabłońska – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego i języka 

angielskiego
p. lic. Małgorzata Zacharek – nauczyciel muzyki 
p. mgr Kamil Mankin – nauczyciel języka francuskiego i języka hiszpańskiego

p. mgr małgorzata ryszewska ks. mgr łukasz Sztylka

p. lic. małgorzata zacharek p. mgr kamil mankinp. mgr ilona Jabłońska
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medale za załugi
dla zespołu Szkół katolickich im. ks. Jana długosza we włocławku

w roku szkolnym 2013/2014

nagrodę dyrektora
zSk im. ks. Jana długosza otrzymali nauczyciele 

oraz pracownicy szkoły

mgr Bożena Sobierajska 
za wyróżniającą pracę 

dydaktyczno-wychowawczą

Błażej krzywicki
za najlepiej napisany egzamin 
po trzeciej klasie gimnazjum

Jeremi lewandowski
za najwyższą frekwencję 100% 

w całym cyklu edukacyjnym 
w gimnazjum

elżbieta mordzak
za wzorowy udział w wypełnianiu 

misji szkoły katolickiej w latach 
2011–2014 w liceum

Szymon Sikorski
za najwyższą frekwencję 100% 

w całym cyklu edukacyjnym 
w gimnazjum

Joanna Słowińska
za wzorowy udział w wypełnianiu 

misji szkoły katolickiej w latach 
2011–2014 w liceum

kamil Poniatowski
za najlepsze wyniki spośród 
wszystkich uczniów w całym 
cyklu edukacyjnym w liceum 
oraz najlepiej zdany egzamin 

maturalny

aleksander Szmajda
za najwyższą frekwencję 100% 

w całym cyklu edukacyjnym 
w liceum

Paulina Słowińska
za wzorowy udział w wypełnianiu 

misji szkoły katolickiej w latach 
2011–2014 w gimnazjum

kinga Porębska
za najlepsze wyniki spośród 
wszystkich uczniów w całym 

cyklu edukacyjnym gimnazjum 
oraz najwyższy wynik egzaminu 

po trzeciej klasie

1. p. mgr Agnieszka Szabłowska – nauczyciel j. angielskiego – za wybitne osią-
gnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej

2. p. Jolanta Gawrysiak – kierownik ds. porządkowych za wyróżniającą pracę 
w ZSK
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Sukcesy uczniów długosza
zespołu Szkół katolickich im. ks. Jana długosza

w roku szkolnym 2013/2014

SukceSy naukowe

XII Dni Długoszowskie w Kłobucku 
XII Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Jan Długosz i jego czasy”

w kategorii gimnazjów:
I miejsce: Kinga Porębska kl. IIIa 
opiekun: mgr Anna Baranowska

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce: Mateusz Kaszyński kl. IIB
II miejsce: Adam Stanny kl. IIB
opiekun: dr Magdalena Bilska-Ciećwierz

Ogólnopolski Konkurs EDI Biblia i Przypowieści biblijne
laureatka: Lena Chmielewska kl. IIb, 5. miejsce w Polsce
wyróżnieni: Piotr Mroczkowski kl. IIe, 8. miejsce; Kinga Porębska kl. IIIa 10. miejsce
opiekun: s. Maria Kowalik

Konkurs „Świadomie ubezpieczony – krok ku dorosłości”
IV miejsce ex aequo: Dominika Nowicka kl. IA, Michał Sieradzki kl. IA
opiekun: mgr Kamila Kurdubska

Konkurs z Fizyki i Astronomii dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych
finaliści: Adam Gonstal kl. IIa, Kasper Piórkowski kl. IIIa, Radosław Szmajda kl. IIIa,
Wiktor Zabielski kl. IIId 
Wyróżnienie za osiągnięte wyniki oraz nagroda za najlepiej przeprowadzone zadanie 
obserwacyjne: Kasper Piórkowski kl. IIIa
opiekun: mgr Grzegorz Matusiak

IX Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
laureatka: Kinga Porębska kl. IIIa
opiekun: mgr Joanna Wędołowska

XI Międzygimnazjalny Konkurs „Ortograficzna corrida, czyli walka z bykami”
II miejsce drużynowo: Matylda Kumirska kl. Id, Justyna Nowak kl. Id, Natalia 
Mierzwicka kl. Ia
II miejsce indywidualnie: Natalia Mierzwicka kl. Ia
opiekun: mgr Lidia Wiśniewska
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XXII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu życia Polskiego 
Czerwonego Krzyża

finalista: Piotr Krajenta kl. Ia
opiekun: mgr Agata Jankowska

Liga Zadaniowa – etap wojewódzki
finalista: Jakub Szymański kl. IIa
opiekun: mgr Piotr Chodoła

IV Powiatowy Konkurs Filozoficzny „Filozofiada” – „XX-wieczny dyskurs 
o człowieku”

II miejsce: Emilia Kłusek kl. IIIe
opiekun: mgr Milena Lewandowska

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Biologii

laureaci: Klaudia Kołtuniak kl. IIIb, 
Ewa Krajenta kl. IIa
finaliści: Natalia Idzikiewicz kl. IIId, 
Kajetan Jóźwiak kl. IIIb, Maciej Weber 
kl. IIIa
opiekun: mgr Agata Jankowska

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Chemii

laureaci: Michał Cieślewicz kl. IIIc, 
Kinga Porębska kl. IIIa
finaliści: Przemysław Hałasiński kl. IIIa, 
Kajetan Jóźwiak kl. IIIb, Radosław 
Szmajda kl. IIIa, Zuzanna Tomczewska 
kl. IIIb, Wiktor Zabielski kl. IIId
opiekun: mgr Urszula Brykalska

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Fizyki

laureaci: Jeremi Lewandowski kl. IIIa, 
Michał Piętowski kl. IIIa, Kinga Porębska 
kl. IIIa, Różański Marcin kl. IIIc
opiekun: mgr Grzegorz Matusiak
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Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Geografii
laureat: Szymon Sikorski kl. IIIa
opiekun: mgr Aneta Pawłowska

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Historii
laureaci: Jakub Kolanowski kl. IIIc, 
Jeremi Lewandowski kl. IIIa
opiekun: mgr Anna Baranowska

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Języka Angielskiego
laureaci: Damian Jóźwiak kl. IIIc, Kajetan 
Jóźwiak kl. IIIb, Porębska Kinga Bogumiła 
kl. IIIa
opiekunowie: mgr Paulina Gajewska, 
mgr Agata Nawrocka, mgr Agnieszka 
Szabłowska

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Języka Francuskiego
finaliści: Izabela Eska kl. IIId, Mateusz 
Wende kl. IIIe
opiekun: mgr Kamil Mankin

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Języka Niemieckiego

laureaci: Adam Jaworski kl. IIIa, 
Szymon Sikorski kl. IIIa
opiekun: mgr Anna Waśkiewicz

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Języka Polskiego

laureaci: Patrycja Grzybowska kl. IIIa, 
Wiktor Zabielski kl. IIId
opiekunowie: mgr Wioletta Piasecka, 
mgr Aneta Jabłońska

finalistka: Zuzanna Tomczewska kl. IIIb
opiekun: mgr Lidia Wiśniewska

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Matematyki

laureaci: Bartosz Gotowczyc kl. IIIa, 
Dominik Mistera kl. IIIa, 
Mikołaj Molenda kl. IIIa, 
Michał Piętowski kl. IIIa, 
Kinga Porębska kl. IIIa, 
Szymon Sikorski kl. IIIa
opiekun: mgr Joanna Wędołowska

finaliści: Kasper Piórkowski kl. IIIa, Marcin Różański kl. IIIc
opiekunowie: mgr Joanna Wędołowska, mgr Piotr Chodoła

Konkurs Języka Angielskiego Best of the Best
III miejsce: Jóźwiak Kajetan kl. IIIb
IV miejsce: Tadeusz Berkowski kl. Ia, Mikołaj Mielnicki kl. IIA, Michał Ziomek kl. IIA 
opiekunowie: mgr Paulina Gajewska, mgr Agnieszka Szabłowska, mgr Maciej Ziółkowski

XXIV Olimpiada Teologii Katolickiej
finalistka: Żaneta Szczerbiak kl. IC 
opiekun: ks. dr Andrzej Tomalak
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III Miejska Olimpiada Obrony Cywilnej
III miejsce: Adam Wojtulski kl. IIC, Jakub Piotrowski kl. IIIC 
opiekun: mgr Krzysztof Łodygowski

Wojewódzki Konkurs Humanista Roku
laureaci: Szymon Sikorski kl. IIIa, Bartosz Gotowczyc kl. IIIa
opiekun: mgr Anna Dominik

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Czasach i Osobie Karola Wojtyły – Jana Paw-
ła II „Papież Słowianin”

finalistka: Lena Chmielewska kl. IIb
opiekun: mgr Anna Dominik

VII Edycja Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji Włocławskiej dla uczniów 
szkół gimnazjalnych

I miejsce: Kinga Porębska kl. IIIa
opiekun: ks. Łukasz Sztylka

Liga Starożytnicza
wyróżnienie: Marta Szczerkowska kl. IA 
opiekun: mgr Jolanta Skoracka

Międzygimnazjalny Konkurs Lingwistyczny z Języka Niemieckiego „Lexik”
I miejsce: Aleksandra Zielińska kl. IIc 
II miejsce: Szymon Sikorski kl. IIIa 
III miejsce: Adam Jaworski kl. IIIa
opiekun: mgr Anna Waśkiewicz

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Historii „Olimpus”
laureatka: Natalia Mierzwicka kl. Ia
opiekun: mgr Aleksandra Rusin

Etap wojewódzki konkursu pt. „Znam swój organizm na szóstkę”
I miejsce: Ewa Krajenta kl. IIa
opiekun: mgr Agata Jankowska

* * *
Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych oraz olimpiad zostali 

nagrodzeni okolicznościowym stypendium naukowym.

SukceSy artyStyczne
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „O Księdzu Jerzym wierszem”

III miejsce: Maciej Obuchowicz kl. IIb

III miejsce: Paulina Sadowska kl. IC
wyróżnienie: Kacper Nowakowski kl. IIB
opiekun: mgr Anna Dominik, mgr Angelika Szumińska

Konkurs Recytatorski dla Dzieci i Młodzieży „Wierszykarnia”
I miejsce: Konrad Weber kl. IIa
opiekun: mgr Milena Lewandowska

XXXII Ogólnopolski Konkurs Prozy i Poezji Frankofońskiej im. Jerzego Lisowskiego
w kategorii LO II miejsce: Anna Patyk kl. IC
w kategorii szkół podstawowych II miejsce: Gabriela Wilińska kl. 4
III miejsce: Klara Nowakowska kl. 4
opiekun: mgr Małgorzata Tomaszewska (SP), mgr Kamil Mankin (LO)

Konkurs literacki „W leśnych labiryntach”
II miejsce: Emil Pawlak kl. IIc
III miejsce: Olga Semeniuk kl. IIe
wyróżnienie: Nadia Ostrowska kl. Id
opiekunowie: mgr Anna Dominik, mgr Lidia Wiśniewska

Konkurs Literacki „Jesienne depresje – impresje”
III miejsce w kategorii wiersz: Natalia Mierzwicka Ia
opiekun: mgr Lidia Wiśniewska

Ogólnopolski Konkurs kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
laureaci: Katarzyna Chruściel, Oliwia Wysocka, Kamil Wójcik, Agnieszka Możdżyńska 
Marcelina Żabicka
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

Konkurs na komiks nt. „Stop przemocy, agresji i uzależnieniom”
wyróżnienie: Wiktoria Ryniec kl. IIC 
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II
II miejsce: Kacper Nowakowski kl. IIB
opiekun: mgr Anna Dominik

VIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego: 
„Rytmy nieskończoności”

II miejsce: Paulina Sadowska kl. IC
wyróżnienie: Żaneta Szczerbiak kl. IC
opiekun: mgr Angelika Szumińska

XIX Wojewódzki Konkurs Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
III miejsce: Mikołaj Skonieczny kl. IC
opiekun: mgr Angelika Szumińska
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XII Ogólnopolskim Konkursie Recytacji Poezji i Prozy oraz Pieśni Regionalnej 
„Bądź pozdrowiona, Ziemio Rodzinna...”

I miejsce: Paulina Sadowska kl. IC 
wyróżnienie: Klaudia Fydryszewska, kl. 1 SP
opiekunowie: mgr Angelika Szumińska (LO) i mgr Ilona Jabłońska (SP)

VI Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego
wyróżnienie: Filip Janiak kl. IId
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

Konkurs Regionalny „Ziemia kujawska – małą ojczyzną”
II miejsce w kategorii praca multimedialna: Tadeusz Berkowski kl. Ia 
wyróżnienie w kategorii poezja: Natalia Mierzwicka kl. Ia 
opiekun: mgr Aleksandra Rusin

Międzynarodowy Konkurs Poetycki Castello di Duino X Edizione we Włoszech
wyróżnienie: Adam Piasecki kl. Ie
opiekun: mgr Lidia Wiśniewska

VII Międzygimnazjalny Konkurs Literacki poświęcony życiu Wielkiego Polaka 
Jana Pawła II

III miejsce: Adam Piasecki kl. Ie
opiekun: mgr Lidia Wiśniewska

Konkurs fotograficzny pn. „Dokarmiamy ptaki i inne zwierzęta”
I miejsce: Lena Chmielewska kl. IIb
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

Konkurs na formę przestrzenną „Instalacja” – Woda
II miejsce: Anna Krzaczkowska kl. IId, Filip Janiak kl. II d, Adam Krzaczkowski kl. IId
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

XXXIII Plener Malarski dla Dzieci i Młodzieży z cyklu „Włocławek w malar-
stwie i rysunku”

I miejsce: Elena Novaković kl. IIId
III miejsce: Emilia Kuczmaja kl. IIIc
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

Konkurs plastyczny „Szczęśliwe Dziecko”
w kategorii szkoły podstawowej: Rafał Wierszyło kl. 4
w kategorii gimnazjum: Klaudia Skrzypińska kl. Id
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

XIX Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba
I miejsce: Paulina Sadowska kl. IC 
opiekun: mgr Angelika Szumińska

VI Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny pt. „Tchnienie polskich lasów i jezior”
III miejsce: Tymoteusz Uzarczyk kl. IIa
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

Konkurs „Święci żyją świętymi – Jan Paweł II”
I miejsce w kategorii prezentacja multimedialna: Lena Chmielewska kl. IIb
wyróżnienie w kategorii poezja: Justyna Gawrońska kl. IIIe
opiekun: mgr Violetta Gołdobin

SukceSy SPortowe

III Edycja Grand Prix Włocławka w szachach
I miejsce: Michał Piętowski IIIa
II miejsce: Jakub Bartczak IIa
opiekun: mgr Andrzej Gołębieski

Finał Mistrzostw Włocławka w piłce nożnej dziewcząt gimnazjum
IV miejsce drużyna w składzie: Marta Markiewicz kl. IIIb, Justyna Kaczorowska 
kl. IIIa, Kinga Porębska kl. IIIa, Maria Szatkowska kl. IIIa, Klaudia Jesionowska 
kl. IIIe, Izabela Czerniak kl. IIb, Klaudia Żbikowska kl. IIIb, Zuzanna Tomczewska 
kl. IIIb, Izabela Krużyńska kl. IIIb, Kornelia Szatow kl. IIId
trener drużyny: mgr Krzysztof Łodygowski

Sztafetowe Biegi Przełajowe o Mistrzostwo Włocławka
II miejsce drużyna w składzie: Wiliński Michał kl. IIIe, Drabczak Wiktor kl. IIIe, 
Drzewiecki Bartosz kl. IIIc, Szymański Sebastian kl. IIc, Kalwasiński Adrian kl. IIIc, 
Mulawa Krzysztof kl. IIIe, Duda Marcel kl. IIIb, Rupczak Konrad kl. IIb, Jasiński 
Bogumił kl. IIIa, Cieślewicz Michał kl. IIIc; rez. Brzeziński Kacper kl. IIIa, Wiliński 
Patryk kl. IIIc, Jakubowski Jonasz kl. IIIe 
opiekun: mgr Józef Nowak

Mistrzostwa Włocławka w Pływaniu
II miejsce: Weronika Siatecka kl. Ic – 100 m stylem zmiennym
III miejsce: Zuzanna Tomczewska kl IIIb – 50 m delfinem
II miejsce: Iza Krużyńska kl. IIIb – 100 m stylem grzbietowym
III miejsce: Iza Krużyńska kl. IIIb – 100 m stylem klasycznym
II miejsce: Zuzanna Tomczewska kl. IIIb, Edyta Prajwos kl. IIIb, Weronika Siatecka 
kl. Ic, Iza Krużyńska kl. IIIb – sztafeta 4x50m stylem dowolnym
opiekunowie: mgr Andrzej Gołębieski, mgr Arkadiusz Różański

Finał Mistrzostw Włocławka w Unihokeju chłopców gimnazjum
IV miejsce drużyna w składzie: Szymon Sikorski kl. IIIa, Adam Jaworski kl. IIIa, 
Kasper Piórkowski kl. IIIa, Bogumił Jasiński kl. IIIa, Krzysztof Jerużalski kl. IIIb, 
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Andrzej Brzeziński kl. IIIb, Wiktor Kobuszewski, Marcel Duda kl. IIIb, Michał Wiliński 
kl. IIIe, Wiktor Drabczak kl. IIIa, Filip Zarzecki kl. Ia, Łukasz Posłuszny kl. Ia
trener drużyny: mgr Krzysztof Łodygowski

Mistrzostwo Włocławka w Unihokeju dziewcząt gimnazjum
I miejsce i tytuł Mistrzów Włocławka 2013 drużyna w składzie: Marta Markiewicz 
kl. IIIb, Justyna Kaczorowska kl. IIIa, Maria Szatkowska kl. IIIa, Aleksandra Starzyńska 
kl. IIIe, Monika Gawłowska kl. IIIe, Marcjanna Stawecka kl. IIId, Patrycja Gawlińska 
kl. IIId, Oliwia Kwiecińska kl. IIId, Alicja Majchrowicz kl. IIId, Natalia Idzikiewicz 
kl. IIId, Klaudia Bujalska kl. III d, Kinga Porębska III a
trener drużyny: mgr Krzysztof Łodygowski

Turniej szachowy Grand Prix Włocławka
II miejsce: Dominik Mistera kl. IIIa
III miejsce: Michał Piętowski kl. IIIa
opiekun: mgr Andrzej Gołębieski

Turniej Strzelecki o Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego Związku żołnierzy 
Wojska Polskiego

I miejsce w kategorii kobiet: Marcelina Mroczkowska IIIC
trener: Krzysztof Łodygowski

Mistrzostwa Włocławka w Piłkę Ręczną Chłopców Szkół Gimnazjalnych
IV miejsce drużyna w składzie: Sebastian Augustyniak kl. Ib, Rosiński Gabriel kl. Ie, 
Jakub Szymański kl. IIa, Kamil Radzikowski kl. IIa, Oskar Janicki kl. IIc, Kacper 
Kuczyński kl. IIc, Przemysław Hałasiński kl. IIIa, Szymon Sikorski kl. IIIa, Michał 
Cieślewicz kl. IIIc, Jacek Czerwiński kl. IIIc, Damian Augustyniak kl. IIId, Filip 
Bojańczyk kl. IIIe, Wiktor Drabczak kl. IIIe, Michał Wiliński kl. IIIe
opiekun: mgr Józef Nowak

IV Mistrzostwa Włocławka w Strzelectwie Sportowym
IV miejsce drużyna chłopców: Jakub Piotrowski kl. IIIC, Kacper Płocki kl. IIIC, 
Szymon Rybczyński kl. IIB 
III miejsce drużyna dziewcząt: Marcelina Mroczkowska kl. IIIC, Roberta Lewandowska 
kl. IIA, Maria Gazda kl. IIB
III miejsce: Marcelina Mroczkowska kl. IIIC
trener: mgr Krzysztof Łodygowski

Szachowe Mistrzostwa Włocławka SZS
I miejsce: drużyna Długosza

indywidualnie
I miejsce: Dominik Mistera kl. IIIa, Franciszek Rojewski kl. Ia, Aleksandra Kosiewicz 
kl. IIa
II miejsce: Michał Piętowski kl. IIIa
opiekun: mgr Andrzej Gołębieski

Mistrzostwa Włocławka w piłce siatkowej dziewcząt szkół gimnazjalnych
IV miejsce reprezentacja Długosza w składzie: Patrycja Wojciechowska kl. Ib, Zuzanna 
Balcerak kl. Ib, Daria Kazimierska kl. Ib, Nicola Fydryszewska kl. Ib, Julia Graczyk 
kl. Ib, Katarzyna Jankowska kl. Ic, Bogna Nowowiejska kl. IIe, Klaudia Błaszczyk kl. IIIe
opiekun: mgr Andrzej Gołębieski

Mistrzostwa Włocławka w piłce siatkowej chłopców szkół gimnazjalnych
II miejsce drużyna w składzie: Andrzej Brzeziński kl. IIIb, Bartosz Drzewiecki kl. 
IIIc, Patryk Wiliński kl. IIIc, Piotr Wujec kl. IIIc, Michał Cieślewicz kl. IIIc, Jacek 
Czerwiński kl. IIIc, Wiktor Drabczak kl. IIIe, Michał Wiliński kl. IIIe, Przemysław 
Lewandowski kl. IIa, Sebastian Augustyniak kl. Ib, Kacper Koziński kl. Ie
opiekun: mgr Józef Nowak

Turniej szachowy Grand Prix Włocławka
II miejsce: Michał Piętowski kl. IIIa
opiekun: mgr Andrzej Gołębieski

VI Dzień Olimpijczyka
400m biegu – 2400m roweru – 400m biegu 
I miejsce: Michał Kosiński kl. IIIb
II miejsce: Kacper Macieja kl. Ic

800m biegu – 3600m roweru – 400m biegu
II miejsce; Wojciech Kraszewski kl. IIA

Zawody strzeleckie o Puchar Dyrektora ZS Nr IV
III miejsce zespół chłopców w składzie: Jakub Piotrowski kl. IIIC, Adam Wojtulski 
kl. IIC, Aleksander Szwarc kl. IIB 
III miejsce zespół dziewcząt w składzie: Marcelina Mroczkowska kl. IIIC, Roberta 
Lewandowska kl. IIA, Maria Gazda kl. IIB
trener: mgr Krzysztof Łodygowski

II Bieg Przełajowy o Puchar Zawiśla:
I miejce drużynowo
II miejsce: Michał Wiliński kl. IIIe w biegu na dystansie 1000m chłopców
III miejsce: Marcel Duda kl. IIIb w biegu na dystansie 1000m chłopców
opiekun: mgr Józef Nowak

Turniej Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych
I miejsce drużyny Długosza

Mistrzostwa Miasta Włocławka w Piłce Siatkowej Plażowej Szkół 
Ponadgimnazjalnych

III miejsce drużyna w składzie: Maciej Kozicki i Jakub Nowakowski kl. IA 
opiekun: mgr Józef Nowak
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Mistrzostwa Miasta Włocławka w Piłce Siatkowej Plażowej Szkół Gimnazjal-
nych Chłopców

II miejsce drużyna w składzie: Piotr Wujec, Jacek Czerwiński kl. IIIc
III miejsce drużyna w składzie: Michał Wiliński kl. IIIe, Kacper Koziński kl. Ie 
opiekun: mgr Józef Nowak

IV Grand Prix Włocławka w szachach
II miejsce: Franciszek Rojewski kl. Ia
III miejsce: Tadeusz Berkowski kl. Ia
opiekun: mgr Andrzej Gołębieski

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 13

uczniowie naszego gimnazjum, 
którzy uzyskali średnią 4,75 i więcej

w roku szkolnym 2013/2014

uczniowie szkoły podstawowej, 
którzy uzyskali średnią 4,75 i więcej

w roku szkolnym 2013/2014

Ia
Mierzwicka Natalia 5,31
Krajenta Piotr 5,19
Berkowski Tadeusz 5,13
Kasińska Sandra 5,13
Klonowski Kamil 5,13
Smolińska Karolina 5,00
Jurewicz Katarzyna 4,94
Prajwos Edyta 4,94
Prajwos Eryk 4,81
Stadnicki Szymon  4,81
Waśkiewicz Jakub 4,81
Goleniewski Dominik 4,75

Ib
Wojciechowska Patrycja 5,19
Kazimierska Daria 5,13
Sobczak Aleksandra 4,81

Ic
Kicińska Oliwia 4,88
Wasielewski Adrian 4,75

Id
Nowak Justyna 5,06
Kumirska Matylda 4,94
Orzechowska Oliwia 4,88
Skrzypińska Klaudia 4,88
Brzeziński Rafał 4,81

Ie
Kalinowska Paulina 5,07
Dykczyński Wojciech 5,06
Koziński Kacper 4,94
Łukaszewski Bartłomiej 4,94
Kopaczyk Kamila 4,88
Stawska Marta 4,88
Karwowska Zuzanna 4,81
Wiliński Igor 4,81
Wojtasiak Bartosz 4,81

IIa
Krajenta Ewa 5,50
Lewandowska Adrianna 5,31
Kosiewicz Aleksandra 5,25
Szymański Jakub 5,06
Maciejewski Rafał 5,00
Weber Konrad 4,81 
Wilczyński Nikodem 4,75
Zabielska Zuzanna 4,75
Łuczkiewicz Aleksandra 4,75

IIb
Witka-Jeżewski Mateusz 5,19
Lisiecka Magda 4,75

IIc
Dykczyńska Joanna 5,33
Zielińska Aleksandra 5,25

klasa 4
Czajka Julia 5,50
Wierszyło Rafał 5,42
Borkiewicz Gabriela 5,25
Nancka Karol 5,25

Grzędzicka Maria 5,17
Maćkowiak Maria 5,08
Ochociński Mateusz 5,08
Suski Filip 4,75
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Pawlak Kornel 4,94
Czerwiński Adam 4,88
Drożdżewski Błażej 4,75
Napiórkowska Zuzanna 4,75
Rożnowska Anna 4,75
Rutkowski Daniel 4,75

IId
Krzaczkowski Adam 5,56
Głowacka Adrianna 5,38
Janiak Filip 5,20
Krzaczkowska Anna 5,19
Musialska Angelika 5,06
Strzelecka Zuzanna 4,88
Budzeniusz Wiktoria 4,81

IIe
Kamiński Krzysztof 5,06
Krzyżańska Julia 5,00
Semeniuk Olga 4,81
Macieja Kacper 4,75
Tokarska Marta 4,75
Zuzo Adam 4,75

IIIa
Porębska Kinga 5,67
Hałasiński Przemysław 5,40
Lewandowski Jeremi 5,40
Sikorski Szymon 5,33
Jaworski Adam 5,20
Piętowski Michał 5,13
Jasiński Bogumił 5,07
Molenda Mikołaj 5,07
Brzeziński Kacper 5,00
Daroszewska Natalia 4,93
Weber Maciej 4,93
Gotowczyc Bartosz 4,87
Operlejn Maksymilian 4,87
Piórkowski Kasper 4,87
Szmajda Radosław 4,87
Kaczorowska Justyna 4,80
Krzywicki Błażej 4,80
Piątkowski Michał 4,79

IIIb
Tomczewska Zuzanna 5,47
Kołtuniak Klaudia 5,40
Koralewska Weronika 5,33
Jóźwiak Kajetan 5,20
Żbikowska Klaudia 5,20
Dębczyńska Joanna 5,00
Janiak Dawid 4,80
Jerużalski Krzysztof 4,80

IIIc
Kolanowski Jakub 5,40
Jóźwiak Damian 5,27
Drzewiecka Paulina 5,20
Wujec Piotr 5,20
Kacprowicz Jerzy 5,07
Niemczyk Alicja 5,07
Różański Marcin 5,00
Nowacka Martyna 4,93
Gołębiewska Kinga 4,87
Maciejewski Tomasz 4,87
Cieślewicz Michał 4,80

IIId
Zabielski Wiktor 5,53
Basiejko Patrycja 5,33
Jurczykowska Lidia 5,20
Idzikiewicz Natalia 5,13
Kacprzyk Karolina 5,13
Spychalska Gabriela 5,13
Eska Izabela 5,07
Gawlińska Patrycja 5,00
Piekarska Klaudia 5,00

IIIe
Novaković Elena 5,27
Wende Mateusz 5,27
Kłusek Emilia 5,13
Budziszewska Gabriela 4,87
Drabczak Wiktor 4,87
Mulawa Krzysztof 4,87
Wódkowska Monika 4,80

* * *
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum ze średnią 5,00 i wyższą 
otrzymali semestralne stypendia naukowe.

IA
Nowicka Dominika 5,29
Łukaszewski Karol 4,94
Kuligowski Przemysław 4,82
Sieradzki Michał 4,82
Szczerkowska Marta 4,76

IB
Malczewska Agnieszka 4,88
Błaszak Karolina  4,76

IC
Piecewicz Kamil 5,24
Skonieczny Mikołaj 5,24
Sadowska Paulina 5,18
Patyk Anna 4,94
Kopaczewski Kacper 4,88
Tunicka Anita 4,88
Jóźwicka Jolanta 4,82
Goleniewski Mateusz 4,76
Wysocka Oliwia 4,76

IIA
Kraszewski Wojciech 5,33
Błaszczyk Jakub 5,22
Rozpędzka Julia 4,90
Orłowski Wojciech 4,89

IIB
Gołębiewska Barbara 5,38
Cieślak Alicja 5,22
Kaszyński Mateusz 5,13
Dąbrowska Natalia 5,11
Głowacka Karolina 4,89
Śmietana Alina 4,88
Stanny Adam 4,78
Modrzejewska Weronika 4,75
Stelmasik Martyna 4,75

IIC
Wujec Marcin 5,20

IIIAB
Poniatowski Kamil 5,22
Banachowicz Joanna 5,13
Pińkowska Angelika 5,13
Paliwoda Ewa 4,78

IIIC
Ziółkowska Anna 5,22
Kowalewska Agnieszka 5,11
Słowińska Joanna 5,11
Lewicki Wojciech 4,78
Stachowska Magdalena 4,78
Sumińska Natalia 4,78
Karkoszka Oliwia 4,75

uczniowie naszego liceum, 
którzy uzyskali średnią 4,75 i więcej

w roku szkolnym 2013/2014

* * *
Uczniowie liceum ze średnią 4,75 i wyższą otrzymali semestralne stypen-
dia naukowe.
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Skład Prezydium rady rodziców 
zespołu Szkół katolickich im. ks. Jana długosza

w roku szkolnym 2013/2014

Przewodniczący Rady Rodziców – p. Jacek Maciejewski
Wiceprzewodniczący ds. gimnazjum – p. Grażyna Jaworska
 – p. Iwona Tomczewska
Wiceprzewodniczący ds. liceum – p. Dorota Kraszewska
Sekretarz – p. Maciej Głowacki
Skarbnik – p. Hanna Jakubowska
Członek rady z gimnazjum – p. Teresa Wende 
Członek rady z liceum – p. Magdalena Rybczyńska

Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca komisji rewizyjnej – p. Agnieszka Zientalska
Członkowie: – p. Monika Budzeniusz
 – p. Romualda Piątkowska

wpłaty na radę rodziców
2013/2014

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza

kl. 1 – 650,00 zł

Celmer Carmen, Fryżewska Maria, Fydryszewska Klaudia, Janiak Aleks, Klarecki Tomasz, 
Lewandowska Martyna, Linowiecka Zofia, Michalska Wiktoria Morawski Tymoteusz 
Nowakowska Klara, Ochocińska Alicja, Rybińska Nicole, Sadowski Wojciech, Sielicki 
Łukasz, Skrzypińska Oliwia, Thorsen Katrina, Wilińska Gabriela, Wiśniewska Kaja 
Zalewski Marcel 

kl. 4 – 550,00 zł 

Czajka Julia, Genert Dawid, Grzębski Jakub, Grzędzicka Maria, Jankowski Bartosz, 
Maćkowiak Maria, Morawski Kacper, Nencka Karol, Ochociński Mateusz, Rogiewicz 
Aleksander, Sadowski Filip, Suski Feliks, Wierszyło Rafał, Wiśniewski Piotr

Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Długosza

Ia – 1300,00 zł

Berkowski Tadeusz, Dawidowicz Mikołaj, Goleniewski Dominik, Hołody Jan, Jakubczyk 
Paulina, Jurewicz Katarzyna, Kasińska Sandra, Kaźmierczak Paulina, Kijewska Magdalena, 
Klonowski Kamil, Krajenta Piotr, Kropielnicki Oskar, Kruszczak Adam, Kurkowska Dagmara, 
Litke Szymon, Matuszewski Daniel, Mierzwicka Natalia, Nowakowski Błażej, Paul Dominik, 
Posłuszny Łukasz, Prajwos Edyta, Prajwos Eryk, Rojewski Franciszek, Smolińska Karolina, 
Spryszyński Wiktor, Stadnicki Szymon, Walczak Jakub, Waśkiewicz Jakub, Zarzecki Filip

Ib – 750,00 zł

Augustyniak Sebastian, Balcerak Zuzanna, Bernyś Marta, Czarnecka Patrycja, Fryżewska 
Julia, Fydryszewska Nicola, Gózior Inga, Jankowski Adam, Karpiński Mateusz, Kędzierski 
Alan, Kostrzewski Michał, Krakowska Patrycja, Napiórkowska Agata, Rafalski Kamil, 
Wojciechowska Patrycja

Ic – 950,00 zł

Dobrodziej Weronika, Graczyk Julia, Jankowska Katarzyna, Jasiewicz Piotr, Kardacz 
Natalia, Kicińska Oliwia, Klonowski Maciej, Kopaczewski Igor, Korpusiński Szymon, Macieja 
Kacper, Małas Adrianna, Musiał Jakub, Obrzazgiewicz Maja, Pierowska Julia, Rojewski 
Bartłomiej, Siatecka Weronika, Stolarski Adam, Terpińska Weronika, Wasielewski Adrian

Id – 1300,00 zł

Błaszczyk Julia, Brzeziński Rafał, Glonek Wioletta, Grzesikowska Aleksandra, Kamińska 
Aleksandra, Kokoszczyńska Oliwia, Kumirska Matylda, Kwasek Igor, Legierska Aleksandra, 
Lewandowski Jakub, Łukaszczyk Emilia, Nowak Justyna, Orzechowska Oliwia, Patyk 
Katarzyna, Paszyńska Alicja, Rosińska Weronika, Ryniec Michał, Rypińska Marta, 
Skrzypińska Klaudia, Spisak Sonia, Szczepańska Martyna, Szczęsny Julia, Walczak 
Jacek, Wiankowska Natalia, Wiśniewska Agata, Zaroślińska Patrycja

Ie – 1000,00 zł

Adamczyk Daria, Dykczyński Wojciech, Flaszyńska Martyna, Kalinowska Paulina, 
Korejwo Julia, Koziński Kacper, Kuligowski Michał, Lewandowski Jakub, Łuczak Martyna, 
Łukaszewski Bartłomiej, Mularczyk Mateusz, Nowakowska Justyna, Pawłowski Filip, 
Piasecki Adam, Rosiński Gabriel, Stawska Marta, Targańska Natalia, Warszawiak Eryk, 
Wiliński Igor, Wojtasiak Bartosz

IIa – 300,00 zł

Chlebny Maciej, Krajenta Ewa, Lewandowska Adrianna, Łuczkiewicz Aleksandra, 
Targański Wiktor, Zabielska Zuzanna

IIb – 600,00 zł

Dąbrowska Marta, Dembczyńska Julia, Dryjańska Sylwia, Górnicka Marta, Koralewska 
Oliwia, Kowalski Konrad, Kwieciński Adam, Lisiecka Marta, Matuszewska Martyna, 
Obuchowicz Maciej, Radziszewska Paulina, Witka-Jeżewski Mateusz
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IIc – 550,00 zł

Czerwiński Adam, Gęsicka Daria, Kopczyński Cyprian, Kuczyński Kacper, Makowska 
Joanna, Pawlak Emil, Pawlak Kornel, Podemska Zuzannna, Rożnowska Anna, Sosnowski 
Marcin, Suski Przemysław, Tober Wiktoria, Żabicka Marcelina

IId – 750,00 zł

Budzeniusz Wiktoria, Głowacka Adrianna, Janiak Filip, Kamińska Martyna, Krzaczkowska 
Anna, Krzaczkowski Adam, Kujawa Łukasz, Nowakowski Mikołaj, Pałucki Adam, 
Politańska Natalia, Przyziółkiewicz Kinga, Strzelecka Zuzanna, Świerczyńska Oliwia, 
Trojanowska Jowita, Witwicka Marta, Włodarski Paweł

IIe – 500 zł

Budzyński Tomasz, Daroszewska Natalia, Daroszewska Patrycja, Jaranowski Paweł, 
Kamiński Krzysztof, Semeniuk Olga, Szadkowski Hubert, Tokarska Marta, Warszawski 
Alan, Zuzo Adam, Ziółkowski Kacper, Żychlewicz Mateusz

IIIa – 1100,00 zł

Brzeziński Kacper, Daroszewska Natalia, Gotowczyc Bartosz, Grzybowska Patrycja, 
Hałasiński Przemysław, Jasiński Bogumił, Jaworski Adam, Krzywicki Błażej, Lewandowski 
Jeremi, Mistera Dominik, Operlejn Maksymilian, Pawlak Alicja, Piątkowski Michał, 
Piętowski Michał, Piórkowski Kasper, Radzin Szymon, Rzepka Michał, Sikorski Szymon, 
Szatkowska Maria, Szmajda Radosław, Weber Maciej

IIIb – 900,00 zł

Brzeziński Andrzej, Dębczyńska Joanna, Imanzade Amira, Janiak Dawid, Jerużalski 
Krzysztof, Kobuszewski Wiktor, Kołtuniak Klaudia, Kopczyński Jakub, Kopyść Agata, 
Kosiński Michał, Krużyńska Izabela, Maćczak Bartosz, Malinowska Zuzanna, Mórawska 
Natalia, Rajs Mikołaj, Rumianowski Mikołaj, Tomczewska Zuzanna, Tomczewski Marcin

IIIc – 1050,00 zł

Brewczyńska Justyna, Cieślewicz Michał, Drzewiecka Paulina, Drzewiecki Bartosz, 
Frankowska Wiktoria, Gołębiewska Kinga, Jóźwiak Damian, Kacprowicz Jerzy, 
Kolanowski Jakub, Kuczmaja Emilia, Korpusiński Łukasz, Maciejewski Tomasz, Muras 
Piotr, Prętkiewicz Klaudia, Przybylska Marta, Siatecka Julia, Skotnicka Daria, Śmigielski 
Jędrzej, Wiliński Patryk, Wujcicki Paweł, Zboińska Aleksandra, Zientalski Tymoteusz

IIId – 620,00 zł

Bonkowska Zuzanna, Bujalska Klaudia, Eska Izabela, Gawlińska Patrycja, Idzikiewicz Natalia, 
Jurczykowska Lidia, Krysińska Wiktoria, Łojewska Klaudia, Majchrowicz Alicja, Piekarska 
Klaudia, Spychalska Gabriela, Ulański Mateusz, Włocławski Kacper, Zabielski Wiktor

IIIe – 650,00 zł

Adamusik Oliwia, Bojańczyk Filip, Brodecka Anita, Budziejko Justyna, Felińczak Pamela, 
Gawrońska Justyna, Graczykowski Norbert, Jakubowski Jonasz, Kłusek Emilia, Mulawa 
Krzysztof, Novaković Elena, Wende Mateusz, Wiliński Michał.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Długosza

IA – 360,00 zł

Eska Agnieszka, Kuklak Gabiela, Łukaszewski Karol, Nowicka Dominika, Prokopczyk 
Oliwia, Rolerad Aleksandra, Sarnowski Wojciech, Szczerkowska Marta, Śpiewak 
Krzysztof, Wojciechowski Piotr

IB – 550,00 zł

Błaszak Karolina, Bojarski Maciej, Ciechalska Lidia, Gajewska Wiktoria, Gajewska 
Weronika, Główczyński Artur, Hejmanowska Patrycja, Jakubowska Anna, Jankowska 
Klaudia, Malczewska Agnieszka, Radzanowski Christopher, Stroisz Wiktoria Żychlewicz 
Alicja, Świderska Marta 

IC – 900,00 zł

Antczak Anna, Centkowska Angelika, Goleniewski Mateusz, Jóźwicka Jolanta, Kandarian 
Eryk, Kopaczewski Kacper, Miłkowska Weronika, Nowowiejska Wiktoria, Patyk Anna, 
Skrzypińska Joanna, Stasiak Sylwia, Szczerbiak Żaneta, Szopa Wiktor, Szymańska 
Natalia, Terpiński Przemysław, Tomaszewski Cezary, Tunicka Anita, Wysocka Oliwia, 
Łodygowski Jakub 

IIA – 200,00 zł

Górczyńska Natalia, Kamiński Kamil, Kiełkowski Mikołaj, Kraszewski Wojciech

IIB – 650,00 zł

Adamczak Paulina, Cieślak Alicja, Gazda Maria, Głowacka Karolina, Gołębiewska 
Barbara, Kaszyński Mateusz, Konopka Wiktoria, Lasota Justyna, Michałowska Anna, 
Nowakowski Kacper, Pasik Michał, Stelmasik Martyna, Szwarc Aleksander

IIC – 450,00 zł

Czajkowska Karolina, Glapiński Kamil, Leśnik Anna, Migdalska Dagmara, Mikołajczyk 
Anna, Mikołajczyk Joanna, Rajnik Beata, Szatkowski Wojciech, Zawadzka Katarzyna, 
Wojtulski Adam

IIIAB – 900,00 zł

Banachowicz Joanna, Bykowska Ewelina, Jóźwiak Dominika, Kwasek Karolina, Lis Aleksander, 
Migdalski Wiktor, Oborski Maciej, Pałucka Katarzyna, Pogodziński Dawid, Ptaszyńska Anna, 
Chabiński Przemysław, Wróblewski Dawid, Andrzejewska Oliwia, Nowakowski Remigiusz, 
Poniatowski Kamil, Siecińska Martyna, Szmajda Aleksander, Szymakowska Joanna

IIIC – 500,00 zł

Balczyńska Daria, Karwacka Narta, Krawczyk Karolina, Lewicki Wojciech, Mastalerz 
Martyna, Mordzak Elżbieta, Mroczkowska Marcelina, Nyklewicz Edyta, Pawłowska 
Karolina, Walczak Anna

Darowizna klas III LO opuszczających szkołę na Radę Rodziców w kwocie 450,00 zł.
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