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Słowo od Dyrektora Szkoły
Jako Dyrektor jedynej szkoły katolickiej w mieście cieszę się, że każdy kolejny 

rok funkcjonowania Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku 
niesie wydarzenia, które można utrwalić w książce. Taką publikację od kilkunastu 
lat, czyli od momentu reaktywacji szkoły, stanowi „Rocznik ZSK”, a jego kolejny, 
czternasty już numer, właśnie trzymamy w dłoniach.

Ze świadomością, że Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rok 2015 Rokiem Jana 
Długosza w 600. rocznicę urodzin wybitnego polskiego historyka, tym bardziej 
jestem dumny, że biorąc niejako za wzór naszego patrona, spisujemy rok po roku 
najważniejsze wydarzenia z życia szkoły, która zbliża się do obchodów 100-lecia 
założenia. Śmiało można powiedzieć, że Długosz to szkoła z tradycją. Tradycyjnie 
szkoła może poszczycić się stuprocentową zdawalnością egzaminu maturalnego, 
tradycyjnie też przoduje w wynikach egzaminów gimnazjalnych. Po raz kolejny 
możemy pochwalić się statuetką za największą ilość laureatów i finalistów w kon-
kursach kuratoryjnych, co czyni Długosza najlepszą szkołą w mieście i co roku 
przyciąga rzesze młodych ludzi, pragnących pobierać naukę w jej murach. 

Od dwóch lat Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku umoż-
liwia zdobywanie wiedzy na wszystkich poziomach edukacyjnych, mając w swojej 
strukturze prężnie rozwijającą się szkołę podstawową, gimnazjum oraz liceum. Ilość 
dzieci zapisywanych do szkoły podstawowej świadczy o ogromnym zapotrzebowa-
niu na edukację w szkole katolickiej, której z pewnością oczekiwali włocławianie 
– rodzice maluchów. Szkoła decyzją Księdza Biskupa powstała, zajmując stopniowo 
pomieszczenia gmachu przy ul. Wojska Polskiego. Dostosowanie obiektu do potrzeb 
najmłodszych uczniów wymagało solidnych remontów. Właśnie w minionym roku 
został przeprowadzony kolejny etap prac remontowych w budynku szkoły podsta-
wowej, aby zapewnić dzieciom najlepsze warunki nauki w nowoczesnych salach 
lekcyjnych oraz spędzania czasu po lekcjach w doskonale wyposażonej świetlicy. 

Jestem dumny, że szkoła, mimo iż jest w trakcie remontów i inwestycji, wciąż 
się rozwija. Cieszę się również, że w minionym roku szkolnym udało się zreali-
zować ogromny projekt edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja w Zespole Ka-
tolickich im. ks. Jana Długosza szansą na lepszą przyszłość” to pierwsze tego typu 
przedsięwzięcie, w które aktywnie zaangażowali się nauczyciele i uczniowie. Jako 
Dyrektor pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim tworzącym społeczność 
Długosza i zapisującym kolejne karty historii tej szkoły, która w roku 2016 będzie 
przeżywała piękny jubileusz 100-lecia swojego istnienia.

ks. Jacek Kędzierski

Włocławek, sierpień 2015



PROJEKT 
„Edukacja w Zespole Szkół Katolickich 

im. ks. Jana Długosza szansą na lepszą przyszłość” 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego
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Magdalena Gutral

Diecezja włocławska z Długoszem 
w projekcie edukacyjnym...

Sprawozdanie z realizacji projektu unijnego 
w Zespole Szkół Katolickich

Audaces fortuna iuvat.
„Śmiałym szczęście sprzyja”.

Wergiliusz 

Kiedy oczy wszystkich zwrócone były w stronę nowo otwartej Publicznej 
Szkoły Podstawowej, a gimnazjaliści i licealiści rozpoczęli następny rok 

edukacji w Zespole Szkół Katolickich, Długosz spotkał na swojej drodze osobę 
kompetentną, z doświadczeniem w opracowywaniu i kierowaniu projektami 
– Pana Pawła Gmysa, który przywitał nas słowami: „Napiszemy projekt dla 
szkoły”. I tak się zaczęło... 

Diecezja Włocławska w dniu 30 sierpnia 2013 r. dla Zespołu Szkół Katolic-
kich im. ks. Jana Długosza złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wniosek o dofinasowanie projektu, w odpo-
wiedzi na konkurs nr 3/POKL/9.1.2/2013 w ramach Działania 9.1 – Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 

Droga od pierwszego wniosku o dofinansowanie do dnia zawarcia umowy 
była długa i bardzo pracowita, w tym czasie złożyliśmy kilka poprawionych 
wniosków, przeszliśmy negocjacje ustne z przedstawicielami Instytucji Orga-
nizującej Konkurs i czekaliśmy na ostateczną decyzję. Tym ważnym dniem 
okazał się 7 kwietnia 2014 r., kiedy to w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu miało miejsce uroczyste podpisanie 
umowy o dofinansowanie projektu pt. „Edukacja w Zespole Szkół Katolickich 
im. ks. Jana Długosza szansą na lepszą przyszłość”, w ramach Programu 

Ks. Lesław Witczak, ks. Jacek Kędzierki, p. Paweł Gmys

P. Dariusz Kurzawa, p. Piotr Całbecki, ks. Lesław Witczak, ks. Jacek Kędzierski
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Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. W Toruniu Diecezję i Zespół Szkół Katolickich repre-
zentowali ks. Lesław Witczak – wikariusz biskupi ds. materialnych diecezji 
włocławskiej, ks. Jacek Kędzierski – dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. 
ks. Jana Długosza i p. Paweł Gmys – pomysłodawca, twórca i kierownik pro-
jektu. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowę o dofinansowanie projektu 
podpisali p. Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i p. Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wśród wszystkich 76 przedsięwzięć projekt Długosza z kwotą dofinan-
sowania 1 165 155,90 zł znalazł się w czołówce projektów, które otrzymały 
wsparcie od Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego, a Zespół Szkół 
Katolickich prowadzony przez Diecezję Włocławską jest pierwszą instytucją 
niesamorządową, która w naszym województwie otrzymała dofinansowanie 
w tym działaniu operacyjnym.

Projekt „Edukacja w Zespole Szkół Katolickich szansą na lepszą przyszłość” 
został przygotowany z myślą o uczniach gimnazjum i liceum, którzy w okresie 
od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r.:

— rozwijali kompetencje matematyczno-przyrodnicze;
— rozwijali kompetencje z zakresu języków obcych – języka angielskiego, 

francuskiego, hiszpańskiego oraz języka niemieckiego;
— rozwijali kompetencje z zakresu ICT (Information and Communication 

Technology);
— uczestniczyli w ścieżkach edukacyjnych z zakresu świadomości ekologicznej, 

gdzie mieli możliwość poznać i poszerzyć swoją wiedzę na temat zależno-
ści między organizmami, wpływu działalności człowieka na otaczające go 
środowisko oraz kształtować postawę proekologiczną;

Matematyka w gimnazjum z p. Piotrem Chodołą

Język angielski dla licealistów 
z p. Maciejem Ziółkowskim

Zajęcia gimnazjalistów z zakresu ICT 
z p. Jadwigą Piasecką

Matematyka w gimnazjum z p. Joanną Karwowską

Język francuski dla uczniów gimnazjum 
z p. Kamilem Mankin

Zajęcia z ekologii z p. Agatą Jankowską – wycieczka 
rowerowa uczniów gimnazjum nad Jezioro Wikaryjskie

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14 Diecezja włocławska z Długoszem w projekcie edukacyjnym...

Zajęcia gimnazjalistów z ekologii – sprawdzenie 
stopnia zanieczyszczenia wody w Wiśle

Przedsiębiorczość licealistów z p. Kamilą Kurdubską
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— uczestniczyli w ścieżkach edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości, dzięki 
którym mogli poznać siebie, swoje mocne strony, gdzie uczyli się motywacji, 
planowania, co należy zrobić, by w przyszłości móc założyć własną firmę; 

— uczestniczyli w ścieżkach edukacyjnych z zakresu świadomości i ekspresji 
kulturalnej, poprzez które poznali takie zagadnienia, jak media jako narzę-
dzie sztuki, poszerzali wiedzę z zakresu fotografii, reklamy, filmu i teatru. 
Uczniowie mieli okazję poznać polską kulturę i tradycję w różnych regionach 
naszego kraju;

— uczestniczyli w ścieżkach edukacyjnych z zakresu tożsamości narodowej 
i regionalnej, gdzie zostały przybliżone zagadnienia dotyczące polskiego 
społeczeństwa, ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, polskiego systemu partyj-

Język polski w liceum z p. Anną Dominik

Tożsamość narodowa i regionalna w gimnazjum 
z p. Anną Baranowską

Biologia dla uczniów gimnazjum z p. Agatą Jankowską

Zajęcia edukacyjne uczniów gimnazjum 
z zakresu świadomości i ekspresji kulturalnej 
z p. Mileną Lewandowską

Zajęcia edukacyjne dla gimnazjalistów 
z zakresu świadomości i ekspresji kulturalnej 
z p. Bożeną Sobierajską

Język polski dla licealistów z p. Angeliką Szumińską Geografia uczniów gimnazjum u p. Anety Pawłowskiej
Tożsamość narodowa i regionalna w gimnazjum 
z p. Jolantą Nowak

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14 Diecezja włocławska z Długoszem w projekcie edukacyjnym...

nego oraz problemów lokalnej polityki. Uczniowie mieli również zadanie 
przygotować prezentacje multimedialne przedstawiające m.in. historię 
naszej szkoły i historię Włocławka;

— utrwalały wiedzę z zakresu przedmiotów egzaminacyjnych gimnazjalnych 
i maturalnych, takich jak: język polski, historia, biologia, chemia, geografia 
i fizyka. W zajęciach tych uczniowie mieli możliwość uzupełnienia i utrwa-
lenia swojej wiedzy, czego następstwem były wysokie wyniki egzaminów 
na poziomie gimnazjum i liceum;

— uczestniczyli w zajęciach dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych – wybitnie uzdolnionych i z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej.
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Wśród ponad 600 uczniów gimnazjum i liceum do projektu przystąpiło 
aż 493 uczestników, w tym 289 dziewcząt i 204 chłopców, którzy łącznie zre-
alizowali 6800 godzin zajęć pozalekcyjnych. Opieką edukacyjną otoczyło ich 
37 trenerów – nauczycieli Zespołu Szkół Katolickich. Zadania wykonywane 
były od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty 
w godzinach dopołudniowych, w blokach czterogodzinnych lub dwugodzinnych. 
Podczas wydłużonego dnia pracy każdy uczeń otrzymywał posiłek regenera-
cyjny, przyjęty przez uczniów z aprobatą. Nad jakością spożywanej żywności 
czuwała firma P.P.H. BARTUS pana Rafała Wojtasiaka. 

Na potrzeby wszystkich zajęć rozwijających kompetencje z zakresu nauk 
matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, ICT, przedmiotów gimna-
zjalnych i maturalnych oraz ścieżek edukacyjnych zostały zakupione pomoce 
naukowe – książki, zeszyty, przybory piśmiennicze i matematyczne, pendri-

ve’y. Łącznie zakupiono i rozdano uczestnikom projektu ponad 1300 takich 
zestawów.

Poza nauką przedmiotów ścisłych i dodatkowych młodzież Zespołu Szkół 
Katolickich nabyła wiedzę i świadomość na temat możliwości własnego rozwoju 
zawodowego w ramach prowadzonego doradztwa edukacyjno-zawodowego. 
Nauczycielami – doradcami zawodowymi były – p. Sławomira Lewandowska, 
p. Jolanta Skoracka, p. Małgorzata Ryszewska oraz p. Aneta Wąsik. Podczas 
trzech indywidualnych spotkań z doradcą uczestnicy projektu rozwiązywali 
testy psychologiczne, pozwalające poznać swój typ i cechy osobowości, a także 
predyspozycje i zainteresowania. Następnie zapoznawali się z wybraną grupą 
zawodów – ich dostępnością i zapotrzebowaniem na rynku pracy. Cykl spotkań 
kończyło wspólne opracowanie scenariusza edukacyjno-zawodowego. Łącznie 
doradztwem zawodowym zostało objętych 425 gimnazjalistów i licealistów, 
w tym 240 dziewcząt i 185 chłopców. 

Dla najstarszych uczestników projektu – licealistów z najwyższą oceną 
z zachowania – przygotowano możliwość odbycia miesięcznego wakacyjnego 
stażu u pracodawcy. Na 63 przewidziane miejsca odpowiedziało pozytywnie 
ponad 120 uczniów klas licealnych. Zaproszenie do współpracy przyjęło dziesięć 
instytucji i firm, którym pragniemy serdecznie podziękować. Są to:

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14 Diecezja włocławska z Długoszem w projekcie edukacyjnym...

Zajęcia pedagogiczne dla uczniów gimnazjum 
z p. Lidią Wiśniewską

Historia z licealistami z p. Magdaleną Bilską-Ciećwierz

Zajęcia olimpijskie dla gimnazjalistów z historii 
z p. Aleksandrą Rusin

Uczniowie liceum w przerwie zajęć projektowych

Odbiór pomocy dydaktycznych na zajęciach ICT u p. Wojciecha Krajewskiego



18 19

— Caritas Diecezji Włocławskiej,
— Centrum Kultury „Browar B”,
— Elmehurt, Sp. J. L. Kisielewski, E. Sieraczkiewicz, T. Szybieniecki,
— Jaworski Auto Sp. z o.o.,
— Kancelaria Notarialna Wojciech Gołębiewski,
— P.U.H. „W-W” Wojciech Wojtyczka, Sklep pro-comp.pl,
— RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących sp. z o.o.,
— Włocławskie Muzeum Diecezjalne,
— Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne,
— Zakład Budowlany MS-BUD sp. z o.o. 

Przez okres wakacyjny, w lipcu i sierpniu 2014 r. oraz w lipcu 2015 r., 
w praktykach uczestniczyło łącznie 63 uczniów. Młodzi stażyści mogli poznać 
wybraną firmę, zdobyć praktyczne doświadczenie z zakresu prac administra-
cyjnych, księgowych, z zakresu obsługi urządzeń biurowych. Uczniowie odby-
wający praktykę mieli okazję poznać nowych ludzi i podejmować samodzielne 
zadania. Za sumiennie wykonaną pracę stażyści otrzymali wynagrodzenie 
– stypendium stażowe. 

Wszyscy nasi licealiści wykazali się wysoką kulturą osobistą, dokładnością, 
systematycznością, odpowiedzialnością i umiejętnością współpracy z innymi 
pracownikami. Miło nam było usłyszeć od Pracodawców słowa, że jeżeli tylko 
w przyszłości młodzi absolwenci Długosza zechcą związać się z Włocławkiem, 
chętnie zostaną zaproszeni do współpracy. 

Wybrane staże u pracodawców:
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Patrycja Hejmanowska i Alicja Żychlewicz wraz 
z p. Joanną Kurant i p. Teresą Miłkowską w Caritasie 
Diecezji Włocławskiej

Kasia Zawadzka, Ania Leśnik, Monika Ciechanowska, 
Alina Śmietana wraz z p. Krystyną Mielczarską 
w Centrum Kultury Browar B

Łukasz Kędroń i Przemysław Terpiński 
w firmie ELMEHURT

Dominika Zielińska w Kancelarii Notarialnej 
p. Wojciecha Gołębiewskiego

Mikołaj Bielicki i Wiktoria Nowowiejska 
w firmie JAWORSKI AUTO

Mateusz Goleniewski i Tomek Gmys wraz 
z p. Sebastianem Kiełpińskim w Sklepie pro-comp.pl

Karol Łukaszewski i Kacper Pałuska 
w firmie RADPAK

Żaneta Szczerbiak w Muzeum Diecezjalnym
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Dzięki projektowi edukacyjnemu zyskali nie tylko nasi uczniowie, ale również 
cała szkoła. Z pozyskanych z Unii Europejskiej środków finansowych Zespół Szkół 
Katolickich nabył dodatkowe nowoczesne wyposażenie dydaktyczne – m.in. sprzęt 
audiowizualny na scenę do auli szkolnej, 25 laptopów do pracowni komputero-
wej, 25 tabletów wraz z cyfrowymi podręcznikami do pracowni lekcyjnej oraz 
kamerę. Szkoła zakupiła rekwizyty niezbędne do organizowania przedstawień 
i uroczystości szkolnych. Wartością dodaną przeprowadzonego doradztwa oraz 
odbytych praktyk zawodowych było utworzenie Szkolnego Ośrodka Karier, wypo-
sażonego w 12 laptopów wraz z oprogramowaniem do doradztwa zawodowego.

Projekt „Edukacja w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza szansą 
na lepszą przyszłość” to nie tylko sama nauka. Uczniowie przygotowali również 
projektowe akcje sprzątania świata i zbierania nakrętek.

W dniu 26 września 2014 r., w ramach zajęć z zakresu świadomości eko-
logicznej, młodzież gimnazjalna i licealna wzięła udział w akcji „Sprzątanie 
Świata 2014”. 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14 Diecezja włocławska z Długoszem w projekcie edukacyjnym...

Julia Kapuścińska i Anna Jakubowska wraz 
z opiekunem w Wydawnictwie Diecezjalnym

Wykorzystanie nowoczesnego projektora 
do tylnej projekcji podczas spotkania uczniów ZSK 
z przedstawicielem Straży Miejskiej

Anita Tunicka w Zakładzie Budowlanym MS-BUD Zakupione laptopy do pracowni komputerowej, 
wykorzystywane m.in. podczas zajęć z ICT

Wykorzystanie zakupionych tabletów podczas zajęć projektowych z języka angielskiego u p. Pauliny Gajewskiej
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Miejscem akcji był odcinek od skrzyżowania ulic Łęgskiej i Stanisława 
Bechiego w stronę Bulwarów Marszałka Józefa Piłsudskiego nad Wisłą oraz 
ulica Ogniowa. Uczniowie wraz z opiekunami wyruszyli sprzed szkoły i już 
po niespełna dwóch godzinach sprzątania zapełnili zebranymi odpadami 
kontenery na boisku szkolnym. Wybrane tereny zostały porządnie uprzątnię-
te, a uczestnicy akcji wyrazili nadzieję, że ich praca nie pójdzie na marne, 
a mieszkańcy dzielnicy, którzy ich obserwowali, zwrócą większą uwagę na 
obraz dzielnicy, której są mieszkańcami, a także sami zadbają o czystość 
w swojej najbliższej okolicy.

Od września do listopada 2014 r.,w ramach realizacji Projektu Diecezji 
Włocławskiej, uczniowie przeprowadzili także akcję zbierania plastikowych 
nakrętek od butelek.

Uczniowie gimnazjum i liceum przynosili nakrętki do świetlicy szkolnej, 
gdzie przez cały czas wystawiony był specjalny pojemnik. Średnio raz na tydzień 
pojemnik musiał zostać opróżniony, aby zrobić miejsce na nowe przynoszo-
ne przez uczestników projektu nakrętki. Cała akcja została przeznaczona na 
pomoc dla naszego absolwenta, podopiecznego Fundacji „Tęczowy Parasol”, 
który potrzebuje specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Warto dodać, że 
zarówno akcja sprzątania świata, jak i zbierania nakrętek, to nie jednorazowe 
projektowe wydarzenia, ale zadania te już od wielu lat wpisane są w kalendarz 
szkolny Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza.

Jako dopełnienie zajęć z zakresu świadomości i ekspresji kulturalnej mło-
dzież Zespołu Szkół Katolickich odwiedziła włocławskie muzea – Muzeum 
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej oraz Muzeum Etnograficzne we Włocławku, 
a także wyjechała na jednodniową wycieczkę do Torunia.

W zadaniach wniosku Diecezji przewidziane zostały także spotkania autor-
skie z ciekawymi ludźmi związanymi z nauką, kulturą, religią chrześcijańską 
oraz związanymi z biznesem i aktywnością gospodarczą na rynku lokalnym.

Pierwszym gościem był ks. prof. Tomasz Kaczmarek – teolog, profesor Wyż-
szego Seminarium Duchownego we Włocławku, postulator procesów beatyfi-
kacyjnych m.in. ks. Jerzego Popiełuszki i 108 męczenników II wojny światowej. 
W dniu 12 czerwca 2014 r., w auli szkolnej ks. Tomasz zadał uczestnikom zajęć 
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Uczniowie gimnazjum podczas akcji 
„Sprzątanie Świata 2014” z p. Agatą Jankowską

Uczniowie gimnazjum podczas akcji 
„Sprzątanie Świata 2014” z p. Urszulą Brykalską

Uczniowie liceum podczas akcji „Sprzątanie Świata” 
z p. Konradem Trokowskim

Szkolna akcja zbierania nakrętek

Uczniowie liceum podczas akcji „Sprzątanie Świata” 
z p. Ewą Bieniek
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pytanie „Czy warto wybierać dobro?”. Odpowiadając na pytanie, ks. profesor 
przedstawił szereg sylwetek, m.in. 108 męczenników, spośród których dziewięciu 
pochodziło z diecezji włocławskiej i podając ich za wzór, pokazał, że naprawdę 
warto wybierać dobro. Uczniowie mieli również okazję wysłuchać wykładu na 
temat chrześcijańskiego czuwania, które miało strzec świat przed zalaniem nas 
grzechem. Ksiądz Profesor zaprezentował mozaikę, która znajduje się w bazylice 
Matki Bożej Wniebowziętej w Akwilei, na której widniej obraz koguta i żółwia. 
Kogut jest symbolem dobra, natomiast żółw symbolem ciemności, czegoś złego. 
Pod koniec spotkania młodzież wysłuchała opowieści o procesie beatyfikacyjnym 
ks. Jerzego Popiełuszki i cudach, które mu towarzyszyły.

W nowym już roku szkolnym, w październiku 2014 r., dwustu uczestników 
projektu wraz z opiekunami wyjechało do Torunia, by jeszcze raz zwiedzić jedno 
z najpiękniejszych miast polskich. Toruń wpisany na Listę Światowego Dzie-
dzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO, dzięki zachowanej staromiejskiej 
architekturze, stanowi perełkę w skali światowej. Na szlaku turystycznym po 
historycznym Toruniu nie zabrakło takich zabytków jak: Ratusz Staromiejski, 
dom Mikołaja Kopernika, mury miejskie, Dwór Artusa, Krzywa Wieża, Brama 
Mostowa, Brama Klasztorna, ulica Szeroka, katedra św.św. Janów (bazylika 
katedralna św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty). Ostatnim punktem 
wycieczki było obejrzenie przestawienia teatralno-muzycznego w Centrum 
Kultury „Dwór Artus” pt. „Poważni – NIEpoważni”. Koncert muzyki poważnej 
w zabawnej, lekkiej aranżacji spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony 
młodzieży. Program artystyczny tworzył spójną całość, jednak każdy utwór był 
przedstawiony w wyjątkowy sposób. Każde dzieło zaopatrzone było zabawnym 
komentarzem i dowcipem sytuacyjnym. Każdej arii towarzyszyły odmienne stroje 
i emocje. Arie operetkowe wykonywane były z akompaniamentem na żywo. 
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Spotkanie autorskie z ks. prof. Tomaszem Kaczmarkiem w dniu 12.06.2014 r.

Zwiedzanie Torunia w ramach wycieczki projektowej 
w dniu 27.10.2014 r. – mury miejskie

Zwiedzanie Torunia w ramach wycieczki projektowej 
w dniu 27.10.2014 r. – Rynek Staromiejski i ul. Szeroka

Zwiedzanie Torunia w ramach wycieczki projektowej 
w dniu 27.10.2014 r. – Krzywa Wieża

Uczniowie gimnazjum i liceum na przedstawieniu „Poważni-NIEpoważni” w Centrum Kultury „Dwór Artusa”
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W grudniu 2014 r., po pierwszych intensywnych miesiącach nauki i zajęć 
projektowych, w ostatnim tygodniu przed świętami Bożego Narodzenia, mło-
dzież miała okazję poznać i posłuchać wybitnych osobistości zaproszonych do 
szkoły. Gośćmi Długosza byli: p. Witold Glinkowski, p. Robert Bergier, p. Tomasz 
Ryziński oraz p. Krystyna Pawłowska.

10 grudnia 2014 r. uczniowie gimnazjum i liceum wysłuchali wykładu 
pt. „Wiem, że nic nie wiem, czyli o pozornej niewiedzy i o wiedzy, która bywa 
pozorem”. Pan dr hab. Witold Glinkowski, profesor w Katedrze Filozofii Współcze-
snej Uniwersytetu Łódzkiego zabrał wszystkich obecnych w bardzo interesującą 
podróż w czasie i przestrzeni. W wyobraźni młodzież przeniosła się do Aten 
V w. p.n.e. i wraz z sofistami, Sokratesem, Platonem i innymi myślicielami wę-
drowała pomiędzy takimi pojęciami, jak: episteme, techne, ethos. Podane liczne 
przykłady paradoksów, jak np. o krokodylu porywającym dziecko nad Nilem, 
utwierdziły uczniów i opiekunów w przekonaniu, że posiadana wiedza może być 
tylko pozorem. Na koniec profesor Witold Glinkowski uspokoił obawy zebranych, 
wyjaśniając za Sokratesem, że: – lepiej jest być odważnym niż tchórzem; – lepiej 
jest cierpieć niż zadawać cierpienie innym; – lepiej jest być spolegliwym tzn. 
takim, na którym każdy może polegać; – lepiej jest znać sens swojego życia, by 
życie nie było jednowymiarowe. Zgodnie z tezą profesora Glinkowskiego każda 
życiowa czynność powinna być podporządkowana prawdziwym cnotom. Nale-
ży myśleć i żyć w zgodzie z wartościami i uważać na wartości doraźne, bo nie 
wszystko w dzisiejszym natłoku informacji zasługuje na to, by być celem w życiu.

mości Finansowej „SFIN”. Prelegent uświadomił uczniom, iż w życiu potrzebne 
jest wyraźne stawianie sobie celów. „Jeśli ktoś nie wie, do którego portu ma 
dopłynąć, żaden wiatr nie sprzyja” – tłumaczył. Zatem istotne jest, by odnaleźć 
w życiu kierunek, w którym się zmierza. Trzeba wiedzieć, co naprawdę chce się 
zrobić ze swoim życiem. Pan Tomasz Ryziński mocno podkreślał, iż posiadanie 
sprecyzowanych celów i praca nad ich realizacją sprawia, iż człowiek staje się 
mądrzejszym od geniusza. Szczególnie ciekawym przykładem było wskazanie, iż 
nauka też może być celem, który uszczęśliwi danego ucznia. Osiągnięcie zamie-
rzonych wyników, praca nad tym może dać satysfakcję. W czasie spotkania pan 
Ryziński omówił 5 składników szczęścia. Są to: zdrowie i energia, pełne miłości 
relacje z rodziną i innymi ludźmi, praca przynosząca poczucie spełnienia, nieza-
leżność finansowa, wyższy poziom wewnętrznego pokoju i duchowej jasności. 
Jako dopełnienie tej listy przedstawiona została piramida potrzeb Maslowa.
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Wicedyrektor gimnazjum p. Sławomira Lewandowska 
wraz z p. prof. Witoldem Glinkowskim podczas 
spotkania z uczniami w dniu 10.12.2014 r.

Uczniowie liceum na spotkaniu 
z p. prof. Witoldem Glinkowskim

11 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie uczestników projektu z panem 
Tomaszem Ryzińskim – prezesem Stowarzyszenia Budowania Postaw i Świado-

Wśród nich znalazły się potrzeby:
— samorealizacji – wyrażone w dążeniu człowieka do rozwoju swoich moż-

liwości,
— szacunku i uznania – potrzeby uznania i prestiżu we własnych oczach 

i w oczach innych ludzi;



28 29

— przynależności – występująca w usiłowaniach przezwyciężenia osamot-
nienia, alienacji i obcości, tendencji do nawiązywania bliskich intymnych 
stosunków, uczestnictwa w życiu grupy,

— bezpieczeństwa – pobudzająca do działania i zapewniająca nienaruszalność, 
która ujawnia się, gdy dotychczasowe nawyki okazują się mało przydatne,

— fizjologiczne – gdy nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi 
potrzebami, wypierają je na dalszy plan i decydują o przebiegu zachowania 
człowieka.
Prelegent podkreślał także znaczenie odpowiedniej motywacji w działaniu. 

Tłumaczył: „Jeśli nic nie zaplanujesz, nic od życia nie dostaniesz”. Na zakończe-
nie pan Tomasz Ryziński poradził młodzieży, by nieustannie marzyć. Najlepiej 
zrobić listę marzeń. Zachęcał, by nie narzekać, ale działać. 

Stowarzyszenie Budowania Postaw i Świadomości Finansowej „SFIN” to 
organizacja pozarządowa, której celem jest kreowanie nowoczesnych postaw 
i obiektywnej świadomości finansowej Polaków. Jak podkreślał prezes Tomasz 
Ryziński, rozwój jest jedyną drogą życia w dzisiejszym świecie. Rozwój osobisty 
jest niezbędny do wykształcenia prawidłowych postaw światłego człowieka. 
Każdy człowiek żyjący w nowoczesnym świecie musi ciągle rozwijać się.

W dniu 11 grudnia 2014 r. uczniowie klas licealnych, w ramach zajęć 
pozalekcyjnych z przedsiębiorczości, otrzymali zaproszenie do zwiedzenia 
znajdującej się we Włocławku Fabryki Maszyn Pakujących „Radpak”. Specjaliści 
ds. Sprzedaży – p. Piotr Ordon i p. Radosław Sakowski, w interesujący sposób 
przedstawili uczniom historię firmy, jej główne założenia oraz poszczególne 
etapy tworzenia maszyn pakujących – od projektowania do programowania 
gotowych wyrobów. Działalność produkcyjną „Radpak” rozpoczął w 1991 roku. 

Własna baza produkcyjna umożliwiła firmie nieskrępowany rozwój, począwszy 
od projektowania, poprzez produkcję, marketing, sprzedaż i serwis. Równole-
głe tworzenie struktur administracyjnych oraz techniczno – technologicznych 
spowodowało przekształcenie firmy w prężną ponad 100-osobową firmę, 
zatrudniającą specjalistów z wielu dziedzin. Strategią rozwoju „Radpak” jest 
dostarczanie kompletnych linii pakujących typu TURN KEY. Konsekwentne prace 
badawczo-rozwojowe umożliwiły osiągnięcie przez „Radpak” pozycji lidera. 
„Radpak” od początku istnienia prowadzi prężną politykę marketingową, biorąc 
udział w wielu liczących się imprezach targowych w kraju i za granicą. Dziś 
„Radpak” dostarcza kompletnych linii pakujących: od produktu luzem poprzez 
foliowanie, kartonowanie oraz pakowanie zbiorcze wraz z paletyzowaniem. 
Uczniowie mogli zwiedzić siedzibę firmy, przyjrzeć się pracy inżynierów i me-
chaników, zobaczyć jak funkcjonują maszyny pakujące. 

Kolejnym wydarzeniem było zaproszenie p. Roberta Bergiera – Prezesa Zarzą-
du Firmy Wątarski sp. z o.o. Na początku spotkania pan Bergier ukazał pozycję 
firmy na rynku włocławskim. Słuchacze dowiedzieli się, że Wątarski sp. z o. o. 
to największa firma samochodowa w mieście, stanowiąca 30% rynku lokalnego, 
która sprzedaje rocznie ok. 700 nowych samochodów marki Volkswagen i Skoda. 
Może się ona pochwalić licznymi wyróżnieniami, m.in. Dealer Roku 2013 i 2014. 
Druga część wystąpienia pana Bergiera poświęcona była procesowi rekrutacji 
do pracy w firmie Wątarski, począwszy od publicznego ogłoszenia oferty pracy, 
aż po ewentualne zatrudnienie. Uczniowie dowiedzieli się, że czas ten trwa 
ok. 6–8 tygodni. Kandydaci poddawani są różnym sprawdzianom, które mają 
wykazać ich kreatywność, odporność na stres oraz umiejętność pracy w zespo-
le. Podsumowując swoje wystąpienie, przedstawiciel spółki Wątarski zachęcał 
uczniów naszej szkoły, aby nie bali się zakładać własnych firm we Włocławku, 
gdyż również w tym relatywnie małym mieście można odnieść sukces.
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Spotkanie uczniów gimnazjum 
z p. Tomaszem Ryzińskim ze Stowarzyszenia SFIN

Spotkanie uczniów liceum 
z p. Tomaszem Ryzińskim ze Stowarzyszenia SFIN

Uczniowie liceum w Fabryce Maszyn Pakujących „Radpak”
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W przedostatnim dniu przed zimową przerwą świąteczną w gmachu szkoły 
uczestnicy projektu gościli panią Krystynę Pawłowską – dyrektora Muzeum 
Etnograficznego we Włocławku. Celem spotkania było przybliżenie uczniom 
zwyczajów i tradycji związanych z Adwentem oraz świętami Narodzenia 
Pańskiego. Na początku pani dyrektor ukazała historię rozwoju liturgicznego 
okresu poprzedzającego święta Bożego Narodzenia. Zaprezentowała sposób 
kształtowania się terminu obchodzenia pamiątki Narodzenia Pańskiego, 
które początkowo kultywowane było w różnym czasie. Dopiero po edykcie 
mediolańskim z 313 roku święta chrześcijańskie zaczęły wypierać uroczysto-
ści pogańskiego świata. Tradycja świętowania narodzin Jezusa 25 grudnia 
znana była w 354 r. Druga część wykładu poświęcona była zwyczajom zwią-
zanym ze świętami Narodzenia Pańskiego. Pani Krystyna Pawłowska omówiła 
przygotowanie izby do wieczerzy wigilijnej, historię ubierania choinki oraz 
znaczenie potraw wigilijnych. Elementem wyróżniającym celebrację Wigilii 
w Polsce na tle całego świata jest opłatek. Pani dyrektor ukazała jego historię, 
poczynając od przaśnych chlebów przynoszonych na Eucharystię w pierw-
szych latach chrześcijaństwa, aż po dzisiejszy jego kształt i przeznaczenie. 
Słuchacze mogli również poznać sposoby wypiekania opłatka. Ukazane też 
zostały inne zwyczaje świąteczne, jak jasełka, tzw. herody czy kolędnicy 
wędrujący z szopką lub gwiazdą betlejemską od domu do domu i składający 
życzenia bożonarodzeniowe. Pani prelegent przypomniała, że te zwyczaje, 
dostosowane do różnych regionów Polski, jak również zwyczaj budowania 
szopek zawdzięczamy św. Franciszkowi z Asyżu oraz zakonowi franciszkanów. 
Wspomniane zostały również inne zwyczaje szczególnie widoczne podczas 
wieczerzy wigilijnej, jak np. konieczność spróbowania wszystkich potraw 
czy też fakt, że gospodyni, która usiadła przy stole wigilijnym, pod żadnym 

pozorem nie mogła od niego odejść przed zakończeniem wieczerzy. Podczas 
całego spotkania autorskiego uczniowie mogli podziwiać multimedialną 
prezentację kartek bożonarodzeniowych z początku ubiegłego stulecia oraz 
dwudziestolecia międzywojennego.

Czas drugiego półrocza roku szkolnego 2014/2015 to okres wytężonej 
pracy uczniów zarówno na lekcjach obowiązkowych, jak również na zajęciach 
projektowych. W oczekiwaniu na zbliżające się egzaminy gimnazjalne i ma-
turalne młodzież intensywnie pracowała i ukończyła wszystkie przewidziane 
w projekcie godziny zajęć. 

Podsumowując okres od marca 2014 r. do czerwca 2015 r., można podać 
liczbę godzin, jakie uczniowie gimnazjum i liceum zrealizowali w ramach 
projektu: 
— 1296 godzin zajęć rozwijających kompetencje z zakresu nauk matematycz-

nych;
— 920 godzin zajęć rozwijających kompetencje z zakresu nauk języków obcych;
— 360 godzin zajęć rozwijających kompetencje z zakresu ICT;
— 564 godzin zajęć ze ścieżek edukacyjnych, podnoszących świadomość 

ekologiczną oraz rozwijających kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, 
świadomości i ekspresji kulturalnej oraz tożsamości regionalnej i wycho-
wania patriotycznego;

— 1260 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego;
— 1440 godzin zajęć z zakresu przedmiotów egzaminacyjnych: gimnazjalnych 

i maturalnych;
— 960 godzin zajęć olimpijskich i z zakresu terapii pedagogicznej.

Osiągnęliśmy bardzo dobre wartości wskaźników, które zostały określone 
we wniosku o dofinansowanie:
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P. Robert Bergier, prezes zarządu Firmy 
Wątarski sp. z o.o.

P. Krystyna Pawłowska, dyrektor 
Muzeum Etnograficznego we Włocławku

Uczniowie gimnazjum i liceum podczas spotkania 
z p. Robertem Bergierem w dniu 12.12.2014 r.

Uczniowie ZSK podczas spotkania 
z p. Krystyną Pawłowską w dniu 18.12.2014 r.
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Lp. Nazwa wskaźnika Wartość 
docelowa 
wskaźnika

Mp Stopień 
realizacji 

wskaźnika
%

K M Ogółem

1 Liczba uczniów, którzy 
zostali objęci wsparciem 
w ramach projektu

420 289 204 493 117,38

2 Liczba uczniów, którzy 
uczestniczyli w zajęciach 
matematyczno-przyrodniczych, 
z języków obcych, ICT

420 258 196 454 108,10

3 Liczba uczniów, którzy 
rozwinęli kompetencje 
matematyczno-przyrodnicze

270 149 136 285 105,56

4 Liczba uczniów, którzy 
rozwinęli kompetencje 
z zakresu języków obcych

230 133 102 235 102,17

5 Liczba uczniów, którzy rozwinęli 
kompetencje z zakresu ICT

50 3 47 50 100,00

6 Liczba uczniów, którzy 
uczestniczyli w ścieżkach 
edukacyjnych z zakresu 
świadomości ekologicznej, 
przedsiębiorczości, 
ekspresji kulturalnej 
i tożsamości narodowej

420 274 196 470 111,90

7 Liczba uczniów, u których 
wzrosła świadomość ekologiczna

120 55 65 120 100,00

8 Liczba uczniów, u których 
zdiagnozowano rozwój 
postaw przedsiębiorczych

100 49 52 101 101,00

9 Liczba uczniów, u których 
wzrosła świadomość 
i ekspresja kulturalna

200 145 54 199 99,50

10 Liczba uczniów, u których 
nastąpiło pogłębienie 
poczucia tożsamości 
narodowej i regionalnej

50 25 25 50 100,00

11 Liczba uczniów, którzy 
zostali objęci doradztwem 
edukacyjno-zawodowym

420 240 185 425 101,19

12 Liczba uczniów, którzy zakończyli 
udział w stażach u pracodawców

63 39 24 63 100,00

13 Liczba uczniów, którzy 
uczestniczyli w zajęciach 
dydaktyczno-wyrównawczych

300 192 115 307 102,33

14 Liczba uczniów, u których 
nastąpił wzrost umiejętności 
z zakresu przedmiotów 
egzaminacyjnych w gimnazjum

150 93 59 152 101,33

15 Liczba uczniów, u których 
nastąpił wzrost umiejętności 
z zakresu przedmiotów 
egzaminacyjnych w liceum

150 99 56 155 103,33

16 Liczba uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, 
którzy zostali objęci 
wsparciem i u których 
nastąpiło wzmocnienie 
potencjału rozwojowego

80 39 41 80 100,00

M – Mężczyźni, K – Kobiety; Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu

Zajęcia rozwijające kompetencje z zakresu nauk matematycznych pro-
wadzonych zarówno dla uczniów gimnazjum, jak i liceum przyczyniły się 
do zmniejszenia dysproporcji w osiągnieciach edukacyjnych młodzieży oraz 
podniesienia jakości kształcenia poprzez modelowanie i tworzenie z uczniami 
strategii rozwiązań problemów matematycznych zawartych w zadaniach, jak 
również zapoznanie się z językiem matematycznym. 

Zajęcia językowe prowadzone z języka angielskiego, francuskiego, hisz-
pańskiego i niemieckiego poszerzyły umiejętność posługiwania się językiem 
w wypowiedziach ustnych i pisemnych. Uczestnicy projektu uczyli się wyra-
żać swoje opinie na różne tematy poprzez posługiwanie się odpowiednimi 
zwrotami. Lekcje te przyczyniły się do rozwoju i poszerzenia poszczególnych 
kompetencji językowych uczniów z uwzględnieniem leksyki, gramatyki oraz 
znajomości kultur innych krajów europejskich. 

Zajęcia z zakresu ICT pozwoliły gimnazjalistom i licealistom poznać środo-
wisko programistyczne CodeBlocks, w którym testowali podstawowe elementy 
języka C++. Dodatkowo zapoznali się z obecnie wykorzystywanymi narzędziami 
i panującymi trendami w projektowaniu stron internetowych. 

Dzięki zajęciom wyrównawczym z przedmiotów egzaminacyjnych w gim-
nazjum i liceum uczniowie Zespołu Szkół Katolickich utrwalili i usystematyzo-
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wali swoją wiedzę, czego następstwem była poprawa ocen i dobrze napisane 
egzaminy. 

Zajęcia olimpijskie oraz zajęcia z uczniami z orzeczeniem Poradni Pedago-
giczno-Psychologicznej pozwoliły nauczycielom na efektywną pracę w małych 
grupach. Dodatkowa praca z uczniem przyczyniła się ponownie do sukcesu dłu-łu-
goszaków i zdobycia największej liczby laureatów i finalistów przedmiotowych 
konkursów kuratoryjnych w mieście.

Dzięki dodatkowym zajęciom prowadzonym w rożnej formie, m.in. w formie 
wykładu, pogadanki, quizach i pracy w grupie, młodzież chętnie podejmowała 
próby samodzielnego rozwiązywania zadań, ciesząc się z pokonywania trudności 
i kolejnych etapów nauki. Pracując w mniejszych grupach, uczniowie nauczyli 
się wzajemnie wspierać, nie krytykować i razem podchodzić do rozwiązywania 
zadań naukowych. Wielu uczestnikom projektu udało się w sposób znaczący 
pogłębić wiedzę, poprawić oceny śródroczne i końcowe, a także bardzo dobrze 
napisać egzamin gimnazjalny i maturalny. Uczniowie osiągnęli również sukcesy 
w przedmiotowych konkursach kuratoryjnych, w Lidze Zadaniowej i innych 
konkursach odbywających się pod patronatem Kuratora Oświaty.

Wyrażając wdzięczność za ponad półtoraroczną pracę, pragnę podziękować 
przede wszystkim uczniom gimnazjum i liceum w Zespole Szkół Katolickich 
im. ks. Jana Długosza we Włocławku za rzetelną, wzmożoną naukę w ramach 
przeprowadzonego projektu edukacyjnego, za wytrwałe ukończenie wszystkich 
zadań i zaangażowanie w każdym wydarzeniu projektowym. 

Podziękowania składam na ręce Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Me-
ringa – Ordynariusza Diecezji Włocławskiej za wyrażenie zgody i przystąpienie 
szkoły Długosza do konkursu w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Dziękuję również przedstawicielom organu prowadzącego – 
ks. Lesławowi Witczakowi oraz Państwu Joannie i Tomaszowi Tomaszewskim 
za życzliwość i pomoc w realizacji projektu. 

Pragnę podziękować pani Joannie Daleckiej-Barczak z Wydziału Wdrażania 
Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pełnienie funkcji opiekuna naszego 
projektu i życzliwą współpracę na każdym jego etapie. 

Dziękuję wszystkim nauczycielom Zespołu Szkół Katolickich – p. Annie 
Baranowskiej, p. Ewie Bieniek, P. Magdalenie Bilskiej-Ciećwierz, p. Urszuli Bry-
kalskiej, p. Emilii Chodole, p. Piotrowi Chodole, p. Annie Dominik, p. Paulinie 
Gajewskiej, p. Gabrieli Goszcz, p. Anecie Jabłońskiej, p. Agacie Jankowskiej-
-Pakulskiej, p. Małgorzacie Jaskólskiej, p. Joannie Karwowskiej, p. Wojciechowi 

Krajewskiemu, p. Krzysztofowi Krychowiakowi, p. Kamili Kurdubskiej, p. Rafa-
łowi Kurzępie, p. Milenie Lewandowskiej, p. Sławomirze Lewandowskiej, p. Ka-
milowi Mankinowi, p. Grzegorzowi Matusiakowi, p. Jolancie Nowak, p. Anecie 
Pawłowskiej, p. Jadwidze Piaseckiej, p. Wioletcie Piaseckiej, p. Andrzejowi 
Przybylskiemu, p. Aleksandrze Rusin, p. Małgorzacie Ryszewskiej, p. Jolan-
cie Skorackiej, p. Bożenie Sobierajskiej, p. Agnieszce Sołtysiak, p. Agnieszce 
Szabłowskiej, p. Angelice Szumińskiej, p. Konradowi Trokowskiemu, p. Annie 
Waśkiewicz, p. Anecie Wąsik, p. Joannie Wędołowskiej, p. Lidii Wiśniewskiej 
i p. Maciejowi Ziółkowskiemu za podjęcie się 153 zadań projektowych, za za-
angażowanie i sumienne poprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 
oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Serdecznie dziękuję p. Sławomirze Lewandowskiej, p. Milenie Lewan-
dowskiej, p. Aleksandrze Madajczyk, p. Anecie Pawłowskiej, ks. Andrzejowi 
Tomalakowi, p. Konradowi Trokowskiemu i p. Lidii Wiśniewskiej za napisanie 
recenzji z akcji, wycieczek i spotkań projektowych, które tu zostały wykorzystane.

Dziękuję Księdzu Dyrektorowi Jackowi Kędzierskiemu za wsparcie przez 
cały okres trwania projektu, za otwartość i zaangażowanie, które od piętnastu 
lat tworzą wspaniałą atmosferę naszej szkoły.

Ostatnie podziękowania pragnę złożyć panu Pawłowi Gmysowi za to, że 
stworzył od podstaw i poprowadził z sukcesem dla naszej szkoły fantastyczny 
projekt pod nazwą „Edukacja w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza”.

A czy będą nowe projekty? Zobaczymy, co przyniesie nowa unijna perspek-
tywa finansowa i jaka będzie polityka regionalna, ale przy poparciu i przy-
chylności naszego organu prowadzącego, przy wsparciu Księdza Dyrektora, 
Długosz już teraz ma w zamyśle kolejne projekty edukacyjne, które pozwolą 
naszym uczniom rozwijać swoje zdolności i pasje, poznawać ciekawych ludzi, 
zdobywać doświadczenie zawodowe i które sprawią, że zarówno nauka, jak 
i praca w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, będzie spełnieniem 
marzeń i wyzwań.
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ks. Andrzej Tomalak

Pierwsza Msza św. w Szkole Podstawowej 
im. ks. Jana Długosza

3 października 2014

„Będąc uczniem szkoły katolickiej, trzeba być nastawiony nie tylko na 
zdobywanie wiedzy, ale też na przygodę z Panem Bogiem”. Tymi 

słowami powitał ks. prał. Jacek Kędzierski, dyrektor ZSK im. ks. Jana Długosza 
uczniów szkoły podstawowej, nauczycieli i rodziców zgromadzonych na Mszy 
św. sprawowanej pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława. Była to pierwsza 
Eucharystia celebrowana w budynku nowo powstałej szkoły przy ul. Wojska 
Polskiego 2a. Wraz z Księdzem Biskupem koncelebrowali ks. Jacek Kędzierski 
oraz ks. Krzysztof Włodarczyk, katecheta najmłodszych długoszaków. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się ks. prał. Radosław Nowacki, dyrektor wydziału 
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duszpasterskiego kurii włocławskiej 
i proboszcz parafii katedralnej, na te-
renie której znajduje się szkoła oraz 
ks. Maciej Jasiński, który w imieniu 
Księdza Biskupa nadzoruje prace re-
montowe budynku szkoły.

W homilii dialogowanej z dzieć-
mi, Ksiądz Biskup ukazał wyjątkowość 
pierwszego piątku miesiąca jako dnia, 
w którym w sposób szczególny wspo-
minamy śmierć Jezusa „dla nas i za 
nas”.

Dziękując Księdzu Biskupowi za obecność i sprawowaną w ich inten-
cji Mszę św., dzieci zadeklarowały gotowość pracy nad sobą, aby stawać 
się coraz lepszymi uczniami nie tylko w szkole „Długosza”, ale też w szkole 
Pana Jezusa. Obiecały też pogłębiać swoją przyjaźń z Jezusem przez uczest-
nictwo w coniedzielnej Mszy św. oraz pierwszopiątkową spowiedź i komunię 
świętą.

Na zakończenie Eucharystii wszyscy uczniowie szkoły podstawowej otrzy-
mali od Księdza Biskupa książeczki, które będą zachęcały i przypominały o nie-
dzielnej Eucharystii oraz usłyszanym w tym dniu słowie Bożym, jak również 
o pierwszopiątkowej spowiedzi. Po Mszy św. Ksiądz Biskup odwiedził uczniów 
w ich salach lekcyjnych, życzył im wiele radości, a nauczycielom siły i wytrwa-
łości w przekazywaniu wiedzy oraz wychowywaniu w tych wartościach, bez 
których życie byłoby pozbawione sensu.

Klaudia Majewska-Rybacka, Kamila Kurdubska 

Pasowanie na ucznia w szkole podstawowej
14 października 2015

Poloneza czas zacząć...

Dnia 14 października 2014 roku o godz. 11.00 najmłodsi długoszacy 
uroczystym polonezem wkroczyli na salę gimnastyczną Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza. Pośród ogólnego wzruszenia 
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wysłuchaliśmy przemówienia Księdza Dyrektora, który serdecznie powitał 
wszystkich zebranych. Przed przystąpieniem do aktu ślubowania wkroczyliśmy 
do królestwa Szkołolandii, w którym Król Ołówkos wraz z małżonką spraw-
dzili gotowość dzieci do uzyskania miana ucznia. Pierwszoklasiści przystąpili 
kolejno do recytacji, śpiewu oraz tańca i wypadli znakomicie. Król z Królową 
ocenili celujaco wykonane zadania, dzięki czemu dzieci mogły przystąpić do 
uroczystego ślubowania.

Akt ślubowania rozpoczęliśmy od odśpiewania Vita Nova. Po hymnie pierw-
szaki złożyły przyrzeczenia. Pani Wicedyrektor Katarzyna Zarzecka dokonała 
aktu pasownia na ucznia. Następnie już jako uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. ks. Jana Długosza z uśmiechami na twarzy zaśpiewaliśmy 
piosenkę „Witaj Szkoło”. Naszą uroczystość upamiętniliśmy wspólnym zdjęciem.

Katarzyna Zarzecka

Robotyka w podstawówce Długosza
17 października 2014

Od października w podstawówce Długosza zaczynamy prowadzić zajęcia 
z robotyki. Może ktoś powątpiewać, czy interdyscyplinarna dziedzina 

wiedzy działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki oraz 
informatyki jest przydatna dla uczniów szkoły podstawowej (?) Wątpliwości 
mogą pojawiać się tylko do czasu, gdy zobaczy się, jaką frajdę mają dzieciaki, 
zdobywając wiedzę w ten sposób.

Zajęcia prowadzi Grzegorz Troszyński, instruktor z ponad 25-letnim doświad-
czeniem inżynierskim i pedagogicznym. Założona przez niego firma TROBOT 
od 2008 roku organizuje warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wyko-
rzystując nowoczesne technologie jako narzędzie wspomagające nauczanie. Na 
bazie scenariuszy zajęć i pomocy dydaktycznych opracowanych przez TROBOT, 
powstały programy nauczania wdrażane obecnie w wielu polskich szkołach. 
Warsztaty TROBOT wyróżnione zostały przez ministra edukacji tytułem „Miejsca 
odkrywania talentów”. Uczestnicy warsztatów mają niepowtarzalną możliwość 
stworzenia animacji i gier komputerowych, poznając podstawy algorytmiki 
i programowania.Podczas zajęć budują roboty mobilne i inne urządzenia z ze-
stawów edukacyjnych LEGO i TROBOT M-system. Dzieci wykorzystają nabyte 
umiejętności do wykonania rożnych zadań np. misji zwiadowczej na obcej 

planecie, misji ratunkowej w kopalni 
czy meczu robotów-piłkarzy.

Na warsztatach dzieci pracują 
w parach. Każda para ma do dyspo-
zycji laptopa i zestaw elementów do 
budowy robotów. Małe, max. 12 oso-
bowe grupy sprzyjają kształtowaniu 
umiejętności komunikacji i organizacji 
pracy. Każde spotkanie to nowe wy-
zwania dla młodych konstruktorów 
i okazja do wypróbowania swoich sił 
w zespołowym rozwiązywaniu technicznych problemów i naukowej rywalizacji. 
Duże zainteresowanie uczniów zajęciami świadczy, że jest potrzeba, aby tego 
typu zajęcia regularnie organizować.

Bożena Sobierajska

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 
w szkole podstawowej

20 października 2014

W dniu 20 października 2014 roku społeczność uczniowska Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. ks. J. Długosza we Włocławku uczestni-

czyła w wyborach do Samorządu Szkolnego.
Wcześniej, w dniu 10 października 2014 roku,przedstawiciele Samorządu 

Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum ZSK im. ks. J. Długosza we Włocławku – 
Julia Fryżewska kl. II b i Kamil Kaźmierczyk kl. IIIe przedstawili uczniom szkoły 
podstawowej ogólne zasady działalności samorządu szkolnego. Podkreślili, że 
w każdej szkole w Polsce działa samorząd. Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły 
i oni posiadają prawo do podejmowania inicjatyw na rzecz szkoły. Uczniowie 
podstawówki dowiedzieli się wówczas, że mają prawo wybrać wśród społecz-
ności szkolnej swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego. Prelegenci 
omówili, jak należy przygotować się do kandydowania oraz jak profesjonalnie 
przeprowadzić kampanię wyborczą i wybory do SU. Julia i Kamil profesjonalnie 
odpowiadali na rodzące się pytania wśród najmłodszych długoszaków. 
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Każda klasa wyłoniła więc swoich kandydatów, którzy przedstawiali swo-
je programy wyborcze koleżankom i kolegom oraz wyeksponowali je formie 
ciekawych plakatów wyborczych na korytarzach szkolnych. Każdy uczeń miał 
okazję zapoznać się z osobą kandydata i jej programem.

Na potrzeby szkolnych wyborów została wykonana przez uczniów urna 
wyborcza oraz został powołany Komitet wyborczy. Uczniowie głosowali na 
jednego kandydata spośród czterech, stawiając znak X w kratce z prawej stro-
ny jego zdjęcia i nazwiska kandydata. Społeczność uczniowską uczestniczącą 
w wyborach powitała pani wicedyrektor Katarzyna Zarzecka, która podkreśliła, 
że dla uczniów są to pierwsza okazja, gdzie samodzielnie w sposób demokra-
tyczny dokonają wyboru przedstawiciela do władz Samorządu Uczniowskiego. 
Życzyła wszystkim dobrych i trafnych wyborów. Komitet wyborczy, który czuwał 
nad przebiegiem głosowania oraz podsumowaniem głosów stanowili: prze-
wodnicząca Katarzyna Darowska kl. 5, wiceprzewodniczący – Jakub Grzębski 
kl. 5, członkowie: Tomasz Darowski kl. 4, Aleksandra Rybacka kl. 1a, Zosia 
Pietraszkiewicz kl. 1b oraz Oskar Tadajewski kl. 2. Koordynatorem szkolnych 
wyborów była pani Bożena Sobierajska – pedagog szkolny.

Oto wyniki:
— Gabriela Borkiewicz – przewodnicząca
— Karol Nencka – wiceprzewodniczący
— Julia Gęsicka – skarbnik
— Julia Czajka – sekretarz

Joanna Filińska, Magdalena Budnicka

„Holy Wins” w szkole podstawowej
31 października 2014

Dziś w szkole podstawowej odbył się już po raz drugi „Bal Wszystkich 
Świętych”. Najmłodsi długoszacy z chęcią wzięli udział w tym wyda-

rzeniu szkolnym. Każdy uczeń przebrał się za wybranego świętego oraz mógł 
się pochwalić wiedzą na jego temat.

O godz. 8.00 starsi długoszacy z gimnazjum i liceum pod kierunkiem 
p. Agnieszki Lasoty-Staszak przedstawili program słowno-muzyczny, przybli-
żający postać św. Jana Pawła II.

Podczas uroczystości zorganizowano wiele ciekawych konkursów, między 
innymi każda klasa miała za zadanie wybrać spośród swoich kolegów i kole-
żanek, osobę, która w sposób atrakcyjny scharakteryzowała świętego.

Zwycięzcy z poszczególnych klas to: Natalia Ziółkowska 1a, Marysia 
Ścierzyńska 1b, Klara Nowakowska 2, Anna Wujec 4, Feliks Suski 5. Siostra Maria 
przekazała naszym podopiecznym informacje o uroczystości Wszystkich Świętych. 
Wiele pozytywnych emocji wzbudziła konkurencja tańca na gazecie, podczas 
której wyłoniono królową i króla balu. Królową balu została: Kaja Wiśniewska, 
a królem balu Kamil Janiszewski. Bal zakończył się słodkim poczęstunkiem dla 
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każdej klasy. Byliśmy mile zaskoczeni, jak dzieci z pomocą rodziców przygotowały 
się do tego wydarzenia, wykazując pomysłowość i zaangażowanie.

Jolanta Nowak

Kocham Cię, Polsko!
Apel z okazji Święta Niepodległości

4 listopada 2014

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza czwartego listopada 
mieli okazję do zapoznania się z drogami Polski do niepodległości. Dzię-

ki członkom kółka historycznego z podstawówki i uczniom kl. 5 SP, najmłodsi 
długoszacy dowiedzieli się, dlaczego świętujemy 11 listopada, czym są symbole 
narodowe, jaka jest ich historia i co oznaczają. Usłyszeli o trudnych czasach, gdy 
nasza Ojczyzna nie istniała na mapie, ale żyła w sercach Polaków. Poznali najważ-
niejsze wydarzenia, które doprowadziły do odzyskania wolności. Świadectwem 
patriotyzmu młodych artystów było pełne ekspresji, autentyczne zaangażowanie 
w przybliżenie młodszym koleżankom i kolegom dziejów naszego kraju.

Z żywym zainteresowaniem uczniów, rodziców i nauczycieli zebranych w sali 
gimnastycznej spotkały się dialogi, które aktorzy prowadzili, wykonując na scenie 
szkolną gazetkę z okazji Dnia Niepodległości. Akademię uświetniła obecność pocz-
tu sztandarowego ZSK, a wzruszeń i radości dostarczyły pieśni oraz żywiołowo 
zaśpiewane piosenki wykonane przy akompaniamencie p. Stanisława Karwata.

ks. Krzysztof Włodarczyk

Poświęcenie wieńców adwentowych
29 listopada 2014

29 listopada o godz. 17 w bazylice katedralnej we Włocławku uro-
czystymi Nieszporami z I Niedzieli Adwentu rozpoczął się nowy 

rok liturgiczny w Kościele, który będzie przeżywany jako Rok Życia Konsekro-
wanego. W tym dniu, podczas wspomnianej liturgii przewodniczący całemu 
zgromadzeniu ks. bp Stanisław Gębicki poświęcił wieńce adwentowe przygo-
towane przez delegacje parafii włocławskich, wreszcie i przez uczniów Szkoły 
Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Podopieczni zgromadzeni 
wraz z rodzicami, opiekunami a także przedstawicielami pracowników szkolnych 
brali udział w konkursie wieńców adwentowych w szkole, który zorganizowali 
p. Joanna Filińska i ks. Krzysztof Włodarczyk. Kilkunastu uczniów i ich opieku-
nów podjęło trud przygotowania wieńców adwentowych i jednogłośną decyzją 
postanowiono, że wszystkie zostaną poświęcone podczas liturgii nieszporów 
I Niedzieli Adwentu. 

Dzieci przybyły na to nabożeństwo ze swoimi rodzicami i nauczycielami. 
Dumnie stały przy wykonanych przez siebie wieńcach podczas ich poświęce-
nia przez Księdza Biskupa. Świece zapalane na wieńcach w każdym tygodniu 
Adwentu wyznaczają zbliżanie się świąt Bożego Narodzenia, na które dzieci 
czekają i w szkole, i w swoich domach.

Katarzyna Zarzecka, Kamila Kurdubska 

„STUDNIÓWKA” 
Setny dzień nauki w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. ks. Jana Długosza we Włocławku
9 grudnia 2014

Zwracając uwagę na to, jak wielką rolę odgrywa matematyka w życiu 
codziennym, i równocześnie zdając sobie sprawę, jak istotny pod tym 

względem jest pierwszy etap edukacji procesu kształcenia, oraz chcąc zachęcić 
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„Dobrze, że jesteście... pomożecie nam zrobić gazetkę 
z okazji Dnia Niepodległości!” Wanessa Gaworska, 
Katarzyna Darowska, Feliks Suski, Tymoteusz Rózik, 
Bartosz Jankowski, Maria  Grzędzicka, Karol Nencka, 
Gabriela Borkiewicz, Rafał Wierszyło „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród...”
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uczniów szkoły podstawowej, aby od najmłodszych lat polubili królową nauk, 
w setnym dniu nauki zorganizowaliśmy „studniówkę” – którą świętujemy jako 
Dzień Matematyki. To bardzo dobra okazja, aby bawić się, odkrywając wartość 
tej dziedziny nauki.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza od samego rana 
z wielkim uśmiechem wchodzili do świetlicy szkolnej, ponieważ już od drzwi 
wejściowych widzieli mnóstwo balonów unoszących się nad głowami. 

Jedną z konkurencji w Dniu Matematyki było policzenie, ile jest balonów 
w szkolnej świetlicy. Trzeba przyznać, że długoszacy bardzo dobrze poradzili 
sobie z oszacowaniem ilości napełnionych helem balonów. I wcale nie było ich 
100 (jak wielu wykrzykiwało od razu po przystąpieniu do zadania!) – teraz 
już mogę zdradzić, że było ich 180 (a napełniałyśmy je helem od godz. 6.00 
razem z p. Joanną Filińską i p. Iloną Jabłońską). Następne godziny obfitowały 
w łamigłówki, zgadywanki i inne konkursy związane z królową nauk. 

Ku zaskoczeniu nauczycieli, najmłodsi długoszacy z klas pierwszych i dru-
giej, pokonali w bingo uczniów klasy 4 i 5 szkoły podstawowej. 

Dzień Matematyki udowodnił nam, że matematyka, to nie tylko suche 
liczby, lecz wspaniała zabawa i fascynująca przygoda.

Dzień wypełniły liczne konkursy i łamigłówki. Uczniowie na poziomie 
każdej z klas walczyli o miano „Mistrza Matematyki”, „Mistrza Szacowania», 
„Mistrza Bingo” oraz „Mistrza Kakuro». Rozwiązywali łamigłówki, które wy-
magały bardzo dobrej pamięci oraz spostrzegawczości. 

Uczniowie klasy 4 i 5 mieli możliwość rozwiązywania konkursowych za-
dań matematycznych przez tydzień w dniach 1.12 – 5.12.2014 – poznawali 
i rozwiązywali krzyżówki Kakuro.

Po emocjonującym dniu, nadszedł czas na podsumowanie, wyłoniono 
w każdej klasie osobę, która zdobyła tytuł „Mistrza”, ale każdemu należy się 
nagroda za włożony wysiłek. Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej otrzymali 
słodki poczęstunek, a klasy pierwsze i dodatkowo wagi szkolne z odważnikami 
do zadań na etapie edukacji matematycznej.
A oto wyniki matematycznych zmagań: 
„Mistrzem Kakuro” została Maria Grzędzicka kl. 5

„Mistrzami Matematyki” zostali:
Klasa 1a – Małgorzata Wróblewska, Amelia Śmiłowicz
Klasa 1b – Aleksander Kwiatkowski
Klasa 2 – Oliwia Prouve
Klasa 4 – Julia Gęsicka
Klasa 5 – Maria Grzędzicka

„Mistrzami Szacowania” zostali:
Klasa 1a – Filip Etynkowski
Klasa 1b – Maria Ścierzyńska
Klasa 2 – Klaudia Fydryszewska
Klasa 4 – Maja Ostrowska
Klasa 5 – Szymon Morawski

„Mistrzami Bingo” zostali:
Klasa 1a – Jan Gemeinert, Ola Bylicka, Natalia Ziółkowska, Ula Linowiecka
Klasa 1b – Aleksander Kwiatkowski
Klasa 2 – Klaudia Fydryszewska, Aleks Janiak

Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie i dobrą zabawę, a nagrodzonym 
w poszczególnych konkurencjach gratulujemy! 

Wioletta Piasecka

Alfred Szklarski też był długoszakiem!
17 grudnia 2014

Uczniowie z klasy 5 Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza omawiają 
na języku polskim „Tomka w krainie kangurów” – powieść przygodową 

Alfreda Szklarskiego. 
Każdy zapewne czytał lub słyszał o Tomku Wilmowskim, bohaterze jak-

że popularnego cyklu książek wspomnianego autora. Wymienię tu choćby 
„Tomka na Czarnym Lądzie” czy „Tomka u źródeł Amazonki”. Te lektury, tak 
jak i np. „Pan Samochodzik”, to przecież klasyka. Nie każdy jednak wie, że 
Alfred Szklarski, urodzony w 1912 roku w Chicago, po powrocie do kraju 
wraz z rodzicami zamieszkał w naszym mieście i był wówczas uczniem Gim-
nazjum Męskiego im. ks. Jana Długosza we Włocławku. W tej właśnie Szkole, 
w naszej Szkole!, w roku 1931 zdał egzamin maturalny, po czym rozpoczął 
studia w Warszawie. „Ten Szklarski?” – podniosły się głosy w klasie. „W na-
szym Długoszu?” – krzyknęło kilkoro uczniów. I cała klasa zaczęła wiwato-
wać. To niesamowite, jak ich ten fakt ucieszył i zaskoczył zarazem. Przecież 
to jest autor „ich” Tomka! Miło było popatrzeć na uczniowskie twarze pełne 
zdziwienia, ale i nieukrywanej dumy.
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Katarzyna Zarzecka

Jasełka w szkole podstawowej
19 grudnia 2014

Kiedy wraz ze społecznością szkoły podstawowej zgromadziliśmy się w sali 
gimnastycznej, aby przy żłóbku śpiewać kolędy. Wcześniej, uczniowie 

każdej z klas, wraz z wychowawcą uroczyście odczytali fragment Ewangelii 
i składali sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem.

Setka najmłodszych długoszaków miała okazję oglądać jasełka przygotowane 
przez klasę 2 pod kierunkiem wychowawczyni p. Ilony Jabłońskiej. 

Po słodkim poczęstunku, tak obficie przygotowanym przez Rodziców, 
uczniowie mogli zaprezentować wybraną kolędę lub pastorałkę. Wszyscy dziel-
nie się spisywali, śpiewając pełną piersią. Sprawdzaliśmy też naszą znajomość 
kolejnych, licznych zwrotek kolęd. 

Razem z gronem nauczycielskim włączyliśmy się w zabawę przy akompa-
niamencie ks. Krzysztofa Włodarczyka i p. Stanisława Karwata. 

Już wcześniej, wspólnie z Rodzicami ustaliliśmy, że nie będzie na szkolnej 
wigilii prezentów ani nawet drobnych upominków... – pieniądze, które miałyby 
być przeznaczone na prezenty, wcześniej zostały przekazane na „Szlachetną 
Paczkę”, w przygotowanie której w tym roku bardzo zaangażowali się Rodzice 
naszych uczniów. 

Radość z nadchodzącego Bożego Narodzenie udzieliła się wszystkim obec-
nym; nikomu nie brakowało niczego... ani śniegu za oknem, ani prezentów, 
ani kominka...

„...jest taki dzień, kiedy radość wita wszystkich” – życzmy sobie, aby każdy 
z nas potrafił szczerze cieszyć się, jak dziecko – z tego, co ma.

Klaudia Majewska-Rybacka, Kamila Kurdubska

„U Babci, u Dziadka troski dziś znikają...”
29 stycznia 2015

„Niech nam żyje Dziadek, Babcia,
Niech im zdrowie służy,

Niechaj uśmiech mają zawsze
Aż po same uszy...”

Wprawdzie Dzień Babci przypada 21 stycznia, a Dzień Dziadka 22, 
ale w podstawówce Długosza te uroczystości połączono. 29 stycznia 

2015 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość Dnia Babci i Dziadka, na 
którą najmłodsi długoszacy przygotowali krótkie występy. Uczniowie klasy 
1a pod opieką wychowawczyni p. Kamili Kurdubskiej wystawili sztukę pt. 
„Zimowa przygoda Czerwonego Kapturka”, natomiast uczniowie klasy 1b 
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pod opieką p. Klaudii Majewskiej-Rybackiej wyrecytowali rymowane życzenia 
dla kochanych Babć i Dziadków z okazji Ich święta. Na zakończenie wszyscy 
odśpiewaliśmy gromkie „STO LAT”, a wnuki obdarowały swoich dostojnych 
Gości własnoręcznie wykonanymi kwiatkami.

Wcześniej opiekun Samorządu Uczniowskiego SP, p. Bożena Sobierajska, 
przeprowadziła konkurs na „Najpiękniejszą Laurkę dla Babci i Dziadka”. Został 
on rozstrzygnięty już 23 stycznia, a najpiękniejsze laurki stanowiły wystawę 
podczas uroczystości przygotowanej przez dzieci z klas pierwszych.

Katarzyna Brzezińska

Dzień Bezpiecznego Internetu 
w szkole podstawowej

10 lutego 2015

10 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. W naszej 
szkole to święto trwało dwa dni. Na zajęciach komputerowych 

prowadzonych przez p. Katarzynę Brzezińską młodsze dzieci oglądały kre-
skówki, a starsze scenki z życia, obrazujące zagrożenia płynące z Internetu. 
Później była dyskusja. Dzieci przygotowały plakaty związane z bezpieczeństwem 
w Internecie. Można było je zobaczyć na gazetce okolicznościowej.

Celem akcji było propagowanie bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do 
zasobów internetowych i nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

Aneta Wąsik

XIII Dni Kultury Chrześcijańskiej 
Spotkanie z pisarką Aleksandrą Polewską w szkole podstawowej

4 marca 2015

Gościem XIII Dni Kultury Chrześcijańskiej była pisarka – p. Aleksandra 
Polewska. Spotkała się nie tylko z uczniami liceum, gimnazjum, ale 

także z najmłodszymi. Poniżej zamieszczamy fragmenty rozmowy, jaka miała 
miejsce w Szkole Podstawowej ZSK, a którą poprowadziła organizatorka spo-
tkania, p. Wicedyrektor Urszula Brykalska. 

Urszula Brykalska: Pani Aleksandra Polewska jest z wykształcenia prawni-
kiem, ale jest też pisarką – również książek dla dzieci, artykułów w prasie. Mam 
nadzieję, że dzisiaj opowie nam bardzo ciekawe rzeczy.

Pani Olu, każdy człowiek nosi w sobie ukryte skarby, a Pani książki dla dzieci 
o takich właśnie skarbach opowiadają. Co to są za skarby i jak można je odkryć?

Aleksandra Polewska: Prawdziwym skarbem jest talent. Każdy czło-
wiek rodzi się z jakimś talentem. U jednego tym talentem może być to, że 
potrafi śpiewać. Drugi może ładnie rysować, u jeszcze innego dziecka talen-
tem może być to, że potrafi ładnie grać na jakimś instrumencie albo szybko 
się uczy jakiegoś języka obcego. Wielkim talentem jest też to, że ktoś ma 
bardzo dobre serce. Może nie mieć ani jednego innego talentu, może być 
głuchy, może nie umieć rysować, ale jeżeli ma dobre serce, to też jest wielki 
talent. W swoich bajkach dla dzieci piszę właśnie o tym, że w każdym czło-
wieku jest taki skarb i bardzo ważne jest to, żeby każdy człowiek ten skarb 
w sobie odkrył. 

U.B.: A jeśli ktoś powtarza, że tego talentu w sobie nie ma?
A.P.: To znaczy, że go słabo szuka. Różnie jest z tymi talentami. Czasami 

talent widać, jak ktoś jest bardzo mały, a czasami dopiero, jak zaczyna chodzić 
do szkoły i np. okazuje się, że jest bardzo dobry z chemii. Niektórzy twierdzą, 
że jeżeli ktoś nie ma wielkiego talentu, to nie powinien w sobie go rozwijać, a ja 
uważam, że talent jest jak pierniczek. Może być duży, ale i mały. Ważne, żeby 
był smaczny. Trzeba go rozwijać, bo on może zamienić życie w fajną przygodę.
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U.B.: W opowiadaniu o Krzysztofie Kolumbie czytamy, że odkrył Amerykę 
dzięki ziarnom kakaowca, z których wyrabia się czekoladę. Czy rzeczywiście tak 
było? Ile w tych opowiadaniach o wielkich ludziach, którzy kiedyś byli mali, jest 
prawdy, a ile fantazji?

A.P.: Istnieje taka legenda, że kiedy Kolumb dopłynął do brzegów Ame-
ryki, do jego okrętu podpłynęły łodzie Indian i jednemu z nich pękł worek, 
który trzymał gdzieś obok siebie. Z tego worka wysypały się ziarna. Krzysztof 
Kolumb zainteresował się tymi ziarnami, bo ich nigdy nie widział. To były 
ziarna kakaowca, a z ziaren kakaowca robi się czekoladę. W swojej bajce wy-
korzystałam tę legendę o ziarnach kakaowca i napisałam, że mały chłopiec 
codziennie zerkał na ocean i zastanawiał się, co jest po drugiej jego stronie. 
Bardzo chciał się tego dowiedzieć. Pomyślał, że jeśli włoży do skrzynki kilka 
ziaren kakaowca i wrzuci do oceanu, to ta skrzynka przepłynie ocean i dotrze 
do kogoś, kto mieszka po drugiej jego stronie, a jak ktoś otworzy tę skrzynkę 
i poczuje zapach ziaren, to będzie chciał ich mieć więcej i wtedy przepłynie 
ocean. Tę skrzynkę znalazł pewnego dnia mały Krzysztof Kolumb – w tej bajce 
oczywiście. Ziarna kakaowca bardzo go zaintrygowały i kiedy urósł, dopłynął 
do Ameryki i znalazł takie ziarna. Krzysztofowi Kolumbowi zawdzięczamy 
dzisiaj czekoladę – gdyby nie on, możliwe, że nigdy byśmy jej nie jedli.

U.B.: „Bajkowe biografie” zawierają opowiadania o chłopcach. Czy napisała 
Pani również opowiadania o dziewczynkach?

A.P.: Tak, napisałam opowiadania o dziewczynkach. Tu jest książeczka, 
która opowiada o wielkich małych dziewczynkach. Kobiety, które potem 
zasłynęły jako wielkie, kiedyś były małe. Tak jak Edith Piaf. To była wielka 
francuska piosenkarka, ale miała smutne dzieciństwo, ponieważ upływało 
jej bez rodziców. Musieli oni zarabiać na życie, a Edith została oddana pod 
opiekę babci. Pewnego dnia wydarzyło się nieszczęście: Edith zachorowała 
na oczy i zaczęła tracić wzrok. Lekarze mówili, że straci wzrok na zawsze. 
Wtedy babcie Edith dowiedziały się o św. Teresie z Lisieux i o tym, że Ona 
czyni wiele cudów. Pojechały na pielgrzymkę z małą Edith do grobu św. Teresy 
i modliły się o to, aby święta wyprosiła dla niej to, aby znów mogła widzieć. 
Kiedy wracały, Edith zaczęła widzieć i z tej radości zaczęła śpiewać. A potem 
śpiewała, śpiewała... i wyrosła na wielką gwiazdę. Zawsze nosiła ze sobą 
relikwie św. Teresy.

U.B.: Napisała też Pani książkę o dzieciństwie wielkiej polskiej, naszej świętej...
A.P.: Tak, o świętej, która pochodzi zresztą z naszej diecezji, a jest to 

siostra Faustyna Kowalska. Zapewne znacie taki obraz Pana Jezusa, pod któ-

rym napisane jest „Jezu ufam Tobie”. Ten właśnie obraz został namalowany 
na Jej polecenie. Siostra Faustyna pisała dziennik, w którym to opisywała 
swoje rozmowy z Panem Jezusem, bo jak wiecie, Pan Jezus objawiał się 
siostrze Faustynie, ukazywał Jej się i mówił różne rzeczy, które święta miała 
przekazać innym.

Pomyślałam, że fajnie byłoby też któregoś dnia przyjrzeć się Jej dzieciństwu 
i stworzyłam książeczkę, która miała się nazywać „Dzienniczek Faustynki”, 
jednak wydawnictwo zmieniło tytuł na „Pamiętnik małej Faustynki” i to jest 
książeczka, która opowiada o prawdziwym dzieciństwie siostry Faustyny. Nie 
ma w niej ani jednego zdania, które byłoby zmyślone. Znamy Jej prawdziwe 
dzieciństwo, bo jeszcze nie tak dawno żyła Jej rodzona siostra i opowiedziała 
o dzieciństwie siostry Faustyny mojej koleżance, dziennikarce. Zrobiłyśmy z tego 
książkę dla dzieci. Ponieważ ja uwielbiam pisać książki dla dzieci, napisałam 
o siostrze Faustynie, gdy była mała. Ona miała wtedy na imię Helenka, nie 
Faustyna, ponieważ imię Faustyna przyjęła potem, kiedy poszła do zakonu.

U.B.: W jednym z opowiadań pisze Pani o świętym Supermenie. Kim był 
św. Supermen? 

A.P.: Chodzi tu o św. Józefa. Wyobraźcie sobie taką rzecz: jesteście Panem 
Bogiem i chcecie posłać na Ziemię swojego Syna. I chcielibyście znaleźć dla 
niego opiekuna – jakiego byście wybrali mężczyznę? Ja myślę, że Pan Bóg, 
wybierając ziemskiego ojca dla swojego Syna, pomyślał: wybiorę najlepszego 
faceta, jaki jest na ziemi. A najlepszym jest św. Józef. Książeczka nosi tytuł: 
„Nie bój się Józefie”, a pod tytułem widnieje napis: „Historia św. Supermana”

U.B.: Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę i za historie ciekawych ludzi.

Bożena Sobierajska

„Ziemia miłością, wiara i nadzieją...”
Uroczystość upamiętniająca ks. bp. Romana Andrzejewskiego

5 marca 2015

„Ziemia miłością, wiarą i nadzieją...” – słowa te były mottem dzisiejszej 
uroczystości poświęconej pamięci Księdza Biskupa Romana Andrze-

jewskiego (1938 – 2003). Uroczysta akademia przypadała zatem w 77. rocznicę 
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urodzin śp. Księdza Biskupa, a w tym roku szkolnym będziemy obchodzić 
12. rocznicę Jego śmierci. 

Dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Długosza była to 
lekcja patriotyzmu. Przygotowany scenariusz podkreślał umiłowanie przez 
ks. bp. R. Andrzejewskiego Małej Ojczyzny, jaką były dla Niego Kujawy. Tutaj 
Ksiądz Biskup się urodził, tutaj też spędził większość swojego życia. Uczniowie 
w słowie wstępnym zostali zapoznani ze związkiem ks. bp. Romana Andrze-
jewskiego z Długoszem, Jego wkładem w reaktywację szkoły. Był On ogniwem 
łączącym dawnego i współczesnego Długosza. 

Fabuła akademii wtapiała się w scenerię Kujaw. W osobę Biskupa Andrzejew-
skiego wcielił się Piotr Mroczkowski z kl. IIIe gimnazjum. Scenariusz podkreślał 
umiłowanie ziemi rodzinnej przez Księdza Biskupa. Stroje kujawskie aktorów, 
wypowiadane przez nich słowa oraz scenografia były okazją do zgłębienia 
wiedzy na temat życia tego wielkiego kapłana. Odśpiewana na koniec „Rota” 
poruszyła głęboko uczestników uroczystości. Występ połączył wszystkie poko-
lenia obecnego Długosza – szkołę podstawową, gimnazjum i liceum. 

Odpowiedzialną za przygotowanie części artystycznej była p. Bożena So-
bierajska, która szczególnie dziękuje Państwu Ewie i Mieczysławowi Sałek za 
pomoc w przygotowaniu wspaniałej scenografii, która wprowadziła widzów 

w klimat kujawskiej wsi. Ogromne podziękowania należą się uczniom Długosza, 
którzy z ogromnym zaangażowaniem wcielili się w następujące role:

Ksiądz Biskup Roman Andrzejewski – Piotr Mroczkowski kl. IIIe gim.
Narrator – Alicja Sikora kl. IIIe gim.
Solistka – Paulina Słowińska kl. IA LO
Dzieci – Gabrysia Wilińska kl. 2, Ania Pietrzykowska kl. 1a, Adam Lewan-

dowski kl. 1a SP
Kujawianki – Vanessa Gaworska, Julia Czajka, Marysia Maćkowiak, Kasia 

Darowska, Marysia Grzędzicka i Gabrysia Borkowska z kl. 5 SP.

Katarzyna Zarzecka

Wizyta p. prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej 
w podstawówce Długosza

12 marca 2015

Matematyka jest alfabetem, przy pomocy którego Bóg opisał wszechświat.

Galileusz

W dniu 12 marca gościliśmy w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. ks. Jana Długosza p. prof. dr hab. Edytę Gruszczyk-Kolczyń-

ską – wybitnego pedagoga i publicystę, wykładowcę Akademii Pedagogiki Spe-
cjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierownika Katedry Rozwoju 
Małego Dziecka w tejże Uczelni, byłego wykładowcę Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie.

Pani Profesor jest znana w całej Polsce jako twórca autorskiego programu 
rozwijania uzdolnień matematycznych. Autorka programów edukacyjnych, 
książek, przewodników metodycznych dotyczących dzieci uzdolnionych mate-
matycznie, specjalizuje się w wychowaniu przedszkolnym, wczesnoszkolnym, 
wspomaganiu rozwoju umysłowego dzieci, edukacji matematycznej, niepowo-
dzeniach w uczeniu się matematyki, rozwijaniu uzdolnień do nauki matematyki 
oraz konstruowaniu programów stosownie do potrzeb rozwojowych i edukacyj-
nych dzieci. W jednym z wywiadów Pani Profesor powiedziała, że najlepszym 
okresem na rozwijanie uzdolnień matematycznych jest czas, w którym dzieci 
kończą przedszkole i rozpoczynają szkołę.
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Nawiązana z Panią Profesor współpraca w sierpniu ubiegłego roku, po-
zwoliła na to, że od września 2014 roku korzystamy z autorskiego programu 
i metod nauczania tego wybitnego Pedagoga, a od przyszłego roku szkolnego 
wdrażamy innowacyjny program w zakresie edukacji matematycznej przygo-
towany przez Panią profesor dla naszej szkoły.

Będąc naszym gościem, Pani Profesor hospitowała prowadzoną lekcję 
przez dwie nauczycielki szkoły podstawowej: p. Kamilę Kurdubską i p. Klaudię 
Majewską-Rybacką. Po zakończonej lekcji p. Profesor podzieliła się swoimi 
uwagami, z których zdecydowanie przeważały pochwały. Zaproponowała kilka 
ciekawych rozwiązań metodycznych, z których na pewno skorzystamy. Cieszy 
fakt, że widzimy sens wdrażanych metod nauczania matematyki (autorstwa 

Pani Profesor) od najmłodszych lat, i co najważniejsze – jak podkreślają na-
uczyciele – metody te, są bardzo proste i skuteczne!

Następnie Pani Profesor wygłosiła wykład otwarty pt. „Rozwijanie uzdolnień 
matematycznych u dzieci”, w który wysłuchali przedstawiciele Kuratorium 
Oświaty włocławskiej delegatury, KPCEN-u nauczyciele, rodzice oraz klerycy 
seminarium włocławskiego w ramach praktyk pedagogicznych.

Profesor Gruszczyk-Kolczyńska podzieliła się z nami doświadczeniem pięć-
dziesięciu lat pracy pedagogicznej(!) i naukowej, cały czas z wielkim zaanga-
żowaniem prowadzi zajęcia z nauczycielami, studentami i tymi najmłodszymi 
dziećmi. Pani Profesor jest przekonana, że w każdym dziecku tkwi ukryty talent, 
a sztuką nauczyciela jest go zauważyć i rozwinąć. Mamy nadzieję, że owoce 
rozpoczętej już w zeszłym roku współpracy zaowocują w najbliższym czasie.

Dziękujemy Pani Profesor za zaufanie i objęcie nas swoim Patronatem.

  

Wywiad z prof. Edytą Gruszczyk-Kolczyńską przeprowadzony przez 
p. wicedyrektor Katarzynę Zarzecką

Wywiad z prof. Edytą Gruszczyk-Kolczyńską – nauczycielem akademickim 
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – 
w drodze do Włocławka na spotkanie z nauczycielami i rodzicami uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku: 

Katarzyna Zarzecka: Czy zdaniem Pani Profesor głosy wielu środowisk 
nauczycielskich i rodziców na temat błędów „Naszego elementarza” nie są zbyt 
przejaskrawione?

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska: Moja opinia dotyczy stron matematycznych 
„Naszego elementarza”. Rzeczywiście jest tam sporo błędów w zadaniach. Po-
nadto – i to jest ważniejsze – są tam też nieprawidłowości poważniejsze. Dotyczą 
one kształtowania pojęć matematycznych. Na przykład w ramach monografii 
liczby 5 jest poprawnie zapisana cyfra – symbol tej liczby. Obok niej są zbiory 
pięcioelementowe: 5 kasztanów, 5 palców, 5 kropek na kostce. Wszystko byłoby 
dobrze, gdyby nie było tam narysowanego zegara wskazującego godzinę piątą. 
Liczby na tarczy zegarowej oznaczają godziny, minuty i sekundy, ale liczone 
są one systemie dwunastkowym i sześćdziesiątkowym. 

Pod spodem widnieje moneta pięciozłotowa, ale 5 na monecie to wartość 
umowna. Raz za 5 złotych można kupić więcej, raz mniej. W trakcie kształtowa-
nia pojęć liczbowych w systemie dziesiątkowym nie można dziecku sugerować, 
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że 5 na monecie jest tożsame z zbiorem 5-ciu np. kasztanów i sugerować, że 
pomiędzy liczbami w dziesiątkowym systemie liczenia i liczbami w systemach 
niedziesiątkowych nie ma różnic.

Takie mieszanie reguł logicznych w kształtowaniu pojęć matematycznych 
jest sprzeczne nawet ze zdrowym rozsądkiem. Na dodatek niszczy rozwój lo-
gicznego myślenia u dzieci. Dodam, że podobne błędy merytoryczne występują 
przy kształtowaniu pojęć liczbowych w zakresie do 20. 

K.Z.: Przeliczyłam, że w pierwszej części „Naszego elementarza” wprowa-
dza się 16 liter, a zaledwie 4 cyfry, symbole liczb 1, 2, 3, 4. Nawet dla kogoś 
niezwiązanego z rozwojem dziecięcego umysłu, to jakieś nieporozumienie. Co 
Pani Profesor o tym myśli? 

E.G-K.: Kiedy rodzice posyłają dziecko do pierwszej klasy, to potrafi ono 
liczyć – do ilu Pani chce – do 100, do 200. Dziecko intuicyjnie wie, że po 200, 
jest 201, 202, 203... dostrzega rytm dziesiątkowy w systemie dziesiątkowego 
liczenia. Ale w szkole przez pół roku rachują zaledwie do 10. Kiedy tworzą na 
sposób szkolny w swoich umysłach pojęcie liczby 3, liczą i rachują tylko do 
trzech! Gdy tworzą pojęcie liczby 6, liczą i rachują tylko w zakresie sześciu. I tak 
dalej. I tak dalej. Przysłowiowe „nudy na pudy”. Nie wiadomo, kto wymyślił 
taki kanon metodyczny, ale jest on w szkołach i w „Naszym elementarzu” sto-
sowany bezkrytycznie. A przecież od 30 lat wiadomo, że ograniczanie dzieciom 
zakresu liczenia jest ze szkodą dla ich rozwoju umysłowego. 

K.Z.: Czy są inne, złe konsekwencje edukacyjne ograniczania liczenia w „Na-
szym elementarzu”?

E.G-K.: Tak. Otóż, w czasie poznawania liczb naturalnych od 10 do 20 – 
dzieci liczą i rachują tylko w zakresie 20. Jednocześnie przybliża się dzieciom 
sens mierzenia długości i jednostki pomiaru długości: 100 cm to 1 m, 1000 m 
to 1 km. Mierzona długość jest określania w liczbach mianowanych (np. 5 czego 
– metrów) lub dwumianowanych (np. 1 m i 50 cm). Nieporozumienie meryto-
ryczne: dzieci liczą w zakresie 20 i jednocześnie mają posługiwać się liczbami 
mianowanymi (o wiele trudniejszymi) np. 100 cm, a nawet 1000 m. Na dodatek 
zdolne dziecko będzie chciało zapewne wiedzieć, ile centymetrów ma 1 kilometr.

Inny przykład – z analizy matematycznych stron „Naszego elementarza” 
wynika, że we wrześniu przybliża się im sens ważenia. A ile gramów ma  dag? 
Ile gramów ma 1 kg? A do ilu liczą w tym czasie? Liczą do pięciu... Ani dodać, 
ani ująć...

Przecież dziecko musi orientować się w dziesiątkowym systemie liczenia, 
aby zrozumieć logikę jednostek pomiaru długości, pojemności i czasu.

K.Z.: Wróćmy do tego, że dzieci liczą i rachują w szerszym zakresie niż to 
przewidują szkolne programy edukacyjne. Czy nie powinno to być raczej powodem 
do zadowolenia, dla rodzica, dla nauczyciela?

E.G-K.: To, że dzieci uczą się w klasie I tego, co już potrafią, powoduje rozle-
niwienie dziecięcych umysłów, a to ma bardzo złe skutki. To hodowanie zdolnych 
leni, a kiedy się wyhoduje zdolnego lenia – wtedy nic już się nie da zrobić.

Będąc na lekcji w klasie pierwszej szkoły podstawowej, usłyszałam cieka-
wy dialog. Do nauczycielki podszedł mały Krzyś i mówi: „Proszę pani, proszę 
pani, a ja już umiem liczyć do 137! «To dobrze, ale do 137 będziemy liczyli 
w klasie drugiej, a teraz liczymy do 10» – krótko skwitowała entuzjazm chłopca 
pani. Ale ja już umiem liczyć proszę pani do 10...” odpowiedział zdziwiony 
i nieco rozgoryczony chłopiec. Z moich badań wynika, że jak dzieci idą do 
szkoły, to co czwarte dziecko pokazuje wysokie uzdolnienia matematyczne, 
a po 8 miesiącach nauki – już tylko co 8 przejawia takie zdolności. Tracą zapał 
do działalności matematycznej. Przestają demonstrować naturalną radość z li-
czenia i rachowania. Co gorsza – nie wykazują poznawczego entuzjazmu – to 
wielkie marnotrawstwo dziecięcych zdolności.

K.Z.: Ale jeśli nauczyciel ma 24 osoby w klasie, to jak ma zapanować 
równocześnie nad wszystkimi? Każdemu ma zadawać co innego?

E.G-K.: Trzeba zrobić diagnozę matematyczną dzieci, aby zorientować się, 
które są zdolne, które mniej. Zadania należy zadawać w zależności od zdolności. 
Przecież słabsze dzieci mogą liczyć w mniejszym zakresie, a silniejsze w szer-
szym. Przecież jak wprowadza się tę 5, to czy nie mogą liczyć do 50? czy do 
500? Przecież, to jest tylko pięć setek!

Jeżeli nie wspomaga się dzieci w rozszerzaniu zakresu liczenia i rachowania, 
blokuje się w nich to, co jest najcenniejsze, a mianowicie tę chęć poznawania, 
więcej i więcej...

K.Z.: Sceptycy zarzucają, że zbyt szybkie wprowadzanie matematyki może 
zniechęcić, bo dziecko przychodząc do szkoły i tak jest przerażone nowym 
środowiskiem, nie mają w tym racji?

E.G-K.: Dzieci w naturalny sposób odnajdują matematykę w rzeczywistości. 
Jeżeli dyżurnemu w przedszkolu w pięciolatkach powie się: „Dla każdego dziecka 
po trzy kredki” – wszystkie wiedzą, co to znaczy i potrafią wykonać polecenie. Gdy 
powie się starszemu przedszkolakowi: „To są patyczki, podziel te patyczki tak, aby 
w każdej wiązce było po siedem”. Okaże się, że z łatwością wykona... dzielenie!

Każdy starszy przedszkolak potrafi przygotować na przyjęcie dla misiów 
i lalek nakrycie, koło każdego nakrycia położyć po jednej łyżeczce, na każdym ta-
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lerzu położyć po 3 ciastka. Oznacza to, że już w przedszkolu dzieci mnożą i dzielą 
w naturalnych warunkach zupełnie dobrze. Ale w „Naszym elementarzu” nie 
korzysta się z tej wiedzy. Nie ma tam ani jednego zadania, którego rozwiązanie 
prowokowało do dzielenia i mnożenia przez cały rok klasy pierwszej. 

Jeszcze gorzej jest w klasie II. Tłumaczy się tam dzieciom, że: 2 + 2 + 2 
+ 2 = 8 i poleca się „Napisz to krócej..., czyli 4 x 2 = 8. Po wykonaniu kilku 
podobnych zadań, uczy się dzieci na pamięć tabliczki mnożenia, a potem dzie-
lenia (wszak dzielenie jest odwrotnością mnożenia). A przecież mnożenie nie 
wywodzi się z dodawania, jest innym działaniem! Skutek tej niedobrej metodyki 
jest taki – do klasy czwartej zamiast obliczać iloczyny, mnożenie zamieniają 
na dodawanie i obliczają... sumy.

A potem wszyscy się dziwią, że co trzeci maturzysta nie zdał matury 
z matematyki... 

K.Z.: Nie ulega wątpliwości – konieczne są poważne zmiany w edukacji ma-
tematycznej dzieci. Czy rodziców trzeba do zachęcać do takiej zmiany? 

E.G-K.: Rodziców wcale nie trzeba przekonywać, że w szkole trzeba inaczej 
uczyć matematyki. Oni wiedzą, ile potrafią ich dzieci. Wiedzą, ile kosztują 
korepetycje. Wiedzą, że kiedyś ich dziecko ma zdać maturę. To im wystarczy.

Z rodzicami trzeba mądrze rozmawiać. Wszak po to wiezie mnie Pani do 
swojej szkoły, aby rodzicom wyjaśnić sens wprowadzania innowacji do edukacji 
matematycznej dzieci. Żeby ich przekonać, że warto zaufać sprawdzonej w ba-
daniach naukowych koncepcji skutecznie prowadzonej edukacji matematycznej. 
Że nad innowacją będzie czuwał profesor z Uczelni. Z Uczelni, która do dziś 
cieszy się uznaniem, a taką reprezentuję.

Mam wiele szkół pod opieką, szkół które realizują edukacją matematyczną 
według mojej koncepcji. Wiem, że już po pół roku nauki dzieci potrafią z ma-
tematyki o wiele więcej niż ich rówieśnicy. Będą wiedzieć o tym rodzice, gdy 
zaczną porównywać umiejętności swoich dzieci z innymi dziećmi. 

K.Z.: Dokładnie, tak to działa. Jest połowa marca, a my już mamy pełne dwie 
pierwsze klasy, a od roku korzystamy z metod nauczania Pani Profesor.

E.G-K.: Tak! To się roznosi, rodzice widzą postęp w rozwoju swoich dzieci 
i chcą im zapewnić dobrą edukację, zwłaszcza matematyczną. Bardzo wierzę 
w rodziców! To są moi sprzymierzeńcy. 

K.Z.: A Pani Minister mówi, że rodzice nie powinni się wtrącać do edukacji...
Nie chodzi o to, by rodzice wtrącali do procesu nauczania, wszak do tego 

potrzeba jest solidna wiedza pedagogiczna. Ale to są ich dzieci i trzeba z nimi 

rozmawiać. Trzeba szanować ich zdanie. Dzieci nie są państwowe, są rodzinne! 
Rodzice mają prawo do swoich dzieci, a zarazem do wpływu na ich edukację.

K.Z.: Pani Profesor, co jest najważniejsze we współpracy szkoły z rodzicami?
E.G-K.: Pracowałam w przedszkolach, szkołach, na różnych studiach peda-

gogicznych. Mam prawie 100 lat... i spore doświadczenie pedagogiczne. Nigdy 
nie miałam konfliktu z rodzicami. Po prostu poważnie traktuję i nauczycieli, 
i rodziców. Rzecz polega na porozumieniu się. Przecież obie strony chcą dobra 
dla swoich dzieci. Rodzice chcą, żeby ich dzieci były porządnie wychowane, 
żeby w ich dzieciach ukształtować najważniejsze cechy umysłu. I żeby je dobrze 
wychować. Trzeba więc rodzicom wyjaśnić, czego się uczy, jakimi metodami 
i co chce się uzyskać. Ważne jest słuchanie, co mówią rodzicie i...spokojne 
dyskutowanie. Na tym polega wzajemne poszanowanie się.

Prawdą jest, że mogą zdarzyć trudni do współpracy rodzice. Tak jak zdarzają się 
tacy nauczyciele, czy studenci... Mimo to, nie można nikogo lekceważyć i obrażać. 
Może mi łatwo o tym mówić – mnie chroni wiek, wiedza, tytuły naukowe. 

K.Z.: Pani Profesor, jako pedagog prowadzi Pani obserwacje młodych nauczy-
cieli, jak ich Pani ocenia?

E.G-K.: Moglibyśmy na ten temat nie mówić (?) śmiech... jaka piękna 
pogoda..., chcę dojechać do waszego pięknego miasta z dobrym humorem... 

K.Z.: Chciałam tylko zapytać, jeżeli Pani pozwoli, które powtarzane przez 
młodych błędy da się naprawić?

E.G-K.: Zadaję się tyko z dobrymi nauczycielami. Na studiach podyplomo-
wych są tylko wybrani nauczyciele, którzy chcą dobrze pracować ze zdolnymi 
dziećmi. Wiem, jacy wspaniali mogą być nauczyciele. Widzę, jak im oczy płoną, 
gdy opowiadają, co ich dzieci potrafią.

Z drugiej strony mam wykłady na studiach i przeprowadzam egzaminy 
na licencjatach i studiach magisterskich, Ostatnio na 66 osób zdających (na-
uczycieli pracujących już), postawiłam 56 ocen niedostatecznych. Zbyt wielu 
studentów po prostu nie uczy się. Ale bywa też odwrotnie – bywają grupy tak 
dobrych studentów na studiach stacjonarnych i zaocznych, że nie stawiam ani 
jednej dwójki. 

Kierowanie edukacją matematyczną dzieci to niezwykle odpowiedzialna 
praca. Źle ukształtowane schematy utrwalają się w głowie i pokutują przez 
całe życie.

Dużym błędem często powielanym przez nauczycieli jest rozdawanie dzie-
ciom tzw. kart pracy, w których wpisuje się we wskazanej ramce: plus, minus, 
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przekreśla się złą liczbę, wpisuje się wyniki działania. Zamiast rozwiązywać 
zadania, dzieci wykonują rebusy, a to nie jest nauka matematyki. Nauka ma-
tematyki polega na czymś zupełnie innym... 

K.Z.: Jakie płyną wnioski z Pani wieloletniej pracy?
E.G-K.: Wiele lat prowadziłam badania nad przyczynami niepowodzeń 

dziecięcych w uczeniu się matematyki. Wynika z nich, że co czwarte dziecko 
spychane jest na ścieżkę szkolnych niepowodzeń. Niszczy to osobowość dziecięcą 
i hamuje rozwój intelektualny. Postanowiłam, że trzeba się zająć profilaktyką.

Opracowałam program, metody wspomaganie rozwoju umysłowego wraz 
z edukacją matematyczną w przedszkolach i ówczesnych klasach zerowych. 
Napisałam „Dziecięcą matematykę” – książkę skierowaną do kształcenia przed-
szkolnego. Potem sprawdzałam – wspólnie z Ewą Zielińską – jak to działa 
w jednym, w drugim przedszkolu. W trzecim osobiście się tego podjęłam, aby 
nabrać osobiście się o tym przekonać, stojąc przed dziećmi. Zaczęło się to 
25 lat temu. A dzisiaj trudno znaleźć w Polsce przedszkole, które nie korzysta 
z „Dziecięcej matematyki”. To bardzo cieszy. 

K.Z.: Czy nie mogła Pani Profesor doradzić ministerstwu, kiedy powstawał 
„Nasz elementarz”?

E.G-K.: Wyjaśniałam, że jest to zła książka. Przeglądałam elementarz przed 
jego opublikowaniem, wskazywałam na liczne błędy w zadaniach. Jedne błędy 
poprawiono, inne pozostały. Złej koncepcji edukacyjnej poprawić już nie można 
było... może też nie chciano. 

K.Z.: To znaczy, że błędów było znacznie więcej? Na czym one polegały?
E.G-K.: Na przykład takie zadanie: „Zuzia zbudowała rakietę. Odpowiedz-

cie na pytania Zuzi i zapiszcie odpowiednie liczby. Ile jest trójkątów? Ile jest 
prostokątów? Ile razem jest figur? O ile więcej jest trójkątów niż kwadratów. 
O ile mniej jest kół niż trójkątów?”. Jeżeli dziewczynka zbudowała rakietę, to 
używała klocków. A pytania dotyczą figur płaskich. Czy tak trudno rozróżnić 
figury płaskie od brył?

Jeszcze inne – na tacy było 8 pierniczków, babcia dała po jednym – tu podane 
są imiona dziewczynki i chłopca. Ile ciasteczek zostało? Popatrz na działania 
pod spodem i wskaż, które pasuje?” Pasowało działanie 8-2. 

I znów zwracam uwagę, że w zadaniu użyto zwrotu: „dała po” a to jest 
mnożenie. A wskazane „prawidłowe” działanie jest na odejmowanie. Jak 
można to mylić? Powinno być: zabrała dwa ciasteczka i dała dzieciom. I tak 
dalej. I tak dalej.

Szacuję, że więcej niż połowa zadań zawierała błędy. Szkoda, że takim 
„fachowcom” zleca się pisanie elementarza. 

K.Z.: Jakie były wnioski Pani minister? 
E.G-K.: Pani minister zapytała czy w kolejnych częściach wskażę 

nieprawidłowości. Moja odpowiedź była bardzo prosta – nie chodzi tylko 
o błędne zadania, choć tych było całkiem sporo, ale o całą koncepcję, która 
jest zła od początku do końca. Zaproponowałam rozwiązanie – należy już 
w klasie I edukację matematyczną wyodrębnić z nauczania zintegrowanego 
i przeznaczyć na nią co najmniej 4 godziny w tygodniu.

Zgodzono się, ja obiecałam, że napiszę poradnik dla nauczycieli jak uczyć 
edukacji matematycznej w klasie pierwszej, bez zeszytów ćwiczeń.

Napisałam taki poradnik, ale obietnicy nie dotrzymano. Dlatego nie zgo-
dziłam się na publikowanie tego poradnika na stronach internetowych MEN-u. 
Był to mój protest przeciw rekomendowaniu przez Panią Minister „Naszego 
elementarza”. 

K.Z.: Czy ta książka jest dostępna na rynku?
E.G-K.: Oczywiście, że można ją kupić. „Edukacja matematyczna w klasie I. 

Książka dla nauczycieli i rodziców. le i treści kształcenia, podstawy psycholo-
giczne i pedagogiczne oraz opisy zajęć z dziećmi”, pięknie napisana, dostępna 
jest od stycznia 2015 r. Rozchodzi się jak ciepłe bułki, opisuje jak zaplanować 
zajęcia, co w którym miesiącu trzeba robić, jak wspomagać rozwój umysłowy 
dzieci wraz z ich edukacją matematyczną.

O efekty edukacyjne realizowane zgodnie z tą książką jestem spokojna – 
wszystkie zawarte w niej zalecenia pedagogiczne zostały wcześniej sprawdzone 
w trakcie poważnych badań naukowych. 

K.Z.: Czy uważa Pani Profesor, że edukacja matematyczna jest najważniejsza?
E.G-K.: Jest uprzywilejowana z tego powodu, że miara i liczba fantastycz-

nie nadają się do treningów intelektualnych. Poza tym ta nauka jest zgodna 
z precyzją i  ogiką dziecięcego rozumowania. Widać to po dzieciach, które 
chcą chłonąć tę wiedzę. Jest zgodna z rozwojem dziecka. Od wielu lat o tym 
się pisze, publikuje się książki, artykuły, programy edukacyjne, metodyki – 
wszystko jest dostępne.

W tym wszystkim smutne jest to, że najważniejsze osoby kierujące edukacją 
dzieci w Polsce lekceważą tę wiedzę.
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s. Maria Kowalik 

Rekolekcje wielkopostne w szkole podstawowej
25–27 marca 2015

Dzień 1

W dniach 25–27.03.2015 r. trwały rekolekcje organizowane przez 
parafię katedralną, na której terenie znajduje się nasza szkoła.

W pierwszym dniu uczniowie przeżywali wraz ze szkołą podstawową 
nr 3, Eucharystię w bazylice katedralnej. Mszę święta odprawił i słowo Boże 
do dzieci skierował ks. rekolekcjonista Artur Biernat. Wraz z dziećmi szukał 
odpowiedzi, dlaczego Jezus, Syn Boży musiał umrzeć na krzyżu. Na przykła-
dzie zasad panujących w świecie wskazał, że tak jak prezydenta jednego kraju 
obrażonego w innym kraju musi przeprosić drugi prezydent, tak Boga Ojca za 
nasze grzechy musiał przeprosić ktoś równy Jemu, a był nim Syn Boży. Podczas 
Eucharystii dzieciom towarzyszył i mocno animował śpiew zespół muzyczny. 
Dzieci w naszej szkole pierwszy dzień rekolekcji przeżyły też nieco inaczej. 
Rano wszystkie spotkały się na 15-minutowej wspólnej modlitwie w sali gim-
nastycznej. Potem były zajęcia w klasach, a przed obiadem w szkolnym ogro-
dzie przeżyliśmy wspólną Drogę Krzyżową prowadzoną przez ks. Krzysztofa 
Włodarczyka. Podczas niej uczniowie klasy 5 czytali rozważania, natomiast 
klasa 4 przy każdej stacji przedstawiła krótkie dramy z zaciekawieniem oglą-
dane przez najmłodszych.

Dzień 2

Drugi dzień rekolekcji rozpoczęliśmy wspólną modlitwą, po której 
młodsze dzieci realizowały wraz z wychowawcami temat o pięknie 

stworzonego świata, przygotowywały także kartki świąteczne na zbliżający się 
kiermasz dla Rodziców. Klasa czwarta i piąta w tym dniu realizowała projekt 
pt. „Odkrywamy skarby katedry”. Podzieleni na czteroosobowe grupy, zaopa-
trzeni w notatniki, albumy i przewodniki po katedrze, odkrywali zlecone im 
tajemnice naszej prastarej bazyliki. Nazwy grup były związane z ich zadaniami 
i brzmiały: „Wyszyński”, „Regina Caeli”, „Józef”, Krucyfiks”, „Tajemnicze wro-
ta”, „Epitafia”, „Cibavit”. Uczniowie pracowali samodzielnie, choć w trudnych 
zadaniach mogli korzystać z pomocy pracowników katedry: s. Marty Łakomiec, 
zakrystianki i pana Rafała Zamerskiego – kościelnego, oraz ks. kleryka, który 
jest przewodnikiem po katedrze. Po powrocie do szkoły sporządzali plakaty 

i notatki. Komisja w składzie: p. Bożena Sobierajska, p. Andrzej Gołębiewski 
oraz ks. Krzysztof Włodarczyk, po wysłuchaniu prezentacji grup przyznała 
tytuł Poszukiwacza katedralnych skarbów grupie „Wyszyński”, w skład której 
wchodzili: Tymoteusz Rózik, Jakub Grzębski, Rafał Wierszyło, Kacper Morawski 
i Maria Grzędzicka.

O godzinie 11.30 przybył do nas ks. Artur Biernat wraz z p. Michałem, 
który animował spotkanie śpiewem. Tematem dzisiejszej konferencji była 
łaska uświęcająca i grzech w życiu człowieka oraz ich skutki. Rekolekcjonista 
porównał więź z Bogiem, jaką zaciągamy podczas chrztu świętego, do liny, po 
której Pan Bóg zsyła nam różne dary: miłość, mądrość, męstwo, wiarę... Grzech 
sprawia przecięcie tej liny i utratę darów Bożych, natomiast spowiedź jest tym 
symbolicznym węzłem, który łączy Boga z grzesznikiem.

Dzień 3

Trzeci dzień rekolekcji rozpoczęliśmy jak zwykle wspólnym pacierzem 
i śpiewem. W tym dniu dzieci w modlitwie spontanicznej zanosiły swoje 

intencje, które były tak szerokie, jak ich serca. Od godziny dziewiątej ucznio-
wie wraz z nauczycielami czytali opowiadania i prowadzili dialog na zawarte 
w nich tematy. Klasa pierwsza rozmawiała na temat przyjaciela, uczniowie 
zastanawiali się, czy sami są dobrymi przyjaciółmi. Klasa druga omawiała 
skarby, jakie otrzymała od Boga i szukała tych największych w ich życiu. Klasa 
czwarta podjęła temat, jak gospodarować swoim czasem, a uczniowie klasy 
piątej zastanawiali się, czy potrafią zrozumieć problemy swoich bliskich i być 
dla nich pomocnymi.

O godzinie 11.30 przybyli do nas prowadzący rekolekcje: ks. Artur Biernat 
i wspomagający go muzycznie, pan Michał. Ks. Rekolekcjonista mówił, co 
potrzebne jest naszej duszy, aby żyła, żeby była piękna. Dwa kwiaty, jeden 
uschnięty i jeden zielony wyraźnie przemawiały do wyobraźni uczniów. 
Zapamiętały, że o ogród naszej duszy trzeba dbać, „podlewać” modlitwą 
i dobrymi czynami tak, by zawsze był kwitnący i pomagał stawać się nam 
świętymi. Na zakończenie nauki, przeplatanej śpiewem i animacją ruchową, 
dzieci chwytały „wirtualne” aureole. To było najradośniejsze spotkanie, za 
które podziękowały Bogu i prowadzącym śpiewem, oklaskami, kwiatami 
i wdzięcznym słowem.

Na zakończenie rekolekcji uczniowie otrzymali nagrody za najpiękniejsze 
palmy oraz dyplomy za udział w projekcie: „Odkrywamy skarby katedry”.
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Joanna Filińska, Ilona Jabłońska

Drzwi Otwarte 2015 w szkole podstawowej
15 kwietnia 2015

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza we Włocławku 
w dniu 15 kwietnia 2015 r. w godz. od 15.30 do 17.00 zorganizowała 

Drzwi Otwarte.
Była to do doskonała okazja, aby dowiedzieć się, co może zaoferować 

nasza szkoła. Połączenie tradycji i nowoczesności to hasło, które przyświeca 
nam od początku działalności szkoły. Tradycja to poszanowanie wartości, które 
wpajamy naszym wychowankom, a nowoczesność wiąże się z przekazaniem 
umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie XXI wieku. 

Drzwi Otwarte dawały również możliwość poznania kadry pedagogicznej, 
a także uczniów naszej szkoły. Z chęcią oprowadzaliśmy gości po pomieszcze-
niach szkolnych, udzielaliśmy odpowiedzi na pytania odwiedzjących naszą 
szkołę, rozwiewając wszelkie wątpliwości, przedstawiliśmy zasady funkcjono-
wania szkoły oraz metody, jakie wykorzystujemy w pracy z dziećmi. 

Bożena Sobierajska

Strach ma wielkie oczy 
„Grupa – T” z wizytą w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. ks. J. Długosza we Włocławku
29 kwietnia 2015

Teatr jest w dużej mierze  po prostu terapią grupową... 
z udziałem publiczności. 

Jonathan Carroll

„Strach ma wielkie oczy” to pasjonująca przygoda, która rozgrywa się 
w owadzim świecie. Piegowata razem z przyjacielem Żądełkiem są 

prześladowani przez Karalucha Ohydka. Sytuacja z pozoru niewinna zaczyna wy-
mykać się spod kontroli i wyrządzać coraz więcej szkód. Bohaterowie nie wiedząc, 

co robić, wyruszają na poszukiwanie 
Skrzata Szypułki w nadziei znalezie-
nia rozwiązania sytuacji. Przyjaciołom 
udało się wyjść zwycięsko z opresji. 
Spektakl pt. „Strach ma wielkie oczy” 
ukazał sposoby radzenia sobie w skom-
plikowanym położeniu. Pokazał, że 
kluczem do rozwiązania sprawy jest 
przerwanie milczenia i zwrócenie się 
o pomoc. Aktorzy udowodnili, że na-
uczyciel jest przyjacielem, który wie 
jak wyjść z opresji. Spektakl wskazał 
co robić, kiedy jesteśmy świadkami 
przemocy. Okazało się, że nikt z nas nie był bezradny! Zaletą spektaklu była 
wartka akcja, humorystyczne, wręcz kabaretowe dialogi, zabawne postacie, 
oszałamiająca kolorami scenografia. Ponadto różnorodne i kolorowe rekwizyty 
oraz odpowiednie nagłośnienie, dostosowane do warunków szkoły to dodatkowe 
atuty świadczące o pełnym profesjonalizmie „Grupy T”. Widowisko było niezwy-
kle barwne i dynamiczne. Spontaniczna interakcja aktorów i młodej widowni 
– pozwoli na długo zachować w pamięci przesłanie przekazane przez aktorów:

Zasady reagowania na przemoc: „Trzymaj się w grupie”, „Unikaj agresora”, 
„Mów głośno po imieniu”, „NIE JESTEŚ SAM”.

To estetyczne i zabawne przedstawienie przekazało dzieciom dawkę war-
tości edukacyjnych, było także okazją do bezpośredniej zabawy z aktorami. 

Wioletta Piasecka

Młodsi długoszacy w Warszawie
9 maja 2015

Długoszacy z klasy 4 i 5 szkoły podstawowej mieli wielką przyjemność 
przedłużyć sobie majowy weekend i spędzić miniony poniedziałek 

w Warszawie. Uczniowie wraz z przewodnikiem i opiekunami: p. Bożeną 
Sobierajską, p. Wiolettą Piasecką i p. Andrzejem Gołębieskim powędrowali 
Traktem Królewskim, by zobaczyć m.in. Zamek Królewski, dawne kamienice, 
pałace, rezydencje magnackie i kościoły. Dzieci zapoznały się z historią wielu 
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pomników; należy tu wymienić: pomnik Małego Powstańca, księcia Józefa 
Poniatowskiego, Mikołaja Kopernika, Adama Mickiewicza. Były też w miej-
scach związanych z Fryderykiem Chopinem, m.in. w kościele pw. Świętego 
Krzyża, gdzie usłyszeli interesującą opowieść o młodym Frycku koncertujących 
w kościele wizytek i zobaczyli piękne epitafium upamiętniające wmurowanie 
urny z sercem Chopina w filarze kościoła. Spacer po Krakowskim Przedmieściu 
i Nowym Świecie zakończył zwiedzanie Starówki. 

Kolejnym ważnym punktem wycieczki było Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, gdzie uczniowie dzięki nowoczesnym technikom audiowizualnym mogli 
zobaczyć i usłyszeć o powstańczej rzeczywistości. 

Uczestnicy wycieczki są z pewnością bardzo zadowoleni, a czas spędzony 
w Warszawie miło wspominają. Była to ciekawa lekcja historii w terenie.

Aneta Wąsik

Piknik Rodzinny w szkole podstawowej
30 maja 2015

Już po raz kolejny, można powiedzieć że tradycyjnie, odbył się piknik 
rodzinny zorganizowany przez nauczycieli i rodziców Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

Niezwykle rodzinna atmosfera przyciągnęła do szkolnego ogrodu rzeszę 
uczniów z rodzicami, młodszym i starszym rodzeństwem. Na piknik zaproszeni 
zostali również nowo przyjęci uczniowie, którzy mieli możliwość spotkania 
się ze swoimi starszymi koleżankami i kolegami, a rodzice mogli wymienić się 
informacjami i poznać teren szkoły. Podczas pikniku na dzieci i ich rodziców 
czekało wiele atrakcji.

Uroczystość rozpoczął gościnny występ dzieci z Przedszkola nr 26,,Kujawska 
Przystań”. Kolorowe, ludowe stroje i taneczny talent dzieci zachwyciły wszyst-
kich zgromadzonych na pikniku. Swoje zdolności taneczne zaprezentowały 
także nasze uczennice z klasy 1a Sandra Bączkowska i Natalia Ziółkowska. 
Aby zachęcić wszystkich do wspólnej zabawy, uczniowie gimnazjum, liceum, 
szkoły podstawowej oraz grono pedagogiczne wspólnie zatańczyli tzw. belgijkę. 
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Spotkanie z Małym Powstańcem Kujawiak w wykonaniu dzieci z Przedszkola
nr 26 "Kujawska Przystań"
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Dodatkowymi atrakcjami podczas pikniku były konkursy sportowe, matema-
tyczne i zręcznościowe.

Dużym zainteresowaniem cieszył się również plener malarski, gdzie na 
specjalnie przygotowanych sztalugach pojawiały się kolorowe prace dzieci. 
Starsi długoszacy zapewniali atrakcje, malując w różne wzory uśmiechnięte 
twarze dzieci.

Najwięcej entuzjazmu wzbudził jednak przyjazd straży pożarnej oraz poli-
cji. Dzieci mogły poznać tajniki pracy przybyłych funkcjonariuszy, zrobić sobie 
zdjęcie w służbowym samochodzie.

Na pikniku nie zabrakło słodyczy, cukrowej waty oraz ciast przygotowa-
nych przez rodziców naszych uczniów. Dzięki uprzejmości jednego z rodziców 
pojawiło się stoisko zaopatrzone w pyszne wędliny. Kolejny piknik dopiero 
w przyszłym roku, ale ten na długo pozostanie w naszej pamięci.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, pracownikom szkoły 
uczniom gimnazjum i liceum ZSK oraz zaproszonym gościom za zaangażowanie 
się w tak rodzinny i szczególny dla nas dzień.

Bożena Sobierajska

Dzień Dziecka w podstawówce
1 czerwca 1015

[...] życzę, abyście doznały w sposób szczególny miłości waszych rodziców, 
waszych braci i sióstr i całej rodziny. Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, 

drodzy chłopcy i dziewczęta, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. 
Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują: 

zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych. 
Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu.

św. Jan Paweł II, Watykan, 13 XII 1994 r.

Dnia 1 czerwca po raz drugi obchodziliśmy Dzień Dziecka w Publicznej 
Szkole Podstawowej im. ks. J. Długosza we Włocławku. Dzień ten 

obfitował w wiele atrakcji.
Na dzieci czekały słodkie upominki od Księdza Dyrektora dr. Jacka Kędzier-

skiego. Rada Rodziców także obdarowała uczniów słodyczami. Uczniowie swoje 
marzenia spisali na liścikach, które pofrunęły do nieba z balonami.

Pani wicedyrektor Aneta Wąsik złożyła wszystkim Dzieciom najserdeczniej-
sze życzenia. Życzyła wszystkim i każdemu z osobna wiele radości, szczęścia, 
uśmiechu, spełnienia wszystkich marzeń. Podkreśliła, że każde dziecko jest 
dla nas wszystkich najważniejsze. W dalszej części dnia uczniowie spotkali się 
z wieloma atrakcjami przygotowanymi przez grono pedagogiczne. 

Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców za włączenie się w obchody Dnia 
Dziecka.

Karolina Szałek

Wycieczka do Lidzbarsko-Górznieńskiego 
Parku Krajobrazowego

17 czerwca 2015

W słoneczną środę 17 czerwca uczniowie klas 1a i 1b wraz z pa-
nią dyrektor i wychowawcami p. Gabrielą Goszcz, p. Klaudią 

Majewską-Rybacką, p. Magdaleną Budnicką oraz p. Karolą Szałek udali się 
na wycieczkę autokarową do Lidzbarsko-Górznieńskiego Parku Krajobrazo-
wego. Park położony jest w granicach Zielonych Płuc Polski – w najczyst-
szej i najbogatszej przyrodniczo części kraju. Stał się naturalną osłoną dla 
utworzonych tu 7 rezerwatów: Czarny Bryńsk, Jar Brynicy, Jar Brynicy II, 
Klonowo, Mszar Płociczno, Ostrowy nad Brynicą oraz Szumny Zdrój. Ucznio-
wie mieli okazję zetknąć się z fascynującą potęgą przyrody w rezerwacie 
Czarny Bryńsk. Wszyscy mogliśmy wziąć udział w interesujących lekcjach na 
świeżym powietrzu dotyczących poznawania fauny i flory. Naszym kierow-
nikiem podczas zwiedzania kolejnych stoisk była Pani Wioletta Leszczyńska. 
Dzieci zapoznały się m.in. z nazewnictwem roślin i zwierząt chronionych 
w rezerwacie, miały okazję ułożyć imponujących rozmiarów puzzle na tra-
wie, co było nie lada wyzwaniem i wziąć udział w licznych grach związanych 
z ekologią.

Wszyscy uczestnicy wycieczki mogli zasmakować polowej kuchni: kiełbaski 
z ogniska i smacznej grochówki z chlebkiem.

Po obiedzie cała grupa wyruszyła w teren, by wraz z przewodnikiem przyj-
rzeć się z bliska przyrodzie, wsłuchać się z nią.

Spoglądaliśmy wysoko w korony świerków i dębów, zajrzeliśmy do dziupli, 
minęliśmy się z paprotką zwyczajną i pokłoniliśmy mrówkom rudnicom, a na 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14 Wydarzenia szkolne 
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końcu szlaku wzięliśmy delikatnie w dłonie żuka leśnego, który pożegnał nas 
szepcząc:

„Nie próbuję wyobrazić sobie Boga; wystarcza mi poczucie potęgi i majestatu 
przyrody, o tyle, o ile mogę ją poznać za pośrednictwem moich niedoskonałych 
zmysłów”

Wszyscy wrócili do domu pełni wrażeń.

Wioletta Piasecka

Zakończenie roku szkolnego w szkole podstawowej
26 czerwca 2015

26 czerwca uczniowie szkoły podstawowej wraz ze swoimi nauczy-
cielami i rodzicami brali udział w uroczystym zakończeniu roku 

szkolnego, które miało miejsce w Bazylice katedralnej. Długoszacy podczas 
Mszy Świętej sprawowanej przez JE ks. biskupa Wiesława Alojzego Meringa 
mogli podziękować Bogu za owoce całorocznej pracy; trudy, które przyniosły 
wiele radości. Najmłodsi uczniowie Długosza ofiarowali Jezusowi zeszyty, ćwi-
czenia, podręczniki; chcąc wyrazić tym swoją wdzięczność za Bożą Opatrzność, 
otrzymane łaski, mądrość, dobroć, której doświadczyli w murach naszej szkoły. 
Po Mszy Świętej nastąpiło uroczyste wręczenie świadectw w szkolnej auli. 
Pani wicedyrektor Aneta Wąsik pogratulowała uczniom i ich rodzicom bardzo 
dobrych wyników w nauce. Nie brakowało wzruszeń i łez szczęścia, zwłaszcza 
u rodziców dzieci, które właśnie zakończyły swój pierwszy rok w szkole. Naj-
młodsi długoszacy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które z pewnością 
staną się zachętą do pogłębiania wiedzy i dalszej pilnej nauki. Ale zanim się 
to stanie, czekają przecież upragnione... wakacje. Niech będzie to czas dobrej 
i mądrej zabawy, odpoczynku i wytchnienia.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14
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Ilona Jabłońska 

Kolejny słoneczny rok...
W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, 

woli serca – obraz dziecka pozostaje dla człowieka
natchnieniem i źródłem nadziei.

Jan Paweł II

Minął drugi rok mojej pracy w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. 
Jana Długosza we Włocławku. W roku szkolnym 2014/2015 oprócz 

powierzonej mi funkcji nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i języka angiel-
skiego w klasie drugiej, rozpoczęłam również nauczanie języka angielskiego 
w klasie czwartej. Otrzymana funkcja bardzo mnie ucieszyła, ponieważ mogłam 
przez kilka godzin w tygodniu pobyć również ze,,starszakami”, którzy z jednej 
strony potrzebują jeszcze opieki, a z drugiej posiadają sprecyzowane potrzeby 
i własne zdanie na wiele tematów. Nie wiem, jak to się stało, ale jeszcze nie-
dawno układałam plan pracy, gromadziłam materiały, a już przyszła pora na 
podsumowania i wnioski na przyszłość.

Miniony rok szkolny rozpoczęliśmy w nieco zmienionym składzie, bowiem 
do klasy drugiej dołączyli nowi uczniowie. Ku mojej wielkiej radości wspo-
mniane osoby bardzo szybko się zaaklimatyzowały i znalazły wspólny język 
z rówieśnikami. Warto również wspomnieć, że wraz z pierwszym wrześniowym 
dzwonkiem, zmieniła się sala, w której odbywały się lekcje. Po wakacyjnym 
remoncie nasza klasa zyskała miejsce do zabawy i odpoczynku, z którego 
uczniowie chętnie korzystali podczas przerw. Aby jeszcze przez chwilę poczuć 
się jak na wakacjach w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego, wybra-
liśmy się do kina na film,,Wakacje Mikołajka”. Mimo że wycieczka bardzo 
się udała, to zrozumieliśmy, że czas wolny dobiegł końca i pora skupić się na 
nauce. Ucząc się znaków drogowych, spotkaliśmy się z panem policjantem, 
aby przybliżył nam zasady ruchu drogowego. Co więcej, odwiedziły nas tak-
że panie policjantki, które tłumaczyły, jak należy postępować w kontaktach 
z nieznajomymi oraz jakie jest prawidłowe zachowanie podczas ataku psów. 

Bardzo ważnym wydarzeniem w szkole podstawowej, w którym braliśmy 
udział, była Msza Święta sprawowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa 



80 81

Wiesława Meringa. Warto wspomnieć, że nasza klasa najliczniej wzięła udział 
w Biegu Dzieci dla uczczenia trzydziestej rocznicy męczeńskiej śmierci Bło-
gosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Październik zakończyliśmy Balem 
Wszystkich Świętych, który oprócz wspólnej zabawy, obfitował w mnogość 
informacji związanych z wybranymi patronami. Listopad to czas, w którym 
na chwilę porzucamy pęd życia codziennego i wspominamy osoby, których 
już nie ma wśród nas. Dzieci z klasy drugiej i piątej przedstawiły w kościele 
pw. św. Stanisława BM we Włocławku krótki program słowno-muzyczny, upa-
miętniający postać świętego Jana Pawła II. Wkrótce czekało nas kolejne ważne 
zadanie, bowiem klasa druga przygotowywała jasełka. Okres wielogodzinnych 
przygotowań oraz prób zakończył się sukcesem, ponieważ przedstawienie 
bożonarodzeniowe, współczesne, a jednak odwołujące się do tradycyjnych 
wartości, wywołało niemałe wzruszenie i skłoniło zarówno młodszych, jak 
i dorosłych do refleksji. 

Warto wspomnieć, iż wspólnie z rodzicami uczniowie klasy drugiej za-
angażowali się w ,,Szlachetną Paczkę” – inicjatywę, dzięki której najuboższe 
rodziny z naszego otoczenia otrzymały wsparcie, pomoc tak bardzo potrzebną 
w okresie świąt. W grudniu zorganizowaliśmy również wycieczkę do Kołacinka, 
gdzie znajduje się Kraina Świętego Mikołaja. 

Minęły święta Bożego Narodzenia i rozpoczęły się ferie, których pierwszy 
tydzień wiele z osób z klasy drugiej spędzało w szkole. Było kino, pizza, wizyta 
w komendzie policji, warsztaty w Centrum Kultury Browar B i wiele innych 
atrakcji. Po czasie zabawy i balu karnawałowym, rozpoczęły się rekolekcje 
i oczekiwanie na Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Pragnę nadmienić, że 
wspólnie z panią Joanną Filińską przygotowywałyśmy również Drzwi Otwarte, 
które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. 

Ważne wydarzenie w szkole podstawowej to niewątpliwie Piknik Rodzinny, 
który dostarczył wiele radości nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. Myślę, 
że wydarzeniem, do którego będziemy chętnie powracać i które przywołuje 
uśmiech na naszych twarzach, jest klasowa wycieczka pociągiem do,,miasta 
piernika”. 

W minionym roku szkolnym uczniowie klasy drugiej brali również udział 
w wielu konkursach szkolnych, a także pozaszkolnych, w których zajmowali 
miejsca na podium. 

Moi wychowankowie brali również udział w zorganizowanych przeze 
mnie kołach zainteresowań: czytelniczym oraz języka angielskiego. Rów-
nież klasa czwarta uczestniczyła w dodatkowych zajęciach z języka, a także 
w konkursach. Jednym z nich był Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego 
„Easy English”.

Analizując to sprawozdanie, chyba już wiem, dlaczego rok szkolny 2014/2015 
tak szybko minął. Tyle wydarzeń, tyle trudu i wysiłku... Ale w przytoczonych 
przeze mnie słowach Jan Paweł II wyjaśnia, kto daje siłę do podejmowania 
nowych wyzwań. To dzieci motywują do działania, a ich uśmiech i szczera 
wdzięczność napełniają nadzieją, że warto. W tym roku właśnie za to – dziękuję.

Kamila Kurdubska, Gabriela Goszcz

Z życia klasy 1a szkoły podstawowej

Mając tylko 6 lat, z uśmiechem na ustach przekroczyli próg Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Wielkim 

zadaniem było pokazanie tym małym dzieciom, czym jest szkoła oraz wzbudzić 
ciekawość nauką. Pierwsze dni pozwoliły nam się poznać, zaufać, co pozwoliło 
na dalszą owocną pracę.

Ważną uroczystością przygotowaną wspólnie z klasą 1b było ślubowanie 
klas pierwszych. Pierwszy wspólny program artystyczny wypadł celująco, ro-
dzice ze wzruszeniem patrzyli na swoje pociechy jak na uczniów. W listopadzie 
udaliśmy się do pobliskiego teatru na przedstawienie „Brzechwa dzieciom”. 
W grudniu wybraliśmy się do Krainy Świętego Mikołaja, gdzie rozpoczęliśmy 
wędrówką świecie bajek. Główną atrakcją było oczywiście spotkanie z pewnym 
panem w czerwonym ubraniu, który miał ogromne poczucie humoru i starał 
się wyjaśnić dzieciom, jak należy postępować i obiecać nauczycielom oraz 
rodzicom poprawę.

Świąteczną atmosferę dopełniła wspólna szkolna wigilia, podczas której nie 
zabrakło wspólnie śpiewanych kolęd. W styczniu podjęliśmy przygotowania do 
Dnia Babci i Dziadka, piękne przebrane wnuczęta wzruszały babcie i dziadków. 
Każde dziecko własnoręcznie przygotowało na tę uroczystość kwiaty, które 
wręczały przy składaniu życzeń.

Ponadto obchodziliśmy klasowy Dzień Chłopaka, mikołajki, Dzień Kobiet 
oraz Dzień Dziecka.

Uczniowie klasy 1a potrafią wspólnie osiągnąć zamierzony cel, każdy 
potrafił dodać jakiś element, by powstała największa, najpiękniejsza pisanka 
wielkanocna. Braliśmy udział w konkursie «Najpiękniejsza Pisanka w rozmia-
rze XXL», w którym klasa otrzymała wyróżnienie i jajka niespodzianki.

Wraz z uczniami wybraliśmy się do Teatru Impresaryjnego na spektakl 
pt. „Pchła Szachrajka”. Dzieci brały udział w przedstawieniu, a po spektaklu 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14 Sprawozdania nauczycieli
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mogły obejrzeć wszystkie rekwizyty i wejść na scenę, co stanowiło dla nich 
ogromną atrakcję.

W maju pojechaliśmy na piknik żeglarski do Yacht Club Anwil Stowarzy-
szenie w Zarzeczewie. Dzieci pływały po Zalewie Włocławskim żaglówkami 
oraz katamaranem „Klaudia”. Był również czas na zabawę na lądzie oraz 
poczęstunek z grilla. 

Z perspektywy wychowawcy miniony rok oceniam bardzo dobrze, dzieci 
wiele się nauczyły, przeżyły w szkole wiele ciekawych chwil oraz mnóstwo 
radości podczas wspólnych wypraw.

Klaudia Majewska-Rybacka

Przemiły czas pierwszej klasy...

Po wielu dniach intensywnych przygotowań i rozmyślań „jak to będzie 
w szkole”, wszyscy spotkaliśmy się w katedrze na rozpoczęciu roku 

szkolnego. Serca tego dnia biły nam mocniej, ale szybko wymieniając uściski 
dłoni, ustanowiliśmy zwarty szereg i jako klasa 1b wkroczyliśmy w progi Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

Wrzesień był miesiącem wzajemnego poznawania się i integrowania klasy. 
Braliśmy udział w wielu zabawach, staraliśmy się korzystać z naszego szkolnego 
ogrodu w czasie rozgrywek piłkarskich i wspólnych spacerów. Nie zapomi-
naliśmy również o sferze intelektualnej, odwiedzając wystawę interaktywną 
Exploratorium we Wzorcowni.

W październiku razem z klasą 1a przygotowaliśmy uroczyste ślubowanie 
klas pierwszych. Było to pierwsze ważne wydarzenie w życiu najmłodszych 
długoszaków, które wywołało wiele pozytywnych emocji zarówno u uczniów, 
jak i ich rodziców. Tuż przed ślubowaniem zdążyliśmy wziąć udział w Biegu 
Popiełuszki, który wpisał się w kalendarz imprez sportowych w naszej szkole. 
W listopadzie obchodziliśmy Dzień Jabłka i Marchewki, propagując zdrowy styl 
życia i zdobywaliśmy wiedzę dotyczącą prawidłowej diety i właściwego odżywia-
nia. Byliśmy również na poczcie, żeby nauczyć się wysyłać listy oraz spotkaliśmy 
się z rzecznikiem Straży Miejskiej, który w bardzo interesujący sposób przybliżył 
nam zasady bezpieczeństwa. Grudzień był czasem oczekiwania na święta, ale nie 
próżnowaliśmy. Rozpoczęliśmy od poświęcenia wieńców adwentowych. Potem 
przyszły mikołajki, a przez cały ten czas przygotowywaliśmy się do kiermaszu 
świątecznego, który odbył się w dniu szkolnej wigilii Bożego Narodzenia.

Wróciliśmy w styczniu i zabraliśmy się za przygotowania do Dnia Babci 
i Dziadka, których zaprosiliśmy na miłe popołudnie do naszej szkoły i zapre-
zentowaliśmy razem z klasą 1a krótki program artystyczny. Były życzenia 
i małe niespodzianki...

Luty minął w mgnieniu oka, bo zaraz rozpoczęły się ferie zimowe – prze-
miły czas odpoczynku i szaleństwa zimowego. Nie brakowało również atrakcji 
w naszej szkole. Były wycieczki oraz zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne, 
sportowe, kulinarne a także szachowe. Podczas wypraw odwiedziliśmy Komendę 
Miejską Policji, Muzeum Diecezjalne, Centrum Kultury Browar B, Multikino, 
Galerię Sztuki Współczesnej oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. 
Marzec przywitał nas XIII Dniami Kultury Chrześcijańskiej.

Był również czas rekolekcji wielkopostnych, moment skupienia i przygo-
towania do nadchodzącej Wielkanocy. W międzyczasie udało nam się zorga-
nizować kiermasz kartek wielkanocnych, rozstrzygnąć konkurs na wiosenny 
wiersz i palmę wielkanocną oraz reprezentować naszą szkołę w Wielkanocnym 
Turnieju Szachowym.

Po Drzwiach Otwartych w kwietniu wzięliśmy udział w VI Festiwalu Na-
uki, Kultury i Przedsiębiorczości, obejrzeliśmy spektakl „Strach ma wielkie 
oczy”, który nauczył nas zasad reagowania na przemoc oraz zgromadziliśmy 
się na zebraniu Sejmiku Uczniowskiego poświęconemu rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Dla najmłodszych uczniów była to jedna z pierwszych 
lekcji historii.

Maj przywitaliśmy z aparatem w ręku. Fotografowaliśmy nasze zwierzątka 
domowe, by wziąć udział w konkursie „Do serca przytul psa, weź na kolana 
kota...”. Następnie wzięliśmy udział w akcji „Polska biega”, włączyliśmy się 
w przygotowania Pikniku Rodzinnego, a ostatni tydzień maja przeżyliśmy 
barwnie, gdyż w całej szkole był to „kolorowy tydzień”.

Aż tu nastał czerwiec... Ledwie nacieszyliśmy się Dniem Dziecka, zmierzyli-
śmy swoje siły w szkolnym „Kangurku matematycznym”, zwiedziliśmy Lidzbar-
sko-Górznieński Park Krajobrazowy i zaprezentowaliśmy nasze talenty wokalne 
w konkursie piosenki angielskiej, a tu już...zakończenie roku szkolnego!!!

Jako wychowawca klasy 1b miałam przyjemność również prowadzić zaję-
cia dodatkowe. Był to trening kreatywności, na który chętnych nie brakowało, 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz szczególnie popularny język angielski. 

Dziękuję wszystkim moim Uczniom za ten czas wspólnej nauki i zabawy, 
za radosne przeżycia i każdą wspólnie spędzoną chwilę... Praca z Wami dała 
mi wiele radości i satysfakcji. Po wakacjach już jako klasa 2b zaczniemy zapi-
sywać kartę do następnego „Rocznika” naszej szkoły, której historię wspólnie 
tworzymy...
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Joanna Filińska, Magdalena Budnicka, Bożena Sobierajska 

Wyprawy w pozalekcyjne zabawy...
O pracy świetlicy szkolnej 

W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca – obraz dziecka 
pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei.

Jan Paweł II

W roku szkolnym 2014/2015, każdego dnia świetlica w Szkole Pod-
stawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku służyła dzieciom od 

godziny 6.45 do 16.30. Do świetlicy uczęszczało regularnie 65 uczniów, którzy 
z zapałem brali udział w codziennych zajęciach. Wychowawcami świetlicy były 
panie: Joanna Filińska, Magdalena Budnicka oraz Bożena Sobierajska. 

Jak to zwykle się dzieje, początki bywały trudne. Jednakże każdy dzień 
z czasem stawał się łatwiejszy. Podczas całego roku udało się nam zrealizo-
wać wiele atrakcyjnych pomysłów, które wpisały się w historię szkoły. Są to 
m.in. pomoc w adaptacji dzieci pierwszorocznych, rozwijanie zainteresowań 
uczniów, wiele ciekawych konkurs, Bal Wszystkich Świętych, zbiórka karmy dla 
zwierząt ze schroniska, dzień walki z paleniem tytoniu, poświęcenie wieńców 
adwentowych, organizacja mikołajek. W naszej świetlicy nie mgło zabraknąć 
pomocy dla ubogich mieszkańców naszego miasta, braliśmy czyny udział 
w corocznej akcji „Szlachetna Paczka”. Dzieci również miały okazję brać udział 
w zajęciach chemicznych, gdzie mogły samodzielnie przeprowadzić ciekawe 
doświadczenia. W okresie zimowym świetnie bawiliśmy się w ogrodzie, wspól-
nymi siłami lepiąc ogromnego bałwana. W świetlicy dzieci atrakcyjnie spędzały 
czas podczas ferii zimowych w gronie kolegów i koleżanek. Wspólnie piekliśmy 
smaczne tosty, które świetnie smakowały w towarzystwie. Zachęcaliśmy dzieci 
do pracy w domu i pomocy rodzicom podczas codziennych czynności. W tym 
celu stworzyliśmy film, który pomógł naszym najmłodszym w rodzinnych wy-
piekach. Czerwcowe grillowanie w szkolnym ogrodzie zapadło w pamięć każ-
dego dziecka. Grupa dzieci uczęszczających do świetlicy czynnie uczestniczyła 
w zajęciach sportowych oraz brał udział w akcji „Cała Polska Biega”. Zajęcia 
w świetlicy to nie tylko wspaniała zabawa, ale również obowiązki. Poprzez 
wspólne odrabianie lekcji dzieci uczyły się systematyczności oraz pokonywały 
ewentualne trudności w nauce. 

Świetlica na bieżąco realizowała roczny plan pracy, którego podstawowym 
założeniem były: rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, umiejętności 

liczenia i czytania, rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy o świecie, 
rozwijanie aktywności ruchowej, indywidualna praca z dziećmi zdolnymi. 
Zajęcia były prowadzone w atrakcyjny sposób, tak aby zachęcić dzieci do po-
dejmowania aktywności i pokonywania zaistniałych trudności. 

Satysfakcjonujący jest fakt, że dzieci spędzające czas w świetlicy z niechę-
cią wychodziły do domu. Mówiąc do rodziców: „Mamo dlaczego tak wcześnie 
przyszłaś”, „...jeszcze 10 minut PROSZĘ”, „Mamo, Tato, zostaję w świetlicy do 
końca” „o nie, już?...”, dawały do zrozumienia, że w świetlicy czują się bardzo 
dobrze.

Praca w świetlicy była dla nas niejednokrotnie wyzwaniem, jednakże 
przynosiła nam wiele radości oraz dumy z wykonywania tego jakże satysfak-
cjonującego zajęcia, jakim jest zawód nauczyciela. 

Bożena Sobierajska

Z pracy pedagoga szkolnego w ZSK im. ks. J. Długosza 
w roku szkolnym 2014/2015

Praca pedagoga szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana 
Długosza o realizowana była zgodnie z opracowanym planem pracy na 

rok szkolny 2014/2015. Nadrzędnym jego celem było tworzenie sprzyjających 
warunków dla rozwoju uczniów. W ciągu roku szkolnego 2014/2015 nawiązano 
ścisłą współpracę z wychowawcami klas. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów w roku szkolnym 
2014/2015 była realizowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i orga-
nizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach. Pedagog szkolny współpracował z wychowawcami 
klas oraz nauczycielami prowadzącymi terapię pedagogiczną. Jak wiadomo, 
większość mojej działalności odbywa się za zamkniętymi drzwiami celem zacho-
wania poufności danych wrażliwych. Dlatego też bardzo dziękuję za zaufanie 
i powierzanie mi wielu spraw, bardzo osobistych zarówno przez uczniów, jak 
i ich rodziców.

Prowadzona działalność z zakresu profilaktyki w szkole podstawowej 
obejmowała przede wszystkim przeprowadzenie ankiety wśród uczniów klasy 
piątej i czwartej oraz jej analizę i przekazanie wniosków wychowawcom klas. 
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Długofalowym programem eliminacji przemocy i agresji objęto uczniów klasy 
piątej. Realizowana była ciągła współpraca pedagoga szkolnego z wychowawcą 
klasy piątej. 

Na uwagę zasługują zorganizowane przez pedagoga warsztaty z p. mgr Gra-
żyną Cudną z PPP we Włocławku nt. „Kształtowania umiejętności radzenia 
sobie z przemocą” (odbyły się dwa spotkania po 2 godz.). Poza tym odbyły się 
spotkania warsztatowe z p. mgr Marią Novaković z PPP we Włocławku. Celem 
tych zajęć było doskonalenie społecznego i emocjonalnego funkcjonowania 
dzieci, zapobieganie nieprawidłowej adaptacji dzieci do warunków życia i wy-
magań otoczenia; uświadamianie  własnych emocji, nabywanie umiejętności 
radzenia sobie z przykrymi emocjami (czas trwania: 2 zajęcia po 2 godz.).

Kolejną inicjatywą było spotkanie dla rodziców uczniów klasy piątej nt. „Eli-
minacja przemocy i agresji wśród uczniów”, które poprowadziła p. Grażyna 
Cudna. Nie mniej interesujące było spotkanie warsztatowe zorganizowane 
dla klasy piątej z p. mgr Agnieszką Rybską na temat zachowań asertywnych, 
emocji, agresji i przemocy. 

W ramach działań pedagoga należy wymienić spotkanie pedagoga szkol-
nego i wychowawcy kl. 2 szkoły podstawowej z rodzicami uczniów tej klasy, 
podczas którego ustalono wspólne działania dotyczące zapobieganiu agresji.

Ponadto na uwagę zasługiwały konsultacje uczniów z pedagogiem szkol-
nym, których zadaniem była eliminacja przemocy i agresji, przeznaczone dla 
uczniów klas 1, 2, 4 i 5. 

W działalność na rzecz ograniczenia problemów przemocy i agresji wpi-
sywał się spektakl teatralny pn. „Strach ma wielkie oczy” wystawiony przez 
„Grupę T” z Torunia. Zjawiska poruszane w przedstawieniu są coraz bardziej 
powszechne wśród dzieci i młodzieży. Pedagog zaangażował również uczniów 
do udziału w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Uczniowie 
wzięli udział w konkursie „Warto pomagać”. Bardzo owocne okazały się spo-
tkania ze strażnikiem Straży Miejskiej p. Mariola Łojewską.

Dużą grupę działań stanowiła współpraca pedagoga z Poradnią Psycholo-
giczno-Pedagogiczną we Włocławku i obejmowała ona zajęcia profilaktyczne 
– „Emocje” dla oraz warsztaty dla klasy piątej szkoły podstawowej. Odbyły się 
4 spotkania po 2 godz., a prowadziły je p. G. Cudna i p. M. Nowaković.

Pedagog współpracował z innymi instytucjami, w tym ze Strażą Miejską we 
Włocławku. Do inicjatyw w ramach tej współpracy należy zaliczyć spotkanie 
z Rzecznikiem Straży Miejskiej we Włocławku z p. Norbertem Strucińskim pod 
hasłem „Gdy będę sam w domu, nie będę otwierał nikomu” oraz spotkania 
pod tytułem „Bezpieczny Uczeń – jak unikać zagrożeń” i „Bezpieczne waka-
cje”. O konsekwencjach stosowania przemocy i agresji w szkole podstawowej 

poinformowała strażnik p. Mariola Łojewska. Szczególnie pożyteczną okazała 
się prelekcja na temat „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, zaprezentowana 
również przez strażnik p. M. Łojewską.

Kolejna inicjatywa, którą zorganizował pedagog to spotkanie uczniów z Cen-
trum Dietetycznym Natur Hause. Było to spotkanie z p. dietetyk mgr Magdaleną 
Tyczkowską dla uczniów szkoły podstawowej pod hasłem „Drugie śniadanie”. 
W ramach tego spotkania zorganizowano również spotkanie dla rodziców 
uczniów Szkoły Podstawowej o racjonalnym odżywianiu. 

Szkolenie dotyczące przygotowania do uzyskania karty rowerowej przez 
uczniów kl. 4 i 5 przeprowadziła Fundacja „Zielony Liść” z Torunia, a szkolenie 
przygotowujące uczniów do uzyskania karty rowerowej, ćwiczenia teoretyczne 
i praktyczne w miasteczku ruchu drogowego przeprowadził WORD Włocławek.

Pedagog szkolny współpracowała z SANEPID Włocławek, a dotyczyło to pro-
gramów profilaktycznych „Znajdź właściwe rozwiązanie” oraz „Trzymaj formę”.

Jako pedagog szkolny angażowałam uczniów w różne przedsięwzięcia. 
Zaliczyć należy do nich zbiór nakrętek dla Stowarzyszenia „Tęczowy Parasol”, 
aktywne włączenie uczniów w pomoc w akcji „Szlachetnej Paczki” w czasie 
Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych, współpracowałam z Radą 
Rodziców w ramach Dnia Dziecka czy „Szlachetnej Paczki” oraz pomocy ma-
terialnej uczniom. 

Priorytetem pracy pedagoga było dbanie o bezpieczeństwo uczniów. Z mojej 
inicjatywy zostało skierowane pismo do pana prezydenta Miasta Włocławek 
dotyczące odpowiedniego oznakowania ulic. Sprawa została załatwiona pozy-
tywnie. Na przyległej do budynku szkoły przy ulicy Wojska Polskiego pojawiły 
się znaki ostrzegawcze. 

Ponadto wdrożyłam uczniów w problematykę Praw Dziecka, angażując 
ich do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Prawa Dziecka Oczami Dziecka”

Na terenie szkoły współpracowałam z wychowawcami świetlicy szkoły 
podstawowej oraz z pielęgniarką szkolną.

W ramach kształcenia ustawicznego uczestniczyłam w szkoleniach organi-
zowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku, m.in. 
w szkoleniu „Profilaktyka przemocy i agresji w szkołach”.

Jako pedagog szkolny zaangażowałam się w Drzwi Otwarte w ZSK im. 
ks. Jana Długosza oraz Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej. Bardzo cennym 
doświadczeniem był dla mnie udział w dwudniowej konferencji dla dyrektorów 
i pedagogów na Jasnej Górze pn. „Rodzina i Wychowanie” oraz uczestnictwo 
w Forum Szkół Katolickich.

 Jako pedagog szkolny przygotowałam wspólnie z p. Mariolą Łojewską 
– strażnikiem Straży Miejskiej we Włocławku i w porozumieniu z Księdzem 
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Dyrektorem ZSK im. ks. J. Długosza, propozycję organizacji pierwszego Mię-
dzyszkolnego Konkursu w roku szkolnym 2015/2016 pod nazwą „Pierwsza 
pomoc przedmedyczna” dla szkół podstawowych. Podsumowaniem całorocznej 
mojej pracy jako pedagoga szkolnego było uczestnictwo w 78. Krajowej Piel-
grzymce Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę oraz w 14. Ogólnopolskim 
Sympozjum Nauczycieli Katolickich. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania 
były słowa św. Jana Pawła II: „Tutaj wszystko się zaczęło”.
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Wykaz uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej 

Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku
w roku szkolnym 2014/2015

Klasa 1a

wychowawczyni – p. mgr Gabriela Goszcz

Banachowski Jakub Józef, Bączkowska Sandra Ewa, Bylicka Aleksandra, Etynkowski Filip, 
Felińczak Konrad, Gemeinert Jan, Ignasz Nicola, Kamińska Zuzanna Karolina, Kaniewski 
Maksym Mateusz, Lewandowska Julia, Lewandowski Adam Antoni, Linowiecka Urszula,
Morawski Remigiusz, Perlikowski Antoni, Pietrzykowska Anna Lidia, Rybacka Aleksandra, 
Ryczkowska Zuzanna Maria, Rózik Olgierd, Skibińska Amelia Maria, Sulińska Zofia 
Aleksandra, Śmiłowicz Amelia, Wieczorek Wiktoria Danuta, Wróblewska Małgorzata 
Weronika, Ziółkowska Natalia Alicja
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Klasa 2

wychowawczyni – p. mgr Ilona Jabłońska

Celmer Carmen Jadwiga, Fryżewska Maria, Fydryszewska Klaudia, Janiak Aleks Tomasz, 
Karpińska Zofia Natalia, Klarecki Tomasz, Król Igor, Laskowski Miłosz, Lewandowska 
Martyna Alicja, Linowiecka Zofia Zuzanna, Morawski Tymoteusz, Nowakowska Klara, 
Ochocińska Alicja Karolina, Prouvé Olivia Amelia, Rybińska Nicole Olympie, Sadowski 
Wojciech, Sielicki Łukasz, Skrzypińska Oliwia Magdalena, Szychowska Anna Malwina, 
Tadajewski Oskar, Thorsen Katrina Ellen, Wilińska Gabriela, Wiśniewska Kaja Małgorzata, 
Zalewski Marcel
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Klasa 1b

wychowawczyni – p. mgr Klaudia Majewska-Rybacka

Bromirska Zuzanna, Ćwiklińska Nel, Janiak Julia Oliwia, Janiszewski Kamil, Kaczmarek 
Iga, Kobuszewska Iga Agnieszka, Korpusiński Mikołaj, Kurzępa Aleksandra, Kwiatkowski 
Aleksander Adam, Malczewski Aleksander Adam, Nowacki Jakub Kacper, Nowakowska 
Zuzanna, Nieprawski Michał Mateusz, Pietraszkiewicz Zofia Aleksandra, Rutecki Igor 
Edward, Skrzypkowska Oliwia Maria, Smolińska Dominika Barbara, Stolcman Oskar 
Roman, Strychalski Adrian Marcin, Szaradowski Krzysztof Józef, Ścierzyńska Maria 
Beata, Śpiewak Maciej, Wąsik Patryk Wojciech, Zasada Krzysztof Michał
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Klasa 4

wychowawca – p. mgr Andrzej Gołębieski

Darowski Tomasz Zbigniew, Dominiak Wiktoria, Gęsicka Julia, Kwapińska Martyna, 
Lewandowski Dominik Grzegorz, Ostrowska Maja, Rojewska Julia, Rutecki Oliwier 
Leszek, Witrylak Klaudia Maria, Wujec Anna

Klasa 5

wychowawczyni – p. mgr Wioletta Piasecka

Borkiewicz Gabriela Helena, Czajka Julia, Darowska Katarzyna Maria, Gaworska 
Vanessa, Genert Dawid Wiktor, Grzębski Jakub, Grzędzicka Maria, Jankowski Bartosz, 
Korpowska Nikola, Król Wiktor, Maćkowiak Maria Katarzyna, Modrzejewski Maciej, 
Morawski Kacper, Morawski Szymon, Nencka Karol, Ochociński Mateusz Łukasz, 
Rogiewicz Aleksander Grzegorz, Rózik Tymoteusz, Sadowski Filip Andrzej, Suski Feliks 
Witold, Wierszyło Rafał
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Uczniowie szkoły podstawowej, 
którzy uzyskali średnią 4,75 i więcej

w roku szkolnym 2014/2015

klasa 4
Rojewska Julia 5,83
Gęsicka Julia 5,42
Ostrowska Maja 5,42
Wujec Anna 5,42 

klasa 5
Borkiewicz Gabriela 5,33
Czajka Julia 5,33

Ochociński Mateusz 5,33
Rózik Tymoteusz 5,33
Wierszyło Rafał 5,33
Grzędzicka Maria 4,92
Maćkowiak Maria 4,83
Gaworska Vanessa 4,92
Nencka Karol 4,92
Morawski Szymon 4,91
Suski Feliks 4,83

* * *
Uczniowie szkoły podstawowej ze średnią 5,00 i wyższą otrzymali seme-
stralne stypendia naukowe.
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KALENDARIUM WYDARZEŃ
w roku szkolnym 2014/2015

WRZESIEŃ
01.  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w Długoszu – 

Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bp. Wie-
sława Meringa w bazylice katedralnej. Medal za najlepsze wyniki 
z egzaminu maturalnego dla tegorocznego absolwenta – Kamila 
Poniatowskiego. Po liturgii spotkania uczniów z wychowawcami 
w gmachu szkoły.

05.  Najmłodsi długoszacy na interaktywnej wystawie naukowej Explora-
torium w centrum handlowym Wzorcownia. Opiekunowie: p. Kamila 
Kurdubska, p. Klaudia Majewska-Rybacka, p. Wojciech Gapiński.

07.  IV Grand Prix Włocławka 2014 w szachach. Wyniki: kategoria szkoły 
ponadgimnazjalne: II miejsce – Dominik Mistera IA; kategoria szkoły 
gimnazjalne: I miejsce – Franciszek Rojewski IIa, II miejsce – Oskar 
Kropielnicki IIa. Opiekun: p. Andrzej Gołębieski.

09.  Program profilaktyczny „Debata”. Uczestnicy: klasy IIa i IIe gim-
nazjum. Prowadzący: p. Lech Gwiaździński z Ośrodka Profilaktyki 
i Terapii Uzależnień w Płocku. Koordynator: p. Bożena Sobierajska.

10.  „Wakacje Mikołajka” – uczniowie klasy drugiej szkoły podstawowej 
w kinie. Opiekunowie: p. Wojciech Gapiński, p. Ilona Jabłońska.

14–20.  IV Tydzień Wychowania pod hasłem „Prawda fundamentem wycho-
wania”. Przebieg: przygotowanie okolicznościowej gazetki; lekcje 
religii i godziny z wychowawcą poruszające problemy wychowawcze 
związane bezpośrednio z programem IV Tygodnia Wychowania.

15.  Klasa piąta szkoły podstawowej z wizytą w Galerii Sztuki Współczesnej 
we Włocławku – nieszablonowe warsztaty plastyczne pt. „Faktura- 
frotaż – ślad rzeczywistości”. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

16.  Podróż w przeszłość..., czyli uczniowie klas pierwszych gimnazjum 
ZSK w Biskupinie na festynie archeologicznym pod hasłem „Kamień, 
brąz, żelazo”. Opiekunowie: p. Aneta Pawłowska, p. Agnieszka Soł-
tysiak, p. Agata Nawrocka, p. Kamil Mankin, p. Bożena Sobierajska 
p. Ewa Bieniek, p. Anna Darowska, p. Anna Waśkiewicz.
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17.  Długoszacy na XIV Ogólnopolskim Forum Młodzieży Szkół Katolic-
kich na Jasnej Górze. Myśl przewodnia spotkania – słowa św. Jana 
Pawła II: „Człowiek staje się bardziej sobą przez coraz pełniejsze 
poznanie Prawdy”. Uczestnicy: uczniowie klas pierwszych liceum 
ZSK. Opiekunowie: wychowawcy klas I: p. Emilia Chodoła, p. Aneta 
Jabłońska, p. Maciej Ziółkowski, ks. Andrzej Tomalak.

18.  „Jan Długosz i jego czasy” XIII Międzyszkolny Konkurs Historyczny 
w Kłobucku – spektakularny sukces uczennic Długosza. Wyniki: 
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce – Paulina Sadow-
ska IIC, II miejsce – Justyna Lasota IIIB; w kategorii gimnazjów: 
I miejsce – Natalia Mierzwicka IIa; II miejsce – Ewa Krajenta IIIa. 
Opiekunowie: p. Anna Baranowska, p. Magdalena Bilska-Ciećwierz, 
p. Aleksandra Rusin, p. Jolanta Nowak.

19.  Nieszawski szlak Świętego Maksymiliana Marii Kolbego – uroczyste 
otwarcie wystawy w zespole klasztoru ojców franciszkanów w Niesza-
wie. Uczestnicy: uczniowie klasy IIe gimnazjum ZSK. Opiekunowie: 
p. Jolanta Nowak, p. Sławomira Lewandowska.

20–21.  XXXIII Pielgrzymka Sodalicji Mariańskiej na Jasną Górę Opiekun: 
ks. Andrzej Tomalak.

18–21.  Wycieczka klas IIIA i IIA LO w Tatry. Opiekunowie: p. Joanna Kar-
wowska, p. Grzegorz Matusiak.

22.  Spotkanie uczniów szkoły podstawowej z policjantem z Komendy 
Miejskiej Policji we Włocławku – p. Piotrem Bartczakiem. Uczestnicy: 
uczniowie klas 1a, 1b i 2 SP. Opiekunowie: p. Klaudia Majewska-
-Rybacka, p. Gabriela Goszcz, p. Ilona Jabłońska.

24.  Pielgrzymka klas III gimnazjum do sanktuarium Matki Bożej Li-
cheńskiej. Uczestnicy: uczniowie klas III gimnazjum, wychowawcy 
i katecheci. Organizator: ks. Łukasz Sztylka.

  Podsumowanie Ścieżki Kopernika na UMK w Toruniu. Uczestnicy: 
Oliwia Wysocka IIC LO, Natalia Szymańska IIA LO. Opiekun: ks. Jacek 
Kędzierski.

25.  Wybory do Samorządu Uczniowskiego w roku dzkolnym 2014/2015. 
Wyniki: przewodnicząca – Patrycja Basiejko IC, wiceprzewodniczący 
– Paweł Grzybek IIA, Paulina Słowińska IA LO. Opiekun: p. Piotr 
Chodoła.

26.  Sprzątanie świata 2014. Uczestnicy: 177 uczniów naszej szkoły 
– 47 uczniów liceum oraz 70 uczniów gimnazjum. Opiekunowie: 
p. Ewa Bieniek, p. Konrad Trokowski, p. Urszula Brykalska, p. Agata 
Jankowska, p. Aneta Pawłowska.

  Zajęcia integracyjne z pedagogiem szkolnym w I klasach LO. Uczest-
nicy: uczniowie klas IB LO, IC LO i IA LO. Prowadzący: p. Aleksandra 
Madajczyk.

  Spotkanie patriotyczne w SP nr 14 z okazji 75. rocznicy powstania 
Polskiego Państwa Podziemnego. Uczestnicy: delegacja uczniów 
klasy 4 Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza, wystawienie 
Honorowego Pocztu Sztandarowego AK w składzie: Bogna Nowo-
wiejska IIe, Alicja Sikora IIe, Filip Zarzecki IIa gimnazjum. Opiekun: 
p. Andrzej Gołębieski.

29.  Mistrzostwa Włocławka w Indywidualnych Biegach Przełajowych 
zorganizowane przez Miejski Szkolny Związek Sportowy przy Ze-
spole Szkół nr 8 na Zawiślu. Reprezentacja Długosza: Klaudia Ka-
zimierska Ib, Zuzanna Mikołajczyk Ic, Julita Jurczykowska Ic, Daria 
Kazimierska IIb, Patrycja Wojciechowska IIb, Alicja Paszyńska IId, 
Klaudia Skrzypińska IId, Patrycja Zaroślińska IId. Wyniki: Klaudia 
Kazimierska Ib – I miejsce i tytuł Mistrzyni Włocławka, awans do 
finału wojewódzkiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych 
w Bydgoszczy. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

  Święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – uroczysta Msza 
Święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Jacka Kędzier-
skiego w szkolnej sali gimnastycznej SP. Uczestnicy: uczniowie SP 
pod opieką wychowawców, nauczycieli i katechetów.

30.  Laureaci konkursu „Sprzątamy nasze lasy” – uroczyste podsumowanie 
konkursu roku w siedzibie Nadleśnictwa Włocławek. Wyniki: lau-
reaci: Julia Czajka kl. 5 SP, Weronika Raniszewska Ie, Filip Józwiak 
Ie gim. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

  Dzień Chłopaka w Długoszu. 
  Charytatywny koncert instrumentalno-wokalny w świetlicy szkolnej 

z okazji Dnia Chłopaka. Prowadzące: uczennice klasy IIc gimnazjum. 
Opiekun: p. Małgorzata Ryszewska.

Październik
02.  Integracja klas I LO na Agrofarmie w Gołaszewie. Uczestnicy: ucznio-

wie klas pierwszych LO. Opiekunowie: p. Emilia Chodoła, p. Aneta 
Jabłońska, p. Maciej Ziółkowski, p. Arkadiusz Różański.

  Rzecznik Straży Miejskiej pan Norbert Struciński z prelekcją profilak-
tyczną w Publicznym Gimnazjum im. ks. J. Długosza we Włocławku. 
Organizator: p. Bożena Sobierajska.
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03.  Pierwsza Msza św. w Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Długosza 
sprawowana pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa.

  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych pod hasłem: „Kto czyta 
książki, ten żyje podwójnie” (słowa U. Eco). Obchody tego święta 
w bibliotece ZSK: „Cała prawda o czytaniu” – konkurs na wiersz lub 
hasło reklamujące książkę, bibliotekę lub czytanie; „Najładniejsza 
zakładka do książki”; „Zabawne opowiadanie, które rozśmieszy 
smutasów”; „Krótka recenzja ulubionej książki” – propozycja dla 
wszystkich miłośników książek. Wyniki: I miejsce – Natalia Kowal-
ska Id, II miejsce - Aleksandra Lewandowska Ia, III miejsce – Sara 
Jabłońska Ic, IV miejsce – Monika Tymburska IIIe gimnazjum. Opie-
kunowie: p. Anna Darowska, p. Sławomira Lewandowska.

04.  „Jesienna dekoracja” – ogłoszenie wyników szkolnego konkursu 
w szkole podstawowej. Wyniki: I miejsce: Łukasz Sielicki kl 2, 
II miejsce: Oskar Stolcman kl. 1b, Konrad Felińczak kl. 1a, III miejsce: 
Katarzyna Darowska kl. 5, Vanessa Gaworska kl. 5, Amelia Śmiłowicz 
kl. 1a; wyróżnienie: Iga Kaczmarek kl. 1b, Klaudia Fydryszewska 
kl. 2. Opiekun: p. Joanna Filińska.

07.  Po wielkim wysiłku jest też czas na zabawę – dyskoteka w świetlicy 
szkolnej zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Organizator: 
p. Piotr Chodoła. Opiekunowie: p. Joanna Karwowska, p. Paulina 
Gajewska, p. Lidia Wiśniewska, p. Krzysztof Krychowiak.

09–10.  Apel poświęcony pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki z okazji 30. rocz-
nicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego. Organizator: p. Agata 
Nawrocka.

  Spotkanie integracyjne dla klas I gimnazjum prowadzone przez 
p. Grażynę Cudną – pedagoga Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
we Włocławku. Koordynator: p. Bożena Sobierajska.

10.  Bądź bezpieczny na drodze – wycieczka w ramach przygotowań do 
uzyskania karty rowerowej ulicami miasta. Uczestnicy: uczniowie 
klas 4 i 5 SP. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

  Członkowie Samorządu Uczniowskiego w szkole podstawowej – 
przedstawienie ogólnych zasad działalności Samorządu Uczniow-
skiego. Prowadzący: Julia Fryżewska IIb, Kamil Kaźmierczyk IIIe 
gimnazjum. Koordynator: p. Bożena Sobierajska.

11.  Bieg Dzieci i Młodzieży dla uczczenia 30. rocznicy męczeńskiej śmierci 
Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki zorganizowany we 
Włocławku przez Niezależne Zrzeszenie Sportowe. Wyniki: puchar 
dla ZSK za masowy udział w Biegu; w kategorii szkół podstawowych: 

I miejsce – Szymon Morawski kl. 5, II miejsce – Oliwier Rutecki kl. 4, 
III miejsce – Bartosz Jankowski kl. 5; Julia Czajka kl. 5 – II miejsce, 
Maja Ostrowska kl. 4 – III miejsce; w kategorii uczniów gimnazjum: 
Klaudia Kazimierska IIb – I miejsce, Zuzanna Mikołajczyk Ic – I miej-
sce, III miejsce w kategorii chłopców z gimnazjum – Sebastian Szy-
mański IIIc; w klasyfikacji liceum: II miejsce – Dominika Nowicka 
IIA, III miejsce – Joanna Dorsz IIA, II miejsce – Wojciech Kraszewski 
IIIA, III miejsce – Patryk Wiliński IA.

11–12.  VII Orioński Festiwal Piosenki Religijnej „Deo Gratias 2014” w parafii 
Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku. Uczestnicy: szkolny 
zespół wokalno-instrumentalny, w skład którego wchodzili uczniowie 
klas gimnazjalnych; zespół wokalno – instrumentalny „Laudate” 
z internatu. Wyniki: Nagroda Specjalna - Joanna Gawrońska IIIA 
i Eryk Redmerski IIIA z internatu. Opiekunowie: p. Stanisław Karwat, 
p. Aneta Wąsik.

12.  Obchody XIV Dnia Papieskiego pod hasłem „Jan Paweł II – Święty-
mi Bądźcie!”. Uroczysty apel w kaplicy szkolnej na temat świętości 
w świetle nauczania Jana Pawła II. Uczestnicy: wychowankowie 
internatu. Opiekun: ks. Andrzej Tomalak.

13.  Dzień Papieski w świetlicy szkolnej pod hasłem „Świętymi bądźcie”. 
Przebieg: oglądanie prezentacji multimedialnych poświęconych Jano-
wi Pawłowi II oraz pracy konkursowej naszej uczennicy, nagrodzonej 
I miejscem w kategorii prezentacji multimedialnych w konkursie 
diecezjalnym „Święci żyją świętymi – Jan Paweł II”; wspólne przy-
gotowanie wielkoformatowego plakatu RYBA; odśpiewanie „Barki”. 
Opiekunowie: p. Violetta Gołdobin, p. Małgorzata Ryszewska.

  Rozstrzygnięcie konkursu „Mój kot, mój pies” zorganizowanego przez 
Regionalne Stowarzyszenie Artystów „Wło-Art”wspierane przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną. Uczestnicy: Monika Tymburska IIIe, Aleksandra 
Lewandowska Ia, Filip Józwiak Ie. Wyniki: główna nagroda – Julia 
Brzezińska z Ia gimnazjum. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

  Harcerki z 7 Włocławskiej Drużyny Harcerek „Silwa” z wizytą w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej im. ks. J. Długosza we Włocławku. 
Uczestnicy: uczniowie klas 4 i 5. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

14.  Dzień Nauczyciela i ślubowanie klas pierwszych. Dzień Edukacji Na-
rodowej w Długoszu. Organizatorzy: p. Aneta Jabłońska, p. Wioletta 
Piasecka.

  Pasowanie na ucznia w szkole podstawowej. Opiekunowie: p. Kamila 
Kurdubska, p. Klaudia Majewska-Rybacka.
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16.  Megasukces lekkoatletyczny podczas Finału Wojewódzkiego w Indy-
widualnych Biegach Przełajowych w Bydgoszczy. Wyniki: III miejsce 
– Klaudia Kazimierska Ib. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

  Nie zmarnuj swojego życia – spotkanie z formacją muzyczną RYM-
cerze w Długoszu.

  „Dzień Chleba” w świetlicy szkolnej pod hasłem „Trzeba być dobrym 
jak chleb”. Akcja charytatywna szkolnego Caritas i Wolontariatu. 
Opiekunowie: p. Violetta Gołdobin, p. Małgorzata Ryszewska.

  Sztafety z pucharami – Sztafetowe Biegi Przełajowe o Mistrzostwo 
Włocławka przy Zespole Szkół nr 8. Uczestnicy: drużyna dziewcząt: 
Graczyk Julia IIc, Mikołajczyk Zuzanna Ic, Jurczykowska Julita Ic, 
Bernyś Marta IIb, Kazimierska Daria IIb, Wojciechowska Patrycja IIb, 
Smoliska Karolina IIa, Kazimierska Klaudia Ib, Paszyńska Alicja IId, 
Grzesikowska Aleksandra IId; drużyna chłopców: Szymon Jazel IIb, 
Sebastian Augustyniak IIb, Adam Jankowski IIb, Adam Stolarski IIc, 
Adrian Wasielewski IIc, Kacper Macieja IIc, Sebastian Szymański IIIc, 
Przemysław Suski IIIc, Konrad Rupczak IIIb, Mateusz Witka-Jeżew-
ski IIIb. Wyniki: I miejsce i puchar dla szkoły, awans do mistrzostw 
województwa kujawsko-pomorskiego – drużyna dziewcząt; zajmując 
II miejsce i puchar dla szkoły – drużyna chłopców.Opiekun: p. Józef 
Nowak.

17.  Robotyka w podstawówce Długosza – pierwsze zajęcia. Prowadzący: 
p. Grzegorz Troszyński.

  „Słoneczni chłopcy” w Teatrze 6. piętro w Warszawie – wycieczka 
dyrekcji, nauczycieli i pracowników administracji ZSK.

18.  Obchody 30. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
w Sanktuarium Męczeństwa Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki 
we Włocławku. Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem bp. 
Wiesława Meringa. Uczestnicy: delegacja uczniów i nauczycieli ZSK.

19.  Akcja Caritas szkolnej w Tygodniu Misyjnym obchodzonym w tym 
roku pod hasłem: „Z Ewangelią do narodów” – zbiórka charytatywna 
z przeznaczeniem na Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce. Opiekun: 
p. Violetta Gołdobin.

20.  Wybory do Samorządu Szkolnego w Szkole Podstawowej. Komitet 
wyborczy: przewodnicząca – Katarzyna Darowska kl. 5, wiceprze-
wodniczący – Jakub Grzębski kl. 5, członkowie: Tomasz Darowski 
kl. 4, Aleksandra Rybacka kl. 1a, Zosia Pietraszkiewicz kl. 1b, Oskar 
Tadajewski kl. 2. Wyniki: Gabriela Borkiewicz kl. 5– przewodnicząca, 
Karol Nencka kl. 5 – wiceprzewodniczący, Julia Gęsicka – skarbnik, 

Julia Czajka kl. 5 – sekretarz. Koordynator: p. Bożena Sobierajska 
– opiekun SU.

21.  Wojewódzki Konkurs Recytatorski „O księdzu Jerzym wierszem...” 
pod honorowym patronatem Biskupa Włocławskiego Jego Ekscelencji 
ks. Wiesława Meringa, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego Pana Piotra Całbeckiego i Prezydenta Miasta Włocławek Pana 
Andrzeja Pałuckiego w celu upamiętnienia 30. rocznicy męczeńskiej 
śmierci księdza Jerzego Popiełuszki oraz włączenie się w obchody 
Roku Ludzi Wolności. Wyniki: III miejsce – Konrad Weber IIIa, wy-
różnienie – Piotr Mroczkowski IIIe gimnazjum. Opiekun: p. Milena 
Lewandowska, p. Lidia Wiśniewska.

  Licealiści w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku – przedstawienie 
„My dzieci z dworca Zoo” artystów z Teatru Profilaktycznego „Alert” 
oraz „Tango” artystów z Narodowego Teatru Edukacji. Uczestnicy: 
klasa IIB LO, uczniowie klas maturalnych. Opiekunowie: p. Angelika 
Szumińska, p. Aleksandra Madajczyk, p. Anna Dominik.

20–22.  Dwa dni w grodzie nad Wartą – odkrywanie śladów historii i uroki 
natury w Poznaniu. Uczestnicy: klasa IIa gim. Opiekun: p. Urszula 
Brykalska. 

22.  Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszy różaniec. Wyniki: I miej-
sce – Klaudia Fydryszewska kl. 2, II miejsce – Amelia Śmiłowicz 
kl. 1a, III miejsce – Aleksandra Kurzępa kl. 1b; wyróżnienia: Justyna 
Potyra Ic gim. Martyna Lewandowska kl. 2. Opiekunowie: s. Maria 
Kowalik, ks. Krzysztof Włodarczyk.

23.  „Nie daj się wypalić – stop dopalaczom” – zajęcia profilaktyczne. 
Uczestnicy: młodzież klas gimnazjalnych – IIa, IId, IIId. Prowadzący: 
p. Agnieszka Rybska, p. Norbert Struciński. Koordynator: p. Bożena 
Sobierajska.

  Klasa 4 SP Długosza w Muzeum Diecezjalnym. Opiekun: p. Andrzej 
Gołębieski.

24.  Finały Wojewódzkie Gimnazjady w Sztafetowych Biegach Przełajo-
wych dziewcząt i chłopców w Bydgoszczy. Uczestnicy: reprezentacja 
dziewcząt: Graczyk Julia IIc, Mikołajczyk Zuzanna Ic, Jurczykowska 
Julita Ic, Jurczykowska Olga Id, Kazimierska Daria IIb, Wojciechow-
ska Patrycja IIb, Morawska Weronika Ia, Kazimierska Klaudia Ib, 
Paszyńska Alicja IId, Zaroślińska Patrycja IIb, Zasada Zuzanna Id; 
reprezentacja chłopców: Szymon Jazel IIb, Sebastian Augustyniak 
IIb, Adam Jankowski IIb, Filip Kucharski Ib, Adrian Wasielewski IIc, 
Kacper Macieja IIc, Sebastian Szymański IIIc, Przemysław Suski IIIc, 
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Kamil Radzikowski IIIa, Adam Zuzo IIIe, Jakub Szymański IIIa. Wyni-
ki: dziewczęta – XIII miejsce, chłopcy – XXI miejsce na 24 startujące 
zespoły. Opiekunowie: p. Krzysztof Łodygowski, p. Józef Nowak.

  I miejsce dla Aleksandra Kwiatkowskiego z kl.1b w V Międzyszkol-
nym Konkursie Piosenki „Mikrofon dla Malucha” organizowanym 
przez CK Browar B we Włocławku. Opiekun: p. Klaudia Majewska-
-Rybacka.

  Najmłodsi długoszacy z wizytą w Multikinie – projekcja filmu „Pi-
nokio”. Uczestnicy: uczniowie klasy 1b SP. Opiekunowie: p. Bożena 
Sobierajska, p. Klaudia Majewska-Rybacka.

25.  Pierwsze spotkanie VIII edycji Ligi Starożytniczej w Toruniu. Opieku-
nowie: p. Jolanta Skoracka, p. Kamila Kurdubska, p. Rafał Kurzępa, 
p. Konrad Trokowski.

26.  Sukces Dominiki Smolińskiej w Ogólnopolskim Turnieju Tańca No-
woczesnego w Bydgoszczy. Wyniki: IV miejsce w kategorii solo jazz; 
VIII miejsce w kategorii solo disco – Dominika Smolińska 1b SP.

27.  Uczestnicy projektu wyjeżdżają na wycieczkę do Torunia – koncert 
„Poważni niepoważni”. Opiekunowie: p. Lidia Wiśniewska, p. An-
gelika Szumińska, p. Anna Dominik, p. Gabriela Goszcz, p. Bożena 
Sobierajska, p. Milena Lewandowska, p. Jolanta Nowak, p. Anna 
Waśkiewicz, p. Agnieszka Szabłowska, ks. Łukasz Sztylka, p. Aneta 
Jabłońska, p. Joanna Karwowska.

  Dzień Pluszowego Misia w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. ks. J. Długosza – konkurs na najbardziej wyjątkową maskotkę. 
Wyniki: klasa 1a – Amelia Skibińska; kl. 1b – Oskar Stolcman; 
kl. 2 – Tymoteusz Morawski; kl. 4 – Oliwier Rutecki; kl. 5 – Maria 
Grzędzicka. Opiekun SU: p. Bożena Sobierajska.

28.  Wystawa krystalizacji w sali chemicznej. Opiekun: p. Konrad Tro-
kowski.

  Zbiórka na schronisko dla zwierząt. Opiekun: p. Małgorzata Ryszew-
ska.

  Spotkanie z p. Jadwigą Sarnowską – malarką fajansu włocławskiego. 
Uczestnicy: klasa Ic. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

  Uczniowie z klasy Ic gimnazjum z wizytą w Domu Pomocy Spo-
łecznej w związku z obchodzonym Międzynarodowym Dniem Osób 
Starszych. Inscenizacja przedstawienia pod tytułem: „Lekcja religii”. 
Opiekun: p. Małgorzata Ryszewska.

29.  Obchody „Holy Wins – Święty Zwycięża” w ZSK im. ks. Jana Dłu-
gosza we Włocławku. Przebieg: dzień bez mundurka dla uczniów 

przebranych za „świętą” lub „świętego”; organizacja „Balu Wszystkich 
Świętych” w internacie; konkurs na najładniejszy strój; inscenizacja pt. 
„Święty Jan Paweł II – radosne oblicze świętości” przygotowana przez 
wychowanków internatu, program artystyczny w Szkole Podstawowej 
im. ks. J. Długosza we Włocławku; konkursy na temat świętych i świę-
tości w świetlicy szkolnej. Opiekunowie: p. Agnieszka Lasota-Staszak, 
p. Małgorzata Ryszewska, p. Violetta Gołdobin.

  Marzycielska Poczta – wysyłanie listów i kartek do chorych dzie-
ci. Uczestnicy: gimnazjaliści i licealiści, ale i także nasi najmłodsi 
uczniowie ze szkoły podstawowej. Opiekun: p. Violetta Gołdobin.

30.  Wyjście szkolnej Caritas na włocławski Cmentarz Komunalny –uczcze-
nie pamięci i uporządkowanie grobów osób związanych z Długoszem. 
Opiekun: p. Violetta Gołdobin.

  Spotkanie z p. Grzegorzem Śliwińskim z Fundacji „Zielony Liść”. 
Uczestnicy: uczniowie kl. 5 Szkoły Podstawowej im. ks. J. Długosza. 
Organizator: p. Bożena Sobierajska.

  Październikowe poranki w świetlicy szkolnej szkoły podstawowej. 
Przebieg: tworzenie jesiennych dekoracji w świetlicy; październik 
– „Miesiąc dobroci dla zwierząt” – wykonywanie prac plastycznych; 
przygotowanie kartek dla seniorów w ramach obchodów Międzyna-
rodowego Dnia Osób Starszych; charytatywna zbiórka plastikowych 
nakrętek; samodzielne wykonywanie różańców. Opiekunowie: p. Mał-
gorzata Ryszewska, p. Violetta Gołdobin.

31.  Uczciliśmy Wszystkich Świętych. Przebieg: uczestnictwo w uroczystej 
Mszy Świętej odpustowej w parafii Wszystkich Świętych przy placu 
Wolności we Włocławku sprawowanej przez JE ks. Biskupa Wiesława 
Alojzego Meringa; procesja z relikwiami Świętych i Błogosławionych; 
odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych.

Listopad
02.  Pamiętamy – odwiedziny grobu Henryka Poraj-Sokołowskiego, arty-

sty malarza, nauczyciela w przedwojennym Długoszu. Uczestnicy: 
uczniowie klasy IIIc gimnazjum. Opiekun: p. Rafał Kurzępa.

  Dzień Zaduszny w kaplicy Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana 
Długosza we Włocławku. Uczestnicy: wychowankowie internatu. 
Opiekun: p. Agnieszka Lasota-Staszak.

  Wyniki konkursu „Październik miesiącem dobroci dla zwierząt” 
zorganizowanego w świetlicy szkolnej. Wyniki: I miejsce w katego-
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rii plakat – Wiktoria Grzelakowska Ic, I miejsce w kategorii wiersz 
– Sara Jabłońska Ic gimnazjum. Opiekun: p. Violetta Gołdobin, 
p. Małgorzata Ryszewska.

03.  Promocja zdrowego odżywiania – akcja profilaktyczna szkolnego 
wolontariatu Długosza. Opiekun: p. Małgorzata Ryszewska.

04.  Kocham Cię, Polsko! – inscenizacja z okazji Dnia Niepodległości 
w szkole podstawowej. Prowadzący: członkowie kółka historycznego 
SP – uczniowie klasy 5. Opiekun: p. Jolanta Nowak.

05.  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych – podsumowanie 
konkursu czytelniczego. Wyniki: I miejsce – Natalia Kowalska Id, 
II miejsce – Aleksandra Lewandowska Ia, III miejsce – Sara Jabłoń-
ska Ic, IV miejsce – Monika Tymburska IIIe gimnazjum. Opiekun: 
p. Sławomira Lewandowska.

  Wieczór w operze – „Carmen” w Teatrze Wielkim w Łodzi. Opieku-
nowie: p. Andrzej Przybylski, p. Angelika Szumińska.

  XXXVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – etap szkolny. Uczestni-
cy: Dominika Nowicka IIA, Michał Sieradzki IIA LO. Koordynator: 
p. Joanna Karwowska.

  XXXIII Olimpiada z Języka Łacińskiego – etap szkolny. Wyniki: 
awans do etapu okręgowego: Klaudia Jankowska IIB, Agnieszka 
Malczewska IIB, Marta Szczerkowska IIA, Oliwia Wysocka IIC LO. 
Opiekun: p. Jolanta Skoracka.

06.  Święto Odzyskania Niepodległości – montaż słowno-muzyczny. 
Prowadzący: uczniowie klasy IId gimnazjum, młodzież z pierwszych 
klas LO. Opiekun: p. Anna Baranowska.

  Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu w ramach obchodów Święta 
Niepodległości. Wyniki: kategoria literacka: I miejsce – Patrycja 
Basiejko IC LO, II miejsce – Jolanta Jóźwicka klasa IIC LO, III miej-
sce – Aleksandra Lewandowska klasa Ia gimnazjum; kategoria 
plastyczna: I miejsce – Gabriela Spychalska IC LO, II miejsce – Wik-
toria Nowowiejska IIC LO; III miejsce – Aleksandra Sobczak IIb 
gimnazjum, III miejsce – Izabela Eska klasa IA LO. Organizatorzy: 
p. Anna Baranowska, p. Aleksandra Rusin.

05–06.  W młodych przyszłość – Mistrzostwa Włocławka w Unihokeju 
dziewcząt i chłopców gimnazjum na sali OSIR. Uczestnicy: druży-
na dziewcząt: Julia Brzezińska Ia; Weronika Morawska Ia; Emilia 
Kamińska Ib, Agata Rojewska Ib, Aleksandra Pikulska Ib, Julia 
Celmer Ib, Zuzanna Zasada Id, Klara Bienias Ie, Angelika Sztuczka 
Ie, Wiktoria Michałek Ic, Aleksandra Łącka Ib; drużyna chłopców: 

Sebastian Szymański IIIc, Damian Zdzienicki IIIc, Filip Zarzecki IIa; 
Miłosz Janiak Ie, Łukasz Jarębski Ie, Krzysztof Szczepański Ie, Hu-
bert Jóźkiewicz Ie, Mateusz Kliński Ie, Wiktor Podgórski Ie, Dominik 
Michalak Ie, Adam Konieczny Ie, Jakub Białecki Ie. Wyniki: drużyna 
dziewcząt – III miejsce w grupie, drużyna chłopców – IV miejsce 
w grupie. Trener: p. Krzysztof Łodygowski.

07.  Msza Święta w 75. rocznicę aresztowania przez hitlerowców bp. Ko-
zala, kapłanów, nauczycieli i wychowawców pod przewodnictwem 
JE ks. bp. Wiesława Meringa. Uczestnicy: reprezentacja Duszpa-
sterstwa Nauczycieli Diecezji Włocławskiej: p. Aneta Pawłowska, 
p. Andrzej Gołębieski; reprezentacja Zespołu Szkół Katolickich: 
poczet sztandarowy z opiekunem p. Rafałem Kurzępą.

  „(Crash)test odpowiedzialności kierowcy” - zajęcia profilaktyczne 
dla licealistów przeprowadzone przez specjalistę z Ośrodka Profi-
laktyki „Nowa Perspektywa” z Krakowa. Uczestnicy: klasy IIB i IIIA 
LO. Koordynator: p. Aleksandra Madajczyk.

  Ogólnopolski Konkurs „Prawa Dziecka Oczami Dziecka”. Uczestnicy: 
uczniowie szkoły podstawowej: Kaja Wiśniewska kl. 2, Julia Czajka 
kl. 5, Maja Ostrowska kl. 4, Wiktoria Dominiak kl. 4, Klaudia Witrylak 
kl. 4, Anna Wujec kl. 4, Rafał Wierszyło kl. 5, Marysia Fryżewska 
kl. 2; siedemdziesięciu uczniów gimnazjum. Opiekun: p. Bożena 
Sobierajska.

  Zajęcia profilaktyczne dotyczące stresu i uzależnień przeprowa-
dzone przez p. Grażynę Cudną – pedagoga pracującego w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku. Uczestnicy: klasy IIIC 
LO i IA LO. Organizator: p. Aleksandra Madajczyk.

06–08.  Dyrekcja i nauczyciele Długosza uczestnikami XXV Forum Szkół 
Katolickich na Jasnej Górze pod hasłem słów św. Jana Pawła II 
„Człowiek jest sobą przez prawdę i staje się bardziej sobą przez coraz 
pełniejsze poznanie Prawdy”. Przebieg: prelekcje i nabożeństwa dla 
dyrektorów szkół katolickich z całego kraju; spotkania, prelekcje 
i wykłady dla nauczycieli związanych ze szkolnictwem katolickim. 
Uczestnicy: ks. dyrektor Jacek Kędzierski; nauczyciele i pedagodzy: 
p. Ilona Jabłońska, p. Joanna Filińska, p. Bożena Sobierajska, p. Jo-
lanta Nowak, p. Lidia Wiśniewska, p. Dariusz Goldewicz.

11.  Grand Prix Włocławka w Szachach 2014 – ostatni turniej szachowy 
w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności we Włocławku. Uczest-
nicy: Dominik Mistera IA, Aleksandra Kosiewicz IIIa, Zofia Rogalska 
IIIb, Oskar Kropielnicki IIa, Maciej Modrzejewski, kl. 5. Wyniki: 
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w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: Dominik Mistera – II miejsce; 
w kategorii szkół gimnazjalnych: Oskar Kropielnicki – I miejsce, Zofia 
Rogalska – II miejsce, Aleksandra Kosiewicz – III miejsce; w kategorii 
szkół podstawowych: Maciej Modrzejewski – III miejsce. Opiekun: 
p. Andrzej Gołębieski.

  Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości we Włocław-
ku – uroczystości przed pomnikiem Żołnierza Polskiego oraz Msza 
Święta w intencji Ojczyzny w katedrze włocławskiej. Uczestnicy: 
poczet sztandarowy ZSK. Opiekun: p. Rafał Kurzępa.

12.  Dzień Jabłka i Marchewki w szkole podstawowej. Przebieg: poga-
danki o zasadach zdrowego stylu życia, oglądanie film na temat 
prawidłowej diety, drugie śniadanie – warzywa i owoce. Opiekun: 
p. Ewa Bieniek.

13.  Mistrzostwa Włocławka w Pływaniu Szkół Gimnazjalnych i Ponad-
gimnazjalnych. Wyniki: gimnazjum: Weronika Siatecka IIc – I miejsce 
50 m st. motylkowym i I miejsce – 50 m st. dowolnym; Julita Jur-
czykowska Ic – III miejsce 50 m st. grzbietowym, Olga Jurczykowska 
Id – II miejsce 50m st. zmiennym, sztafeta w składzie: Weronika 
Siatecka, Julita Jurczykowska, Edyta Prajwos IIa, Aleksandra Łucz-
kiewicz IIIa – I miejsce; liceum: Dominika Nowicka IIA – II miejsce 
50 m st. zmiennym, sztafeta w składzie: Dominika Nowicka, Anna 
Patyk IIC, Joanna Dorsz IIA, Julia Siatecka IIc – IV miejsce. Opiekun: 
p. Arkadiusz Różański.

  IX edycja Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr” dla 
gimnazjalistów. Opiekun: p. Jadwiga Piasecka.

14.  Zmagania strzeleckie z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 
Turniej Strzelecki o Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego. Uczestnicy: drużyna dziewcząt: Maria 
Gazda IIIB, Roberta Lewandowska IIIA, Dominika Nowicka IIA, dru-
żyna chłopców: Adam Wojtulski IIIC, Szymon Rybczyński IIIB, Wiktor 
Drabczak IA. Wyniki: licealistki – III miejsce, licealiści – IV miejsce. 
Trener: p. Krzysztof Łodygowski.

14–15.  Jesienna Sesja dla Zapracowanych Kobiet w domu rekolekcyjnym 
Sióstr Wspólnej Pracy przy ul. Orlej we Włocławku pt. „Praca – cię-
żar czy błogosławieństwo”. Uczestnicy: p. Angelika Szumińska, Ewa 
Bieniek, Magdalena Bilska-Ciećwierz.

16.  Złoto i brąz dla Dominiki w IX Ogólnopolskim Turnieju Tańca No-
woczesnego w Bydgoszczy. Wyniki: Dominika Smolińska kl. 1b SP 
– I miejsce w kategorii jazz dance, III miejsce w kategorii disco dance.

17.  „Słodka” akcja charytatywna szkolnej Caritas w ramach projektu 
„Warto być bohaterem”. Opiekun: p. Violetta Gołdobin.

  „Trzymaj Formę” – Ogólnopolska Kampania Profilaktyczna – wykona-
nie okolicznościowej prezentacji w gazetce szkolnej przez członków 
SU szkoły podstawowej. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

18.  „Brzechwa dzieciom” – najmłodsi długoszacy w teatrze. Uczestnicy: 
klasy 1a i 1b SP. Opiekunowie: p. Kamila Kurdubska, p. Klaudia 
Majewska-Rybacka.

  Lekcja w kinie z Bellą i Sebastianem – przyjaźń to wielka przygoda. 
Uczestnicy: uczniowie klasy 5 SP. Opiekunowie: p. Wioletta Piasecka, 
p. Joanna Filińska.

19.  Spektakl,,Brzechwa dzieciom” w Teatrze Impresaryjnym we Wło-
cławku. Zwiedzanie kulis pracy teatru. Uczestnicy: uczniowie klasy 
2 SP. Opiekun: p. Ilona Jabłońska.

20.  Dzień walki z paleniem tytoniu – akcja profilaktyczna z okazji 
Światowego Dnia Rzucania Palenia. Przebieg: tworzenie plakatów 
o tematyce antynikotynowej, oglądanie prezentacji multimedialnych 
dotyczących szkodliwości palenia tytoniu, happening: „Witaminy 
zamiast nikotyny”, ankieta dotycząca nałogu palenia papierosów 
wśród uczniów liceum, konkurs na najciekawszy komiks antynikoty-
nowy. Opiekunowie: p. Małgorzata Ryszewska, p. Violetta Gołdobin, 
p. Bożena Sobierajska, p. Joanna Sicińska.

21.  Dzień Życzliwości i Pozdrowień w świetlicy szkolnej. Opiekun: 
p. Małgorzata Ryszewska.

  Na wystawie fotografii „Wypędzeni 1939...” w Centrum Kultury 
Browar B. Uczestnicy: uczniowie kl. IIIB, grupa uczniów kl. IIB LO. 
Opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz.

22.  Spotkanie z ks. Pawłem Pokorą – ojcem duchownym włocławskiego 
seminarium i egzorcystą. Uczestnicy: uczniowie liceum ZSK. Koor-
dynator: ks. Andrzej Tomalak.

  Drugie spotkanie VIII edycji Ligi Starożytniczej. Opiekunowie: 
p. Jolanta Skoracka, p. Agnieszka Szabłowska, p. Małgorzata To-
maszewska, p. Rafał Kurzępa.

  RYBA – VII Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej w Ślesinie. 
Uczestnicy: zespół muzyczno-wokalny w składzie: Anna Pasik Ic 
gimnazjum, Michał Pasik IIIB LO i Roksana Królikowska Id gimna-
zjum. Opiekunowie: p. Stanisław Karwat, ks. Łukasz Sztylka.

  Haiku Adama Piaseckiego nagrodzone w X Ogólnopolskim Konkursie 
Poetyckim „Nowe inspiracje” organizowanym przez Bałucki Ośrodek 
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Kultury w Łodzi. Wyniki: dyplom laureata II miejsca w kategorii 
haiku w grupie wiekowej 13–15 lat – Adam Piasecki IIe. Opiekun: 
p. Lidia Wiśniewska.

23.  Listopad miesiącem wspomnień – program słowno-muzyczny upa-
miętniający postać św. Jana Pawła II w szkole podstawowej. Prowa-
dzący: uczniowie klasy 2 SP. Opiekun: p. Ilona Jabłońska.

24.  Mistrzostwa Włocławka w Piłce Siatkowej. Uczestnicy: Patrycja Woj-
ciechowska kl. IIb, Daria Kazimierska IIb, Nicola Frydryszewska IIb, 
Julia Graczyk IIc, Marta Bernyś IIb, Katarzyna Jankowska IIc, Wiktoria 
Grzelakowska Ic. Opiekunowie: p. Andrzej Gołębieski, p. Arkadiusz 
Różański.

  To trzeba przyznać – warto być bohaterem! Akcja Caritas „Warto być 
bohaterem”. Przebieg: zbiórki pieniężne na leczenie i rehabilitację 
chorych dzieci, akcja charytatywna „Ciasto cegiełką na zbiórkę”, 
pogadanka z wykorzystaniem tekstu „Walka o życie, starcie drugie”. 
Opiekun: p. Violetta Gołdobin.

25.  Etap szkolny Olimpiady Solidarności: Dwie dekady historii. Wyniki: 
awans do eliminacji wojewódzkich: Błażej Lota i Mariusz Rapsiewicz 
kl. IIB LO. Opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz.

27.  Dyskoteka andrzejkowa ze wspomnieniem o św. Andrzeju i św. Ka-
tarzynie zorganizowana przez Samorząd Uczniowski szkoły podsta-
wowej. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

  Spełniając marzenia dzieci... – zbiórka pluszowych zabawek „Po-
dziel się misiem” zorganizowana przez szkolną Caritas. Opiekun: 
p. Violetta Gołdobin.

28.  Wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów – otrzymała Barbara 
Gołębiewska z kl. IIIB LO.

  Ogólnopolski Konkurs EDI EDU z zakresu Biblii i Przypowieści 
Biblijnych. Uczestnicy: 63 uczniów naszej szkoły; 55 z nich roz-
wiązywało zadania z poziomu gimnazjum, 8 z poziomu klas IV–VI 
szkoły podstawowej. Wyniki: w kategorii wiekowej gimnazjum: 
Rafał Maciejewski IIIa – V miejsce, Damian Goleniewski IIIa, 
Tymoteusz Uzarczyk IIIa – VI miejsce, Przemysław Lewandowski 
IIIa, Piotr Mroczkowski IIIe – VIII miejsce; w kategorii wiekowej 
klas IV–VI: Rafał Wierszyło kl. 5, Feliks Suski kl. 5 – XIII miejsce, 
Karol Nencka kl. 5 – XV miejsce. Opiekunowie: s. Maria Kowalik, 
ks. Łukasz Sztylka.

  Bajkowa Poczta Polska – wycieczka klasy 1b SP do placówki Poczty 
Polskiej. Opiekun: p. Klaudia Majewska-Rybacka.

  Strzeleckie pierwsze koty za płoty – zajęcia ze strzelectwa sportowego 
na strzelnicy międzyszkolnej. Uczestnicy: uczniowie klasy IIC LO. 
Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

  LVI Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – eliminacje 
szkolne. Uczestnicy: sześć uczennic z klas IIB i IIIB LO. Wyniki: Natalia 
Dąbrowska IIIB zakwalifikowana do etapu okręgowego olimpiady. 
Opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz.

29.  Poświęcenie wieńców adwentowych w bazylice katedralnej we 
Włocławku – nieszpory pod przewodnictwem ks. bp. Stanisława 
Gębickiego. Uczestnicy: poczet sztandarowy, dyrekcja, nauczyciele 
i pracownicy ZSK, m.in.: p. Sławomira Lewandowska, p. Katarzyna 
Zarzecka, p. Urszula Brykalska, p. Jolanta Nowak, p. Anna Waś-
kiewicz, p. Angelika Szumińska, p. Krzysztof Krychowiak, p. Lidia 
Wiśniewska, p. Joanna Karwowska, p. Violetta Gołdobin, p. Jolanta 
Gawrysiak.

30.  Spotkanie dzieci ze szkoły podstawowej z Rzecznikiem Straży 
Miejskiej we Włocławku p. Norbertem Strucińskim nt. „Gdy będę 
sam w domu, nie będę otwierał nikomu”. Organizator: p. Bożena 
Sobierajska.

  Spotkania warsztatowe dla klas trzecich gimnazjum z zakresu do-
radztwa zawodowego. Prowadzące: p. Izabela Pałucka, p. Marta 
Napierała z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku. 
Uczestnicy: uczniowie klas III gimnazjum. Koordynator: p. Bożena 
Sobierajska.

GRUDZIEŃ
01.  Długosz w finale... Mistrzostwa Włocławka w Piłce Siatkowej Dziew-

cząt rozgrywanych w Gimnazjum nr 2 we Włocławku. Uczestniczki: 
reprezentacja Długosza: Wiktoria Grzelakowska Ic, Julia Graczyk 
IIc, Katarzyna Jankowska IIc, Marta Bernyś IIb, Nicola Fydryszew-
ska IIb, Daria Kazimierska IIb, Patrycja Wojciechowska IIb, Bogna 
Nowowiejska IIIe. Opiekun: p. Andrzej Gołębieski.

02.  Z wizytą w schronisku dla zwierząt. Uczestnicy: wolontariusze ZSK, 
dzieci ze szkoły podstawowej. Opiekunowie: p. Małgorzata Ryszew-
ska, p. Joanna Filińska.

  Etap rejonowy Przedmiotowego Konkursu z Języka Niemieckiego 
organizowanego przez Kuratorium Oświaty w gmachu ZSK. Uczest-
nicy: udział 38 uczniów z Włocławka i okolic, wśród nich pięć 
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uczennic Długosza: Weronika Siatecka IIc, Natalia Mierzwicka IIa, 
Magda Kijewska IIa, Ewa Krajenta IIIa, Aleksandra Zielińska IIIc. 
Organizatorzy: p. Anna Waśkiewicz, p. Andrzej Przybylski.

  „A ty za co oddałbyś życie?” – projekcja we włocławskim Multikinie 
filmu pt. „Karolina” o życiu bł. Karoliny Kózkówny w ramach lekcji 
wychowania do życia w rodzinie. Uczestnicy: uczniowie klas trzecich 
gimnazjum. Organizator: p. Katarzyna Zarzecka.

  W Długoszu smacznie i zdrowo... – akcja rozprowadzania jabłek dla 
uczniów zorganizowana przez Caritas Diecezji Włocławskiej.

03.  XLI Olimpiada Historyczna – pierwszy etap eliminacji. Wyniki: awans 
do etapu okręgowego: Barbara Gołębiewska IIIB, Mateusz Kaszyński 
IIIB, Adam Stanny IIIB. Opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz.

04.  Czy Święty Mikołaj istnieje? – 6 grudnia – Dzień Św. Mikołaja w ZSK. 
Mikołajki w szkole podstawowej – upominki dla dzieci i wizyta 
św. Mikołaja w gmachu szkoły. Organizator: Samorząd Uczniowski 
Długosza. Opiekun: p. Piotr Chodoła.

  Adwent w Długoszu. Msze Święte roratnie w kaplicy szkolnej w po-
niedziałki i czwartki. Opiekun: ks. Andrzej Tomalak.

  Bezpieczeństwo publiczne nie jest im obce – uczniowie ZSK w I etapie 
V Kujawsko – Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pt. 
„Bezpieczny i przyjazny region” w LMK we Włocławku. Uczestnicy: 
Kinga Pałczyńska IIB, Błażej Lota IIB, Agnieszka Wójtowicz IIB, 
Aleksandra Niedzielska IIB, Maria Szatkowska IA, Patrycja Basiejko 
IC, Alicja Zalewska IC, Karolina Kacprzyk IC. Opiekun: p. Krzysztof 
Łodygowski.

05.  Zorganizowanie spotkania z Mikołajem dla przedszkola „Kujawska 
Przystań” przez wolontariuszy ZSK. Opiekun akcji: p. Violetta Goł-
dobin.

  IX edycja Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr” dla 
uczniów liceum. Opiekun: p. Jadwiga Piasecka.

08.  Mecz siatkówki – nauczyciele vs. uczniowie. Uczestnicy: skład drużyny 
nauczycieli: p. Agnieszka Szabłowska, p. Małgorzata Bajraszewska, 
ks. Łukasz Sztylka, p. Krzysztof Krychowiak, p. Józef Nowak, p. Ar-
kadiusz Różański, p. Krzystof Łodygowski, p. Piotr Chodoła; skład 
drużyny uczniów: Paweł Grzybek IIA, Krzysztof Śpiewak IIA, Maciej 
Kozicki, Jakub Nowakowski IIB, Piotr Wujec IA, Michał Wiliński IA, 
Jacek Czerwiński IA, Bartek Drzewiecki IA LO. Wyniki: uczniowie 
liceum wygrali z nauczycielami 3:1. Organizator: Samorząd Uczniow-
ski ZSK.

  Spektakl,,Dziadek do Orzechów” wykonaniu Teatru Skene. Uczestni-
cy: najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza.
Opiekunowie: p. Joanna Filińska, p. Kamila Kurdubska, p. Klaudia 
Majewska-Rybacka.

09.  Setny dzień nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana 
Długosza we Włocławku – Dzień Matematyki. Przebieg: dzień 
bez mundurka dla uczniów w stroju zawierającym element liczby 
sto, szacowanie ilości balonów wypełniających świetlicę szkolną, 
rozwiązywanie łamigłówek przez klasy 1a, 1b i 2 pod opieką 
wychowawców, konkurs na najlepszego rachmistrza w przedziale 
1–3, portret Matematyki Królowej Nauk z figur geometrycznych 
(klasy: 1a, 1b, 2), wyłonienie Mistrza Matematyki (1 z 10) z klas 
4–5, tworzenie makiet szkoły z wykałaczek i plasteliny, wspólna 
gra w bingo w sali gimnastycznej; wybór Mistrza Matematyki, 
Mistrza Szacowania, Mistrza Bingo i Mistrza Kakuro. Koordynator: 
p. Katarzyna Zarzecka.

09–11.  Próbny egzamin gimnazjalny – części: humanistyczna, matema-
tyczno-przyrodnicza oraz językowa. Uczestnicy: uczniowie klas III 
gimnazjum ZSK.

10.  „Nie odlatuj z narkotykami” – podsumowanie konkursu plastycznego 
w siedzibie PCK we Włocławku. Wyniki: I miejsce – Filip Józwiak 
Ie, III miejsce – Aleksandra Lewandowska Ia gimnazjum. Opiekun: 
p. Bożena Sobierajska.

  Podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
w Starej Remizie we Włocławku – laureaci ogólnopolscy. Wyniki: 
tytuł ogólnopolskiego laureata otrzymali: Adam Krzaczkowski IIId, 
Paula Krużyńska IIIb, Bartosz Wojtasiak IIe, Emilia Łukaszczyk IId 
gimnazjum. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

11.  II Wojewódzki Konkurs Plastyczny: Kujawsko-Pomorska Szopka Bo-
żonarodzeniowa – podsumowanie konkursu w Toruniu. Uczestnicy: 
uczniowie szkoły podstawowej: Anna Wujec kl. 4, Wiktoria Domi-
niak kl. 4, Jakub Grzębski kl. 5, Rafał Wierszyło kl. 5, uczniowie 
gimnazjum: Natalia Kowalska Id, Kacper Antosik Id, Sara Jabłoń-
ska Ic, Justyna Potyra Ic, Filip Józwiak Ie, Krzysztof Tatar Ib,Olga 
Krużyńska Ia, Adrian Sosnowski Id, Karolina Lamparska Id, Jakub 
Kazimierczak Ib, Filip Kucharski Ib, Justyna Krużyńska Ic, Mateusz 
Pokora Ib, Mateusz Maciejewski Ib, Jakub Oleradzki Ib. Wyniki: 
wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych – Rafał Wierszyło 
kl. 5, wyróżnienie w kategorii gimnazjum – Karolina Lamparska Id.
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  Już wiemy, gdzie mieszkasz, Święty Mikołaju... – wycieczka naj-
młodszych długoszaków do Krainy Świętego Mikołaja. Opiekunowie: 
p. Magdalena Budnicka, p. Kamila Kurdubska, p. Ilona Jabłońska, 
p. Klaudia Majewska-Rybacka, p. Jolanta Skoracka.

  Maria Szatkowska z kl. IA zakwalifikowana do II etapu V Kujawsko-
-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pt.„Bezpieczny 
i przyjazny region”. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

12.  Udana inauguracja Mistrzostw Włocławka w Piłce Siatkowej Chłop-
ców szkół ponadgimnazjalnych – zwycięstwo Długosza z Zespołem 
Szkół Ekonomicznych i Zespołem Szkół Akademickich. Reprezentacja 
ZSK: Maciej Kozicki IIA, Jakub Nowakowski IIA, Paweł Grzybek IIA, 
Krzysztof Śpiewak IIA, Piotr Wujec IA, Michał Wiliński IA, Jacek 
Czerwiński IA, Patryk Wiliński IA. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

  Zajęcia profilaktyczne – „Emocje”. Uczestnicy: uczniowie klasy 5 SP. 
Prowadząca: p. Agnieszka Rybska. Koordynator: p. Bożena Sobie-
rajska.

  Nagroda dla Aleksandry Lewandowskiej w VI edycji Literackiego 
Konkursu „Jesienne depresje – impresje” zorganizowanego przez 
Gimnazjum nr 4 we Włocławku. Wyniki: Aleksandra Lewandowska Ia 
gimnazjum – I miejsce w kategorii poezja. Opiekun: p. Wioletta 
Piasecka.

  W stolicy z gimnazjalistami – wycieczka do Muzeum Powstania 
Warszawskiego i Pałacu Kultury i Nauki. Uczestnicy: uczniowie 
klas Ic i Id gimnazjum. Opiekunowie: p. Agata Nawrocka, p. Kamil 
Mankin, p. Anna Dominik, p. Jakub Kostrzewski.

13.  W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – gazetki upamiętnia-
jące przygotowane przez klasy IIA i IIC LO. Organizator: p. Anna 
Baranowska.

  „Nie ma Polski biednej i bogatej. Jest jedna Polska”. Finał „Szlachetnej 
Paczki 2014”. Koordynator: p. Bożena Sobierajska.

15.  Rozstrzygnięcie szkolnego Konkursu świątecznego dla uczniów szkoły 
podstawowej. Wyniki: kategoria kartki świąteczne: I miejsce – Maciej 
Śpiewak kl. 1b, II miejsce – Anna Szychowska kl. 2, III miejsce – Mi-
łosz Laskowski kl. 2; kategoria ozdoby świąteczne: I miejsce – Zofia 
Karpińska kl. 2, II miejsce – Katarzyna Darowska kl. 5, III miejsce – 
Amelia Śmiłowicz kl. 1a; wyróżnienia: Iga Kaczmarek kl. 1b, Tymoteusz 
Morawski kl. 2, Konrad Felińczak kl. 1a, Zuzanna Nowakowska kl. 1b, 
Klaudia Fydryszewska kl. 2, Klara Nowakowska kl. 2, Zofia Linowiecka 
kl. 2. Organizatorzy: p. Joanna Filińska, p. Klaudia Majewska-Rybacka.

16.  Jasełka w Szkole Podstawowej. Odpowiedzialni: p. Ilona Jabłońska, 
ks. Krzysztof Włodarczyk, p. Stanisław Karwat.

  Na wystawie w pt. „Konserwacja najstarszych archiwaliów diecezji 
włocławskiej” w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku. Uczestnicy: 
uczniowie klasy IIB LO. Opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz.

  IIc gimnazjum w kręgielni. Opiekun: p. Andrzej Przybylski.
  Adwentowe oczekiwanie w czwartkowe poranki. Konkurs na samo-

dzielnie zaśpiewaną pieśń adwentową i najliczniejszy udział w ro-
ratach przeprowadzony w SP. Wyniki: I miejsce – Maria Grzędzicka 
kl. 5, II miejsce – Anna Wujec kl. 4. Opiekun: s. Maria Kowalik.

17.  Świąteczna środa u Długosza. Przedstawienie jasełkowe przygoto-
wane przez klasę IB LO. Opiekunowie: p. Wioletta Piasecka, p. Aneta 
Jabłońska.

  Świąteczne akcje charytatywne wolontariatu, Caritas szkolnej i inter-
natu podczas grudniowej środy u Długosza. Rodzaj akcji: kiermasz 
charytatywny ciast świątecznych z przeznaczeniem na prezenty 
dla dzieci z włocławskich domów dziecka przeprowadzony przez 
wolontariat ZSK i internackie koło kulinarne; kiermasz ozdób bo-
żonarodzeniowych zorganizowany przez Caritas szkolną na rzecz 
Świetlicy bł. o. Honorata działającej przy parafii pw. Najświętszego 
Zbawiciela we Włocławku. Opiekunowie: p. Małgorzata Ryszewska, 
p. Milena Witkowska, p. Violetta Gołdobin

  Z życzeniami na zbliżające się święta Bożego Narodzenia u Księdza 
Biskupa. Uczestnicy: dzieci i młodzież ZSK wraz z Księdzem Dyrek-
torem, Paniami Wicedyrektor oraz Księżmi Prefektami.

18.  Zajęcia dodatkowe z układania kostki Rubika i innych gier logicznych 
w szkole podstawowej. Prowadzący: p. Kamila Kurdubska.

  Pierwszy próbnym sprawdzian z języka polskiego i matematyki w SP. 
Uczestnicy: uczniowie klasy 5 SP. Opiekun: p. Wioletta Piasecka.

  O historii zwyczajów bożonarodzeniowych – spotkanie z panią Krystyną 
Pawłowską – dyrektorem Muzeum Etnograficznego we Włocławku. 
Uczestnicy: uczniowie LO. Organizator: ks. Andrzej Tomalak.

  Spotkanie wigilijne Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników Zespołu 
Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. 

19.  „Jest taki dzień...” – spotkania wigilijne poszczególnych klas z wy-
chowawcami.

  I wcale nie brakowało kominka i śniegu za oknem... – świętowanie 
zbliżającego się Bożego Narodzenia wśród społeczności szkoły pod-
stawowej.
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  II Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową – podsu-
mowanie w siedzibie Centrum Kultury Browar B. Wyniki: wyróż-
nienie za szopkę bożonarodzeniową wykonaną przez Mateusza 
Drzewieckiego i Krystiana Augustyniaka Ic gimnazjum; w kategorii 
rodzina: wyróżnienia dla rodzin uczniów Publicznego Gimnazjum 
ZSK im. ks. J. Długosza: rodziny Państwa Alabrudzińskich – repre-
zentowanej przez p. Alabrudzińską z córką Katarzyną Ic, rodziny 
Państwa Sarnowskich – reprezentowanej przez Patrycję Sarnowską 
Ic, rodziny Państwa Krasińskich – reprezentowanej przez Mateusza 
Krasińskiego Ia. Koordynator: p. Bożena Sobierajska.

21.  ,,Bóg przychodzi we właściwym czasie...” – misterium bożonarodzenio-
we przygotowane przez wychowanków internatu ZSK im. ks. J. Dłu-
gosza we Włocławku. Opiekun: p. Agnieszka Lasota-Staszak.

STYCZEŃ
03.  I miejsce oraz nagroda Księdza Proboszcza dla Zespołu „Laudate” 

w czasie III Przeglądu Kolęd i Pastorałek w parafii św. Stanisława we 
Włocławku. Uczestnicy: uczniowie LO ZSK: Joanna Gawrońska IIIA 
(wokal), Eryk Redmerski IIIA (gitara elektryczna), Marcel Maniew-
ski – absolwent ZSK (pianino) tworzący zespół,,Laudate”. Opiekun: 
p. Agnieszka Lasota-Staszak.

06.  Orszak Trzech Króli – uroczysty przemarsz pod przewodnictwem 
JE bp. Wiesława Alojzego Meringa. Msza Święta koncelebrowana 
z homilią Pasterza Diecezji w Uroczystość Objawienia Pańskiego. 
Uczestnicy: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy, uczniowie ZSK z ro-
dzinami. Koordynatorzy: p. Andrzej Gołębieski, p. Rafał Kurzępa.

08.  Rozstrzygnięcie V edycji Konkursu na najciekawszą prezentację mul-
timedialną pod hasłem: „Lizbona – miasto o wielu obliczach” w Cen-
trum Języka Portugalskiego/Camões. Wyniki: I miejsce – Magdalena 
Kijewska IIa gimnazjum. Opiekun: p. Sławomira Lewandowska.

09.  Zawody okręgowe XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Wyż-
szej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Uczestnicy: Dominika Nowicka, 
Michał Sieradzki IIA LO. Opiekun: p. Joanna Karwowska.

10.  Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego – etap 
rejonowy w gmachu Długosza. Uczestnicy: 75 uczniów z powiatów: 
włocławskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego i radziejowskiego; 
uczniowie ZSK: Joanna Dykczyńska IIIc, Adrianna Głowacka IIId, 
Adrianna Lewandowska IIIa, Wojciech Dykczyński IIe, Patryk Ćwikliń-

ski IIIa i Adam Marczewski IIIa. Skład komisji: p. Agata Nawrocka, 
p. Lidia Władowska, p. Maciej Ziółkowski, p. Jakub Kostrzewski, 
p. Rafał Kurzępa. Wyniki: awans do etapu rejonowego otrzymali: 
Adrianna Głowacka IIId, Patryk Ćwikliński IIIa, Wojciech Dykczyński 
IIe. Opiekunowie uczniów: p. Jakub Kostrzewski, p. Rafał Kurzępa.

  Kolejne spotkanie Ligi Starożytniczej z udziałem długoszaków – wy-
kład prof. dr hab. Marii Kalinowskiej nt. „Greckie podróże romanty-
ków, czyli Grecja ponownie odkrywana”. Opiekunowie: p. Jolanta 
Skoracka, p. Małgorzata Tomaszewska, p. Aneta Pawłowska, p. Lidia 
Wiśniewska.

12.  Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Napisz Błogosławionemu 
Księdzu Jerzemu Popiełuszce, jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”. 
Wyniki: wyróżnienie – Paulina Sadowska IIC LO. Opiekun: p. Violetta 
Gołdobin.

  III Ogólnopolski Konkurs „Trzej Królowie w tradycji i w oczach 
współczesnych” – kategoria plastyczna „Korona jako symbol władzy 
i godności”. Wyniki: w kategorii szkół podstawowych: Julia Czajka 
kl. 5 – II miejsce, w kategorii gimnazjum Patrycja Sarnowska Ic – 
III miejsce. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

13.  Program rządowy „Radosna Szkoła” – wsparcie finansowe na zakup 
pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw przeznaczone do szkoły 
podstawowej ZSK.

  Szkolenie nt. wykorzystania iPadów w edukacji najmłodszych w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

14.  Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektywy 2015”. Wyniki: 
Liceum Ogólnokształcące w ZSK – 21. miejsce w województwie 
kujawsko-pomorskim.

15.  XLV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – uczniowie zakwali-
fikowani do zawodów okręgowych. Wyniki: Anna Antczak IIC, Mi-
kołaj Mielnicki IIC LO – awans do eliminacji okręgowych. Opiekun: 
p. Angelika Szumińska.

  Wybuchy wulkanów – doświadczenia chemiczne w świetlicy szko-
ły podstawowej. Organizatorzy: p. Joanna Filińska, p. Magdalena 
Budnicka.

19.  Wspólne pieczenie tostów – zajęcia ze sztuki kulinarnej w świetlicy 
szkolnej szkoły podstawowej. Organizatorzy: p. Joanna Filińska, 
p. Magdalena Budnicka.

20.  Z empatią dla osób starszych i samotnych – kartki z życzeniami dla 
podopiecznych włocławskich domów pomocy społecznej z inicjatywy 
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Caritas szkolnej. Podsumowanie Konkursu na najładniejsze życzenia 
na Dzień Babci i Dziadka. Wyniki: I miejsce – Olga Semeniuk IIIe, 
II miejsce – Sara Jabłońska Ic, III miejsce – Aleksandra Lewandowska 
Ia gimnazjum. Organizator: p. Violetta Gołdobin.

  Zajęcia profilaktyczne na temat HIV/AIDS prowadzone przez panią 
Marię Novaković z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wło-
cławku. Uczestnicy: uczniowie klas IIIa i IIIc gimnazjum. Koordynator: 
p. Bożena Sobierajska.

21.  Styczniowa środa u Długosza. Uroczysta Eucharystia z homilią 
ks. Andrzeja Tomalaka. Spotkania rodziców z wychowawcami pod-
sumowujące I semestr nauki w roku szkolnym 2014/2015.

21–22.  Dzień Babci i Dziadka. Wykonywanie laurek i upominków dla babć 
i dziadków podczas zajęć plastycznych w szkole podstawowej. 
Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

  Rozstrzygnięcie Konkursu „Najpiękniejsza laurka dla Babci i Dziadka” 
zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły 
Podstawowej im ks. J. Długosza we Włocławku. Wyniki: I miejsce 
– Tymoteusz Morawski kl. 2, II miejsce – Klara Nowakowska kl. 2, 
III miejsce – Carmen Celmer kl. 2, wyróżnienie – Zofia Pietraszkie-
wicz kl. 1b. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

22–23.  Etap okręgowy Olimpiady z Języka Łacińskiego. Uczestnicy: Agnieszka 
Malczewska IIB, Klaudia Jankowska IIB, Marta Szczerkowska IIA, 
Oliwia Wysocka IIC LO. Wyniki: Agnieszka Malczewska – X miejsce, 
Marta Szczerkowska – XI miejsce, Klaudia Jankowska – XII miejsce, 
Oliwia Wysocka – XIII miejsce. Opiekun: p. Jolanta Skoracka.

23.  Strzeleckie debiuty – zajęcia ze strzelectwa sportowego na strzel-
nicy międzyszkolnej. Uczestnicy: uczniowie klasy IIB LO. Opiekun: 
p. Krzysztof Łodygowski.

25.  Koncert Kolęd i Pastorałek u św. Stanisława BM w wykonaniu 
wychowanków internatu ZSK im. ks. J. Długosza we Włocławku. 
Skład zespołu: Joanna Gawrońska IIIA – wokal, Paulina Adamczak 
IIIB – wokal, Kacper Nowakowski IIIB – wokal, Eryk Redmerski 
III A – gitara, Marcel Maniewski – pianino (absolwent Długosza). 
Opiekun: p. Agnieszka Lasota-Staszak.

27.  Wielki sukces naszych siatkarek w Finale Mistrzostw Włocławka Szkół 
Gimnazjalnych w Piłce Siatkowej. Uczestnicy: Patrycja Wojciechowska 
IIb, Bogna Nowowiejska IIIe, Daria Kazimierska IIb, Julia Graczyk 
IIc, Marta Bernyś IIb, Katarzyna Jankowska IIc, Klaudia Kazimierska 
Ib, Wiktoria Grzelakowska Ic. Wyniki: II miejsce w Mistrzostwach 

Włocławka, awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Województwa 
w Piłce Siatkowej. Opiekunowie: p. Andrzej Gołębieski, p. Arkadiusz 
Różański.

28.  Święty Kazimierz Królewicz oczami uczniów – wykonanie prac pla-
stycznych pt. „Portret Świętego Kazimierza Królewicza”. Opiekun: 
p. Bożena Sobierajska.

  Finały Mistrzostw Włocławka w Piłce Siatkowej Chłopców. Uczestni-
cy: Przemysław Lewandowski IIIa, Kamil Radzikowski IIIa, Damian 
Goleniewski IIIa, Jakub Bartczak IIIa, Oskar Janicki IIIc, Szymon 
Poliński IIIe, Adam Zuzo IIIe, Dominik Goleniewski IIa, Eryk Praj-
wos IIa, Sebastian Augustyniak IIb, Krzysztof Skowroński IIb, Igor 
Wiliński IIe, Michał Wujec Ia, Jakub Oleradzki Ib. Wyniki: III miejsce 
drużyny ZSK. Opiekun: p. Józef Nowak.

  Karnawałowa dyskoteka szkolna. Propagowanie zdrowego żywie-
nia w ramach projektu realizowanego przez uczniów z klasy IC 
LO. Organizator: p. Maciej Ziółkowski. Opiekunowie: p. Krzysztof 
Krychowiak, p. Jolanta Nowak, p. Joanna Karwowska.

29.  Wolontariusze ZSK i wychowankowie internatu z wizytą w Domu 
Dziecka im. bp. Wojciecha Owczarka przy ul. Leśnej. Opiekunowie: 
p. Małgorzata Ryszewska, p. Milena Witkowska.

31.  „U Babci, u Dziadka troski dziś znikają...” – krótkie występy przy-
gotowane przez najmłodszych długoszaków z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Uczestnicy: uczniowie klas 1a i 1b SP. Opiekunowie: 
p. Kamila Kurdubska, p. Klaudia Majewska-Rybacka.

  Sukcesy naszych szachistów w Mistrzostwach Włocławka. Uczestnicy: 
reprezentacja licealistów: Kinga Kulka IIB, Michał Piątkowski IIA, 
Dominik Mistera IIA, Michał Sieradzki IIA; reprezentacja gimnazja-
listów: Zofia Rogalska IIIb, Eryk Prajwos IIa, Oskar Kropielnicki IIa, 
Franciszek Rojewski IIa. Wyniki: reprezentacja liceum – II miejsce, 
reprezentacja gimnazjum – III miejsce. Opiekunowie: p. Anna Da-
rowska, p. Andrzej Gołębieski.

LUTY
02.  Spotkanie maturzystów z przedstawicielami Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika. Ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu „Pin-
gwin” z przedmiotu historia i społeczeństwo dla kas piątych szkoły 
podstawowej. Wyróżnienie za zajęcie IX miejsca: Tymoteusz Rózik 
kl. 5, Rafał Wierszyło kl. 5. Opiekun: p. Jolanta Nowak.
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  Ćwierćfinałowy mecz Mistrzostw Województwa w Piłce Siatkowej 
w Lubrańcu. Uczestnicy: drużyna w składzie: Patrycja Wojciechowska 
IIb, Bogna Nowowiejska IIIe, Daria Kazimierska IIb, Julia Graczyk 
IIc, Marta Bernyś IIb, Katarzyna Jankowska IIc, Klaudia Kazimierska 
Ib, Wiktoria Grzelakowska Ic.Wyniki: zwycięstwo drużyny Długo-
sza – przejście do półfinału Mistrzostw Województwa. Opiekun: 
p. Andrzej Gołębieski.

03.  Projekt z zakresu edukacji filmowej „Lekcja w kinie” realizowanym 
przez Centrum Edukacji Filmowej z Wołomina; zajęcia Teatrze Im-
presaryjnym we Włocławku. Uczestnicy: uczniowie klas IIA i IC LO. 
Opiekunowie: p. Aneta Jabłońska, p. Angelika Szumińska

05–06.  Dni Zdrowego Odżywiania w Długoszu w ramach projektu,,Be fit be 
healthy”. Organizatorzy: Karolina Kacprzyk, Weronika Koralewska, 
Joanna Dębczyńska, Angelika Kołodziejska, Julia Siatecka kl. IC. 
Opiekun: p. Maciej Ziółkowski.

06.  Finał Mistrzostw Włocławka w Piłce Koszykowej. Skład drużyny 
Długosza: Mikołaj Bielicki, Paweł Grzybek, Jakub Nowakowski, 
Krzysztof Śpiewak, Maciej Kozicki, Mateusz Goleniewski, Wojciech 
Sarnowski, Jakub Łodygowski, Kacper Kopaczewski, Wiktor Szopa 
kl. IIA, Adam Dereszewski kl. IIIA. Wynik: V miejsce. Opiekun: 
p. Arkadiusz Różański.

07.  Studniówka 2015.
10.  Wycieczka kl. IIb gimnazjum do Muzeum Fryderyka Chopina w War-

szawie Opiekunowie: p. Paulina Tokarska, p. Paulina Kletkiewicz.
  Wycieczka klas IA i IB LO do Torunia. Przebieg: zwiedzanie Centrum 

Nowoczesności Młyn Wiedzy, Muzeum Okręgowego, Żywego Muzeum 
Piernika. Opiekunowie: p. Emilia Chodoła, p. Pani Aneta Jabłońska.

  Dzień Bezpiecznego Internetu w mieście. Organizatorzy: Publiczne 
Gimnazjum im. ks. Jana Długosza we współpracy z Wyższą Szkołą 
Informatyki i Umiejętności oraz Stowarzyszeniem „Otwarte Ser-
ce”; uczniowie kl. Ie gimnazjum pod opieką p. Anety Pawłowskiej 
przygotowali dla podopiecznych Oratorium w Szpetalu Górnym 
przedstawienie pt. „Bezpieczny Internet”.

  Dzień Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej – akcja propagu-
jąca bezpieczny dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych 
oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

11.  Warsztaty z orientacji zawodowej dla uczniów klas IA i IC liceum. 
Prowadzące: p. Izabela Pałucka i p. Marta Napierała z Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej we Włocławku.

12.  XI edycja konkursu „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”. W odpo-
wiedzi na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia 
Człowieka uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w XI edycji 
corocznego konkursu o nagrodę im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki, 
wykonując prace plastyczne. 

  Spotkanie uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum z p. Elżbietą 
Skerską z Fundacji gen. Elżbiety Zawackiej. Tematyka spotkania: 
działalność polskich ugrupowań konspiracyjnych podczas okupacji 
hitlerowskiej we Włocławku i regionie w latach 1939–1947 i losy 
członków tych ugrupowań.

13.  VII Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego. Reprezentanci 
ZSK: szkoła podstawowa: Julia Czajka kl. 5, Maja Ostrowska kl. 4, 
Rafał Wierszyło kl. 5, Kacper Morawski kl. 5 i Maria Grzędzicka kl. 5; 
gimnazjum: Julia Brzezińska Ia, Weronika Morawska Ia, Amelia Mar-
kowska Ic, Krzysztof Tatar Ib, Filip Janiak IIId, Adam Krzaczkowski 
d; liceum: Anna Jakubowska IIB Opiekun: p. Bożena Sobierajska. 

  Spotkanie integracyjne klasy 4 SP i IIe gimnazjum w kręgielni w Cen-
trum Rozrywki Lucky Stars w C.H. Wzorcownia we Włocławku. 
Opiekunowie: p. Jolanta Nowak, p. Andrzej Gołębieski.

14.  Walentynkowy turniej wiedzy o Włocławku zorganizowany przez 
Urząd Miasta. Wyniki: I miejsce – Michał Wujec Ia, II miejsce – Kacper 
Kotkiewicz Ia, III miejsce – Bartłomiej Konopka Ia. 

  Wyjście uczniów kl. Ia gimnazjum z wychowawczynią p. Agnieszką 
Sołtysiak do kręgielni.

  Poczta walentynkowa w szkole podstawowej – akcja Samorządu 
Uczniowskiego. Opiekun: Bożena Sobierajska.

17.  Ogłoszenie wyników etapu okręgowego XLI Olimpiady Historycz-
nej. Uczestnicy: Barbara Gołębiewska, Mateusz Kaszyński i Adam 
Stanny IIIB LO. Wyniki: Mateusz Kaszyński z kl. IIIB – tytuł finalisty. 
Nauczyciele szczególnie zaangażowani w organizację Olimpiady zo-
stali nagrodzeni medalem „Zasłużony dla Olimpiady Historycznej». 
Wśród odznaczonych znalazła się p. Magdalena Bilska-Ciećwierz.

16.  „Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce, jak dzisiaj 
zło dobrem zwyciężasz” zorganizowanym przez Krajowy Instytut 
Akcji Katolickiej w Polsce we współpracy z Telewizją Polską. Wyniki: 
wyróżnienie Pauliny Sadowskiej IIC LO. Opiekun: p. Violetta Gołdobin.

24.  Wicemistrzostwo Włocławka w Halowych Mistrzostwach w Piłce 
Nożnej Chłopców. Reprezentanci: Kamil Radzikowski IIIa, Jakub 
Szymański IIIa, Przemysław Lewandowski IIIa, Adam Zuzo IIIe, 
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Eryk Avetisyan IIIe, Sebastian Augustyniak IIb, Artur Avetisyan IIb, 
Jakub Ginczelewski Id, Jakub Starzyński Id gimnazjum. Najlepszy 
Zawodnik Turnieju: Jakub Szymański IIIa. Najlepszy Bramkarz 
Turnieju: Jakub Starzyński Id. Opiekun: p. Józef Nowak.

26.  Wręczenie Nagrody i stypendium im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego 
Żanetcie Szczerbiak z kl. IIC LO w siedzibie Sekretariatu Konferencji 
Episkopatu Polski w Warszawie. Osoby towarzyszące stypendystce: 
ks. Jacek Kędzierski, ks. Piotr Dykowski, ks. Andrzej Tomalak.

MARZEC
01.  Udział przedstawicieli ZSK im. ks. Jana Długosza w miejskich uro-

czystościach ku czci Żołnierzy Wyklętych.
02.  Ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego «Krąg” 

(liceum). Wyniki: W kategorii prac indywidualnych za najlepszą pracę 
w szkole uznano album Julii Cichockiej z klasy IB LO, który prezen-
tował historię jednego z zabytków regionu kujawsko-pomorskiego. 

03.  Ogłoszenie wyników etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowe-
go z Języka Polskiego. Laureatki: Ewa Krajenta IIIa, Natalia Mierz-
wicka IIa. Finalistka: Justyna Nowak IId. Opiekunowie: p. Milena 
Lewandowska, p. Lidia Wiśniewska.

  Udział licealistów ZSKw prelekcji poświęconej Żołnierzom Wyklętym 
w Centrum Kultury Browar B. Prowadzący: dr Marek Szymaniak 
– kierownik Okręgowego Biura Edukacji Publicznej w Gdańsku, 
Delegatura IPN w Bydgoszczy.

03–04.  XIII Dni Kultury Chrześcijańskiej 
03.  Turniej wiedzy o św. Kazimierzu Królewiczu. Wyniki turnieju: I miej-

sce – drużyna klas I liceum, II miejsce – drużyna klas III gimnazjum, 
III miejsce drużyna klas I gimnazjum. Organizatorzy: p. Anna Bara-
nowska, p. Jolanta Nowak, p. Aleksandra Rusin.

04.  Spotkanie z p. Aleksandrą Polewską – prawniczką, pisarką, katolicką 
autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

  Msza Święta Odpustowa. Celebransi: bp Stanisław Gębicki, ks. prał. 
Zbigniew Szygenda, ks. Henryk Witczak, ks. dyr. Jacek Kędzierski, 
ks. Andrzej Tomalak, ks. Łukasz Sztylka. W trakcie Eucharystii: 
uroczyste przyjęcie nowych osób do Sodalicji Mariańskiej: Adriana 
Raczkowska IC LO, Aleksandra Nowak IIA LO i Kacper Włocławski 
IB LO; Krzysztof Kamiński IIIe gimnazjum – ślubowanie Sodalis 
Marianus (Przyjaciela Maryi).

05.  Koszykarze gimnazjum powtarzają zeszłoroczny sukces. Skład dru-
żyny ZSK Długosz: Krzysztof Bujak Ia, Bartłomiej Konopka Ia, Piotr 
Król Ie, Sebastian Augustyniak IIb, Krzysztof Skowroński IIb, Igor 
Wiliński IIe, Kacper Kuczyński IIIc, Mateusz Majchrzak IIId, Łukasz 
Kujawa IIId, Szymon Poliński IIIe, kapitan drużyny – Hubert Szad-
kowski IIIe. Wyniki: III miejsce w Mistrzostwach Miasta Włocławka 
w Piłce Koszykowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych, kwalifikując 
się do ćwierćfinałów mistrzostw wojewódzkich. Opiekun: p. Józef 
Nowak.

  XV Olimpiada Teologii Katolickiej – etap diecezjalny. Reprezentanci 
LO: Witold Bazela IA, Patrycja Basiejko IC, Karolina Kacprzyk IC, 
Dominika Nowicka IIA, Błażej Lota IIB, Żaneta Szczerbiak IIC. Wy-
niki: Żaneta Szczerbiak – II miejsce, Witold Bazela – wyróżnienie, 
Dominika Nowicka – wyróżnienie. Opiekun: ks. Andrzej Tomalak.

  „Pogaduchy biblioteczne” w Szkole Podstawowej – zajęcia zorga-
nizowane z okazji Światowego Dnia Poezji dla uczniów kl. 4 SP. 
Opiekun p. Andrzej Gołębieski.

06.  Obchody Dnia Kobiet w Długoszu.
09.  Obchody Dnia Kobiet w internacie: program słowno-muzyczny 

i słodki poczęstunek.
10.  „Ziemia miłością, wiara i nadzieją...” – uroczysty apel upamiętniający 

Księdza Biskupa Romana Andrzejewskiego. Uczestnicy: uczniowie 
szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Opiekunowie: p. Bożena 
Sobierajska, p. Stanisław Karwat.

11.  Ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowe-
go z Historii. Laureaci: Adam Piętowski Ia, Natalia Mierzwicka IIa, 
Ewa Krajenta IIIa. Opiekunowie: p. Anna Baranowska, p. Aleksandra 
Rusin, p. Jolanta Nowak.

12.  Ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z Języka Francuskiego. Laureaci: Adrianna Głowacka IIId, Filip Janiak 
IIId. Finalistka: Katarzyna Patyk IId. Opiekun: p. Kamil Mankin.

  Wizyta w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza prof. 
Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – wybitnego pedagoga i publicysty, 
kierownika Katedry Rozwoju Małego Dziecka i wykładowcy Akade-
mii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 
Koordynator: p. Katarzyna Zarzecka.

13.  Ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmioto-
wego z Biologii. Laureaci: Olga Semeniuk IIIe, Piotr Krajenta IIa. 
Opiekun: p. Agata Jankowska.
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  Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego «Krąg” 
(gimnazjum). Wyniki: I miejsce w szkole w kategorii testu – Natalia 
Mierzwicka IIa; I miejsce w szkole w kategorii prac indywidualnych 
– Katarzyna Alabrudzińska Ic. Opiekunowie: p. Anna Baranowska, 
Aleksandra Rusin.

13–14.  Rekolekcje Duszpasterstwa Nauczycieli Diecezji Włocławskiej. Pro-
wadzący: ks. Paweł Pokora. Opiekun: ks. Andrzej Tomalak. Oprawa 
muzyczna: p. Stanisław Karwat.

13–15.  Sesja formacyjna dla kobiet u Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej 
Maryi zatytułowana „Wolność w pracy?”.

16.  Spotkanie licealistów z p. Mariuszem Bielickim nt. „Czy Bóg istnie-
je?”. Organizator: ks. Andrzej Tomalak.

  Finał Szkolnych Mistrzostw w Piłce Siatkowej Gimnazjum. Zwycię-
skie drużyny: kl. IIb, kl. IIIa, kl. IIIe. Opiekunowie: p. Józef Nowak 
i nauczyciele wychowania fizycznego.

18.  Wielkanocne przygotowania w świetlicy szkolnej – kiermasz dobro-
czynny na rzecz podopiecznych włocławskich Domu Dziecka im. 
ks. bp. Wojciecha Owczarka (przygotowanie palm wielkanocnych). 
Opiekun: p. Małgorzata Ryszewska.

  Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę – myśl przewodnia piel-
grzymki to słowa z Ewangelii św. Mateusza „Błogosławieni czystego 
serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Opiekunowie: ks. Andrzej 
Tomalak, ks. Łukasz Sztylka, p. Ewa Bieniek, p. Magdalena Bilska-
-Ciećwierz, p. Anna Dominik, p. Grzegorz Matusiak.

19.  Szkolna Caritas w Ogólnopolskiej Akcji „Jałmużna Wielkopostna” 
pod hasłem „Wiara i miłosierdzie” (ofiary zbierane z myślą o osobach 
chorych i starszych). Opiekun: p. Violetta Gołdobin.

  Konkurs „Kangur Matematyczny”. Uczestnicy 50 uczniów ZSK: 3 „MA-
LUCHÓW”, 3 „BENIAMINÓW”, 27 „KADETÓW”, 15 „JUNIORÓW» 
i 2 „STUDENTÓW”. Koordynator szkolny: p. Joanna Karwowska.

19–20.  Długosz wita wiosnę. Szkoła podstawowa: wspólne wykonanie pla-
katu o tematyce wiosennej, zespołowe wykonanie piosenek, pokaz 
taneczny, recytacja wierszy o tematyce wiosennej, indywidualne 
prace plastyczne. Gimnazjum i liceum: mini playback show (kon-
kurs na najlepsze przebranie tematyczne). Opiekunowie: p. Bożeną 
Sobierajską (SP) i p. Piotrem Chodoła (GIM i LO).

20.  Jubileusz Księdza Dyrektora – uroczysta Msza św. dziękczynna 
w 50. urodziny i 25 lat kapłaństwa Księdza Prałata dr. Jacka Kę-
dzierskiego.

  XIII Ogólnopolski Konkurs Recytacji Poezji i Prozy oraz Pieśni Re-
gionalnej „Bądź pozdrowiona, Ziemio Rodzinna...” przeprowadzony 
przez Gimnazjum nr 9 we Włocławku. Wyniki: Agnieszka Skowrońska 
IB LO – II miejsce; Paulina Sadowska IIC LO – wyróżnienie; Maciej 
Obuchowicz IIIb gimnazjum – II miejsce. Opiekunowie: p. Aneta 
Jabłońska, p. Angelika Szumińska, p. Anna Dominik.

  Wygrana długoszaków w I Włocławskiej Debacie Oksfordzkiej or-
ganizowanej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej 
we Włocławku. Opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz.

  Olimpiada Mediewistyczna dla szkół średnich. Uczestnicy: 5 uczniów 
LO. Opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz.

21.  XX Wojewódzki Konkurs Poezji K. K. Baczyńskiego zorganizowany 
przez IV Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego we Włocławku. Wyniki: Paulina Sadowska IIC LO – wyróż-
nienie. Opiekun: p. Angelika Szumińska.

22.  XXXIV Międzywojewódzkie Prezentacje Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej „KOLOROWY MIKROFON” w Radziejowie. Reprezentantka 
ZSK: Anna Pasik Ic gimnazjum. Opiekun: p. Stanisław Karwat.

23.  Ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowe-
go z Języka Angielskiego. Laureaci: Patryk Ćwikliński IIIa, Adrianna 
Głowacka IIId. Finalista: Wojciech Dykczyński IIe. Opiekunowie: 
p. Agata Nawrocka, p. Jakub Kostrzewski, p. Rafał Kurzępa.

  Mecz finałowy w ramach turnieju piłki nożnej chłopców gimnazjum 
o Puchar Księdza Dyrektora. Zwycięzca turnieju: klasa IIIa gimna-
zjum. Organizator: UKS Długosz.

25.  Udział długoszaków w diecezjalnych obchodach Dnia Świętości 
Życia we włocławskiej bazylice katedralnej.

  Charytatywny Kiermasz Wielkanocny zorganizowany przez szkolną 
Caritas. Dochód z kiermaszu został przeznaczony na rzecz świetlicy 
środowiskowej im bł. o. Honorata, działającej przy parafii Najświętsze-
go Zbawiciela we Włocławku oraz dla wychowanków Domu Dziecka 
im. ks. bp. Wojciecha Owczarka. Opiekun: p. Małgorzata Ryszewska.

26.  Próbna matura ustna z języka angielskiego.
  Wycieczka klas IId i IIe do Warszawy. Opiekunowie: p. Anna Bara-

nowska, p. Jolanta Nowak, p. Aneta Pawłowska.
  Kiermasz kartek świątecznych w szkole podstawowej. Opiekun: 

p. Klaudia Majewska-Rybacka.
26–27.  Wojewódzki Konkurs Matematyczny im. prof. Stefana Banacha 

w Toruniu. Drużyna Długosza: Dominika Nowicka IIA LO, Dominik 
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Mistera IA LO, Michał Sieradzki IIA LO. Wyniki: II miejsce w kate-
gorii drużynowej; wyróżnienie w kategorii indywidualnej – Dominik 
Mistera.

26–28.  Rekolekcje wielkopostne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. ks. J. Długosza.

27.  Medyczna Środa w auli Collegium Medicum UMK – wykład dr. hab. 
Janusza Leona Wiśniewskiego nt. „Czy miłość to tylko neuropeptyd? 
Molekuły emocji”. Uczestnicy: uczniowie gimnazjum i liceum ZSK. 
Opiekunowie: p. Agata Jankowska, p. Ewa Bieniek.

  Ogólnopolska Olimpiada wiedzy o Janie Pawle II dla szkół podsta-
wowych i gimnazjów. Uczestnicy: 46 uczniów ZSK. Opiekunowie: 
s. Maria Kowalik, ks. Łukasz Sztylka.

28.  Rozstrzygnięcie konkursu na wiosenny wiersz w SP. Wyniki: nagrodzo-
no wiersze Klary Nowakowskiej kl. 2 i Julii Czajki kl.5. Organizator: 
p. Ewa Bieniek.

29.  Rozstrzygnięcie etapu międzyszkolnego Olimpiady Mediewistycz-
nej. Wyniki: Alicja Cieślak – 70 miejsce, Kinga Kulka – 94 miejsce, 
Mariusz Rapsiewicz – 106 miejsce, Maria Piątkowska – 133 miejsce, 
Błażej Lota – 156 miejsce. Opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz.

  „W krzyżu zbawienie...” Nabożeństwo Drogi Krzyżowej przygotowane 
przez wychowanków internatu.

30.  I Szkolny Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną dla 
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum ZSK im. ks. J. Długosza 
zorganizowany przez Samorząd Uczniowski SP. Wyniki: I miejsce 
(ex aequo) – Maria Grzędzicka, Jakub Grzębski i Kacper Morawski 
z kl. 5 SP oraz Weronika Morawska Ia gim. Opiekun: p. Bożena 
Sobierajska.

30.–01.04.  Rekolekcje wielkopostne dla gimnazjum i liceum prowadzone 
przez ks. Pawła Pokorę w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. 
Odpowiedzialny: ks. Andrzej Tomalak. Oprawa muzyczna: p. Sta-
nisław Karwat.

  Wyjście uczniów gimnazjum i liceum do Multikina na projekcję filmu 
„Bóg nie umarł”. 

KWIECIEŃ
01.  Warszawscy gimnazjaliści na szlaku Prymasa Tysiąclecia z odwie-

dzinami w naszej szkole.
08.  Błażej Lota z kl. IIB wybrany do Młodzieżowej Rady Miasta

09.  Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza na Włocławskich 
Targach Szkół, Pracy i Rzemiosła. Organizator stoiska ZSK: p. Maciej 
Ziółkowski.

10.  Centralny etap Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego im. prof. 
Eugeniusza Romera pod Patronatem Honorowym Minister Edukacji 
Narodowej. Laureat: Adam Stanny IIIB LO – V miejsce w Polsce.

  Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród VII Konkursu 
Rzeźbiarskiego im. Stanisława Zagajewskiego w gmachu Zbiorów 
Sztuki przy ul. Zamczej. Wyniki: w kategorii szkół gimnazjalnych: 
Filip Janiak IIId – tytuł laureata i III miejsce Amelia Markowska Ic 
– wyróżnienie; w kategorii szkół podstawowych: Rafał Wierszyło 
kl. 5 – wyróżnienie; prace zakwalifikowane na wystawę pokonkur-
sową: Anny Jakubowskiej IIB LO, Adama Krzaczkowskiego IIId GIM, 
Kacpra Morawskiego kl. 5 SP.

13.  Finał XLI Olimpiady Historycznej. Finalista – Mateusz Kaszyński IIIB 
LO. Opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz.

  Sukces w Konkursie Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej realizowa-
nym pod patronatem Kuratora Oświaty. Laureaci: Kamil Kazimierczyk 
IIIe i Tymoteusz Uzarczyk IIIa. Opiekun: p. Anna Baranowska.

  Mistrzostwa Włocławka w Piłce Nożnej Dziewcząt – gimnazjum. 
Wyniki: III miejsce drużyny Długosza w grupie w rozgrywkach 
miejskich. Skład reprezentacji: Marta Bernyś IIb, Kornelia Kuklak IIb, 
Natalia Kardacz IIc, Adrianna Małas IIb, Agnieszka Rudzińska IIIb, 
Sylwia Dryjańska IIIb, Paulina Radziszewska IIIb, Paula Krysińska 
IIIb, Emilia Kamińska Ib, Aleksandra Łącka Ib, Klaudia Kazimierska 
Ib, Agata Rojewska Ib, Aleksandra Pikulska Ib. Trener drużyny: 
p. Krzysztof Łodygowski.

13–14.  RODZINA I WYCHOWANIE – Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów 
Szkół Katolickich z udziałem pedagogów szkolnych zorganizowana 
przez Radę Szkół Katolickich na Jasnej Górze. Uczestnicy: ks. dyrektor 
Jacek Kędzierski, p. Bożena Sobierajska, p. Aleksandra Madajczyk 
p. Paulina Kletkiewicz.

15.  Drzwi Otwarte w Długoszu. Koordynator: p. Agata Nawrocka.
16.  Wojewódzka Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych w gmachu 

Teatru Impresaryjnego. Uczestnicy: ks. dyr. Jacek Kędzierski, laureaci 
konkursów kuratoryjnych z gimnazjum z opiekunami.

  Bieg o Puchar Zawiśla 2015. Wyniki: Puchar dla reprezentacji ZSK 
za najliczniejszy udział w Biegu. Uczestnicy: w kategorii dziewcząt 
gimnazjum: Klaudia Kazimierska Ib – I miejsce, Zuzanna Mikołajczyk 
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Ic – V miejsce; w kategorii chłopców gimnazjum: Adam Jankowski 
IIb – II miejsce, Przemysław Suski IIIc – V miejsce, Szymon Jazel IIb 
– VI miejsce. Opiekunowie: p. Józef Nowak, p. Krzysztof Łodygowski.

17.  Finał XV Konkursu Fotograficznego „Włocławek – moje miasto. 
Migawka z Włocławka” pod patronatem Prezydenta Włocławka. 
Wyniki: Katarzyna Alabrudzińska Ic – wyróżnienie; praca Adama 
Piętowskiego Ia została zakwalifikowana do wystawy pokonkursowej 
w Galerii Młodych. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

18.  Uczniowie Długosza laureatami Konkursu Recytacji Poezji i Prozy 
Frankofońskiej. Wyniki: Kacper Antosik Id – II miejsce, Gabriela 
Alabrudzińska Id – III miejsce. Opiekun: p. Małgorzata Tomaszewska.

  Przygotowania do XIX Ogólnopolskiego Spotkania Młodzieży Lednica 
2000 – warsztaty tańca lednickiego.

19.  Długoszacy w parafii Ducha Świętego w Michelinie. Ks. Andrzej 
Tomalak oraz uczniowie naszego liceum: Joanna Gawrońska IIIA, 
Żaneta Szczerbiak IIC, Kacper Nowakowski IIIB, Eryk Redmerski 
IIIA w parafii Ducha Świętego we Włocławku Michelinie podczas 
niedzielnych mszy świętych tworzyli oprawę muzyczną oraz opo-
wiadali o naszej szkole.

21.  Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna.
21.  Finał Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Kaczmar-

skiego „Rytmy nieskończoności”. Wyniki: Paulina Sadowska IIC LO 
laureatką konkursu (po raz drugi).

22.  Egzamin gimnazjalny – matematyka i przedmioty przyrodnicze.
23.  Egzamin gimnazjalny – języki obce. 
  Żaneta Szczerbiak finalistką ogólnopolskiego etapu Olimpiady Teo-

logii Katolickiej. Opiekun: ks. Andrzej Tomalak.
24.  Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych – Msza 

św. w kościele pw. św. Witalisa. Homilia ks. bp. Wiesława Meringa 
pt. „Nigdy nie zapominajcie o tym, co jest w życiu najistotniejsze”. 
Uczestnicy: Dyrekcja szkoły, absolwenci i ich rodzice, ks. Andrzej 
Tomalak, wychowawcy klas maturalnych: p. Ewa Bieniek, p. Mag-
dalena Bilska-Ciećwierz, p. Grzegorz Matusiak.

  „Wiarygodna Szkoła” – prestiżowe wyróżnienie Programu Wiary-
godna Szkoła dla Publicznego Liceum w Zespole Szkół Katolickich 
im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

  Pożegnanie wychowanków internatu – uczniów klas III LO.
  Konferencja „Problem realizacji gwarancji wolności sumienia wobec 

współczesnych praktyk ostracyzmu” w auli Wyższego Seminarium 

Duchownego we Włocławku. Goście spotkania: prof. Bogdan Chazan, 
p. Marek Jurek i ks. prof. dr. hab. Ryszard Moń. Organizatorzy: Akcja 
Katolicka Diecezji Włocławskiej, patronat – ks. bp Wiesław Mering. 
Uczestnicy: dyrekcja, nauczyciele i pracownicy ZSK.

26–30.  Pielgrzymka kapłanów Diecezji Włocławskiej pod przewodnictwem 
ks. bp. Wiesława Meringa do Dachau. Wśród uczestników: ks. dy-
rektor Jacek Kędzierski, ks. Andrzej Tomalak.

27–29.  Tydzień zdrowego odżywiania. Odpowiedzialna: p. Małgorzata 
Ryszewska.

  Oświęcim – Kraków – Wieliczka – Zator – wycieczka klas IIIb i IIIc 
gimnazjum. Opiekunowie: p. Agnieszka Szabłowska p. Rafał Kurzępa.

28.  VI Olimpiada Obrony Cywilnej. Zespół liceum: Wiktor Drabczak 
IA, Jakub Kolanowski IC. Wyniki: IV miejsce. Opiekun: p. Krzysztof 
Łodygowski.

29.  Apel poświęcony 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. 
Uczestnicy: uczniowie gimnazjum i liceum. Organizator: p. Jolanta 
Nowak z klasą IIe gimnazjum.

  Inscenizacja poświęcona 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. 
Uczestnicy: uczniowie szkoły podstawowej. Organizator: p. Jolanta 
Nowak z uczniami kl. 4 i 5 SP. Oprawa muzyczna: p. Stanisław 
Karwat.

  Spotkanie uczniów kl. IIB LO z p. Tomaszem Sikorowskim z Akademii 
Nowoczesnego Patriotyzmu. Organizator: p. Magdalena Bilska-Cie-
ćwierz.

  Dzień Tańca w Długoszu. Organizator: p. Paulina Tokarska.
  Dzień Matematyki po raz ósmy w Długoszu. Przebieg: „Matematyczne 

wspinaczki”, Nadzwyczajna Lekcja Matematyki, konkurs sudoku. 
Opiekunowie: p. Piotr Chodoła, p. Joanna Karwowska, p. Agnieszka 
Sołtysiak.

MAJ
03.  Włocławskie uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji 

3 maja we włocławskiej katedrze. Uczestnicy: ks. dyr. Jacek Kędzier-
ski, poczet sztandarowy ZSK z opiekunem p. Rafałem Kurzępą.

04.  Egzamin maturalny z języka polskiego. 
  Królewskim Traktem – wycieczka klas 4 i 5 SP do Warszawy. Opie-

kunowie: p. Bożena Sobierajska, p. Wioletta Piasecka, p. Andrzej 
Gołębieski.
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05.  Egzamin maturalny z matematyki. 
06.  Egzamin maturalny z języka angielskiego.
08.  Akcja szkolna Caritas – zbiórka środków czystości i higieny osobistej 

na rzecz Schroniska dla Bezdomnych św. Brata Alberta prowadzo-
nego przez Caritas Diecezji Włocławskiej. Opiekun: p. Violetta 
Gołdobin.

  Gimnazjalny quiz historyczny – podsumowanie projektu „Patriotyzm 
dzisiaj – 224. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”. Organizator: 
p. Jolanta Nowak.

09.  Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt w Witowie. Drużyna Długosza 
w składzie: Patrycja Wojciechowska IIb, Daria Kazimierska IIb, Marta 
Bernyś IIb, Julia Graczyk IIc, Katarzyna Jankowska IIc, Wiktoria 
Grzelakowska Ic. Wyniki: III miejsce dla drużyny i puchar dla szko-
ły; Patrycja Wojciechowska – tytuł najlepszej zawodniczki turnieju. 
Opiekun: p. Józef Nowak.

11.  Etap wojewódzki XX edycji Konkursu Historycznego „Losy żołnierza 
i dzieje oręża polskiego w latach 972– 1514. Od Cedyni do Orszy” 
pod patronatem Kuratora Oświaty. Wyniki: Piotr Krajenta IIa gim. 
– laureat. Opiekun: p. Aleksandra Rusin.

12–17.  Pan Arkadiusz Różański, nauczyciel w-fu w naszej szkole, w składzie 
Reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy Juniorów i Weteranów 
w Kulturystyce i Fitness w Santa Susanna w Hiszpanii.

13.  Podsumowania Szkolnej Ligi Strzeleckiej LOK Rejonu Włocławskiego. 
Wyniki: w klasyfikacji zespołowej drużyna chłopców LO – V miejsce, 
drużyna dziewcząt LO – VII miejsce, w klasyfikacji ind. chłopców – 
Wiktor Drabczak IA – V miejsce; Kapituła Zarządu Rejonowego LOK we 
Włocławku przyznała zawodnikom ZSK Brązową Odznakę Strzelecką. 
Skład drużyny dziewcząt: Maria Gazda IIIB, Roberta Lewandowska 
IIIA, Kinga Ławniczak IIIB, Dominika Nowicka IIA. Skład drużyny 
chłopców: Aleksander Szwarc IIIB, Szymon Rybczyński IIIB, Adam 
Wojtulski IIIC, Wiktor Drabczak IA. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

  „Medyczna środa” – XVIII Cyklu Wykładów Popularnonaukowych 
organizowanego przez Collegium Medicum w Bydgoszczy; wykład 
dr. hab. n. med. Marcina Woźniaka z Katedry Medycyny Sądowej pt. 
„Genomowa rewolucja”. Uczestnicy: uczniowie LO. Opiekunowie: 
p. Ewa Bieniek, p. Agata Jankowska.

13–15.  „Mazury aktywnie” – wycieczka klas IIId gimnazjum i IIA liceum na 
Mazury. Opiekunowie: p. Agata Jankowska, p. Joanna Karwowska, 
p. Andrzej Przybylski.

14.  Uczniowie kl. 4 i 5 Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. J. Długosza 
w ramach przygotowań do uzyskania karty rowerowej uczestniczyli 
w zajęciach w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Wło-
cławku. Opiekunowie: p. Bożena Sobierajska, p. Joanna Filińska.

  Rozstrzygnięcie etapu miejskiego konkursu plastycznego na plakat 
„Obrona Cywilna wokół nas. Edycja 2015” pod hasłem: „Bezpie-
czeństwo ma pierwszeństwo”. Wyniki: prace zakwalifikowane do 
etapu wojewódzkiego: w kategorii szkół gimnazjalnych – Karolina 
Ostrowska IIIa; w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – Krzysztof 
Jerużalski IA. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

  Piknik żeglarski klasy 1a szkoły podstawowej. Opiekun: p. Gabriela 
Goszcz.

15.  Spotkanie dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy oraz bez-
piecznego korzystania z internetu z p. Mariolą Łojewską ze Straży 
Miejskiej. Uczestnicy: uczniowie klasy 4 i 5 SP. Organizator: p. Bożena 
Sobierajska.

15–22.  „Tydzień rodziny i dobrych uczynków” w świetlicy ZSK. Organiza-
torzy: p. Violetta Gołdobin, p. Małgorzata Ryszewska.

18.  Konkursu „Znam swój organizm na szóstkę”. Wyniki: Natalia Mierz-
wicka IIa i Alicja Listewnik Id zakwalifikowane do etapu wojewódz-
kiego. Opiekun: p. Agata Jankowska.

20.  Etap diecezjalny VIII Edycji Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji 
Włocławskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych „Nie lękajcie się wy-
zwań, jakie stawia przed Wami świat” – Jan Paweł II do Młodzieży. 
Wyniki: Aleksandra Lewandowska Ia – wyróżnienie; Piotr Krajenta 
IIa – wyróżnienie.

20.  Spotkanie nauczycieli i rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku z prof. Edytą Gruszczyk-
Kolczyńską – nauczycielem akademickim Akademii Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Koordynator: 
p. Katarzyna Zarzecka.

  Zajęcia w ramach programu profilaktycznego „KOREKTA” realizo-
wanego przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku na 
zlecenie Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych w Wydziale Edukacji 
i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Włocławek. Uczestnicy: ucznio-
wie klas IIB i IIC LO. Koordynator szkolny: p. Aleksandra Madajczyk.

  Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II. Wyniki: laureaci 
w kategorii szkół podstawowych: Karol Nencka kl. 5, Feliks Suski 
kl. 5; laureaci w kategorii szkół gimnazjalnych: Zuzanna Strzelecka 
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IIId, Lena Chmielewska IIIb, Aleksandra Lewandowska IIIa. Opie-
kunowie: s. Maria Kowalik, ks. Łukasz Sztylka.

  Warsztaty prowadzone przez trenera rozwoju osobistego p. Ewelinę 
Jasik w Sali Kameralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Aren-
towicza we Włocławku. Uczestnicy: uczniowie kl.III d gimnazjum. 
Opiekun: p. Agata Jankowska.

  „Siedem kroków”– warsztaty profilaktyczne dla klas drugich gim-
nazjum. Realizator: Centrum Psychoedukacji i Terapii Psychodyna-
micznej „Intra”. Koordynator szkolny: p. Bożena Sobierajska.

  Sukces drużyny Długosza w Turnieju Piłki Nożnej Chłopców Szkół 
Gimnazjalnych rozegranym w ramach Dni Otwartych Zespołu Szkół 
Technicznych. Wyniki: I miejsce drużyny Długosza; Adam Zuzo IIIe 
najlepszym strzelcem turnieju (7 bramek).

22.  I miejsce Aleksandry Lewandowskiej z kl. Ia w konkursie literackim „Świat 
moim słowem malowany”. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna 
i Gimnazjum nr 2 we Włocławku. Opiekun: p. Wioletta Piasecka.

  Sukces gimnazjalistek Długosza w konkursie „Mein Deutsch”. Wy-
niki: Aleksandra Zielińska IIIc – I miejsce. Wiktoria Siatecka IIc – III 
miejsce. Opiekunowie: p. Anna Waśkiewicz, p. Andrzej Przybylski.

  Humanista Roku 2015 – konkursu przeznaczonego dla uczniów 
trzecich klas gimnazjum z województwa kujawsko-pomorskiego, 
zorganizowanego przez Zespół Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 
w Lubiczu i Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Wyniki: Ewa Krajenta IIIa – tytuł laureata. 
Aleksandra Zielińska IIIc – tytuł finalisty. Opiekun: p. Milena Le-
wandowska, p. Anna Dominik.

26.  Dzień Matki – uroczysty apel połączony z kiermaszem charytatyw-
nym fundacji Tęczowy Parasol. Opiekun: p. Małgorzata Ryszewska.

26–29.  Wycieczka klas IIIa, IIa i IIb gimnazjum do Kotliny Kłodzkiej i Czech. 
Opiekunowie: p. Piotr Chodoła, p. Milena Lewandowska, p. Paulina 
Tokarska, p. Józef Nowak.

27.  Dziękowaliśmy Panu Bogu za naszych Kapłanów – jubileusz 25-lecia 
święceń kapłańskich Księdza Dyrektora Jacka Kędzierskiego. Wraz 
z ks. dyrektorem kolejne rocznice święceń kapłańskich świętowali 
prefekci Długosza: ks. Andrzej Tomalak (11 l.), ks. Łukasz Sztylka 
(7 l.), ks. Krzysztof Włodarczyk (1 r.).

  Rozstrzygnięcie Konkursu Grantowego Fundacji „Anwil dla Wło-
cławka” – UKS „Długosz” otrzymał grant na zorganizowanie i prze-
prowadzenie akcji „I ty możesz zostać strażakiem”.

  Środa u Długosza – inscenizacja z okazji Dnia Matki.
  Szkolna Caritas dla poszkodowanych w Nepalu – zbiórka ofiar 

z przeznaczeniem na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi. Koordynator 
szkolny: p. Violetta Gołdobin.

28.  Liga Zadaniowa – podsumowanie zmagań młodych matematyków 
w Zespole Szkół nr 9 we Włocławku. Wyniki uczniów Długosza: 
w kategorii klas pierwszych gimnazjum: Leszek Jaworski Ia – II miej-
sce, Adam Piętowski Ia – II miejsce, Aleksandra Lewandowska Ia 
– II miejsce, Kacper Kotkiewicz Ia – II miejsce, Krzysztof Konopka 
Ia – III miejsce, Klaudia Kazimierska Ib – III miejsce, Aleksandra 
Orłowska Ia – III miejsce, Patryk Ziółkowski Ia – III miejsce, Julita 
Orankiewicz Ia – wyróżnienie w kategorii klas drugich gimnazjum: 
Dawid Romecki IIb – II miejsce, Dominik Goleniewski z IIa – II miej-
sce, Kamil Klonowski IIa – III miejsce, Eryk Prajwos IIa – III miejsce, 
Katarzyna Jurewicz IIa – III miejsce, Edyta Prajwos IIa – III miejsce, 
Natalia Mierzwicka IIa – wyróżnienie.

  Uczymy się przeciwdziałać cyberprzemocy – spotkanie klas trzecich 
gimnazjum w auli szkolnej z przedstawicielem Straży Miejskiej we 
Włocławku. Koordynator szkolny: p. Bożena Sobierajska.

29.  Wyróżnienie pracy Filipa Janiaka z kl. IIId gimnazjum w Wojewódz-
kim Konkursie „Street fashion” organizowanym przez Technikum 
Odzieżowe przy Zespole Szkół Handlowych w Bydgoszczy. Opiekun: 
p. Violetta Gołdobin.

30.  Piknik Rodzinny w szkole podstawowej. Uczestnicy: uczniowie klas 
1–5 wraz rodzicami i rodzeństwem, kandydaci na nowy rok szkolny 
2014/2015. Opiekunowie: grono pedagogiczne Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. ks. Jana Długosza. Organizator: Dyrekcja ZSK im. 
ks. Jana Długosza we Włocławku.

  Uroczyste zakończenie VIII edycji Ligi Starożytniczej organizowanej 
w gmachu Collegium Maius Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu przez Toruńskie Koło Polskiego Towarzystwa Filologicz-
nego, Katedrę Filologii Klasycznej UMK, Fundacja „Traditio Europae” 
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Wyniki: Anna Krzaczkowska IIId gimnazjum – wyróżnienie. Opie-
kunowie: p. Jolanta Skoracka, p. Rafał Kurzępa.

  XXXIV Plener malarski z cyklu: Włocławek w malarstwie i rysunku, 
zatytułowany „Zielony Rynek” – rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste 
otwarcie wystawy poplenerowej. Wyniki uczniów Długosza: kategorii 
szkoła podstawowa: Miłosz Laskowski kl. 2 – tytuł laureata; w ka-
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tegorii gimnazjum: Amelia Markowska Ic – tytuł laureata. Opiekun: 
p. Bożena Sobierajska.

CZERWIEC
01.  Dzień Dziecka w Długoszu. Organizator: p. Piotr Chodoła – opiekun 

SU.
  Wycieczka klas Ia i Ic do Trójmiasta. Opiekunowie: p. Agnieszka 

Sołtysiak, p. Anna Waśkiewicz, p. Kamil Mankin.
01–04.  Wycieczka klas IA i IC do Międzywodzia. Opiekunowie: p. Paulina 

Gajewska, ks. Łukasz Sztylka, p. Maciej Ziółkowski.
02.  Dzień Dziecka klasy IIIe gimnazjum – wyjście do kręgielni. Opiekun: 

p. Lidia Wiśniewska.
  Długoszacy uczestnikami akcji Ogólnopolski Głos Profilaktyki „ZRYW 

WOLNYCH SERC”. Organizatorem obchodów we Włocławku: Ku-
ratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku we 
współpracy z Centrum Kultury Browar B, Miejską Komendą Policji 
oraz Włocławską Grupą Inicjatywną programu Profilaktyka a Ty. 
Uczestnicy: uczniowie klas IA LO i Ie gimnazjum. Opiekunowie: 
p. Aleksandra Madajczyk, p. Bożena Sobierajska, p. Aneta Pawłow-
ska, p. Anna Dominik.

  Próbny test z języka polskiego i matematyki w szkole podstawowej.
02–06.  Wycieczka uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjum w Beskid 

Żywiecki i na Słowację. Opiekunowie: p. Aneta Pawłowska, p. Bożena 
Sobierajska, p. Anna Baranowska, p. Krzysztof Łodygowski.

04.  Udział społeczności ZSK im. ks. J. Długosza z ks. dyr. Jackiem Kędzierskim 
w Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Przebieg: Msza 
Święta sprawowana pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa 
w bazylice katedralnej i procesja eucharystyczna ulicami miasta.

06.  „W imię Ducha Świętego” – długoszacy na Polach Lednickich. Or-
ganizator: p. Paulina Gajewska, ks. Łukasz Sztylka. Opiekunowie: 
p. Magdalena Bilska-Ciećwierz, p. Paulina Tokarska, p. Anna Dominik, 
p. Lidia Wiśniewska, p. Grzegorz Matusiak.

09.  Wycieczka klas IA i IB do Płocka. Opiekunowie: p. Magdalena Bil-
ska-Ciećwierz, p. Emilia Chodoła, p. Aneta Jabłońska.

09–11.  Wycieczka klasy IIIe do Sopotu i Gdańska. Opiekunowie: p. Lidia 
Wiśniewska, p. Milena Lewandowska.

10–11.  V Turniej Siatkówki Plażowej Dziewcząt i Chłopców dla gimnazjum, 
rozegrany na boisku Zespołu Szkół Ekonomicznych. Wyniki zespołów 

Długosza: IV miejsce drużyna dziewcząt w składzie: Patrycja Woj-
ciechowska IIb, Julia Graczyk IIc, Martyna Matuszewska IIIb i Marta 
Górnicka IIIb. II miejsce drużyny chłopców w składzie: Sebastian 
Augustyniak IIb, Przemysław Lewandowski IIIa i Kamil Radzikow-
ski IIIa; VI miejsce drużyna w składzie: Damian Goleniewski IIIa, 
Dominik Goleniewski IIa, Krzysztof Skowroński IIb, Michał Wujec 
Ia.

11.  Wizyta wolontariuszy szkolnej Caritas w Domu Dziecka im. Księ-
dza Biskupa Wojciecha Owczarka przy ulicy Leśnej we Włocławku. 
Opiekun: p. Małgorzata Ryszewska.

11–18.  Wycieczka szkolna do Włoch. Opiekunowie: p. Anna Waśkiewicz, 
p. Agnieszka Szabłowska, p. Rafał Kurzępa, p. Andrzej Przybylski.

15.  Długoszacy nagrodzeni w IX Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim 
w Śmiłowicach. Wyniki: Adam Piasecki IIe – III miejsce, Monika 
Tymburska IIIe – wyróżnienie. Opiekun: p. Lidia Wiśniewska.

  Karolina Ostrowska z kl. IIIa laureatką Wojewódzkiego Konkursu 
Plastycznego „Obrona Cywilna Wokół Nas” pod hasłem „Bezpie-
czeństwo ma pierwszeństwo”. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

  Nasi uczniowie w Maratonie Marzycielskiej Poczty. Reprezentacja 
Długosza: gimnazjum – Aleksandra Lewandowska Ia, Agata Balce-
rowska Ic, Sara Jabłońska Ic, Natalia Kowalska Id, Lena Chmielewska 
IIIb, Filip Józwiak Ie. Liceum – Paulina Sadowska IIC. Opiekun: 
p. Violetta Gołdobin.

15.  Konkurs matematyczny „Kangurek” dla uczniów klas pierwszych 
szkoły podstawowej. Wyniki: I miejsce: Zuzanna Nowakowska 
kl. 1b, Dominika Smolińska kl. 1b, II miejsce: Patryk Wąsik kl. 1b, 
Iga Kobuszewska kl. 1b, III miejsce: Aleksander Kwiatkowski kl. 1b. 
Opiekun: p. Klaudia Majewska-Rybacka.

16.  Międzyszkolny Konkurs „Świadomy Kierowca”. Wyniki: II miejsce 
– Paulina Kalinowska IIe gimnazjum. Opiekun: p. Krzysztof Krycho-
wiak.

  Uroczyste podsumowanie VII Międzyszkolnego Konkursu Fotogra-
ficznego „Wschody i zachody słońca” organizowany przez ZSK pod 
patronatem JE bp. Wiesława Meringa. Kapituła Konkursowa: ks. Łu-
kasz Sztylka, p. Wojciech Alabrudziński (fotografik), p. Jarosław 
Czerwiński (fotografik). Wyniki: w kategorii szkół podstawowych: 
I miejsce – Juliusz Wasielewski SP nr 22; w kategorii gimnazjów: 
I miejsce – Katarzyna Biegalska GIM nr 4; w kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych: I miejsce Martyna Arent ZSE we Włocławku; 
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wyróżnienie: Natalia Jeleń ZSS we Włocławku; wyróżnienia Księdza 
Dyrektora: Monika Graczykowska GIM nr 7, Małgorzata Marciniak 
Gim. Dwujęzyczne przy ZSO we Włocławku; szczegółowe wyniki 
opisane w dziele „Wydarzenia szkolne”. Pomysłodawca konkursu 
i koordynator: p. Bożena Sobierajska.

  Przystąpienie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza 
do Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Związku Szachowego „Edu-
kacja przez Szachy w Szkole”. Szkolni koordynatorzy: p. Gabriela 
Goszcz i p. Andrzej Gołębieski.

  XI Wojewódzkiego Konkursu „Znam swój organizm na szóstkę”. 
Laureatki: Alicja Listewnik Id i Natalia Mierzwicka IIa. Opiekun: 
p. Agata Jankowska.

18.  Podziękowanie dla p. Violetty Gołdobin za współpracę Szkolnego 
Koła Caritas z Caritas Diecezji Włocławskiej.

  Karolina Lamparska z kl. Id gimnazjum laureatką I miejsca Międzysz-
kolnego Konkursu Plastycznego „Symbole Narodowe”. Organizator: 
Gimnazjum nr 14 we Włocławku. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

  Julia Bajerska z kl. Ie gimnazjum laureatką Konkursu Plastycznego 
„Mołdawia znana i nieznana” – uroczyste wręczenie nagród w Am-
basadzie Mołdawskiej w Warszawie. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

  Adam Piętowski z kl. Ia gimnazjum laureatem III miejsca Konkursu 
Fotograficznego „Ciekawe zjawiska na niebie”. Organizator: Gim-
nazjum nr 1 w Kruszwicy. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

  Lekcja zdrowego odżywiania w klasie Ie gimnazjum – prelekcję 
wygłosiła p. Magdalena Tyczkowska z Centrum Dietetycznego Na-
turhouse we Włocławku. Koordynator: p. Bożena Sobierajska.

19.  Spotkanie podsumowujące działalność szkolnej Caritas w roku 
szkolnym 2014/2015. Opiekun: p. Violetta Gołdobin.

  Rozgrywki w piłkę plażową chłopców. Wyniki: II miejsce drużyny 
gimnazjalistów Długosza w składzie: Sebastian Augustyniak IIb 
i Przemysław Lewandowski IIIa. Opiekun: p. Józef Nowak.

  Wycieczka klasy drugiej szkoły podstawowej do Torunia. Opieku-
nowie: p. Ilona Jabłońska, p. Joanna Filińska.

20.  Bal Gimnazjalny w uczniów klas trzecich Publicznego Gimnazjum 
im. ks. Jana Długosza we Włocławku zorganizowany w sali Pensjo-
natu i Klubu Jeździeckiego w Michelinie.

22.  Dzień sportu w Zespole Szkół Katolickich. Konkurencje: sztafeta 
z rakietą i piłeczką do tenisa stołowego, zabawa bieżna „Sadzenie 
i zbieranie ziemniaków”, zabawa skocznościowa „Koszenie trawy”, 

sztafeta z przyjęciem podporu przodem, wyścig z hula-hop, mistrzo-
wie celności. Wyniki rywalizacji w poszczególnych grupach: klasy 
I gimnazjum: I miejsce – Id, II miejsce – Ic, III miejsce – Ia; klasy 
II gimnazjum: I miejsce – IIe, II miejsce – IId; klasy III gimnazjum: 
I miejsce – IIId; klasy II liceum: I miejsce – IIC, II miejsce – IIA.

  Wręczenie medali i statuetek za Mistrzostwa Zespołu Szkół Katolic-
kich w Piłce Koszykowej Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015. 
I miejsce – klasa IIIe, II miejsce – klasa IIId, III miejsce – klasa IIe. 
MVP rozgrywek: Hubert Szadkowski IIIe; najlepszy rozgrywający: 
Mateusz Majchrzak IIId; najlepszy „trzecioroczniak”: Łukasz Kujawa 
IIId; najlepszy „drugoroczniak”: Igor Wiliński IIe; najlepszy „pierw-
szoroczniak”: Krzysztof Bujak Ia.

23.  Projekcja filmu „Apartament” we Włocławskim Multikinie. Uczestnicy: 
uczniowie gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana 
Długosza pod opieką wychowawców i nauczycieli.

  Wycieczka klasy Ia gimnazjum do Torunia. Opiekunowie: p. Agnieszka 
Sołtysiak, p. Konrad Trokowski.

  Podziękowanie dla Wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas od Dyrek-
cji Domu Dziecka im. Ks. Bp. Wojciecha Owczarka Caritas Diecezji 
Włocławskiej. 

  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.

  Wyjście wychowanków internatu do Muzeum Męczeństwa Bł. 
Ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej 
we Włocławku. Opiekunowie: p. Dariusz Goldewicz, ks. Andrzej 
Tomalak.

24.  Podsumowanie rozgrywek Ligii Lekkoatletycznej przez Miejski Szkol-
ny Związek Sportowy we Włocławku. Wyniki Długosza: drużyna 
dziewcząt – I miejsce, drużyna chłopców – III miejsce. Opiekunowie 
szkolnej sekcji LA: p. Józef Nowak, p. Krzysztof Łodygowski.

  Spotkanie ze strażnikiem Straży Miejskiej p. Norbertem Strucińskim 
nt. „Bezpieczeństwo w czasie wakacji”.

  Turniej Tańca 2015. Wynik klasyfikacji klasy 2 szkoły podstawowej: 
I miejsce – Gabriela Wilińska i Klara Nowakowska, II miejsce – Maria 
Fryżewska i Łukasz Sielicki, III miejsce – Carmen Celmer i Marcel 
Zalewski. Wyniki klasyfikacji klas 4 i 5 szkoły podstawowej: I miejsce 
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– Maria Grzędzicka i Jakub Grzębski, II miejsce – Katarzyna Darow-
ska i Mateusz Ochociński, III miejsce – Wiktoria Dominiak i Tomasz 
Darowski. Wyniki klasyfikacji klas gimnazjum: I miejsce – Natalia 
Kowalska Id i Kacper Antosik Id, II miejsce – Marta Główczyńska Id 
i Alicja Listewnik Id, III miejsce – Sandra Krzemińska Ie i Weronika 
Raniszewska Ie. Opiekun: p. Paulina Tokarska.

  Uczniowie klas 4 i 5 szkoły podstawowej ZSK z pozytywnym wynikiem 
egzaminu na kartę rowerową. Koordynator: p. Bożena Sobierajska.

25.  Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015.
  VI Gala Nagród Prezydenta Miasta dla uzdolnionych uczniów szkół 

z terenu Miasta Włocławek – Nagroda Prezydenta Miasta Włocławek 
dla Ewy Krajenty z kl. IIIa gimnazjum.

  Dzień Sztuki w Długoszu. Spektakl pt. „Oskar i Pani Róża” na 
podstawie opowiadania Erica-Emmanuela Schmidta w wykonaniu 
kółka teatralnego pod opieką p. Anny Dominik; humorystyczne 
przedstawienie pt. „Uczta na Olimpie” w wykonaniu uczniów kl. IIIc 
gimnazjum pod opieką p. Rafała Kurzępy.

26.  Podziękowanie Prezydenta Miasta Włocławek dla p. Krzysztofa 
Łodygowskiego za przygotowanie uczniów ZSK im. ks. J. Dłu-
gosza do konkursu Obrona Cywilna wokół nas „Bezpieczeństwo 
ma pierwszeństwo”. Uczestnicy: Jakub Kolanowski IC, Krzysztof 
Jerużalski IA, Wiktor Drabczak IA LO, oraz Karolina Ostrowska 
IIIa gimnazjum.

  Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w gimnazjum i liceum. 
Przebieg uroczystości: Rozdanie świadectw, wręczenie nagród 
uczniom klas trzecich gimnazjum w gmachu ZSK przy ul. Łęgskiej 
i część artystyczna w wykonaniu uczniów kl. IIIc gimnazjum; uro-
czysta Eucharystia w bazylice katedralnej pod przewodnictwem 
ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa dla wszystkich uczniów, wy-
chowawców i nauczycieli Zespołu szkół Katolickich im. ks. Jana 
Długosza; rozdanie świadectw, wręczenie nagród uczniom klas 
pierwszych i drugich gimnazjum oraz liceum – w gmachu ZSK 
przy ul. Łęgskiej 26.

  Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w szkole podstawowej. 
28.  Powitanie wakacji w wydaniu klasy IIIa – wyjście na rozegrany na 

toruńskiej MotoArenie pojedynek żuzlowy KS Toruń – Falubaz Zie-
lona Góra. Opiekun: p. Piotr Chodoła.

30.  Wręczenie świadectw maturalnych. Najlepiej zdana matura – Barbara 
Gołębiewska – absolwentka kl. IIIB LO.

LIPIEC
01–02.  78. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną 

Górę pod hasłem „Tutaj wszystko się zaczęło”. Uczestnicy pielgrzymki 
z ZSK: ks. Andrzej Tomalak – diecezjalny duszpasterz nauczycieli, 
p. Aleksandra Rusin, p. Bożena Sobierajska, p. Lidia Wiśniewska, 
p. Angelika Szumińska, Agata Jankowska, p. Ewa Bieniek, p. Alek-
sandra Madajczyk, p. Agnieszka Sołtysiak, p. Jolanta Nowak, p. Ilona 
Jabłońska, p. Joanna Filińska, p. Józef Nowak, p. Dariusz Godlewicz, 
p. Jakub Kostrzewski.

11.  „I Ty możesz zostać strażakiem” piknik rekreacyjno – sportowy 
zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy DŁUGOSZ wraz 
z Wolontariatem Pracowników PKN Orlen Anwil S.A. oraz Pań-
stwową Strażą Pożarną. Uczestnicy rywalizacji: 15 włocławskich 
drużyn szkolnych i osiedlowych. Koordynator szkolny: p. Arkadiusz 
Różański; nad sędziowaniem i prawidłowym przebiegiem imprezy 
czuwali wolontariusze oraz nauczyciele ZSK im. ks. Jana Długosza. 

SIERPIEŃ
05.  Ostatnie pożegnanie zasłużonego Długoszaka – Pana Jerzego Łasia. 

Uroczystości pogrzebowe: Warszawa – kościół pw. Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy i cmentarz w Wawrze. ZSK im. ks. Jana Długosza 
reprezentowali: ks. dyrektor Jacek Kędzierski, w poczcie sztandaro-
wym: p. wicedyrektor Urszula Brykalska, p. wicedyrektor Sławomira 
Lewandowska, p. Andrzej Gołębieski oraz p. Krzysztof Jabłoński.
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Milena Lewandowska

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 
w Długoszu

1 września 2014

Jeszcze niedawno wspólnie przeżywaliśmy zakończenie roku szkolnego, 
cieszyliśmy się perspektywą wakacji, jednak czas letniego wypoczynku już 

minął. 1 września odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego – 2014/2015.
Tradycyjnie zgromadziliśmy się w bazylice katedralnej, aby w czasie uro-

czystej Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława 
Meringa modlić się i prosić o potrzebne łaski w nowym roku szkolnym.

Zgromadzonych w katedrze nauczycieli, pracowników, rodziców oraz 
uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza powitał ks. dyrektor 
Jacek Kędzierski.

Niezwykle cenne dla uczniów i pracowników Długosza są zawsze słowa 
Księdza Biskupa. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za obecność i mądrość pły-
nącą z nauki naszego duszpasterza. Ksiądz bp Wiesław Mering uświadomił 
zebranym na Eucharystii, że czas nauki w szkole i pracy jest czasem radosnym, 

miłym i pięknym, ponieważ właśnie w tym okresie każdy młody człowiek staje 
się mądrzejszy, może w sposób nieskrępowany uczyć się i zdobywać wiedzę, 
może, w oparciu o cenne wartości, budować swoje człowieczeństwo. Ksiądz 
Biskup przywołał dwa istotne wydarzenia – 75. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej oraz prześladowanie chrześcijan. Te fakty pozwalają docenić to, że 
dziś możemy rozpocząć nowy rok szkolny z Jezusem, który otoczy nas swoją 
opieką. Ksiądz Biskup przypomniał również postać bł. Bronisławy, która zre-
zygnowała z wartości, jakie oferował jej świat doczesny, aby wybrać wartość, 
która nie zostanie jej nigdy odebrana – przyjaźń z Bogiem. Ordynariusz diecezji 
włocławskiej życzył wszystkim radości oraz mądrości, która pozwala trakto-
wać człowieka jak brata, a Boga jak prawdziwego przyjaciela. Nauka i praca 
w takiej szkole jak Długosz z pewnością to ułatwia.

Również dziś z rąk Księdza Biskupa medal za najlepsze wyniki z egzaminu 
maturalnego otrzymał tegoroczny absolwent – Kamil Poniatowski. Nominacje 
na stanowiska wicedyrektorów ZSK otrzymały: p. Katarzyna Zarzecka – wi-
cedyrektor szkoły podstawowej, p. Sławomira Lewandowska – wicedyrektor 
gimnazjum oraz p. Urszula Brykalska – wicedyrektor liceum.

Ostatnim elementem uroczystości w katedrze były podziękowania dla 
JE ks. bp. Wiesława Meringa, które wygłosili najmłodsi długoszacy – uczniowie 
szkoły podstawowej.

Po liturgii uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się do gma-
chu szkoły. Tutaj w swoim gronie dzielili się wrażeniami z wakacji, zapoznali się 
z planem lekcji, regulaminami... i po raz kolejny wkroczyli w szkolną rzeczywi-
stość. Z wiarą, zaangażowaniem i radością starajmy się sprostać wymaganiom 
i obowiązkom, które czekają na nas w nowym roku szkolnym. Jak w swym liście 
do społeczności Długosza pisze absolwent – Pan Jerzy Łaś wraz z żoną Marią, 
wierni przyjaciele naszej Szkoły – zdobywajmy wiedzę na chwałę Boga i Ojczyzny.

ks. Jacek Kędzierski

Słowa powitania skierowane do zebranych 
w katedrze na początku Mszy Świętej

Mija 75. rocznica od wybuchu II wojny światowej. Choć od tamtego 
czasu minęło już wiele lat, to ciągle we współczesnym świecie są 

takie kraje, gdzie nauczyciele, młodzież nie mogą podjąć edukacji, tego pod-
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stawowego zadania, które ma przygotować młodych ludzi do dorosłego życia. 
Wielu rodziców z niepokojem może spoglądać na sytuacje, które utrudniają 
normalne wychowanie ich dzieci. We współczesnym świecie toczą się również 
różne konflikty i wojny, ciągle słyszymy o prześladowaniach chrześcijan. Pra-
gniemy w naszej modlitwie pamiętać o jednych i drugich, pragniemy otoczyć 
ich naszą pamięcią i modlitwą, wypraszając dla nich Boży pokój i prosząc oto, 
aby ustały bezsensowne wojny i konflikty. 

Cieszę się, że po raz czternasty w tej bazylice katedralnej możemy rozpo-
cząć kolejny rok szkolny. Pragnę bardzo serdecznie powitać Księdza Biskupa – 
ordynariusza naszej diecezji, dziękując za przyjęcie zaproszenia. Jednocześnie 
pragnę prosić Księdza Biskupa o modlitwę w intencji całej społeczności szkoły, 
o skierowanie do nas słowa pasterskiego i udzielenie Bożego błogosławieństwa 
na nadchodzący rok szkolny. Pragnę bardzo serdecznie powitać i podziękować 
Księdzu Prałatowi Radosławowi Nowackiemu – proboszczowi i kustoszowi bazyliki 
katedralnej, za to, że dzięki Jego życzliwości możemy w tej bazylice rozpoczynać 
i kończyć rok szkolny. Pragnę bardzo serdecznie podziękować Księdzu Prałatowi 
Witoldowi, który pełni posługę sakramentalną w konfesjonale. Bardzo serdecznie 
pragnę powitać wszystkich nauczycieli, uczniów, rodziców naszych uczniów. Ten 
nadchodzący nowy rok szkolny wzywa nas, abyśmy mogli podjąć kolejne zadania, 
jakie stoją przed nami. Cieszę się, że szkoła się rozwija, że pobiera w niej naukę 
coraz większa rzesza młodych ludzi. Pragnę poinformować, że w szkole podsta-

wowej w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczyna naukę dokładnie 98 naszych 
najmłodszych uczniów, w gimnazjum 383, a do liceum Zespołu Szkół Katolickich 
im. ks. Jana Długosza będzie uczęszczało 250 osób, co razem daje nam liczbę 
731 uczniów. Właśnie w tej liczbie pragniemy rozpocząć kolejny rok szkolny. 

Prosząc o dar, o Boże błogosławieństwo, jednocześnie my sami pragnie-
my podjąć wszystkie wyzwania, które nowy rok szkolny niesie. W dzisiejszej 
Ewangelii usłyszymy, że Pan Jezus powrócił do miejsca, gdzie się wychowywał. 
My też wracamy do szkoły, do domu, do tylu miejsc, w których jesteśmy wy-
chowywani, gdzie są kształtowane nasze charaktery; dlatego na początku tej 
Mszy św. przeprośmy dobrego Boga za wszelkie nasze grzechy i zaniedbania.

bp Wiesław Alojzy Mering

„Wyruszyć w drogę z Jezusem...”
Homilia wygłoszona na rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

1 września 2014

Księże Dyrektorze, Drodzy Państwo, Kochani Uczniowie, to wielka ra-
dość, że z dniem 1 września znów możemy próbować czynić kolejny 

krok w stronę naszego dojrzałego człowieczeństwa. Ja wiem, że to, co mówię 
w tej chwili, dla najmłodszych, dla tych, którzy przygodę ze szkołą dopiero 
zaczynają, jest trudne, ale ich rodzice są świadomi tej prawdy, że budowanie 
człowieczeństwa dojrzałego i odpowiedzialnego jest trudne, dlatego skierowali 
swoje dzieci, aby poddawać je procesowi edukacji właśnie w szkole katolickiej. 
A przecież wszędzie w Europie i na świecie szkoły katolickie cieszą się szcze-
gólnym szacunkiem, szczególną uwagą i szczególną popularnością. Cieszę się, 
że również w naszym mieście rodzicom na dzieciach naprawdę zależy. Zależy 
im na tym, by dziecko było wyposażone w dobrą, solidną widzę, ale żeby 
równocześnie było dobrym odpowiedzialnym człowiekiem. To właśnie wybór 
szkoły uświadamia, że trzeba dziecko oddać pod opiekę takiej instytucji, która 
zatroszczy się o wierne idee. Ja przypominałem już o tym. 

W lipcu był w naszej diecezji, jak co roku, Ksiądz Kardynał Zenon Grocholew-
ski, który z woli Ojca Świętego, najpierw jeszcze Jana Pawła II, potem papieża 
Benedykta, a teraz Ojca Świętego Franciszka, zajmuje się szkolnictwem katolic-
kim całym świecie. Ksiądz Kardynał wspominał wówczas, że Korea Południowa, 
chociaż jest w 90% krajem buddyjskim, ma aż 8 uniwersytetów katolickich 
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przygotowujących młodzież do życia, do pracy. Jest coś niesamowitego w tym, 
bo my – Polacy – w ok. 90 % chrześcijanie, jesteśmy jakoś odwrotni w proporcji. 
Mamy tylko jeden uniwersytet katolicki w Lublinie, jeden papieski w Krakowie 
i trzeci w Warszawie. Widać, jak są te szkoły potrzebne, także w środowiskach, 
które wcale nie są tak bliskie Pana Boga, kościoła, chrześcijaństwa, wiary. Ko-
chani, tym bardziej cieszę się z Waszej obecności w katedrze. 

Ksiądz Dyrektor wspomniał, że jest to 75. rocznica wybuchu II wojny 
światowej. Ta rocznica, ten fakt budzi w nas ciągle przerażenie, lęk i tak, jak 
słusznie Ksiądz Dyrektor dodał, zniszczenie, śmierć, wojna, nie opuściła tere-
nów bliskich naszym granicom. Przeciwnie, tysiąc kilometrów od nas, naród 
ukraiński musi toczyć walkę z wielokrotnie silniejszym przeciwnikiem o swoją 
wolność, o godność, o możliwość decydowania o sobie. W tej sytuacji my 
pamiętamy o tych naszych sąsiadach, o współbraciach, z którymi łączyło nas 
wiele w historii, choć też wiele różniło. Porachunki są ciągle bolesne, ale po-
przez nazywanie ich po imieniu wyciszamy rozmaite złe emocje, które pojawiły 
się także w naszej wspólnej historii, a przez całe wieki ta historia toczyła się 
wspólnie, bo przecież wiele ziem Ukrainy niegdyś tworzyło I Rzeczpospolitą. 
Pamiętając o tej historii, polecamy Bogu sprawy pokoju na Ukrainie, właśnie 
w rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

Wspomniał też Ksiądz Dyrektor, i jestem wdzięczny za to, o prześladowaniu 
chrześcijan w naszym kraju. Miałem okazję na ostatniej konferencji biskupów 
na Jasnej Górze spotkać niepozornie ubranego, wydawało się zwykłego, nor-
malnego księdza, człowieka, który okazał się arcybiskupem Bagdadu i mówi, że 
tam chrześcijaństwo się kończy. Nie dlatego, że ludzie odwrócili się od Jezusa 
czy od Kościoła, tylko dlatego, że są systematycznie, codziennie mordowani 
i wyganiani z Iraku. Dzieje się to przy obojętności świata, nie protestuje ani 
Ameryka, ani Francja, ani Niemcy, żadne z tych wielkich krajów, bo wszędzie 
liczy się tylko jeden bóg: bóg zysku, bóg interesu, bóg korzyści, i to on każe 
milczeć wobec takich wydarzeń, które dzieją się na naszych oczach. Irak nie 
jest jedynym miejscem, gdzie chrześcijanie poddawani są eksterminacji; tych 
miejsc na świecie jest o wiele więcej. 

Przypominam te dramaty, rocznicę wojny i prześladowanie chrześcijan, że-
byście, Drodzy Moi Przyjaciele, docenili to, co macie: tę możliwość rozpoczęcia 
roku pracy, roku nauki z Bogiem, z Jezusem. To jest tak ważne, z kim wyrusza się 
w drogę, kto jest obok nas. Czy to jest ktoś godny zaufania, gotowy pospieszyć 
nam z pomocą, podać rękę, czy może jest z nami ktoś zupełnie obojętny, pla-
nujący wykorzystanie naszego zaufania, ktoś traktujący nas jak swojego wroga. 

My zaczynamy wspólnie nowy rok nauki razem z Jezusem, w oparciu 
o Niego. Co to znaczy zaczynać rok razem z Jezusem? Odpowiedź przynosi 

nam dzisiaj piękny fragment z Ewangelii św. Łukasza. Jezus odwiedza Nazaret, 
wiecie, że każdy pobyt w miejscu, który kojarzy się człowiekowi z jego dzieciń-
stwem, jego narodzeniem, rozpoczęciem życia, zawsze zostawia bardzo silne 
wrażenie. Lubimy odwiedzać miejsca złączone z naszą własną historią. Jezus 
przybywa do rodzinnego Nazaretu, żeby powiedzieć jego mieszkańcom, że oto 
nadszedł czas, bo „dziś spełniły się słowa Pisma, któreście słyszeli”. 

To jest początek publicznej działalności Jezusa Chrystusa. Ukazuje najpierw 
tym swoim najbliższym sąsiadom, kolegom, krewnym, kim jest, że już nadszedł 
czas, że będzie wypełniał to, o czym 800 lat wcześniej mówił i pisał prorok Iza-
jasz: „Duch Pański spoczywa na Mnie. Namaścił Mnie i posłał, abym ubogim niósł 
dobrą nowinę, więźniom wolność, niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych 
odsyłał wolnych i obwoływał łaski od Pana”. Jaka jest reakcja mieszkańców? 
Myśleli sobie, że przecież znają Go, przecież wszystko o Nim wiedzą. Tu biegał, 
chodził, z nimi uczył się czytania Pisma Świętego, w tej synagodze brał udział 
z matką i ojcem w nabożeństwach. Wszystko o Nim wiedzą, za kogo On siebie 
ma?! „Dzisiaj spełniły się słowa Pisma, któreście usłyszeli”. „Czyż nie jest to Syn 
Józefa?” Ludzka małość, ludzka zazdrość, zawsze gdzieś znajdą sobie dojście 
do ludzkiego serca, umysłu. Kim On siebie czyni!? Dlatego powiedział: „Żaden 
prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie”, a zgromadzeni w synagodze 
wpadli w gniew, chcieli Go ukamienować. 

Jezus stawiał swoim ziomkom, tak jak dzisiaj nam, bardzo konkretne 
wymagania, żebyśmy w Jego Ewangelii znaleźli to źródło, które pozwoli nam 
w przyszłości być ludźmi mądrymi, sprawiedliwymi i odpowiedzialnymi. 

Jeżeli chcemy realizować nasze życie w odpowiedzialności, prawdzie 
i sprawiedliwości, to tutaj mamy zmieniać nasz kraj, nasze miasto, nasze ro-
dziny, naszą ojczyznę. Ten kontynent odrywający się od Jezusa, zaczyna się 
kręcić w kółko, zaczyna być parodią tej wielkiej Europy. Jest tylko jeden sposób 
osiągnięcia tej jedności, którą Europa miała, to jest jej powrót do Chrystusa. To 
nie znaczy, że nie pojawi się chwila słabości do zła, do grzechu. Nie. To tylko 
znaczy, że my wiemy, gdzie ten grzech zostawiać, gdzie się pozbywać. Jak 
z niego wychodzić, jak się nawracać, jak szukać i zdobywać prawdziwą wiedzę. 

Żywym przykładem takiego postępowania jest bł. Bronisława, którą dzisiaj 
czcimy w kalendarzu kościelnym – norbertanka. Dzisiaj mamy w Polsce jeden 
klasztor ss. Norbertanek, w Krakowie. Miejsce mojego urodzenia zostało zało-
żone przez norbertanki w średniowieczu i ozdoba tego miejsca, czyli kościół, 
jest świątynią norbertanek dzisiaj. Błogosławiona Bronisława zrezygnowała ze 
wszystkiego, co kusi człowieka, z przyjemności, bogactwa, z dostatku. Wybrała 
wartość, która nigdy nie zostanie jej odebrana. Wybrała przyjaźń z Bogiem. Nie 
jest łatwo naśladować tego typu postawy. Zawsze, kiedy Kościół był w jakimś 
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kryzysie, równocześnie rosła ilość powołań do zgromadzeń zakonnych, kontem-
placyjnych. Przez wiarę wzbogaciła się kultura europejska, Norbertanki wzbo-
gaciły świat. Do dzisiaj ślady ich wkładu w kulturę Polski są bardzo widoczne. 

Drodzy Siostry i Bracia, chciejcie w nadchodzącym roku nauczyć się jak 
najwięcej i osiągnąć prawdziwą mądrość, taką, która każe nam traktować 
drugiego człowieka jak wartość, a Boga jak prawdziwego Przyjaciela. Niech 
ta szkoła, na wszystkich swoich etapach, począwszy od szkoły podstawowej 
aż do liceum, to ułatwi. Amen. 

JESIENNE WYJAZDY INTEGRACYJNE

Anna Waśkiewicz

Podróż w przeszłość... 
Uczniowie ZSK w Biskupinie

16 września 2014

Uczniowie klas pierwszych gimnazjum Długosza 16 września 2014 roku 
wybrali się na pierwszą wspólną wyprawę szkolną. Celem podróży 

stał się Biskupin, gdzie już po raz dwudziesty zorganizowany został festyn 
archeologiczny – w tym roku pod hasłem „Kamień, brąz, żelazo”.

Naprawdę warto było tam być ze względu na mnogość atrakcji i... piękną, 
słoneczną pogodę. Uczniowie mogli brać udział w zajęciach edukacyjnych, 
prezentacjach, oglądać wystawy strojów, biżuterii, glinianych naczyń, pokazy 
walk dawnych wojów – wszystko w scenerii starożytnej osady biskupińskiej.

Była też unikalna szansa, aby spotkać się z brązownikiem wykonującym 
pierwsze narzędzia z brązu, kowalem, mincerzem. Można było dowiedzieć się, 
jak powstawały dawniej książki oraz obejrzeć pokaz wydobywania zabytków 
z dna jeziora. Imprezie towarzyszyła muzyka z dawnych czasów.

Atrakcji nie było końca! Nasza wspólna wyprawa to z pewnością wspaniała 
okazja dla miłośników przeszłości do podróży przez wszystkie epoki, ale rów-
nież do poznania się w innej rzeczywistości niż ta szkolna.

Warto dodać, że każdy uczeń został wyposażony w kartę z pytaniami doty-
czącymi zagadnień prezentowanych podczas festynu, aby podczas zwiedzania 
znaleźć na nie odpowiedzi.

Uczestnicy wyprawy wykazali się dużym zapałem w zdobywaniu wiedzy 
i idealną dyscypliną. Pełni wrażeń, z nowymi znajomościami, bardziej zinte-
growani, pierwszoklasiści wrócili do domu.

W ich podróży towarzyszyli im wychowawcy i nauczyciele: p. Aneta Paw-
łowska, p. Agnieszka Sołtysiak, p. Agata Nawrocka, p. Kamil Mankin, p. Bożena 
Sobierajska, p. Ewa Bieniek, p. Anna Darowska i p. Anna Waśkiewicz.

ks. Andrzej Tomalak

Długoszacy na Ogólnopolskim Forum Młodzieży 
Szkół Katolickich

17 września 2014

W Tygodniu Wychowania, przeżywanym pod hasłem: „Prawda fun-
damentem wychowania”, uczniowie klas pierwszych naszego 

liceum uczestniczyli w XIV Ogólnopolskim Forum Młodzieży Szkół Katolickich 
na Jasnej Górze, które odbyło się 17 września. Myślą przewodnią spotkania 
były słowa św. Jana Pawła II: „Człowiek staje się bardziej sobą przez coraz 
pełniejsze poznanie Prawdy”.

„Przychodzicie tutaj, aby pobyć ze sobą, żeby pogłębić swoją miłość 
i wytrwałość w poszukiwaniu Prawdy oraz zawierzyć siebie Matce Jezusa 
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w nowym roku szkolnym”. Tymi słowami powitał zgromadzonych na Mszy św. 
w Kaplicy Cudownego Obrazu prowadzący zgromadzenie liturgiczne ks. Ze-
non Latawiec SDB, przewodniczący Rady Szkół Katolickich. Msza św. i Akt 
Zawierzenia Młodzieży Matce Bożej dokonany na zakończenie Eucharystii były 
najważniejszym punktem pielgrzymki. Zanim jednak wszyscy zgromadzili się 
przed obliczem Czarnej Madonny, w auli o. A. Kordeckiego młodzież ze szkół 
katolickich całej Polski wysłuchała wykładu ks. Marka Studenskiego nt. „Kim 
jestem? W poszukiwaniu prawdy o sobie” oraz prelekcji Piotra Klimasa, lekarza 
specjalisty ginekologa-położnika, który ukazał piękno daru życia od poczęcia 
do naturalnej śmierci. Bezpośrednim przygotowaniem i przedsmakiem Eucha-
rystii była adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadził ks. Marcin 
Kozanowski SDB, dyrektor szkół salezjańskich w Nowej Hucie. Gościem ho-
norowym Forum Młodzieży Szkół Katolickich był ks. abp Wacław Depo, me-
tropolita częstochowski, który życzył młodzieży odwagi w głoszeniu prawdy 
i pokory przed tą Prawdą, którą jest Jezus Chrystus. W homilii wygłoszonej 
przez ks. M. Studenskiego usłyszeliśmy, że człowiek jest kimś wyjątkowym, 
bo sam Bóg postanowił stać się Człowiekiem. Kaznodzieja wskazał również na 
to, że Bóg ukazał się człowiekowi jako dziecko w ubogiej stajence, a pierwsze 
co uczynił, gdy się tak objawił, to przytulił się do człowieka, do swojej Matki. 
„Dziś również Bóg chce się przytulić do człowieka. Chce się przytulić do Ciebie” 
– zakończył ks. Marek.

Umocnieni duchowo i posileni na ciele obiadem w Domu Pielgrzyma, powró-
ciliśmy do Włocławka, aby tutaj, w naszym środowisku, w gronie najbliższych, 
wśród przyjaciół, kolegów i koleżanek być autentycznym świadkami Prawdy.

Piotr Mroczkowski, kl. IIIe

Pielgrzymka Sodalicji Mariańskiej na Jasną Górę
20–21 września 2014

Z wielką niecierpliwością oczekiwaliśmy na dzień 20 września, w któ-
rym nasza wspólnota jeszcze przed wschodem słońca wybrała się na 

XXXIII Spotkanie Sodalicji Mariańskich z całej Polski.
Już sam dojazd był dla nas wspaniałą okazją do integracji i dużą dawką 

energii na bardzo intensywny i interesujący dzień. Pierwszym miejscem, do 
którego dotarliśmy, był klasztor sióstr Matki Bożej Zawierzenia, w którym 
z gościną oczekiwała nas młodzież sodalicyjna z Piastowa wraz z bratem José – 
marianistą. Dalej uczestniczyliśmy w wykładzie nt. „Maryja – Matka Kościoła”. 
Jednocześnie podczas tej pielgrzymki został otwarty Rok Maryjny, który będzie 
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trwał do 1 stycznia 2016. Jego szczegółowy program został zawarty w haśle: 
„Maryja Matką Kościoła, który udziela sakramentów”. W dalszej części była 
Msza Święta, różaniec w Kaplicy Cudownego Obrazu prowadzony przez naszą 
wspólnotę sodalicyjną. Po części modlitewnej przyszła pora na grilla i inte-
grację z młodymi, którą przygotowała nasza sodaliska – Żaneta Szczerbiak. 
Wszystkie te punkty dnia były bardzo interesujące, a ich zwieńczeniem był 
przepiękny Apel Jasnogórski, który mnie najbardziej zachwycił. Dzięki dobroci 
paulina o. Marcina, moderatora częstochowskiej sodalicji, jeszcze w godzinach 
wieczornych zwiedzaliśmy miejsca niedostępne dla pozostałych pielgrzymów.

W następnym dniu, głównym punktem w planie była Eucharystia w domu 
pamięci Sługi Bożego ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym świątecznym 
dniu najwięcej czasu poświęciliśmy na zwykłe rozmowy z członkami Sodalicji 
Młodych z Częstochowy, Warszawy i Piastowa.

Kiedy nadszedł czas rozstania, wszystkim było ciężko się pożegnać. Odjeż-
dżaliśmy pełni entuzjazmu, czekając na następne spotkanie się z sobą i z Maryją.

s. Maria Kowalik

Pielgrzymka klas III gimnazjum 
do sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej

24 września 2014

Dnia 24 września trzecie klasy gimnazjum udały się autokarami do 
naszego diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Uczniom 

towarzyszyli wychowawcy wraz z katechetami, na czele z organizatorem piel-
grzymki – ks. Łukaszem Sztylką. Celem tego spotkania było dziękczynienie za 
łaski otrzymane od Boga w czasie trwania nauki w gimnazjum oraz prośba 
o pomoc w dokonywaniu mądrych wyborów życiowych. Program rozpoczął się 
koncertem ewangelizacyjnym zespołu Full Power Spirit, następnie przeszliśmy 
do bazyliki, aby uczestniczyć w uroczystej Eucharystii sprawowanej w intencji 
zgromadzonej młodzieży. Wielu uczniów przystąpiło do sakramentu pokuty. 

W pielgrzymce wzięło udział około 3,5 tys. młodych ludzi, którym towarzy-
szyło przy ołtarzu 65 kapłanów z różnych stron diecezji. Kaznodzieja zachęcił 
młodzież do szukania Jezusa w swoim życiu, do angażowania się w przyparafialne 
grupy przygotowujące uczestników do udziału w Światowych Dniach Młodzieży, 

które odbędą się w Krakowie w 2016 roku. Wskazał, że to doświadczenie żywego 
Jezusa w życiu jest niezbędne, by iść dalej i dzielić się z innymi Dobrą Nowiną. 
Zapowiedział też ważną dla naszego miasta wiadomość, że do Włocławka przed 
ŚDM przyjedzie młodzież, m.in z Kazachstanu i Korei Południowej. 

Dziękczynienie po Komunii Świętej było wylewem entuzjazmu, który 
wyraziliśmy podczas pieśni „Pan jest Pasterzem moim”. Na zakończenie Mszy 
Świętej przedstawiciele klas III gimnazjum w imieniu nas wszystkich złożyli 
Akt Zawierzenia Matce Bożej. Po Eucharystii zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie 
i nawiedziliśmy grób śp. ks. biskupa Romana Andrzejewskiego, inicjatora 
wskrzeszenia przedwojennego Długosza. 

Na zakończenie naszego pobytu u Matki Bożej gospodarze sanktuarium – 
księża marianie – poczęstowali nas smacznym obiadem. Wracaliśmy umocnieni 
i radośni. W drodze brzmiały nam jeszcze słowa skierowane do Maryi w Akcie 
Zawierzenia: „My, młodzież klas III gimnazjum, przychodzimy do Ciebie, Matko 
Boża Licheńska i Matko Kościoła, Matko wiary, nadziei i miłości. Przynosimy 
Tobie całą naszą młodość.

Przychodzimy do Ciebie jako do naszej Matki i przez Twoje pośrednic-
two prosimy Chrystusa o prawdziwą wolność, o żywą wiarę, o motywy życia 
i nadziei. Ty, Matko, znasz nasze ograniczenia, ale również wszystkie nasze 
marzenia, plany na przyszłość i możliwości. Spraw, abyśmy umieli zdać sprawę 
z nadziei, która jest w nas. 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14 Wydarzenia szkolne

Długoszacy przy grobie bp. Romana Andrzejewskiego



156 157

Nosimy w sobie wielkie pragnienia. Chcemy żyć dla Chrystusa. Zwracamy 
się do Ciebie, najpewniejsza Przewodniczko na ludzkich drogach... Pomóż nam 
pokonać wszelką beznadziejność. Pozwól nam być silniejszymi niż wszystko, 
co zdaje się nas osaczać. Nasza codzienność jest różna, różne są też Twoje 
wizerunki w naszych krajach. Pomóż nam być sobą.

Powierzając Tobie to, co w nas najlepsze i zdrowe, powierzamy Ci się 
także z tym, co w nas zagrożone od wewnątrz i od zewnątrz: lecz nas z grze-
chów i niemocy, wydobywaj z klęski i błędu, chroń przed lekceważeniem 
życia i tym wszystkim, co zdrowiu i życiu zagraża. Zachowaj od samotności; 
od samotności, która nie jest z wyboru, z którą wielu nie potrafi sobie dać 
rady. Spraw, aby ona nigdy nie zamieniła się w rozpacz. Zawierzamy Ci tych, 
którzy znajdują się w obliczu bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed 
przyszłością.

Pomóż nam ratować świat i siebie od przemocy i wielorakich współczesnych 
totalitaryzmów, na które nie mamy bezpośredniego wpływu. 

Powierzamy Ci, Matko, młode rodziny, i tych także, którzy oddali się na 
wyłączną służbę Bogu. Tobie, Matko, powierzamy powołanie każdego czło-
wieka. Daj, aby życie każdej i każdego z nas przynosiło ewangeliczne owoce.

Chcemy się modlić z Tobą za tych, którzy szukają dróg Twojego Syna, i za 
tych także, którzy nie wiedzą i nie chcą wiedzieć o naszym spotkaniu. Za tych, 
którzy ani Boga, ani Chrystusa, ani Ciebie nie znają.

Naucz nas Twojego zawierzenia, Twojej nadziei i Twojej miłości. Naucz 
nas wychodzić ku Twojemu Synowi. Prowadź nas do Niego. Niech On będzie 
odpowiedzią na wszystkie nasze pytania. Naucz nas wychodzić ku innym lu-
dziom, może bardziej biednym i samotnym niż każdy z nas.

Naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz 
nas to życie przyjmować.

Niech nasze serca będą otwarte, niech będą otwarte domy i kraje. Wyzwól 
nas z lęku, byśmy nie bali się ubogich z Jezusowej ewangelii: dzieci, starców, 
chorych i cudzoziemców, byśmy umieli otworzyć drzwi Zbawicielowi świata 
i człowieka.

Ty przywracasz tajemnicę życiu i temu wszystkiemu, co je rodzi, co daje mu 
sens. Ty przywracasz tajemnicę miłości i czynisz to przez czystość. Przez Ciebie 
czystość staje się odpowiedzią na tajemnicę. „Błogosławieni czystego serca”, 
bo oni oglądać będą Boga. Ty wiesz, że największym skażeniem człowieka jest 
nieczystość, że z niej rodzą się: nienawiść, zabójstwa i wojny.

Matko Mądrości, naucz nas tworzenia takiej kultury i cywilizacji, która 
opierając się na prawach Bożych, służyłaby człowiekowi. Naucz nas ducha 
pojednania i przebaczenia.

Spraw, byśmy nie uciekali przed nowymi zadaniami. Cała współczesna 
rzeczywistość czeka na swoją pełną ewangelizację. Pragniemy żyć – każdy na 
swój sposób, będąc misjonarzami tego dzieła – wspólnie z Chrystusem uświęcać 
i przemieniać ten świat. Amen”.

Joanna Karwowska

Tatry Polskie z klasami IIIA i IIA LO w tle
24–26 września 2014

Czy to zbieg okoliczności, czy przeznaczenie, że nasza wycieczka odbyła 
się w tym samym czasie, co najważniejsze mecze Mistrzostw Świata 

w piłce siatkowej mężczyzn? Polska drużyna pięła się w górę tak samo jak my. 
Oni zdobywali kolejne punkty, aby stanąć na najwyższym podium, a my każ-
dego dnia wspinaliśmy się wyżej i szybciej, co dawało nam wiele satysfakcji.

Z Włocławka wyjechaliśmy w czwartek o 23.00, a w piątek o 9.00 po 
Mszy św. i śniadaniu byliśmy już na szlaku. Pierwszego dnia nasze nogi po-
niosły nas przez Dolinę Roztoki, Pięć Stawów, Morskie Oko, kończąc na Łysej 
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Polanie. Za Wodogrzmotami Mickiewicza skręciliśmy w prawo, dochodząc do 
najpotężniejszego tatrzańskiego wodospadu – Siklawy. Gdy przemierzaliśmy 
Dolinę Pięciu Stawów, po lewej stronie mroził nam krew w żyłach widok na 
Orlą Perć, ale za to przed nami rozpościerały się zapierające dech w piersiach 
przepiękne widoki na Góry Lodowe i Lodowy Szczyt oraz na Trzy Korony. 
Wysoko doszliśmy – jak Polska drużyna (!) – do 2000 m n.p.m.

Drugi dzień wycieczki to kolejne wyzwania – tym razem w porannym 
spacerze do Kuźnic towarzyszył nam deszcz. Nikt jednak poddać się nie 
chciał i w drodze przez Dolinę Jaworzynki deszcz, „widząc”, że szans z nami 
nie ma, przestał padać. Za to słońce kibicowało nam już do końca dnia. 
Od Przełęczy Między Kopami to już nie była wędrówka, to już był bieg na 
wytrzymałość. Dopiero w schronisku „Murowaniec”, odpoczywając, opowia-
daliśmy sobie o wrażeniach wywołanych wspaniałymi widokami. Po kilku 
minutach wstaliśmy jednak, aby udać się nad Czarny Staw Gąsienicowy. Tu 
z pokorą popatrzyliśmy na ścianę Zawratu i z daleka pomachaliśmy Świnicy, 
a następnie po posiłku zbiegliśmy jeszcze raz do „Murowańca”. Wracaliśmy 
już spokojniejszym krokiem niebieskim szlakiem, aby nacieszyć oczy i serce 
cudami krajobrazu. Wieczorem, odpoczywając po ciężkim dniu, kibicowali-
śmy Polakom.

Niedzielę rozpoczęliśmy od Mszy św. w kaplicy w domu Sióstr Wspólnej 
Pracy, gdzie nocowaliśmy. Ten dzień potraktowaliśmy łagodnie. Od rana 
strasznie padało, więc po śniadaniu poszliśmy się spakować, ale już koło 10.00 
wyszło słońce i zrobiło się bardzo ciepło. Poszliśmy więc na Krupówki. Droga 
powrotna do Włocławka to „szaleństwo autokarowe” podczas meczu finało-
wego. Wróciliśmy więc do domu z wielką radością, że Polska ma złoto, a my 
niezapomniane wspomnienia.

Dziękujemy wychowankom za wzorową postawę podczas całej wyprawy.

Agnieszka Skowrońska, kl. IB

Integracja klas I LO – atrakcje farmy w Gołaszewie
2 października 2014

Tego dnia wszystkie klasy pierwsze LO brały udział w wyjeździe inte-
gracyjnym. Spotkanie odbyło się w plenerze, choć mogliśmy korzystać 

także z pomieszczeń zadaszonych, oferowanych nam przez farmę w Gołaszewie. 

Towarzyszyli nam wychowawcy, czyli p. Emilia Chodoła, p. Aneta Jabłońska 
i p. Maciej Ziółkowski, a także p. Arkadiusz Różański, który wspierał wszystkich 
swoją obecnością i zachęcał do zdrowej rywalizacji.

Agrofarma w Gołaszewie urzekła nas od momentu przybycia. Pogoda nie 
była najlepsza, lecz wystarczająco dobra, by zrealizować plan zajęć przygoto-
wany dla nas przez Włocławski Związek Strzelecki „Strzelec”.

Klasy pierwsze podczas rozgrywek zostały podzielone na 5 drużyn. Orga-
nizatorzy przygotowali różne zadania grupowe. Polegały one na przykład na 
biegu z przeszkodami, okraszonym robieniem brzuszków i pompek, skokach 
w plastikowych workach, strzelaniu z łuku czy poszukiwaniu zaginionych kar-
tek z informacjami. Były też zajęcia związane z paintballem. Licealiści musieli 
wykazać się sprytem, dobrą kondycją, umiejętnością planowania, a niektórzy 
także zdolnościami przywódczymi. Atrakcji było więc wiele i każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie.

Po zakończeniu rywalizacji udaliśmy się na odpoczynek – oczywiście we 
wspólnym, zintegrowanym już gronie uśmiechniętych pierwszoklasistów. 
Sympatyczni gospodarze tego pięknego miejsca zadbali o nasz obiad. Ogromną 
popularnością cieszył się pyszny żurek, który rozgrzewał nasze ciała i dusze.

Przyglądając się uśmiechniętym uczniowskim twarzom, z całą pewnością 
mogę stwierdzić, że integracja udała się w stu procentach. Dziękujemy wszyst-
kim Opiekunom za mile spędzony czas. Bez Was to spotkanie nie doszłoby do 
skutku! Liczymy na kolejne wspaniałe wyjazdy w takim gronie.

Urszula Brykalska i uczniowie kl. IIa

Śladami Mieszka I i pierwszych władców Polski 
Wycieczka kl. IIa do Poznania

20 października 2014

20 października 2014 roku w bardzo wczesnych godzinach porannych 
wyruszyliśmy na dwudniową wycieczkę do Poznania – kolebki 

państwa polskiego.
Zwiedzanie, a zarazem lekcję historii, rozpoczęliśmy na wyspie Ostrów 

Tumski, gdzie znajduje się najstarsza w Polsce bazylika archikatedralna 
pw. Świętych Piotra i Pawła. To tu nasz przewodnik pan Maciej Chudzicki 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14 Wydarzenia szkolne



160 161

rozpoczął z nami podróż w czasie. Stojąc nad brzegiem wykopalisk archeolo-
gicznych, zaczął opowieść o dziejach miasta i naszych władców. Zasłuchani 
w opowieści przewodnika, spacerując zabytkowym Chwaliszewem, dotarliśmy 
na Stary Rynek. 

Główną atrakcją rynku był renesansowy Ratusz ze słynnymi koziołkami 
umieszczonymi nad zegarem. Koziołki w samo południe wychodzą ze środkowej 
wieżyczki i przez minutę trykają się rogami. Mieliśmy to szczęście, że byliśmy 
w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu, więc mogliśmy się koziołkom 
przyglądać. Nawet niektórzy chłopcy z naszej klasy chcieli je naśladować :-). 
Historię koziołków ilustruje legenda „O poznańskich koziołkach”, którą również 
p. Maciej nam opowiedział.

Na Starym Rynku oprócz Ratusza mogliśmy podziwiać przepiękne kamie-
nice i pałace. Tego dnia, spacerując po Poznaniu, zwiedziliśmy jeszcze plac 
Wolności z Muzeum Narodowym, Biblioteką Raczyńskich i Arkadią. Byliśmy 
także w dzielnicy cesarskiej i podziwialiśmy Zamek Cesarski, plac Adama Mic-
kiewicza, Teatr Wielki i gmach Uniwersytetu Adama Mickiewicza, w którym 
z pewnością za kilka lat niektórzy z nas będą studiować. Podczas naszego po-
bytu w Poznaniu zwiedziliśmy także stadion Lecha Poznań. Nie tylko chłopcy 
cieszyli się, że mogą zasiąść na trybunach w miejscu dla VIP-ów, poczuć się jak 
zawodniczy udzielający wywiadu w specjalnym studio czy też poczuć emocje, 
sprawdzając akustykę obiektu. 

Wiele pamiątek Lecha Poznań zakupionych w tym obiekcie wróciło z nami 
do Włocławka. Niemałą atrakcją była lekcja w Muzeum Rogala Świętomar-
cińskiego. Tam piekarze – przewodnicy opowiadali, w jaki sposób i jak długo 
taki rogal powstaje. W przygotowaniach pomagali im nasi koledzy i koleżanki. 
Śmiechu było przy tym co niemiara, a smak pysznych rogali długo jeszcze 
pamiętaliśmy. Byliśmy też w palmiarni, w której podziwialiśmy egzotyczne 
rośliny i zwierzęta. Przez chwilę można było się poczuć jak w egzotycznych, 
tropikalnych krajach. Intensywny czas zwiedzania był bardzo wyczerpują-
cy, jednak siły szybko zregenerowaliśmy obiadem w jednej z poznańskich 
restauracji. 

Nie zabrakło też czasu wolnego, który spędziliśmy w centrum handlu, 
kultury i sztuki Stary Browar oraz Malta. Tam jedni udali się na małe co nieco 
do zjedzenia, inni szukali w sklepach ciekawej kreacji, a jeszcze inni zdoby-
wali autografy przebywających w galerii zawodników Lecha Poznań. Warto 
wspomnieć, że i czas nocnego wypoczynku nie został zmarnowany. W hote-
lowych pokojach dyskusje i zabawy trwały do późnych godzin wieczornych. 
Wycieczka była bardzo intensywna. Po dwóch dniach wróciliśmy zmęczeni, ale 
pełni wrażeń i zadowolenia, i z niecierpliwością oczekujemy kolejnej podróży 
w znane i nieznane.

Angelika Szumińska

Dzień Nauczyciela i ślubowanie klas pierwszych
14 października 2014

14 października 1773 roku została utworzona Komisja Edukacji Naro-
dowej. Na pamiątkę tamtego wydarzenia właśnie 14 października 

obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. W związku z tym w Zespole Szkół 
Katolickich odbyła się akademia, podczas której uczniowie klas pierwszych 
Publicznego Gimnazjum i Liceum ZSK złożyli uroczyste ślubowanie. Przyrze-
kli między innymi, że będą z wytrwałością zdobywać wiedzę oraz że będą 
zawsze odpowiedzialnymi za swoje słowa i czyny. I właśnie na konieczność 
stawania się odpowiedzialnym człowiekiem zwrócił uwagę w swoim prze-
mówieniu dyrektor ZSK ks. dr Jacek Kędzierski. Ponadto życzył wszystkim 
uczniom naukowych sukcesów oraz tego, by byli zadowoleni z wyboru szkoły. 
Serdeczne życzenia satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy Ksiądz Dyrektor 
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złożył także wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Miłe słowa do 
wszystkich nauczycieli i wychowawców skierowała również przewodnicząca 
Samorządu Uczniowskiego Patrycja Basiejko, po czym młodzież obdarowała 
nauczycieli kwiatami.

Po części oficjalnej miało miejsce przedstawienie. Zebrani na uroczystości 
mieli okazję wysłuchać rapowanej historii edukacji w Polsce – od czasów Ka-
zimierza Wielkiego po współczesność. Wykonaniu wokalnemu towarzyszyli 
świetnie przygotowani tancerze. Następnie zostały przedstawione dwa skecze, 
będące pewną formą dyskusji z utrwalonymi w społeczeństwie stereotypami. 
Tak więc obecni na sali mieli okazję do zabawy. Ale jako że w minioną nie-
dzielę w Kościele obchodzony był Dzień Papieski, a 16 października będziemy 
wspominać kolejną rocznicę wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, 
organizatorzy szkolnego święta przygotowali także chwilę refleksji z poezją 
Papieża – Polaka. Na koniec uroczystości została odśpiewana ulubiona papieska 
pieśń „Barka”.

Wszystkim, którzy przygotowali obchody Dnia Edukacji Narodowej w Dłu-
goszu, serdecznie dziękujemy, szczególne słowa podziękowania kierując do 
p. Anety Jabłońskiej i p. Wioletty Piaseckiej, które opracowały każdy szczegół 
tej pięknej szkolnej uroczystości.

OBCHODY 30. ROCZNICY MĘCZEŃSKIEJ 
ŚMIERCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

Agata Nawrocka

Apel poświęcony pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki
9 października 2014

W dniach 9 i 10 października w naszej szkole został zorganizowany 
apel upamiętniający życie i śmierć ks. Jerzego Popiełuszki. W tym 

roku obchodziliśmy 30. rocznicę męczeńskiej śmierci Księdza Jerzego, dlatego 
szczególnie mocno zależało nam na tym, aby Jego osoba była nie tylko pobież-
nie kojarzona, ale przede wszystkim dobrze zapamiętana. 

Długo zastanawialiśmy się, jak najlepiej przekazać młodzieży to, kim był 
i o co walczył bohater naszego apelu. I jak zawsze to bywa, pomysł przyszedł 
nieoczekiwanie. Siedziałam w domu, przygotowując kolejne zajęcia i słucha-
jąc muzyki, którą kiedyś polecił mi jeden z moich uczniów. I nagle jedna ze 
ścieżek muzycznych wzbudziła moje zainteresowanie. Pomyślałam sobie... 
a może ułożymy piosenkę o tym, jak żył i jak zginął Ksiądz Jerzy? Poprosiłam 
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chłopców z klasy licealnej (Łukasza Kędronia i Pawła Grzybka) o pomoc. 
W kilka dni powstał tekst, a potem w jeden wieczór nagranie. Ksiądz Łukasz 
Sztylka cierpliwie wysłuchiwał kolejnych wersji nagrań w swoim mieszkaniu. 
Gdy rozstawaliśmy się krótko przed północą, myślę, że wiedzieliśmy, że dzięki 
temu nagraniu dotrzemy do naszej młodzieży, że wreszcie każdy zrozumie, 
dlaczego pamięć o Księdzu Jerzym nie może nigdy przeminąć. Pani Anna Do-
minik zajęła się oprawą słowną apelu. Myślę, że przytaczane informacje z życia 
księdza Jerzego, przeplatane fragmentami filmu „Popiełuszko – Wolność jest 
w nas”, pozwoliły naszej młodzieży poznać lepiej tego niezwykłego w swej 
zwyczajności kapłana i zrozumieć czasy, w których przyszło mu żyć. 

Komunizm, narodziny „Solidarności” i walka robotników z ówczesnymi 
władzami to tematy trudne do zrozumienia przez młodych ludzi. Mam jednak 
nadzieję, że nasz apel przybliżył im tamtą epokę, a sam Ksiądz Jerzy będzie 
wreszcie dla nas wszystkich nie tylko kapłanem, nie tylko męczennikiem 
i świętym, ale przede wszystkim człowiekiem z krwi i kości – człowiekiem, 
który nie od razu urodził się świętym i wielkim, lecz zyskał sobie to miano 
przez to, że żył i walczył o godność i poszanowanie człowieka jak prawdziwy 
bohater.

Wioletta Piasecka 

Uczniowie Długosza 
uczestnikami Biegu Popiełuszki 

11 października 2014

W sobotę, 11 października 2014 r., odbył się po raz kolejny Bieg 
Dzieci i Młodzieży dla uczczenia 30. rocznicy męczeńskiej śmierci 

Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Wydarzenie to już na trwałe 
wpisało się w kalendarz imprez sportowych, organizowanych we Włocławku 
przez Niezależne Zrzeszenie Sportowe. Prawie 400 zawodników wraz z opie-
kunami spotkało się ok. godziny 10.00. na starcie biegu w Parku im. Henryka 
Sienkiewicza, nieopodal bazyliki katedralnej we Włocławku. Do rywalizacji 
przystąpili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Uczestnicy mieli za zadanie pokonać dystans około 600 metrów w pięknej 
scenerii parku, między dwoma mostkami.

W kategorii szkół podstawowych wśród chłopców najszybsi okazali się 
uczniowie Długosza. Zwyciężył Szymon Morawski z klasy 5, drugie miejsce 
zajął Oliwier Rutecki z klasy 4, a trzecie miejsce uzyskał Bartosz Jankowski 
z klasy 5. Dziewczęta z Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza 
również wywalczyły wysokie lokaty: Julia Czajka z klasy 5 zajęła drugie miejsce, 
a Maja Ostrowska z 4 klasy uplasowała się na trzeciej pozycji.

Natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych wśród dziewcząt najlepsze były 
uczennice ZSK im. ks. Jana Długosza: Klaudia Kazimierska z kl. IIb wywalczyła 
pierwsze miejsce, a Zuzanna Mikołajczyk – drugie. Trzecie miejsce w kategorii 
chłopców z gimnazjum zdobył też nasz uczeń – Sebastian Szymański z kl. IIIc.

W klasyfikacji liceum pochwalić należy uczennice kl. IA: Dominikę Nowicką, 
która zajęła drugie miejsce, oraz Joannę Dorsz – zdobywczynię trzeciej pozycji. 
Podobnie wypadli chłopcy z naszego liceum: Wojciech Kraszewski z kl. IIIC 
dobiegł na metę jako drugi, a Michał Wiliński z kl. IA był trzeci.

Najliczniejszą grupę uczniów wystawił Zespół Szkół Katolickich i w kategorii 
za masowy udział w Biegu Popiełuszki otrzymaliśmy puchar.

Za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych (osobno 
dziewczęta i chłopcy) zawodnicy otrzymali medale, które biegaczom wręczyły 
osoby znane z aktywności społecznej i politycznej naszego miasta: Janusz 
Dębczyński – przewodniczący NSZZ „Solidarność” we Włocławku oraz radni 
miejscy: Joanna Borowiak, Jarosław Chmielewski, Dariusz Jaworski i Stanisław 
Krzemieniewski.

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy, zwłaszcza 
uczniom naszej szkoły podstawowej, którzy biorąc udział po raz pierwszy 
w Biegu Popiełuszki, od razu odnieśli ogromny sukces!
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Agnieszka Malczewska, kl. IIB LO

Obchody 30. rocznicy męczeńskiej śmierci 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

18 października 2014

W Sanktuarium Męczeństwa Błogosławionego Księdza Jerzego Popie-
łuszki we Włocławku 18 października włocławianie i licznie przybyli 

z całej Polski pielgrzymi uczcili 30. rocznicę śmierci Kapłana – Męczennika. 
O godz. 14.00 na włocławskiej tamie zebrani modlili się za wstawiennictwem 
bł. ks. Jerzego. Modlitwę poprowadził ks. bp Wiesław Mering. O godz. 15.00. 
odbyła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa.

Homilię podczas Eucharystii wygłosił ks. bp Józef Zawitkowski z Łowicza. 
Słowo, jakie skierował, mocno wzruszyło wiernych. Przedstawił on najważniejsze 
wydarzenia dotyczące męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Bp Zawitkowski 
na wstępie podkreślił, że obecność na tamie w 30. rocznicę śmierci bł. ks. Jerze-
go to wielka łaska i honor. W obrazowy, charakterystyczny dla swoich homilii 
poetycki sposób, sposób opisał miejsce i czas śmierci Błogosławionego: „Wobec 
tego miejsca i wydarzenia człowiek powinien zamyślać się i milczeć” – powiedział, 
przy czym dodał, że to miejsce można nazwać również miejscem przebaczenia: 
„[...] odtąd miejsce to będzie miejscem Twojej chwały, krzyża, zwycięstwa i na-
dziei. Tu będą przychodzić pobożni i zabójcy [...]”, po czym zachęcał wszystkich 
wychowawców, by przychodzili tu ze swoimi wychowankami, aby mogli stać 
się mądrzejszymi. Mówił: „abyście nie głaskali zła, bo wychowacie politycznie, 
uświadomione bestie”. Biskup przywołał także fakty z młodości ks. Jerzego, 
podkreślając, że zawsze był on oddany Bogu i nie istniały dla niego żadne ogra-
niczenia – codziennie przemierzał kilka kilometrów, aby być na Mszy Świętej.

Z posługi kapłańskiej przywołane zostały fragmenty kazań bł. ks. Popiełuszki, 
które były zarazem proste i przejmujące, a gromadziły się na nich tłumy. Był to 
kapelan warszawskiej „Solidarności”, który głosił odważne hasła i słowa, opo-
wiadające się za prawem do godności i wolności każdego człowieka oraz całego 
narodu, za co niestety spotkała go męczeńska śmierć z rąk funkcjonariuszy SB.

Biskup Zawitkowski ze wzruszeniem wspomniał także o zmarłej w tym 
roku matce kapłana – pani Mariannie Popiełuszko, która „cierpiała bez łez” 
i „cała była cierpieniem”.

Po wielu pięknych słowach zaznaczył, że trudno mówi się o świętych, bo 
słowa są ZA MAŁE do ich wielkości. Na obchodach 30. rocznicy męczeńskiej 

śmierci Księdza Jerzego obecnych było kilkadziesiąt pocztów sztandarowych 
„Solidarności” z zakładów pracy z całej Polski, bo właśnie kapelanem ZSZZ 
„Solidarność” był w trudnych czasach komunizmu Ksiądz Jerzy, a pozostał jego 
patronem. Wśród prelegentów wspominających postać tego Wielkiego Kapłana 
był p. Jarosław Kaczyński, a w gronie obecnych na uroczystości nie zabrakło ro-
dziny Księdza Jerzego. Przybył na te obchody również gość szczególny – Francuz 
François Audelan uzdrowiony w 2012 r. z ostatniego, nieuleczalnego z punktu 
widzenia medycyny, stadium raka krwi za wstawiennictwem Księdza Jerzego.

Z całą pewnością dla uczestników uroczystości, wśród których nie zabra-
kło nauczycieli i uczniów Długosza, słowa homilii, tak jak całość uroczystości, 
pozostaną w pamięci i dobrze by było, aby stały się początkiem wewnętrznej 
przemiany.

Milena Lewandowska

„O księdzu Jerzym wierszem...” 
Wojewódzki Konkurs Recytatorski z udziałem uczniów Długosza

21 października 2014

W obchody 30. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego wpisuje się 
Wojewódzki Konkurs Recytatorski „O księdzu Jerzym wierszem...”. 

Odbył się on we wtorek, 21 października 2014 r. w Sanktuarium Męczeństwa 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku Honorowy patronat nad konkursem 
objęli: Biskup Włocławski Jego Ekscelencja ks. Wiesław Mering, Marszałek 
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Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i Prezydent Miasta Wło-
cławek Andrzej Pałucki. Celem konkursu było upamiętnienie kolejnej rocznicy 
męczeńskiej śmierci naszego Błogosławionego oraz włączenie się w obchody 
Roku Ludzi Wolności. Potyczki recytatorskie obejmują uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowali 
gimnazjaliści – Piotr Mroczkowski z klasy IIIe i Konrad Weber z klasy IIIa.

Miło nam poinformować, że dzięki zaangażowaniu, niebywałej wrażliwości 
i pięknej interpretacji testu nasi uczniowie znaleźli się w gronie zwycięzców. 
Konrad Weber wywalczył III miejsce, a Piotr Mroczkowski zdobył wyróżnienie.

Dziękujemy gimnazjalistom za godne reprezentowanie Długosza i gratulujemy 
sukcesu!

Paulina Sadowska, kl. IIC LO 

Napisałam list do Księdza Jerzego...
Uczennica Długosza w programie „Ziarno” w TVP

16 lutego 2015

W minionym roku obchodziliśmy 30. rocznicę śmierci Błogosławio-
nego Księdza Jerzego Popiełuszki. Z powodu tego szczególnego 

wydarzenia Akcja Katolicka, we współpracy z Telewizją Polską, zorganizowała 
przeznaczony dla dzieci i młodzieży Ogólnopolski Konkurs „Napisz Błogosła-
wionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce, jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”. 

12 stycznia 2015 r. ogłoszono wyniki tego konkursu, a 16 lutego w War-
szawie miało miejsce podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom. 
O godzinie 11.00 w kościele św. Stanisława Kostki, z którym związany był 
ks. Popiełuszko, nagrodzone osoby zgromadziły się wraz ze swoimi opiekunami. 
Po przywitaniu przez ks. proboszcza Marcina Brzezińskiego, głos zabrał asystent 
kościelny Akcji Katolickiej ks. bp Marek Solarczyk. Podzielił się z obecnymi 
swymi przeżyciami związanymi z pogrzebem Kapelana „Solidarności”. Po tych 
wspomnieniach gratulacje laureatom konkursu złożyła p. Halina Szydełko – 
Prezes Akcji Katolickiej.

Po spotkaniu w kościele wszyscy zebrani udali się do miejsca pochówku 
bł. ks. Jerzego, gdzie po krótkiej modlitwie zostały złożone kwiaty. Kolejne 
części uroczystości miały miejsce już w budynku TVP znajdującym się przy 
ulicy Woronicza. Wręczenie nagród odbyło się podczas nagrania specjalnego 

odcinka programu „Ziarno”. Funda-
torami byli: p. Juliusz Braun – Prezes 
TVP, ks. bp Marek Solarczyk oraz Za-
rząd Akcji Katolickiej w Polsce. Dla 
mnie jako zdobywczyni wyróżnienia 
w tym konkursie, oprócz wspaniałych 
nagród rzeczowych, jedyną w swoim 
rodzaju nagrodą było usłyszenie frag-
mentu mojej pracy w wykonaniu Pani 
Emilii Krakowskiej – polskiej aktorki, 
znanej z filmów takich jak „Chłopi” 
(jako Jagna Borynowa) czy „Brunet 
wieczorową porą” (w roli nauczycielki 
oprowadzającej dzieci po muzeum). 
Myślę, że dla każdej osoby z grona laureatów była to chwila wyjątkowa, 
która na pewno długo pozostanie w pamięci. Po nagraniu oprowadzono nas 
po gmachu TVP. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak wyglądają plany programów 
takich jak „Pytanie na śniadanie” czy „Świat się kręci”. Możliwość zwiedzenia 
tych miejsc i zobaczenia „od kuchni” etapów powstawania powszechnie zna-
nych i lubianych produkcji była niesamowitym przeżyciem i miłym akcentem 
kończącym całą uroczystość.

Pragnę podziękować Pani Voletcie Gołdobin oraz ks. Łukaszowi Sztylce za 
opiekę, która umożliwiła mi osobisty udział w uroczystości.

PAULINA SADOWSKA

Prośba

Zbyt wiele zła na świecie
By je móc pokonać
Drogi Ojcze Jerzy
by je przezwyciężyć...
Biednych
wziąć w ramiona
i na przekór złu
do Edenu pędzić...
Raj zamknięty...
a zło
z okien miast wygląda
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Spodziera...
Zabija dzieci
rękoma ich matek;
alkoholem pojazdy napędza...
Bogactwo
oparte na obłudnym
kłamstwie
Przewrotna polityka
niczym litania
na ustach
„uchachanych” spikerów
w nienagannie skrojonych garniturach
Obok tego
nie zawsze
dobra i pokorna
Nędza
Częstokroć
twarze biedy
zmienione nałogami
bezwstydne...
Niczym w krzywym zwierciadle...
Rozczarowanie...
Krzyżowanie nie pierwszych chrześcijan
na oczach cywilizowanego świata
a HD telewizjach
W imię wolności przekonań.
Dobro dziś
Ojcze Jerzy...
– Niemodne –
– Wstydliwe –
Prawda...
ta... koniunkturalnie przydatna
na afiszach;
Ta prawdziwa
między wiersze
skrywana
Dokąd
zmierza świat
Ojcze Jerzy... – Pytam...

Czy zdoła się zatrzymać
w pół drogi,
by miłości dać szansę?
Czy do początków powraca,
by Rzym
ożył niechlubną godziną?
Ty...
co z chmur widzisz
światów początki i końce
daj nam ludziom
w tę godzinę
Anioły mądrość Bożą niosące
dla jeszcze niezniechęconych
„By zło dobrem zwyciężać”

GOŚCIE DŁUGOSZA 
Lidia Wiśniewska

Nie zmarnuj swojego życia! – RYMcerze w Długoszu
16 października 2014

Jeszcze niedawno był na dnie. Jak twierdzi, spotkał Chrystusa i jego życie 
się odmieniło. Robi chrześcijański rap. Jego kariera rozwija się wraz 

z zespołem RYMcerze. Tworzą go muzycy: DJ Jonas i Hoody-be. Są Polakami, 
ale na co dzień mieszkają w Londynie. Mają własną wytwórnię. Wraz z Bęsiem 
wydali już 8 płyt. Chłopcy jeżdżą po Polsce i innych krajach, demonstrując 
swoją wiarę w prosty, trafiający do młodych sposób – rapując.

RYMcerze przybywają do szkół, kościołów, aby dawać świadectwo własnego 
życia i nawrócenia. Rapując, nawołują do przemiany życia, do bycia sobą, do 
niepoddawania się wpływom towarzystwa i otoczenia, do nieulegania namo-
wom rówieśników i do realizacji własnych marzeń i pragnień.

Spotkanie z tą muzyczną formacją odbyło się 16 października 2014 r. 
w sali gimnastycznej naszej szkoły. Zgromadzili się na nim gimnazjaliści z klas 
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drugich i trzecich. Młodzież wysłuchała świadectw życia i nawrócenia „Bęsia” 
i DJ Jonasa, w które zostały wplecione muzyczne „kawałki” chrześcijańskiego 
rapu. Po koncercie RYMcerze zaprosili do rapowania chętnych długoszaków, 
którzy otrzymali pamiątkowe bransoletki. Na zakończenie pobytu wśród nas 
i na pamiątkę spotkania młodzi twórcy wręczyli pani wicedyrektor Sławomirze 
Lewandowskiej płytę z nagraniami zespołu.

Jak „Bęsiu” odnalazł Boga?

Łukasz Bęś ps. „Bęsiu” to chłopak po przejściach. Wpadł w złe towarzystwo, 
brał narkotyki.

– To się tak pogłębiało. Ale po spotkaniu z Chrystusem w 2006 roku moje 
życie się odmieniło – mówi o sobie. Historia tego spotkania jest długa i zabra-
kłoby kilku stron maszynopisu, by ją wyjaśnić.

– Po tym zdarzeniu odkryłem swój talent – dodaje. – Zobaczyłem, że chrze-
ścijański rap to kierunek mojej drogi.

Rapuje o tym, że nie wstydzi się chwalić Boga, że to Stwórca jest dla niego 
autorytetem.

Gdy Łukasz przeżywał swój mroczny czas, jego mama w czasie pielgrzymki 
do sanktuarium maryjnego nawróciła się.

– Moja babcia była wcześniej bardzo chora i lekarze dawali jej kilka miesięcy 
życia. Mama modliła się w jej intencji na pielgrzymce. I babcia żyła jeszcze 

siedem lat. Lekarze łapali się za głowę – opowiada „Bęsiu” i dodaje, że jego 
mama po powrocie była nie do poznania. – Zupełnie nie wiedziałem, co się 
dzieje. Zaczęła mówić nam o Bogu, o tym, że Go spotkała. Obiecała nam, że 
pojedziemy kiedyś tam razem z nią – mówi.

I tak się stało...
W 2006 roku Łukasz pojechał do Matki Bożej:
– Tam przeżyłem prawdziwe spotkanie z Bogiem. Na początku czułem się, 

jakbym tylko ja nie wiedział, o co chodzi. Dziewczyny i chłopaki z różańcami 
w rękach, ludzie śpiewają, tańczą, modlą się do Boga. Młodzi i starzy. Trochę 
się zaniepokoiłem. Pomyślałem, że mam do czynienia z mocno nawiedzonymi 
ludźmi – wyznaje.

W trzecim dniu pobytu chłopak przeżył coś niesamowitego:
– Podczas wieczornej adoracji patrzyłem na ludzi, którzy uwielbiają Boga. 

Bardzo się dziwiłem. Do kogo oni śpiewają? Postanowiłem nie milczeć dłużej. 
Zacząłem krzyczeć do Boga: „Jeżeli jesteś, to mi to pokaż, bo nie wierzę!”. 
W tym momencie stało się coś bardzo dziwnego. Przez wiele lat ludzie przeze 
mnie płakali, gdy ich raniłem. W momencie adoracji sam zacząłem płakać. Moja 
mama, klęcząc obok mnie, cieszyła się bardzo. Dziś wiem, że Jezus przyszedł 
do mnie w darze pokoju. Oczyścił mnie z mojego egoizmu, grzechu i niedo-
wiarstwa. Postanowiłem pójść do spowiedzi. Bałem się, że ksiądz ucieknie, 
słysząc, co poczynałem. Na szczęście nie uciekł. Po spowiedzi czułem się tak 
jak te 40 000 ludzi. Wiedziałem, po co tu jestem i dla kogo jestem. Czułem, że 
odnajduję sens – podkreśla Łukasz Bęś.

Kiedy chłopak wrócił do domu, kumple namawiali go na „jaranie”. Odma-
wiał im skutecznie, uczestnicząc codziennie z siostrą we Mszy Świętej. Trafił 
do Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, w której formował swoją duchowość 
i kontakt z Bogiem. – Polecam wszystkim, aby chętnie przyłączali się do wspól-
not. To bardzo umacnia decyzję trwania przy Chrystusie – mówi.

Dziś „Bęsiu” stara się pomagać innym poprzez rap:
– Moje główne przesłanie skierowane jest do ludzi mocno zagubionych 

i poszukujących. Młodzi słuchający rapu lubią świeże, oryginalne kawałki. Ja 
staram się robić rap bezkompromisowo, aby zachęcić ich do wybrania Chrystusa. 
Nie zależy mi na tym, aby ludzie chwalili mnie jako rapera. Pragnę, aby przez 
moją muzykę spotykali się z Bogiem. To jest podstawa. Liczę na to, że coraz 
więcej młodych ludzi będzie wybierało dobro i wzbudzi się w nich pragnienie 
Nieba po śmierci – zaznacza.

Na pytanie, co oznacza dla niego bycie katolikiem, odpowiada:
– Bycie katolikiem znaczy być osobą, która pragnie poznawać Chrystusa, 

chce za Nim podążać i po każdym upadku chce do Niego wracać. Nie można 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14 Wydarzenia szkolne



174 175

robić muzyki o Jezusie, dla Jezusa bez kontaktu z Nim. To podstawa. Chciał-
bym, aby ludzie szczerze, nie z przymusu lub lęku przed piekłem, przychodzili 
do Kościoła, by spotkać się z Bogiem.

ks. Andrzej Tomalak

Spotkanie z ks. Pawłem Pokorą 
ojcem duchownym włocławskiego seminarium i egzorcystą

22 listopada 2014

Jednym ze zwycięstw szatana we współczesnym świecie jest to, że czło-
wiek przestaje w niego wierzyć – powiedział na piątkowym spotkaniu 

z licealistami naszej szkoły ks. Paweł Pokora, ojciec duchowny włocławskiego 
seminarium duchownego oraz diecezjalny egzorcysta. W swojej konferencji 
ks. Paweł nie chciał, jak sam podkreślał, nikogo straszyć, ale ukazać sposoby 
działania demonów. Kim jednak jest szatan? Jest to duch nieczysty, który ma 
dostęp do ludzkiej pamięci, zmysłów i wyobraźni (poprzez obrazy i sugestie), 
ponieważ są to władze cielesne człowieka, nie ma jednak władzy nad wolną 
wolą ludzi ani ich intelektem (które są władzami duchowymi), nie zna też 
tajników ludzkiego sumienia. 

Nasz gość podał również kwalifikacje wpływu szatana. Są to:
1) dręczenie (nękanie) diabelskie;
2) obsesje, posiadanie diabelskie – mogą objawiać się poprzez natarczywe 

myśli, koszmary senne, tendencje samobójcze, samookaleczenia, itd.;
3) nawiedzenie diabelskie, opresje – działanie przejawiające się w miejscach 

lub rzeczach, itd. nękanie wskutek praktyk okultystycznych dotykających 
miejsc, w których się one odbywały oraz wykorzystanych przedmiotów 
(narzędzi magicznych, amuletów itd.);

4) uzależnienie i podporządkowanie – czyli stan osób, które oddały się szatanowi;
5) opętanie diabelskie, czyli najcięższy stopień ingerencji demonicznej, wejście 

złego ducha w człowieka i zawładnięcie jego ciałem (nie duszą);
6) działania zewnętrzne, czyli ciosy i nękanie przez szatana, które można 

odnaleźć w życiu takich ludzi, jak św. Ojciec Pio.
Wymieniając zagrożenia, ks. Pokora wskazał również sposoby walki z de-

monami. Przede wszystkim zwrócił uwagę na modlitwę, szczególnie przez 
wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła. Ważne 

jest też regularne przystępowanie do 
sakramentów, głównie spowiedzi i Eu-
charystii. Skutecznym orężem są też: 
lektura i medytacja Pisma Świętego; 
droga krzyżowa; noszenie zawieszone-
go na szyi krzyżyka lub medalika po-
święconego przez kapłana, zwłaszcza 
Cudownego Medalika św. Katarzyny 
Labouré.

Orężem nadzwyczajnym są egzor-
cyzmy.

O wrażenia i ocenę spotkania po-
prosiliśmy uczestników, czyli naszych 
licealistów. Oto jedna z wypowiedzi:

„Ks. Paweł opowiedział nam o zagrożeniach duchowych, jakie czyhają na 
nas w naszym codziennym życiu. Wśród wymienianych zagrożeń pojawiły 
się: horoskopy, praktyki magiczne i okultystyczne, gromadzenie talizmanów 
i amuletów, korzystanie z praktyk wróżbiarskich. Dowiedzieliśmy się, że naj-
większym problemem, w którym wszystkie zagrożenia mają swoją genezę, jest 
ich bagatelizowanie. Dla nas jest to tylko zabawa, lecz szatan każdy taki «żart» 
traktuje jako zaproszenie.

Nasz gość ukazał nam nie tylko zagrożenia, ale też sposoby, jak możemy 
ustrzec się przed działaniem złego ducha. Tylko czuwając, zjednoczeni z Chry-
stusem, jesteśmy zdolni zwyciężać tego, który «jak lew ryczący krąży, szukając 
kogo pożreć»” (por. 1 P 5, 8–9). 

Paulina Słowińska, kl. IA LO

Anna Baranowska 

Historyczne spotkanie w auli 
z panią Elżbietą Skerską

12 lutego 2015

Uczniowie z klasy IC LO, którzy realizują projekt „Włocławek pod lupą”, 
uczestniczyli w spotkaniu, na którym gościliśmy w szkole panią Elżbietę 

Skerską z Fundacji gen. E. Zawackiej. Celem jej wizyty była prelekcja skiero-

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14 Wydarzenia szkolne



176 177

wana do młodzieży klas licealnych oraz drugich i trzecich klas gimnazjum. 
Dotyczyła działalności ugrupowań konspiracyjnych Polaków podczas okupacji 
hitlerowskiej we Włocławku i regionie w latach 1939–1947. Wykład zilustro-
wany został ciekawym materiałem archiwalnym, a zawarte w nim informacje 
były niezwykle cenne z punktu widzenia młodego badacza dziejów naszego 
miasta. Warto jeszcze nadmienić, iż Fundacja prowadzi szeroką działalność 
edukacyjną i chętnie współpracuje z placówkami oświatowymi z całej Polski. 

ks. Andrzej Tomalak

Spotkanie z p. Mariuszem Bielickim
16 marca 2015

Czy Bóg istnieje? Takim oto prowokującym pytaniem rozpoczął swoje spo-
tkanie z długoszakami p. Mariusz Bielicki, który gościł u nas 16 marca. 

Ów mieszkający w Witnicy k. Gorzowa Wielkopolskiego dyrektor firmy budow-
lanej, przyjechał do naszej szkoły, aby podzielić się swoją wiarą. Opowiadając 
o nawróceniu, które przeżył kilkanaście lat temu, podczas urlopu spędzanego 
nad morzem, podkreślał, że miłości Boga można doświadczyć wszędzie i nigdy 
nie jest za późno, aby porzucić swoje grzeszne życie. Jako katolicy jesteśmy 
ludźmi szczęśliwymi – zapewniał – bo mamy niezawodną nadzieję. „Ateista żyje 
bez nadziei, dlatego jego życie nie posiada sensu i jako takie często je widzi” 
– tłumaczył. „Bóg nigdy nie przestanie nas kochać i szukać, i jak dobry pasterz 
w przypowieści o zagubionej owcy, zawsze szuka człowieka, który pobłądził na 
drogach życia. On nas szuka, bo jesteśmy Jego dziećmi, stworzonymi z miłości 
po to, aby miał kogo kochać i z kim dzielić szczęście i miłość. On nie chce mi-
strzów świata, ale kocha nas takich, jacy jesteśmy” – powtarzał p. Mariusz. To 
szatan zasiewa w nas zwątpienie, że Bóg nie jest dobry ani miłosierny i że nas 
nie kocha. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Dowodem tego są choćby liczne 
cuda, które dokonują się także w XXI w. Nasz gość wskazał m.in. na cud w So-
kółce czy uzdrowienia, które miały miejsce w jego rodzinie za wstawiennictwem 
św. Charbela, dziewiętnastowiecznego mnicha i pustelnika pochodzącego z Li-
banu. „Jeżeli czegoś nie można sobie wyobrazić, to nie znaczy, że tego nie ma” 
– zakończył p. Mariusz, przywołując słowa Jezusa: „Poznacie Prawdę, a Prawda 
was wyzwoli” (J 8, 32). Tylko rozpoznanie Jezusa w naszym życiu i przylgnięcie 
do Niego całym sercem może uczynić nas naprawdę wolnymi.

A jak spotkanie z naszym gościem odebrała młodzież? Oto kilka komen-
tarzy „na gorąco”:

„Pan Bielicki przybliżył nam temat dotyczący miłości Boga do człowieka 
i mężczyzny do kobiety. Podczas wykładu dowiedzieliśmy się, jaki powinien 
być człowiek i w jak wielkim stopniu powinien zaufać Bogu, ponieważ Bóg nas 
kocha i nie odwróci się od nas nigdy, nawet jak w niego zwątpimy”.

Ada

* * *

„Uważam, że takie spotkania są bardzo dobrą formą rozmowy o Bogu i samej 
wierze, ponieważ mogliśmy dzisiaj porozmawiać z osobą, która doznała miłości 
Boga. Musimy wiedzieć, że Bóg kocha nas wszystkich niezależnie od tego, jacy 
jesteśmy, jakie czyny popełniamy i czy systematycznie modlimy się do Niego. 
Sądzę, że powinno być więcej takich spotkań. Możemy z nich dowiedzieć się 
również, że nie tylko osoby duchowne są blisko Pana Boga”.

Marcin

Magdalena Bilska-Ciećwierz

Lekcja „nowoczesnego patriotyzmu” 
– spotkanie z Tomaszem Sikorowskim

29 kwietnia 2015

W środę, 29 kwietnia, gościliśmy pana Tomasza Sikorowskiego z Aka-
demii Nowoczesnego Patriotyzmu. Od 2009 r. Klub Jagielloński 

prowadzi warsztaty dla młodzieży ponadgimnazjalnej, które obejmują cykl 
trzech spotkań, dotyczących funkcjonowania polskiego parlamentu, samorządu 
terytorialnego oraz działalności na rzecz społeczności lokalnej. Młodzież w ra-
mach tych warsztatów ma również za zadanie zaprezentować własną twórczość, 
kręcąc krótki filmik na temat: „Z czego jestem dumny jako Polak?”, tworząc 
mem pt. „Moje miasto” oraz dokumentując w formie filmu wykonany przez 
siebie projekt społeczny. W tym roku Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu 
gości w szkołach z trzynastu województw.

Długoszacy natomiast wezmą udział w tym roku jedynie w zajęciach warsz-
tatowych. Klasa IIB LO mogła w środę wcielić się w polityków, tworząc partie 
polityczne, wybierając ich przywódców, a następnie próbując skonstruować 
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koalicję rządzącą. Trzeba przyznać, że wśród uczniów znalazło się kilka wybit-
nych postaci przywódczych, choć z liczeniem wydatków budżetowych bywało 
różnie. Trudno było przekonać opinię publiczną do zwiększenia podatków na 
cele obronne, a cięcie kosztów edukacji też nie podobało się dziennikarzom, 
którzy byli wyjątkowo dociekliwi... Zajęcia były nie tylko doskonałą zabawą, 
ale i pokazały, że zawierane koalicje nie zawsze są trwałe, choćby wchodzili 
w ich skład najlepsi przyjaciele, a najwytrwalej konstruowany rząd może obalić 
każde nieprzewidziane wydarzenie losowe.

Spotkanie z Akademią Nowoczesnego Patriotyzmu było dla licealistów 
ciekawą lekcją polityki.

KU CZCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Agnieszka Lasota-Staszak

Obchody „Holy Wins” w Długoszu
31 października 2014

Czy dziś można być świętym? 
Gdybyśmy mieli liczyć wyłącznie na ludzkie siły, 

cel ten rzeczywiście zdawałby się nieosiągalny.

Orędzie na XV Światowe Dni Młodzieży, 29.06.1999 r.

Wigilia uroczystości Wszystkich Świętych to dla uczniów Długosza 
radosny dzień, bowiem o po raz kolejny zorganizowano w naszej 

szkole „Holy Wins – Święty Zwycięża”.
Uczniowie przebrani za świętych z radością paradowali szkolnymi kory-

tarzami. Jak zwykle długoszacy zaskoczyli swoją pomysłowością, wcielając 
się w postacie znanych i mniej znanych świętych. 

Wchodzących do szkoły w tym dniu witały Anioły rozdające karteczki 
z sentencjami św. Jana Pawła II. Myśli tego świętego towarzyszyły nam tego 
dnia ze względu na to że rok 2014 to dla nas Polaków szczególny czas, bo 
przecież 1 maja przeżywaliśmy uroczystość kanonizacji naszego Rodaka. Z tej 
okazji wychowankowie internatu przygotowali dla społeczności Długosza 

inscenizację po tytułem „Jan Paweł II – radosne oblicze świętości”, podczas 
której była okazja, aby przypomnieć sobie fakty z biografii, ale także pełne 
humoru epizody z życia i pontyfikatu Jana Pawła, bo przecież nasz Papież 
był człowiekiem przepełnionym radością i poczuciem humoru. Chociaż wokół 
postaci Ojca Świętego koncentrowały się nasze myśli tego dnia, nie tylko On 
był z nami obecny. Pojawiły się wśród nas postacie wielu innych świętych, 
m.in.: św. Faustyna, św. królowa Jadwiga, św. Cecylia, św. Jan, św. Piotr, św. Mi-
kołaj, św. Dorota, bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Ten dzień był dniem wolnym od 
mundurka dla wszystkich, którzy przebiorą się za „świętą” lub „świętego”. Po 
przedstawieniu odbył się „Bal Wszystkich Świętych” z radosnymi zabawami, 
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śpiewem i tańcami ku czci Tego, który pokonał śmierć i każdego wzywa do 
świętości – naszego Pana. Podczas balu został rozstrzygnięty konkurs na naj-
ciekawsze przebranie. Oprócz stroju uczestnicy mieli zaprezentować sylwetkę 
wybranego przez siebie świętego, jego atrybuty oraz ciekawostki z jego życia. 
Spotkanie to stanowiło więc okazję, by przypomnieć sobie już znane, ale 
też poznać inne ciekawe fakty z żywotów świętych. W tym samym dniu „Bal 
wszystkich świętych” odbył się również w szkole podstawowej oraz w inter-
nacie ZSK, o czym można przeczytać w odpowiednich częściach „Rocznika”.

Lidia Wiśniewska, Angelika Szumińska

Uczciliśmy Wszystkich Świętych 
z mieszkańcami Włocławka

31 października 2014

W ostatni październikowy wieczór, w tym roku nie tak chłodny jak 
to wcześniej bywało, kiedy ulice miasta ogarniał pośpiech ostat-

nich zakupów, ruch pojazdów wracających z cmentarzy, a na chodnikach stały 
grupy hałaśliwej młodzieży przebranej na Halloween, mieszkańcy Włocławka 
zgromadzili się w klasztorze przy placu Wolności, aby przeżywać odpust ku 
czci Wszystkich Świętych.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył JE. bp Wiesław Alojzy Mering. Wśród 
koncelebransów oprócz o. Mariusza Dębińskiego – proboszcza parafii Wszystkich 
Świętych, znaleźli się: ks. Jacek Kędzierski – dyrektor Zespołu Szkół Katolickich 
im. Ks. Jana Długosza oraz dwaj katecheci naszej szkoły: ks. Łukasz Sztylka 
i ks. Andrzej Tomalak. Przybyli na tę uroczystość również księża dziekani 
i proboszczowie włocławskich parafii.

Liczną grupę uczestników Mszy św. odpustowej stanowi nauczyciele i ucznio-
wie Długosza, którzy przygotowali również jej oprawę liturgiczną. Jak co roku 
modlitwom i refleksji o sensie życia chrześcijańskiego towarzyszyła obecność 
ponad 40 relikwii Świętych i Błogosławionych, wśród których najcenniejszą dla 
nas jest oczywiście relikwia Krzyża Świętego, stojąca podczas tej Eucharystii na 
głównym ołtarzu. O znaczeniu tych właśnie relikwii, o ludziach, którzy swoim 
życiem i postawą ukazali nam drogę świętości, niejednokrotnie oddając życie 
za wiarę, o miłości do Boga mówił w swej homilii Ksiądz Biskup. Przywołując 

sylwetki m.in św. Jana Pawła, bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki, bł. Karoliny Kóz-
kówny, św. Walentego, św. s. Faustyny, 
bł. José Sánchez del Rio, kaznodzieja 
podkreślił przede wszystkich ich poko-
rę i bezgraniczne oddanie Bogu. Z nie-
pokojem ocenił współczesne tendencje 
do konsumpcjonizmu oraz ignorowa-
nie rzeczywistości nieba, a zwłaszcza 
piekła. A o świętych Ksiądz Biskup 
wypowiedział te słowa: 

„Święci to przecież ludzie głoszący 
prawdę o Kościele, o Bogu, o człowie-
ku.[...] My, dzisiaj, w ten dzień radości 
ze Wszystkich Świętych, pójdziemy w procesji z Krzyżem Świętym, by dać 
świadectwo naszej wierze, by zamanifestować naszą wdzięczność wobec Jezu-
sa za Jego mękę, żeby wyrazić, upublicznić, uzewnętrznić naszą świadomość 
przynależności, żeby Mu podziękować, że zostawił nam nie tylko tę relikwię, 
ale swą żywą i najświętszą obecność w postaci chleba i wina w Najświętszej 
Eucharystii. [...] Nie czcimy pustej dyni, która przecież może uwieść wyłącznie 
taką samą jak ona pustą głowę. Czcimy Chrystusa Zmartwychwstałego, czcimy 
Chrystusa Ukrzyżowanego, czcimy naszego Pana, czcimy Świętych Przyjaciół 
Boga, by od nich nauczyć się wiary, męstwa i takiego pisania historii chrze-
ścijaństwa, że ludzie, patrząc na nasze życiorysy, powiedzą: „Musi być w tym 
jakaś prawda”. I właśnie po to potrzebny jest nam ten dzisiejszy wieczór”.

Po Mszy św. uczniowie Długosza w uroczystej procesji, z mieszkańcami 
miasta zgromadzonymi na uroczystości, w blasku pochodni i lampionów, po-
nieśli relikwie Świętych i Błogosławionych ulicami Włocławka. W przeddzień 
uroczystości Wszystkich Świętych wołaliśmy ich wstawiennictwa w płynącej 
do nieba Litanii do Wszystkich Świętych.

Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tak pięknej uroczystości. Miło nam, 
że zauważono naszą obecność i za Księdzem Biskupem dziękujemy wzorcowo czy-
tającym Słowo Boże paniom Wicedyrektor: Sławomirze Lewandowskiej i Urszuli 
Brykalskiej, śpiewającej psalm p. Lidii Wiśniewskiej, a także panom: Rafałowi 
Kurzępie i Andrzejowi Gołębieskiemu, którzy wraz z młodzieżą poprowadzili 
modlitwę wiernych. Dziękujemy ponadto wszystkim naszym uczniom, którzy 
zechcieli wziąć udział w tej Eucharystii i zaangażowali się w procesję z relikwiami.
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Aneta Pawłowska

Msza Święta w 75. rocznicę aresztowania 
bp. Kozala, kapłanów, nauczycieli i wychowawców

7 listopada 2014

W 75. rocznicę aresztowania bł. biskupa Michała Kozala oraz 19 ka-
płanów i 22 kleryków włocławskich przez niemieckiego okupanta, 

czyli 7 listopada, JE ks. bp Wiesław Mering przewodniczył we włocławskiej 
katedrze Mszy św. za zmarłych biskupów, kapłanów, nauczycieli i tych, którzy 
ponieśli śmierć podczas II wojny światowej.

Homilię podczas Mszy św. wygłosił ks. prał. Artur Niemira – kanclerz 
diecezji włocławskiej. „To moralny obowiązek wobec tych, którzy przed nami 
dali świadectwo wierności Chrystusowi, umiłowania Kościoła i ojczyzny, każe 
nam być dziś w katedrze włocławskiej, by naszą modlitwę za zmarłych bisku-
pów, kapłanów zakotwiczyć w wydarzeniu, dzięki któremu z odpowiedniej 
perspektywy możemy spojrzeć i na śmierć, i na życie” – tymi słowami rozpoczął 
swoje rozważanie ksiądz kanclerz, zwracając uwagę na to, że św. Paweł Apostoł 
ośmiela nas do modlitwy i takiego spojrzenia: „Nasza bowiem ojczyzna jest 
w niebie. Stamtąd też, jako Zbawcy, wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chry-
stusa”. Kaznodzieja stwierdził, że Apostoł, wzywając: „Bądźcie naśladowcami 
moimi” i zachęcając do patrzenia na tych, którzy mają wzór w nim samym, 
wskazał na samego siebie jako na świadka Jezusa Chrystusa, „ponieważ tak 
został przez Jezusa pociągnięty, że odtąd dla Pana mężnie znosił niezrozumie-
nie, odrzucenie, prześladowanie, wreszcie śmierć, ale bieg ukończył, wiary 
dochował. Na koniec odłożono dla niego wieniec chwały”.

Historyk diecezji włocławskiej – ks. prof. Wojciech Frątczak napisał: „Dnia 
7 listopada 1939 roku doszło do największego we Włocławku i najbardziej 
brzemiennego w skutkach aresztowania duchownych, na czele z biskupem 
pomocniczym Michałem Kozalem, i alumnów seminarium duchownego”. Ksiądz 
A. Niemira przywołał również świadectwo nieżyjącego już ks. abp. Kazimierza 
Majdańskiego z książki zatytułowanej „Będziecie moimi świadkami”. Autor 
tej pozycji jako alumn włocławski był świadkiem tamtych wydarzeń. Opisał 
atmosferę lęku i niepewności, ale też i heroicznej postawy bp. Michała Kozala 
i wielu innych, jak choćby alumna Bronisława Kostkowskiego, którego chciano 
uwolnić, ale za cenę wyrzeczenia się kapłaństwa: „Zginął kleryk za wierność 
wobec kapłaństwa” – pisał abp Majdański.

Po Mszy św. zgromadzeni w bazy-
lice katedralnej, pod przewodnictwem 
ks. bp. Wiesława Meringa, w modli-
tewnej procesji udali się na miejsce, 
gdzie aresztowano bł. ks. bp. Michała 
Kozala, kapłanów, katechetów, wy-
chowawców, profesorów i alumnów 
Wyższego Seminarium Duchownego 
we Włocławku. Bp Mering na miejscu 
po byłym więzieniu odmówił modlitwę 
za zmarłych biskupów i prezbiterów, po 
czym skierował do zebranych słowa: 
„Upamiętnienie modlitwą i przejściem 
tej samej drogi, którą prowadzeni byli 
do więzienia biskup Kozal, kapłani, klerycy i nauczyciele, to obowiązek serca”.

W piątkowych uroczystościach Duszpasterstwo Nauczycieli Diecezji Włocław-
skiej reprezentowali p. Aneta Pawłowska i p. Andrzej Gołębieski – nauczyciele 
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Zespół Szkół 
Katolickich reprezentował poczet sztandarowy wraz z opiekunem p. Rafałem 
Kurzępą. Ksiądz Jacek Kędzierski jako dyrektor ZSK oraz ks. Andrzej Tomalak 
jako diecezjalny duszpasterz nauczycieli koncelebrowali Eucharystię oraz 
uczestniczyli w uroczystościach.

Lidia Wiśniewska

Dyrekcja i nauczyciele Długosza 
uczestnikami XXV Forum Szkół Katolickich

6–8 listopada 2014

Człowiek jest sobą przez prawdę i staje się bardziej sobą 
przez coraz pełniejsze poznanie Prawdy

św. Jan Paweł II

Słowa naszego wielkiego Papieża stanowiły myśl przewodnią XXV Forum 
Szkół Katolickich, które odbywało się na Jasnej Górze w dniach 6–8 
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listopada 2014 r. Spotkanie to wiązało się z jubileuszami: dwudziestoleciem 
powołania Rady Szkół Katolickich oraz dwudziestopięcioleciem Forum Szkół 
Katolickich w Polsce, więc towarzyszyła mu uroczysta atmosfera.

Pierwszy dzień jubileuszowego Forum zgromadził dyrektorów szkół 
katolickich z całego kraju. W zaplanowanych na ten dzień prelekcjach 
i nabożeństwach uczestniczył ks. dr Jacek Kędzierski jako dyrektor ZSK im. 
ks. Jana Długosza we Włocławku oraz wiceprzewodniczący Rady Szkół Katolic-
kich. Skierowane do dyrektorów wystąpienia dotyczyły aktualnych problemów 
dotykających szkolnictwo w kilku aspektach, m.in. w zakresie wychowania 
młodego człowieka oraz sposobu funkcjonowania szkoły. Zebrani uczestniczyli 
w wykładzie prof. Aleksandra Stępkowskiego, który przybliżył słuchaczom ra-
port Instytutu Ordo Iuris na temat Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu 
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zwrócił uwagę, że ww. Konwencja 
słuszny protest przeciwdziałania przemocy wobec kobiet sytuuje w trudnym do 
zaakceptowania kontekście ideologicznym. Wybrane zagadnienia nt. Systemu 
Informacji Oświatowej, które poruszały kwestie statutu szkoły, nowelizacji 
ustawy o systemie oświaty oraz dialogu międzykulturowego w szkole katolic-
kiej, przedstawili dyr. Urszula Martynowicz oraz Piotr Höffner z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Przedstawiciele Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia 
i Rodziny określili swą działalność, zachęcając do udziału w Marszach dla Ży-
cia i Rodziny, które są skutecznym środkiem kształtowania opinii społecznej 
i wpływają na decyzje rządzących. Pierwszy dzień Forum zakończył się Mszą 
św. oraz Apelem Jasnogórskim, które odprawił ks. bp Marek Mendyk w Kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki Bożej.

W piątek, 7 listopada, czyli drugiego dnia Forum, w spotkaniach i pre-
lekcjach wzięło już udział kilkuset nauczycieli związanych ze szkolnictwem 
katolickim. Dzień ten rozpoczął się Eucharystią, której przewodniczył i homilię 
wygłosił ks. abp Stanisław Gądecki – Przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski. Po Mszy św. ks. Zenon Latawiec – przewodniczący Rady Szkół Katolic-
kich – dokonał uroczystego otwarcia XXV Forum Szkół Katolickich. W związku 
z jubileuszem ks. dr Sylwester Jeż (który pełnił funkcję przewodniczącego 
RSK w latach 2004–2010) zarysował krótko historię RSK. Po nim głos zabrał 
ks. abp S. Gądecki. Przedstawił on główne zagadnienia III Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów nt. Rodziny.

Po przerwie obiadowej wystąpił Chór Szkół im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek 
w Rzeszowie. Wykonał koncert ku czci św. Jana Pawła II w roku Jego Kanonizacji. 
Popołudnie drugiego dnia Forum wypełniły 2 wykłady. Pierwszą prelekcję 
nt. „Prawo a moralność i polityka na przykładzie zagadnień bioetycznych” 
wygłosił ks. prof. dr hab. Franciszek Nongchamps de Bérier. Kolejny cieszący 

się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy wykład, nt. „Co to jest prawda?”, 
wygłosił ks. dr Wojciech Węgrzyniak. Wieczorny Apel Jasnogórski poprowadził 
ks. bp Stanisław Napierała – długoletni asystent RSK – który również rozpo-
czął celebracją Eucharystii ostatni, trzeci dzień Forum. Ksiądz Biskup wygłosił 
homilię skierowaną do nauczycieli szkół katolickich. Podkreślił w niej rolę 
prawdy w przekazywaniu wiedzy i wychowaniu młodego człowieka. Dokonał 
też Aktu Zawierzenia szkolnictwa katolickiego Matce Bożej – Jasnogórskiej 
Królowej Polski. Kolejne godziny sobotniego przedpołudnia wypełnił panel 
wykładów. Rozpoczęło go pełne życzliwości wystąpienie ks. bp. S. Napierały, 
a po nim prelekcję nt. „Kim jestem? Prawda o człowieku w świetle nauczania 
Kościoła” wygłosił ks. dr Marek Studenski. Ostatnim wykładem tegorocznego 
Forum była dwugodzinna prezentacja lekarza ginekologa, specjalisty leczenia 
niepłodności Piotra Klimasa. Pan doktor, jako doświadczony praktyk, poruszył 
kwestie płodności i seksualności człowieka, ukazując prawdę o ludzkim życiu 
jako cudzie i darze.

XXV Forum Szkół Katolickich zgromadziło blisko 600 uczestników. Było 
okazją do poszerzenia wiedzy, wzmocnienia wiary oraz przeżycia chwil modli-
twy i refleksji nad prawdą o ludzkim życiu od momentu poczęcia do naturalnej 
śmierci.

Myśl przewodnia tegorocznego Forum, wyrażona w słowach św. Jana 
Pawła II: „Człowiek jest sobą przez prawdę i staje się bardziej sobą przez coraz 
pełniejsze poznanie Prawdy” mogłaby w pierwszej chwili sugerować przede 
wszystkim filozoficzny kierunek rozważań uczestników spotkania. Tym silniej-
sze było więc doświadczenie wypływające ze słuchania kolejnych wystąpień 
– nowego uzmysłowienia sobie, że 
prawda o człowieku, o nas samych, 
nie ogranicza się do teorii czy do 
jednej dziedziny. Jej poznawanie 
jest możliwe we wszystkich aspek-
tach ludzkiego życia i co więcej, 
tylko jej respektowanie w życiu spo-
łecznym, politycznym, w moralno-
ści, w medycynie, życiu rodzinnym 
itd., stanowi zasadniczą podstawę 
relacji międzyludzkich i daje gwa-
rancję szczęścia dla pojedynczego, 
konkretnego człowieka. Odnosi się 
to również – a dla osób związanych 
ze szkołą przede wszystkim – do 
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wychowania i nauczania. Tylko nauczanie oparte na prawdzie umożliwia 
poznanie rzeczywistości, otaczającego nas świata, podobnie jak tylko wycho-
wanie oparte na prawdzie daje młodym autentyczną nadzieję, pozwalającą 
dobrze funkcjonować nawet w trudnych okolicznościach codziennego życia.

Uczestnicy XXV Forum Szkół Katolickich z pewnością wyjechali z Często-
chowy ubogaceni i umocnieni. Naszą szkołę na tym spotkaniu reprezentowali 
oprócz Księdza Dyrektora nauczyciele i pedagodzy: p. Ilona Jabłońska, p. Jo-
anna Filińska, p. Bożena Sobierajska, p. Jolanta Nowak, p. Lidia Wiśniewska 
oraz p. Dariusz Goldewicz.

Urszula Brykalska

Wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów
28 listopada 2014

Barbara Gołębiewska, uczennica klasy IIIB Liceum Ogólnokształcącego 
im. ks. Jana Długosza we Włocławku, otrzymała Stypendium Prezesa 

Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015. Warto przypomnieć, że wyróżnienie 

to przyznaje się na podstawie wybitnych osiągnięć ucznia, który musi spełniać 
przynajmniej jeden z niżej podanych warunków: otrzymać promocję z wyróżnie-
niem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, nie niższą niż 
4,75 oraz bardzo dobrej oceny z zachowania; wykazywać szczególne uzdolnienia 
w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe w szkole 
wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Basia 
oczywiście spełniła regulaminowe wymagania, gdyż w roku szkolnym 2014/2015 
uzyskała najwyższą średnią ocen spośród wszystkich uczniów naszego LO – 5,38. 
Stypendium o trzymało 41 dla uczniów z rejonu włocławskiego. 

Uroczystości odbyły się w Centrum Kultury Browar B we Włocławku. 
Dyplomy najlepszym uczniom z regionu wręczyli Wicewojewoda Kujawsko-
-Pomorski p. Zbigniew Ostrowski i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty p. Anna 
Łukaszewska. W uroczystości uczestniczyła p. Wanda Muszalik – Zastępca 
Prezydenta Miasta Włocławek. Basi w tej podniosłej chwili towarzyszył Tato 
– p. Wojciech Gołębiewski oraz p. wicedyrektor Urszula Brykalska. Serdecznie 
gratulujemy!

ADWENTOWE OCZEKIWANIE, 
PRZEDŚWIĄTECZNE AKCJE

I BOŻE NARODZENIE W DŁUGOSZU
ks. Krzysztof Włodarczyk, Angelika Szumińska 

Rozpoczęcie nowego roku liturgicznego
30 listopada 2014

„W sobotę 29 listopada o godz. 17.00 w bazylice katedralnej we Wło-
cławku uroczystymi Nieszporami z I Niedzieli Adwentu rozpoczął 

się nowy rok liturgiczny w Kościele, który będzie przeżywany jako rok życia 
konsekrowanego” – taką krótką relację z wymienionego wydarzenia możemy 
napotkać na stronie diecezji włocławskiej. W tym dniu, podczas wspomnianej 
liturgii, przewodniczący całemu zgromadzeniu ks. bp Stanisław Gębicki po-
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święcił wieńce adwentowe, przygotowane przez delegacje parafii włocławskich, 
wreszcie i przez uczniów Szkoły Podstawowej w ZSK im. ks. Jana Długosza we 
Włocławku. Podopieczni zgromadzeni wraz z rodzicami, opiekunami, a także 
przedstawicielami pracowników szkolnych brali udział w konkursie wieńców 
adwentowych w szkole, który zorganizowali p. Joanna Filińska i ks. Krzysztof 
Włodarczyk. Kilkunastu uczniów i ich opiekunów podjęło trud przygotowania 
wieńców adwentowych i jednogłośną decyzją postanowiono, że wszystkie 
zostaną poświęcone podczas liturgii Nieszporów I Niedzieli Adwentu. To nabo-
żeństwo rozpoczęło nowy rok liturgiczny, przez papieża Franciszka ogłoszony 
Rokiem Życia Konsekrowanego. 

Osobą, która miała pieczę nad przygotowaniem wieńców w gimnazjum 
i liceum, była p. Violetta Gołdobin. W nabożeństwie uczestniczyli nauczyciele, 
pracownicy i uczniowie Długosza wraz ze swoimi bliskimi.

Jeden z wieńców będzie przez cały okres Adwentu ozdabiał wnętrze szkolnej 
kaplicy i przypominał o nadchodzących świętach Bożego Narodzenia.

Bożena Sobierajska

„Nie ma Polski biednej i bogatej. Jest jedna Polska”
Finał SZLACHETNEJ PACZKI 2014

13 grudnia 2014

Cieszę się, że podjąłeś wysiłek, by rodzina, która dzisiaj przegrywa walkę z biedą, 
otrzymała nadzieję i inspirację do samodzielnego poradzenia sobie w życiu.

Miłość wyraża się w prezencie, który nie jest banalnym podarunkiem, 
ale strzałem prosto w serce. Paczka, którą otrzymała rodzina, to coś więcej 

niż pomoc materialna. To znak, że są dla kogoś ważni i że jest ktoś, kto w nich 
uwierzył po to, aby oni potrafili uwierzyć w siebie. Najbardziej pomagamy 

wtedy, kiedy koncentrujemy się na poznaniu drugiego człowieka i odkrywaniu 
jego piękna. Mam nadzieję, że doświadczenie tego piękna było także Twoim 

udziałem. Dziękuję, że wizja lepszego świata jest dla Ciebie ważna.

Ksiądz Jacek WIOSNA Stryczek

Już po raz kolejny Ksiądz Dyrektor Jacek Kędzierski był inicjatorem akcji 
„Szlachetna Paczka”, włączając w jej przebieg całą społeczność ZSK im. 

ks. J. Długosza we Włocławku. W tym roku szkolnym po raz pierwszy również 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza we Włocławku objęła pomocą 
wybraną Rodzinę.

Z wielką radością możemy poinformować o finale akcji „Szlachetna Pacz-„Szlachetna Pacz-
ka”, którą zakończyliśmy w sobotę 13 grudnia 2014 roku. Wczesnym rankiem 
zapakowaliśmy przygotowane prezenty w budynku ZSK przy ulicy Łęgskiej. 
Następnie zostały one przewiezione do Magazynu „Szlachetnej Paczki” na 
ul. Kaliską 108. Tym razem obdarowaliśmy Rodzinę KUJ-831-418377. Ponadto 
przekazaliśmy dary przygotowane przez Publiczną Szkołę Podstawową im. 
ks. J. Długosza przy ZSK dla Rodziny KUJ-831-416171.

Dziękujemy Wszystkim za ogromny dar serca. Dziękujemy Radzie Rodziców 
ze Szkoły Podstawowej, która zakupiła lodówkę, przekazała pralkę i laptopa 
dla wybranej Rodziny.

Podziękowania kierujemy do Wszystkich, którzy zaangażowali się w akcję, 
przekazali dary i włączyli się w jej przygotowanie i przekazanie darów.

Cała społeczność szkoły Długosza wraz z Rodzicami udowodniła przez tę 
akcję, że wizja lepszego świata jest dla nas – wszystkich ofiarodawców – bar-
dzo ważna.

W Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku akcję 
„Szlachetna Paczka” koordynowała p. Bożena Sobierajska.
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Aneta Jabłońska

Świąteczna środa u Długosza 
 „Dorastanie do Świąt”

17 grudnia 2014

Tradycyjnie ostatnią w roku środę u Długosza rozpoczęło przedstawie-
nie jasełkowe. Tym razem spektakl przygotowała klasa IB LO (przy 

niewielkim wsparciu gimnazjalistów). Nad całością przedstawienia czuwały 
panie Wioletta Piasecka i Aneta Jabłońska. Na scenie mogliśmy zobaczyć 
wiele postaci rozmawiających o Świętach Bożego Narodzenia. Ramę kompo-
zycyjną stanowiło pojawienie się Ebenezera Scrooge’a – bohatera „Opowieści 
wigilijnej” K. Dickensa, który początkowo krytykował ten wyjątkowy czas, 
nie rozumiał potrzeby celebrowania Wigilii, utyskiwał na to, że niewiele ona 
wnosi do człowieczego życia. Na naszych oczach przeszedł jednak metamor-
fozę, nauczył się zupełnie innego podejścia do Bożego Narodzenia, stając się 
radosnym kontemplatorem życia. W finałowym momencie Scrooge wygłasza 
wielką pochwałę Świąt i zmienia swoje postępowanie. Na scenie mogliśmy 
zobaczyć także Archanioła Gabriela zwiastującego dobrą nowinę Maryi, a tak-
że wędrówkę Józefa i Matki Bożej w poszukiwaniu miejsca na spoczynek. 

Przedstawienie wzbogaciło odniesienie do czasów współczesnych. Autorzy 
spektaklu starali się zachęcić swojego widza do odpowiedzi na pytanie: czym 
dla mnie jest Boże Narodzenie? Co zrobiłbyś, gdybyś usłyszał Matkę Najświęt-
szą i Świętego Józefa proszących o nocleg? Współczesny człowiek musi wciąż 
dorastać do Świąt, chcieć, by Jezus narodził się w jego duszy. Łatwo o tym 
wszystkim zapomnieć w natłoku codziennych obowiązków. Spektakl miał to 
wszystko uzmysławiać.

W scenariuszu wykorzystaliśmy, oprócz różnych fragmentów Pisma Świę-
tego, także wiersze księdza Jana Twardowskiego i Tadeusza Różewicza. Całość 
wzbogacało wspólne śpiewanie. Ciekawym elementem przedstawienia był teatr 
światła i cienia. Ta swoista pantomima wywołała wiele wzruszeń i stanowiła 
ciekawe uzupełnienie słowa, które usłyszeliśmy ze sceny.

Ostatnim elementem tego wigilijnego spotkania było odczytanie Słowa 
Bożego przez księdza Andrzej Tomalaka. Następnie głos zabrał ksiądz Dyrektor 
Jacek Kędzierski, który pobłogosławił wigilijne opłatki i podziękował wszystkim, 
którzy w ten grudniowy wieczór przyjęli nasze zaproszenie.

Świąteczne akcje charytatywne wolontariatu, 
Caritas szkolnej i internatu

Małgorzata Ryszewska, Milena Witkowska

Kiermasz ciast świątecznych
17 grudnia 2014

17 grudnia, podczas środy u Długosza, szkolni wolontariusze we 
współpracy z internackim kołem kulinarnym, zorganizowali kier-

masz ciast świątecznych, z których sprzedaży dochód zostanie przeznaczony na 
prezenty dla dzieci z domów dziecka. Ciasta, pierniczki, babeczki – wszystko 
było niezwykle smaczne, wykonane „od serca” przez naszych uczniów. Zachę-
cając do zakupu, wolontariusze podkreślali: jedno ciastko = jeden prezent dla 
dziecka. Uśmiechali się mali i duzi, łączył się człowiek z człowiekiem, wszyscy 
podążaliśmy w tym samym kierunku: oddania cząstki siebie dla innych. Jako 
motto naszych działań można przytoczyć cytat: „Otwieranie się na wpływy 
zewnętrzne, komunikację ze światem, innego człowieka czy zbiorowość może 
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sprawić, że te różne światy przestaną być zamknięte i niedostępne, a staną się 
bardziej przyjazne, bardziej ludzkie”.

Łącznie zebraliśmy 253 zł, które zostaną przekazane na prezenty dla dzieci 
z włocławskich domów dziecka.

Bóg zapłać za Wasze wsparcie, Drodzy Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie.

* * *

Violetta Gołdobin

Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych
17 grudnia 2014

W odpowiedzi na prośbę Sio-
stry Honoratki prowadzą-

cej Świetlicę bł. o. Honorata, działającą 
w parafii Najświętszego Zbawiciela 
we Włocławku, uczniowie ze szkolnej 
Caritas zorganizowali i przeprowadzili 
podczas grudniowej środy u Długosza 
kiermasz bożonarodzeniowy. Podczas 
kiermaszu można było, za dobrowolną 
ofiarą pieniężną, nabyć ozdoby i kartki 
świąteczne przygotowane przez dzieci 
– podopiecznych Świetlicy bł. o. Hono-
rata. W przygotowaniu prac, przezna-
czonych na kiermasz, pomogli również 

nasi uczniowie. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem. Odwiedzający 
stoisko ze świątecznymi ozdobami, zarówno uczniowie, nauczyciele jak i pra-
cownicy szkoły, a przede wszystkim przybyli na spotkanie opłatkowe rodzice 
naszych uczniów, wsparli akcję łączną kwotą 648 zł, która w całości przeka-
zana zostanie na cele związane z funkcjonowaniem Świetlicy bł. o. Honorata, 
z opieki której korzystają dzieci z ubogich rodzin.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wsparli tę świąteczną akcję chary-
tatywną i uczniom ze szkolnej Caritas, którzy włożyli wiele trudu i poświęcili 
swój wolny czas na przygotowanie i przeprowadzenie z wielkim zapałem 
kiermaszu.

ks. Andrzej Tomalak

Z życzeniami u Księdza Biskupa
17 grudnia 2014

Ostatnie dni Adwentu to czas składania życzeń na zbliżające się święta 
Narodzenia Pańskiego. 17 grudnia przed południem dzieci i młodzież 

naszej szkoły wraz z Księdzem Dyrektorem, Paniami Wicedyrektor oraz Księż-
mi Prefektami udali się do domu Księdza Biskupa, aby podzielić się radością 
wypływającą z faktu, że już wkrótce narodzi się Zbawiciel, który obdarzy świat 
pokojem. W imieniu ks. bp. Wiesława Meringa przyjął nas ks. bp Stanisław 
Gębicki. Księżom Biskupom życzyliśmy, aby w każdym dniu ich posługi byli 
świadkami Bożej miłości, aby Dziecię Jezus nieustannie wspomagało ich w gło-
szeniu Ewangelii. Przy tej okazji przekazany został Księdzu Biskupowi „Rocznik” 
wydarzeń z ostatniego roku życia wspólnoty ZSK. Ksiądz bp Gębicki wspomi-
nał, że Długosz jest bliski jego sercu, gdyż zanim budynek naszej szkoły został 
przejęty przez władze komunistyczne, kształcił się on w ówczesnym Niższym 
Seminarium Duchownym, które mieściło się w murach dzisiejszego Długosza.

Angelika Szumińska

Spotkanie wigilijne dyrekcji, nauczycieli 
i pracowników Zespołu Szkół Katolickich

18 grudnia 2014

Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, 
która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida 

narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.

Łk 2, 10–11

18 grudnia odbyła się Wigilia, na której zgromadzili się wszyscy 
zatrudnieni w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, 

a także przedstawiciele Rodziców uczniów. Spotkanie rozpoczęło się od wspól-
nego kolędowania i wysłuchania fragmentu Pisma Świętego, przypominają-
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cego historię narodzin Jezusa Chrystusa. Jak nakazuje tradycja Świąt Bożego 
Narodzenia, zebrani podzielili się opłatkiem, składając sobie moc serdecznych 
życzeń. Ksiądz Dyrektor dr Jacek Kędzierski skierował do wszystkich wiele 
ciepłych słów, wśród których znalazły się życzenia Bożego Błogosławieństwa 
oraz radości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Po życzeniach, uściskach i nie-
kiedy łzach wzruszenia zasiedliśmy do uroczystej kolacji. Była to niewątpliwie 
wspaniała okazja, by na chwilę się zatrzymać w biegu, tak prawdziwie spotkać 
się z koleżanką czy kolegą z pracy, mijanymi codziennie na szkolnym korytarzu.

ks. Andrzej Tomalak

O zwyczajach bożonarodzeniowych 
z panią Krystyną Pawłowską

18 grudnia 2014

Z czasem Adwentu, Wigilią i całym okresem Narodzenia Pańskiego 
wiąże się wiele zwyczajów, które wydają się obce lub niezrozumiałe. 

Ich historię ukazała uczniom naszej szkoły pani Krystyna Pawłowska, dyrektor 

Muzeum Etnograficznego we Włocławku, która gościła w Długoszu 18 grudnia. 
W barwny sposób ukazała kształtowanie się wiary chrześcijańskiej w świecie 
antycznym, w którym dominującymi były religie pogańskie. Nie bez znaczenia 
dla zwyczajów bożonarodzeniowych, takich jak żłóbki, jasełka, tzw. herody 
czy kolędnicy wędrujący od domu do domu z szopką i gwiazdą, były pisma 
apokryficzne oraz działalność św. Franciszka z Asyżu, który jako pierwszy 
zbudował betlejemską szopkę.

Pani Pawłowska przypomniała również, w jaki sposób pojawiła się u nas 
choinka.

Tym, co wyróżnia Wigilię obchodzoną w Polsce na tle całego świata, jest 
opłatek. Pani Krystyna przybliżyła uczniom naszej szkoły jego historię, poczy-
nając od pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy przaśny chleb (zupełnie 
nieprzypominający dzisiejszego opłatka) był przynoszony jako chleb do spra-
wowania Eucharystii. Z czasem zmieniał swój kształt i przeznaczenie, i od ok. 
X–XI w. posiada on formę, którą znamy dzisiaj. Zwyczaj łamania się opłatkiem 
przed wigilijną wieczerzą rozszerzał się w Polsce od ok. XVIII w. do początków 
ubiegłego stulecia.

Pani dyrektor muzeum mówiła również o licznych ludowych zwyczajach 
i przekonaniach świątecznych, jak np. kto ilu potraw podczas wieczerzy wigi-
lijnej nie zje, tyle go w nadchodzącym roku radości ominie; albo: gospodyni 
pod żadnym pozorem nie może odejść od stołu podczas wieczerzy, żeby kury 
w jej zagrodzie nie przestały znosić jajek.
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Spotkanie z panią Krystyną Pawłowską było ubogacającą lekcją, pozwala-
jącą lepiej zrozumieć bożonarodzeniowe zwyczaje lub poznać takie, które są 
obce współczesnemu młodemu człowiekowi.

Angelika Szumińska

Jest taki dzień...
19 grudnia 2014

19 grudnia, w ostatni piątek przed Świętami Bożego Narodzenia, miały 
miejsce spotkania wigilijne w klasach. Uczniowie ubrali choinki, 

udekorowali sale lekcyjne i pięknie nakryli stoły. Przynieśli przygotowane przez 
siebie, często przy pomocy rodziców, potrawy tradycyjnie pojawiające się na pol-
skim wigilijnym stole. Oczywiście nie zabrakło słodyczy. Zanim jednak młodzież 
zasiadła do stołu, odczytano fragment z Ewangelii św. Łukasza, przypominający 
historię sprzed ponad dwóch tysięcy lat. Znalazł się nawet uczeń, który przygo-
tował na to wyjątkowe spotkanie piękne przesłanie, które kierował do swoich 
koleżanek i kolegów z klasy. Zasadnicza myśl koncentrowała się na przeżywaniu 
prawdziwej, głębokiej radości z faktu przyjścia Boga do człowieka i Jego zwy-
cięstwa nad złem. Po chwili zadumy nadszedł moment dzielenia się opłatkiem 
i składania sobie życzeń. Do miłych momentów należało ponadto obdarowy-
wanie się nawzajem upominkami. Były klasy, w których losowano osobę, jakiej 
przygotuje się świąteczny prezent, były takie, w których się po prostu umówiono, 
kto komu sprawi jakąś milą niespodziankę, a były i takie, w których napisano 
krótkie liściki do świętego Mikołaja i na ich podstawie obdarowywano kolegów.

Takie spotkanie to bardzo ważny moment w życiu szkoły, a szczególnie w ży-
ciu klasy. Po pierwsze przestrzeń „odspołeczną”, w której widzimy plecy kolegi 
siedzącego przed nami, a tego, który jest za nami, nie widzimy wcale, zamie-
niliśmy na przestrzeń „dospoleczną”, gromadząc się wokół stołu, rozmawiając 
i śpiewając. Po drugie – co jest konsekwencją pierwszego – tworzą się więzi.

W radosnej atmosferze uczniowie udali się do szkolnej auli, gdzie mogli 
obejrzeć przedstawienie przygotowane przez p. Anetę Jabłońską i jej klasę, IB 
liceum. W inscenizacji przepięknie połączone zostały elementy biblijnej historii 
narodzin Pana Jezusa i uniwersalnej opowieści o Ebenezerze Scrooge’u, w któ-
rej można doszukać się elementów moralitetu – wszak człowiek zły, nielubiący 
świata i ludzi przechodzi wewnętrzną przemianę. To wszystko jednak było tylko 
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pretekstem do zastanowienia się, czy w naszym życiu jest miejsce dla Boga i dla 
drugiego człowieka. Bardzo dobitnie egoizm współczesnego człowieka, mówiącego 
w kółko: „ja, mnie, mój, moje” (tak naprawdę niewiele różniącego się zarówno 
od tych, którzy zamykali drzwi przed świętym Józefem, szukającym miejsca na 
nocleg dla Maryi i mającego się narodzić Jezusa, jak i od Srooge’a), scharakte-
ryzował przytoczony wiersz Tadeusz Różewicza „List do ludożerców”. Pozostaje 
mieć nadzieję, że po tak pięknie spędzonym dniu w szkole, przestaniemy się 
traktować jak tytułowi ludożercy – ustąpimy miejsca w autobusie, przepuścimy 
w drzwiach, pomożemy wnieść po schodach wózek, po prostu będziemy tak mili 
dla drugiego człowieka, jakbyśmy chcieli, by ktoś inny był miły dla nas.

Angelika Szumińska

Uczestniczyliśmy w Orszaku Trzech Króli
6 stycznia 2015

W Święto Objawienia Pańskiego po raz kolejny przeszliśmy ulicami 
Włocławka – tak jak w ponad trzystu innych miejscowościach 

w Polsce – w Orszaku Trzech Króli. W naprawdę wielkim tłumie chcących w taki 
sposób wielbić Boga bardzo liczną grupę stanowili nauczyciele, pracownicy 
i uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. 
Wielu uczestniczyło w Orszaku ze swoimi najbliższymi.

Uroczysty przemarsz ulicami Włocławka rozpoczął się pod przewodnictwem 
JE Ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa o godz.11.00 w parafii św. Stanisława BM 
przy ulicy Wiejskiej. Śpiewając kolędy, szliśmy w kierunku włocławskiej katedry. 
Co jakiś czas dołączali do nas nowi uczestnicy Orszaku. Dopisywała pogoda, 
toteż wielu mieszkańców miasta chętnie wyszło z domów. Młodzież rozdawała 
śpiewniki, a także okolicznościowe naklejki i – rzecz jasna – korony. Każdy za-
tem symbolicznie stał się królem, podążającym ku Chrystusowi narodzonemu 
w betlejemskiej stajence. Rozważaniom sprzyjały „stacje”, na których zatrzy-
mywaliśmy się czterokrotnie. Zakończenie Orszaku miało miejsce w katedrze. 
Po nim nastąpiła uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Pasterz Diecezji. 
Szczególną modlitwą został objęty biskup pomocniczy – Stanisław Gębicki – ze 
względu na przypadającą tego dnia piętnastą rocznicę jego święceń biskupich.

Podczas wygłoszonej homilii JE bp Mering zwrócił uwagę na doniosłość 
Święta Objawienia Pańskiego, określanego w Polsce mianem Święta Trzech 

Króli. Rangę tego dnia podkreśla już sam fakt, że jest to jedno z najstarszych 
świąt chrześcijańskich. Ksiądz Biskup omówił kilka aspektów tej uroczystości. 
Po pierwsze, daje ona możliwość zademonstrowania swojej wiary, jest okazją 
do wyjścia ku innym – jak to uczyniliśmy w zakończonym właśnie Orszaku. 
To samo już wymaga od człowieka podjęcia trudu. Ale warto – bo jak pięknie 
powiedział kaznodzieja – jeśli człowiek zrobi w kierunku Boga choćby jeden 
krok, to Bóg w kierunku człowieka zrobi kroków dziesięć. Po drugie, gdy 
patrzymy na drogę Mędrców ze Wschodu – uczymy się, że człowiek nie jest 
przeznaczony do klęski. Szli oni wytrwale, daleko, ku obcej sobie kulturze. 
I wreszcie, gdy analizujemy postawę Mędrców, możemy też uczyć się wiary. 
Wędrowali oni, by oddać cześć dziecku, które w dawnej kulturze jako jednostka 
nie miało większego znaczenia; szli zrobić coś, czego może nawet do końca 
nie rozumieli. Ale podjęli trud – i na tym właśnie polega wiara.

Po za kończonych uroczystościach uczestnicy Orszaku Trzech Króli – jako że 
byli nieco zmarznięci – mogli się rozgrzać, korzystając z zaproszenia na grochówkę.

Angelika Szumińska

Studniówka 2015
7 lutego 2015

Sobota, 7 lutego 2015 roku, to dzień, który szczególnie zapisał się w pa-
mięci tegorocznych trzecioklasistów liceum. Uczniowie klas matural-

nych Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, wraz z zaproszonymi 
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gośćmi, bawili się na studniówce. Ten wyjątkowy bal – jak nakazuje polska 
tradycja – rozpoczął się polonezem. Młodzież zatańczyła go perfekcyjnie. Wielu 
nauczycielom, ale przede wszystkim zgromadzonym rodzicom, zakręciła się 
łza w oku. Autorka choreografii – p. Paulina Tokarska – mogła być dumna ze 
swoich podopiecznych.

Po polonezie wiele miłych słów do trzecioklasistów skierował dyrektor 
szkoły ks. dr Jacek Kędzierski. Wskazał na wyjątkowy charakter roku, gdyż 
właśnie teraz – w r. 2015 – obchodzimy 600-lecie urodzin Jana Długosza 
– patrona naszej szkoły. Ksiądz Dyrektor życzył młodzieży udanej zabawy, 
zdanej jak najlepiej matury oraz tego, by nigdy nie zapomniała o chrześci-
jańskich wartościach, które starano się jej przekazywać podczas edukacji 
w katolickiej szkole.

Następnie głos zabrał kapelan Księdza Biskupa – ks. Michał Krygier. Przy-
toczył słowa listu ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa, w którym oprócz życzeń 
udanej zabawy znalazło się zapewnienie o modlitwie. Ksiądz Biskup napisał: 
„Tak wiele bowiem od Was, od Waszych zdanych egzaminów zależy! Przede 
wszystkim w dziedzinie ducha, w przestrzeni możliwości i kultury! [...] Życzę 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14 Wydarzenia szkolne

Wam radosnej zabawy, lecz także rosnącego poczucia odpowiedzialności za 
przyszłość: swoją własną, naszej Ojczyzny, ba – nawet Europy”.



202 203

Z pięknymi życzeniami dla maturzystów wystąpili również: przewodniczący 
Rady Rodziców p. Jacek Maciejewski i przewodnicząca Samorządu Uczniow-
skiego Patrycja Basiejko.

Na koniec części oficjalnej głos zabrali przedstawiciele trzecioklasistów, 
którzy znów wzruszyli swoich nauczycieli i rodziców, dziękując za trud wycho-
wania i nauczania oraz przepraszając za młodzieńcze wybryki. Na ręce Księdza 
Dyrektora oraz Pań Wicedyrektor: Urszuli Brykalskiej i Katarzyny Zarzeckiej 
złożyli kwiaty. Nie zabrakło też podziękowań skierowanych specjalnie do Wy-
chowawców: p. Ewy Bieniek, p. Magdaleny Bilskiej-Ciećwierz i p. Grzegorza 
Matusiaka.

Wspaniała zabawa trwała do białego rana. Ale wszystko ma swój czas – 
a zatem nadszedł czas wytężonej pracy przed maturą. Życzymy, aby był dobrze 
wykorzystany. Życzymy też wysokich wyników na egzaminach – aby pozwoliły 
dostać się na wybrane kierunki studiów.

XIII DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Angelika Szumińska

Turniej wiedzy o św. Kazimierzu Królewiczu 
(dzień 1)

3 marca 2015

Dni Kultury Chrześcijańskiej, które od momentu reaktywacji szkoły 
wpisują się w coroczny kalendarz imprez kulturalnych Długosza w tym 

roku zostały poświęcone postaci Świętego Kazimierza Królewicza – patrona 
szkolnej kaplicy. Dlatego też w pierwszym dniu obchodów XIII Dni Kultury 
Chrześcijańskiej, 3 marca 2015 r., odbył się drużynowy Turniej wiedzy o Świę-
tym Kazimierzu pod hasłem: „Co każdy królewicz wiedzieć powinien”. Jego 
pomysłodawczynią i organizatorką była Pani Wicedyrektor Urszula Brykalska. 
W jury zasiadły: p. wicedyrektor Sławomira Lewandowska, p. Aleksandra Rusin, 
p. Jolanta Nowak, p. Magdalena Bilska-Ciećwierz oraz p. Anna Baranowska. 
Nad przebiegiem całości czuwał, świetnie sprawdzając się w roli konferansjera, 
ks. Andrzej Tomalak.

W turnieju wzięły udział drużyny złożone z przedstawicieli klas na po-
szczególnych poziomach. A zatem były reprezentacje: klas I gimnazjum, klas II 
gimnazjum, klas III gimnazjum, klas I liceum i klas II liceum. Uczestnicy mieli 
za zadanie zmierzyć się z trzema seriami pytań dotyczących biografii św. Ka-
zimierza. Oprócz tego postawiono przed nimi inne zadania: musieli ułożyć 
drzewo genealogiczne Świętego, następnie wskazać na obrazie i określić, co 
oznaczają atrybuty, z którymi został przedstawiony, a na koniec zaprezentować 
mowę pochwalną na jego cześć. Młodzież wykazała się niezwykłą pomysło-
wością – niektórzy z wygłaszających pochwały św. Kazimierza przebrali się za 
historyczne postacie, w imieniu których się wypowiadali. 

Wyniki turnieju przedstawiają się następująco: III miejsce uzyskała drużyna 
klas I gimnazjum, II miejsce zdobyła drużyna klas III gimnazjum, a zwyciężyła 
drużyna klas I liceum w składzie: Paulina Drzewiecka z IA, Maria Piątkowska 
z IB oraz Justyna Tymburska z IC. Nagrody zostały zwycięzcom wręczone przez 
Księdza Biskupa następnego dnia po Mszy Świętej odpustowej.

Salę gimnastyczną, w której odbywał się turniej, zdobiły wizerunki św. Ka-
zimierza, przygotowane przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum ZSK 
w ramach konkursu plastycznego pt. „Portret św. Kazimierza Królewicza”. A oto 
wyniki tego konkursu. 

W kategorii gimnazjum zwyciężyli ex aequo Agata Balcerowska z kl. Ic i Fi-
lip Rosół z Ia, II miejsce zdobyły: Julita Orankiewicz z kl. Ia i Julita Deskiewicz 
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z kl. Ie, a na III miejscu uplasowały się Julia Gutowska z Ie i Natalia Kowalska z Id. 
Wśród uczniów szkoły podstawowej przyznano dwa pierwsze miejsca. Laureatami 
konkursu plastycznego zostali: Oliwia Prouvé z klasy 2 i Feliks Suski z klasy 5.

Niewątpliwie obydwa konkursy – wiedzy i plastyczny – przybliżyły całej 
społeczności Długosza postać św. Kazimierza, patrona naszej szkolnej kaplicy.

Angelika Szumińska

Spotkanie z p. Aleksandrą Polewską 
(dzień II)

4 marca 2015

W drugim dniu XIII Dni Kultury Chrześcijańskiej odbyło się spotkanie 
z p. Aleksandrą Polewską – z wykształcenia prawniczką, a z zami-

łowania pisarką, autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Najbardziej 
znanymi jej dziełami są: „Bajkowe biografie”, „Stróżowie poranka. Niezwykłe 
świadectwa uczestników Światowych Dni Młodzieży”, „Na tropach biblijnych 
tajemnic”, „Wizje, proroctwa, przepowiednie. Święci, mistycy, prorocy”, „Cuda 
w historii Polski”, „Narodziny, które zmieniły świat” i „Boży wariaci”.

Licealiści mieli okazję poznać autorkę, jej drogę do pisarstwa, zaintereso-
wania i fascynacje, a także bohaterów jej książek. Pani Aleksandra Polewska 
opowiedziała o niezwykłym początku swojej kariery: otóż jako dziecko nie 
bardzo lubiła czytać. Gdy jako 11-latka obejrzała ekranizację „Nędzników”, 
pomyślała, że chciałaby pisać jak Wiktor Hugo. Potem miała swoje pierwsze 

„doświadczenie dziennikarskie” – dość zabawne, zważywszy na fakt, że dziś 
publikuje w tak powszechnie znanych pismach jak „Niedziela”, „Przewodnik 
Katolicki” „W Drodze” czy wreszcie „Ład Boży”. Otóż wówczas w jednej z gazet 
zobaczyła ogłoszenie o konkursie na dziennik i postanowiła wziąć w nim udział. 
Okazało się jednak, że jej praca nie kwalifikuje się na ten konkurs, przy czym 
jeden z jurorów zachęcił ją do udania się z przygotowanym materiałem do 
wydawnictwa. To ją ośmieliło i tak zaczęło się – jak wspominała – jej pisarstwo.

Pani Aleksandra Polewska prezentowała wybrane historie bohaterów swoich 
książek, przede wszystkim skupiając się na tekście „Stróżowie poranka. Niezwykłe 
świadectwa uczestników Światowych Dni Młodzieży”. Uczniów zainteresowały 
zawarte w książce opowieści o spotkaniach autorki z ciekawymi osobami, m.in. 
z Robertem Friedrichem – kompozytorem, muzykiem i wokalistą, występującym 
niegdyś w znanym zespole Acid Drinkers, potem twórcą Arki Noego, a dziś znanym 
jako członek zespołu Luxtorpeda. Jako uczestniczka ŚDM w różnych miejscach 
na świecie Aleksandra Polewska zachęciła zebranych do wzięcia udziału w naj-
bliższych – tych, które odbędą się w przyszłym roku w Krakowie.

Spotkanie z autorką „Bożych wariatów” – książki opowiadającej niesamo-
wite historie ludzi porzucających karierę dla Pana Boga – pozwoliło poznać 
nowego, ciekawego człowieka, zapoznać się wstępnie z tematyką książek 
p. Aleksandry Polewskiej, dostrzec, że można mieć jakiś talent, ale długo może 
być on nieodkryty i trzeba zrobić wszystko, by go w sobie znaleźć, gdyż można 
z jego wykorzystaniem zdziałać wiele dobrego.

  

Wywiad przeprowadzony przez p. wicedyrektor Urszulę Brykalską 
z p. Aleksandrą Polewską podczas spotkania z gimnazjalistami 

w ramach XIII Dni Kultury Chrześcijańskiej

Omni die, dic Mariæ, mea laudes anima:
Ejus festa, ejus gesta, cole devotissima.

Contemplare et mirare, ejus celsitudinem:
Dic felicem Genitricem, dic Beatam Virginem [...]

św. Kazimierz

Urszula Brykalska: Gościem tegorocznych XIII Dni Kultury Chrześcijańskiej 
jest pani Aleksandra Polewska. Z wykształcenia prawnik, z zamiłowania pisarka 
– autorka wielu książek nie tylko dla młodzieży i dorosłych, ale również dla dzieci 
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oraz artykułów w czasopismach i wywiadów z ciekawymi ludźmi. Mam nadzieję, 
że równie interesujące historie dzisiaj usłyszymy. Pani Aleksandro – jeśli tak mogę 
się do Pani zwracać – jak się zaczęło Pani pisanie?

Aleksandra Polewska: Moje pisanie zaczęło się od tego, że nie lubiłam 
czytać książek. Kiedy chodziłam do szkoły podstawowej, przez pewien czas 
byłam bardzo dobrą uczennicą, a potem przyszedł czas, kiedy trzeba było czytać 
lektury i przestałam być bardzo dobrą uczennicą, bo nie lubiłam czytać. Nie 
mogłam przebrnąć przez żadną lekturę. Wiem, że to jest bardzo niepedagogicz-
ne, co w tej chwili powiem, ale przez cały okres swojej edukacji przeczytałam 
tylko dwie lektury. Pewnego dnia moja pani nauczycielka od języka polskie-
go poprosiła, żebym pozostała po lekcjach i powiedziała, że jeśli nie zacznę 
czytać lektur, to po prostu przestanę być jej ulubioną uczennicą. Zupełnie nie 
wiedziałam, co robić. Pamiętam, jak pewnego dnia wróciłam ze szkoły i usły-
szałam w radiu audycję o człowieku, którego nazwisko niewiele mi mówiło. To 
nazwisko brzmiało John Lenon. Miałam wtedy może z 10 lat, więc nie mogło 
mi wiele mówić. Usłyszałam, że John Lenon miał bardzo podobny problem jak 
ja – nie lubił czytać. Nie lubił czytać, bo nie mógł trafić na książkę, która by go 
zainteresowała. Wtedy wpadł na pomysł, że sam sobie taką książkę napisze. 
I ja, będąc małą dziewczynką, pomyślałam, że to świetny pomysł. Skoro rze-
czywiście nie mogę znaleźć takiej książki, to muszę ją sobie sama napisać. I to 
był pierwszy impuls. Natomiast kiedy miałam 11 lat, obejrzałam w telewizji 
stary, czarnobiały film. Była to inscenizacja „Nędzników”. Historia opisana 
w tym filmie była przedstawiona bardzo prosto, może dlatego wtedy dotarło 
do mnie, że jeśli można napisać tak niesamowite powieści jak „Nędznicy”, to 
ja też chcę pisać. I pamiętam, że tamtego wieczoru usiadłam i zaczęłam two-
rzyć swoją pierwszą „powieść”, którą pisałam przez wiele następnych lat „do 
szuflady”. Tak to się zaczęło i do tej pory trwa.

U.B.: Czy aby być pisarzem, trzeba wyróżniać się w szkole z języka polskiego?
A.P.: Nie, ale to nie znaczy, że zachęcam Was do tego, abyście przestali 

uczyć się języka polskiego i nie czytali lektur, bo to się pewnego dnia zemści, 
nawet jeśli już będziecie dawno po maturze. Ja bardzo lubiłam język polski, 
ale to była miłość nieodwzajemniona. Kiedy byłam w szkole podstawowej 
i usiłowałam pisać dobre wypracowania, dostawałam za nie co najwyżej 4. 
Pani wychowawczyni, która była polonistką i widziała, że ja z tego powodu 
bardzo cierpię, mówiła zawsze: „Wiedz, Ola, że to są dobre czwórki”. Tylko 
tak naprawdę dla mnie to było za mało. Kiedy poszłam do liceum, miałam 
polonistkę, którą uwielbiałam. Prowadziła świetne lekcje języka polskiego, 
ale mnie nie lubiła. I u niej miałam trójki. A kiedy w liceum zaczęłam pisać do 

szkolnej gazetki, to wiele razy mówiła, żebym dała sobie spokój, bo po prostu 
się do tego nie nadaję. Jedynym takim dobrym doświadczeniem z językiem 
polskim, jakie miałam, były korepetycje z pewną emerytką. Była niesamowitą 
pasjonatką. Mówiła mi, że potrafię pisać, ale ja sobie myślałam, że skoro to jest 
dobra znajoma moich rodziców, to mówi tak, bo chce być miła. I nigdy sobie 
tego nie brałam do serca. Natomiast rzeczywiście, jeśli ktoś ma pisać i chce 
pisać, to bez względu na to, czy będzie dobry czy będą mu mówili, żeby sobie 
dał spokój z pisaniem, powinien pisać, bo w tym przeznaczeniu znajdzie drogę.

U.B.: Czy porażka w konkursie literackim może być początkiem kariery pi-
sarskiej? Bo u Pani podobno tak właśnie było.

A.P.: Tak. Takie poważne pisanie tak się zaczęło. Rozpoczęłam jako dzien-
nikarka, skończyłam kurs dziennikarski, dostałam legitymację prasową i byłam 
współpracownikiem „Przeglądu Konińskiego”. Pisałam o tym, co się dzieje 
w moim mieście. Nigdy nie myślałam poważnie o pisaniu książek, bo uważałam, 
że nigdy nie będzie mi to dane, gdyż jestem za słaba. Pewnego dnia zobaczyłam 
w miesięczniku „Zwierciadło” konkurs na dziennik. Nagrodą w tym konkursie 
było bardzo drogie wieczne pióro, którym byłam zainteresowana. Wysłałam 
więc na konkurs swój pamiętnik (w każdym razie coś, co wydało mi się, że jest 
pamiętnikiem) i czekałam. Pióro było drugą nagrodą, tym bardziej wydawało 
mi się łatwiejsze do zdobycia. Pewnego dnia zadzwonił do mnie członek jury 
tego konkursu. Pomyślałam sobie, że na pewno dzwoni, żeby powiedzieć, że 
napisałam coś tak genialnego, że musiał zadzwonić, żeby mi to powiedzieć. A on 
mówi tak: „Pani Olu, dzwonię, ponieważ pani praca nie kwalifikuje się do tego 
konkursu. To nie jest w ogóle pamiętnik. [...]. To jest gotowa powieść, ale tak 
się przy niej uśmialiśmy, że dzwonimy, aby pani powiedzieć, żeby pani poszła 
do jakiegoś wydawnictwa. Na pewno się nią zainteresują. Tak się ucieszyłam, 
że powieść jest dobra, że w pierwszym momencie nie dotarła do mnie wyraźnie 
wiadomość o porażce w konkursie. Zawsze chciałam pisać. Zaczęłam pisać dla 
dzieci. Uważam, że literatura dla dzieci jest i potrafi być niesamowita. Kiedy 
jesteśmy dorośli, czytamy albo nie, ale kiedy jesteśmy mali, to te wszystkie 
książki, które są nam czytane, kształtują nas i zostają w nas na całe życie. Do 
pisania bajek zachęciła mnie więc ta porażka.

U.B.: Oprócz książek dla dzieci pisze też Pani dla dorosłych. Są to książki 
o archeologii biblijnej i ciekawostkach z dziejów Kościoła. Dlaczego taka tematyka?

A.P.: Tematyka wzięła się trochę „z przypadku”. Wydawca moich bajek 
zaproponował, abym pisała też dla dorosłych. A że to wydawnictwo katolickie, 
było wręcz wskazane, abym pisała książki utrzymane w tej konwencji. Zanim 
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zaczęła się ta przygoda, byłam zafascynowana archeologią i dopóki nie od-
kryłam dziennikarstwa w liceum, chciałam zostać archeologiem. Nie mogłam 
jednak znaleźć w Polsce żadnej książki, która by o archeologii biblijnej opo-
wiadała w sposób kompleksowy. Nie było ani jednej książki, która by mówiła 
o najnowszych, bardzo spektakularnych odkryciach, które potwierdzają nawet 
najbardziej nieprawdopodobne wydarzenia opisane w Biblii. Postanowiłam 
więc taką rzecz napisać. Wydawca zgodził się i powstała książka zatytułowana 
„O krokach biblijnych tajemnic”. Indianę Jonesa bardzo lubiłam i poniekąd on 
zainspirował mnie do dalszych poszukiwań w tej dziedzinie. I tak się zaczęło 
pisanie na temat archeologii biblijnej. Później napisałam książkę o cudach, które 
wydarzyły się w historii świata. Przy poszukiwaniach materiałów do książki 
o archeologii biblijnej odkryłam, że cuda zdarzają się nie tylko w życiu poje-
dynczych ludzi, ale także w życiu narodów. No i poszłam tym tropem. Kościół 
zaczęłam odkrywać, pisząc o nim. Nigdy nie sądziłam, że mnie tak zafascynuje. 
Jest tyle ciekawych historii, że trudno na ten temat milczeć. 

U.B.: Napisała też Pani książkę „Stróżowie poranka”, która jest zbiorem 
niezwykłych świadectw uczestników Światowych Dni Młodzież. Jej bohaterami 
uczyniła Pani ludzi z różnych krajów i kontynentów, a ich historie są bardzo 
poruszające. Ta książka jest mi szczególnie bliska, ponieważ opisuje wydarzenia, 
w których brałam udział podczas ŚDM. Jak poznawała Pani swoich bohaterów 
i skąd pomysł na taką książkę?

A.P.: Wszystkich poznałam przypadkiem. Jeździłam na Światowe Dni Mło-
dzieży właściwie od 1991 roku, kiedy były zorganizowane w Częstochowie. 
Wystarczyło tak naprawdę pojechać raz, żeby tęsknić za udziałem w tych spo-
tkaniach w następnych latach. W ŚDM szalenie pociągali mnie ludzie, których 
spotykałam zupełnie przypadkowo: w kolejce do budki z naleśnikami albo na 
stołówce przy śniadaniu. To byli młodzi z różnych krajów, (w takiej sytuacji 
bardzo ważne się okazuje znać język obcy. Przestaje on być wtedy przedmio-
tem, którego trzeba się nauczyć na klasówkę, trzeba zdać czy zaliczyć, ale jest 
kluczem do przygód. Spotkania młodzieży miały miejsce w różnych kontekstach 
historycznych np. kiedy była wojna na Bałkanach, potem zamachy na World 
Trade Center w Nowym Jorku. Te wydarzenia odbijały się w historiach ludzi, 
którzy przyjeżdżali na Światowe Dni Młodzieży...

U.B.: Jeden z rozdziałów poświęcony jest Robertowi Fridrichowi – twórcy 
zespołu „Arka Noego”, ale także muzykowi z „2Tm2,3” czy ostatnio głośnej i lu-
bianej „Luxtorpedy”. Poznała Pani Roberta w czasie, kiedy nikt właściwie jeszcze 
o nim nie słyszał. Jak to było? 

A.P.: Roberta poznałam w drodze na Światowe Dni Młodzieży, które odby-
wały się w Paryżu. Zupełnie go nie znałam, nie wiedziałam kim jest. Jechaliśmy 
tym samym autokarem. On ze swoja żoną, która była wtedy w ciąży, poszukiwali 
miejsca z przodu autokaru, ponieważ dostali miejsce „na kole”. Wtedy razem 
z moją przyjaciółką postanowiłyśmy się zamienić i w ten sposób się poznaliśmy. 
Robert w ogóle nie mówił, kim jest. Było słychać, że świetnie gra na gitarze, że 
super śpiewa. Poza tym ma taką cechę, że kiedy gra, to spontanicznie zbiera się 
wokół niego mnóstwo ludzi. Pamiętam, że kiedy jechaliśmy metrem na spotka-
nie z papieżem, spontanicznie dołączali do nas i czarnoskórzy i Czesi, wszyscy 
którzy mieli instrumenty, i wspólnie graliśmy i śpiewaliśmy. W Paryżu Robert 
opowiadał cały czas, że poszukuje drogi – także tej zawodowej. Miał wtedy 
troje dzieci, czwarte w drodze i wiedział, że musi je utrzymać. Nie wiedział, jak 
się potoczą jego losy. Kiedy go spotkałam trzy lata później w Rzymie, było to 
już po pewnym sukcesie „Arki Noego”. Młodzi śpiewali po włosku, hiszpańsku 
i w wielu innych językach „Taki mały, taki duży może świętym być...”. Fajnie 
było popatrzeć, jak wiele dobra Pan Bóg sprawił w jego życiu. 

U.B.: W czasie Światowych Dni Młodzieży w Paryżu poznała też Pani dwóch 
tajemniczych Chińczyków. Przez kilkanaście lat nie mieliście ze sobą kontaktu. 
W zeszłym roku jednego z nich odnalazła Pani na facebooku i dopiero wtedy 
poznała tajemnice, których nie chcieli zdradzić w Paryżu. Co to za tajemnice i co 
się z nim dzieje?

A.P.: W Paryżu mieliśmy trochę czasu wolnego, poszliśmy pozwiedzać miasto 
i potrzebowaliśmy kogoś z ulicy, kto zrobi nam zdjęcie. Zobaczyliśmy przed sobą 
dwóch Azjatów ubranych w niebieskie koszulki. Za nimi było mnóstwo innych 
Azjatów ubranych w żółte koszulki. Było to trochę zabawne. Poprosiliśmy ich, 
żeby zrobili nam zdjęcie. I tak się zaczęła rozmowa. Kiedy się dowiedzieli, że 
jesteśmy z Polski, bardzo się ucieszyli. To był czas, kiedy cudzoziemcy niesamo-
wicie pozytywnie reagowali na Polaków, mówili że, kochają papieża Jana Paw-
ła II itd. Natychmiast nawiązywała się przyjazna więź między Polakami a tymi 
cudzoziemcami. Tak też było w tym przypadku. Powiedzieli nam, że są z Belgii, 
że studiują w seminarium, a pracują w wakacje jako przewodnicy po Paryżu 
dla grup azjatyckich. Tutaj akurat byli z grupą Japończyków, która przybyła na 
Światowych Dniach Młodzieży. I tak zaczęliśmy rozmawiać. Powiedzieli nam, 
że kochają Ojca Świętego, dlatego że obalił w Polsce komunizm. Powiedzieli 
też, że mają nadzieję, iż Jan Paweł II obali również reżim w ich kraju. Bardzo 
się zdziwiłam, bo przecież w Belgii nie było komunizmu. Wtedy powiedzieli, 
że są z Chin, tylko studiują w Belgii. To były czasy, kiedy w Chinach Kościół 
był bardzo prześladowany. Wtedy wyjechać na Światowe Dni Młodzieży z Chin 
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to było raczej niemożliwe, natomiast im się udało studiować w seminarium. 
W podaniu napisali, że chcą studiować teologię, nie napisali, że jest to semina-
rium. Władze, które udzielały zgody uważały, że teologia a seminarium to dwie 
różne rzeczy i dały zgodę. Poznani Chińczycy nie chcieli nam mówić zbyt dużo. 
Peter (to imię, które przyjął na chrzcie, gdyż nie ujawniali swoich chińskich 
imion) zaczął opowiadać o swojej siostrze i o polityce urodzeń w Chinach. 
Kiedy rodziła się dziewczynka, rodzice dostawali zakaz posiadania następnego 
dziecka, chyba że się urodził chłopiec... A jego siostra urodziła dziewczynkę 
i jakimś cudem dostała zgodę na urodzenie jeszcze jednego dziecka. I druga 
też urodziła się dziewczynka. Siostra zaczęła się obawiać, że władze zaczną ją 
prześladować, ale władze zareagowały też zaskakująco, bo powiedziano jej, że 
skoro są już dwie dziewczynki, to może trzeci będzie chłopiec i udzieliły zgody 
na trzecie dziecko. Ale trzecia urodziła się też dziewczynka. Wtedy władze, 
które wcześniej były tak bardzo życzliwe, zaczęły rodzinę prześladować. Ludzie 
ci musieli się przeprowadzić z Pekinu na prowincję. Było im tam bardzo ciężko. 
Ci młodzi seminarzyści opowiadali mnóstwo ciekawych rzeczy, które napisałam 
w tej książce („Stróżowie poranka”). Wymieniliśmy się adresami i potem co 
jakiś czas korespondowaliśmy. W zeszłym roku na faceeboku odezwał się do 
mnie jeden z tych Chińczyków Pol, (ten drugi, który nie miał siostry). Napisał, 
że mieszka w Paryżu, że zrezygnował z seminarium i pracuje jako informatyk. 
Pytał, czy wiem, co się dzieje z Peterem Okazało się, że Peter właśnie został 
biskupem w Chinach. Dopiero wtedy ujawniło się, że byli oni seminarzystami 
Kościoła podziemnego wiernego Watykanowi. Dzisiaj się nie dziwię, że to 
wszystko trzymali w tajemnicy. W książce „Stróżowie poranka” opisana jest 
również historia Anthony’ego – syna strażaka, który 11 września 2001 roku 
zginął w ruinach World Trade Center. Pewnie byliście bardzo mali, kiedy były 
zamachy na World Trade Center. Niecały rok po tych wydarzeniach odbyły się 
Światowe Dni Młodzieży w Kanadzie. Wielu z nas było przekonanych, że Papież 
po tych zamachach odwoła Światowe Dni Młodzieży w Toronto. Uważaliśmy, że 
jest zbyt duże zagrożenie. Ale Ojciec Święty tego nie zrobił. Na te Światowe Dni 
Młodzieży wybierał się również Frank, wspomniany wcześniej strażak wraz ze 
swoim 17-letnim synem Anthonym. Byli razem w 2000 roku na ŚDM w Rzymie 
i obiecali sobie, że na następne, które będą tak blisko Nowego Jorku, pojadą 
całą rodziną. Jednak we wrześniu 2001 roku Frank zginął w ruinach WTC. Na 
Światowe Dni Młodzieży Anthony pojechał ze swoją matką, wdową po Franku. 
Razem dawali niesamowite świadectwo wiary. Przyjechali pogodzeni, uważali, 
że taka była wola Boża, a ich ojciec jest na pewno w niebie. Mimo że musieli 
borykać się z trudnościami materialnymi, z traumą po śmierci ojca, to jednak 
nie obrazili się na Pana Boga, tylko za wszystko byli mu wdzięczni i jeszcze 

bardziej przy nim trwali. Anthony podczas tych ŚDM postanowił wstąpić do 
seminarium. 

To było niesamowite świadectwo!

U.B.: Twierdzi Pani, że najbardziej poruszyło Panią spotkanie i poznanie 
młodej nauczycielki francuskiego z Rwandy. Dlaczego?

A.P.: Tak, to też była osoba, którą poznałam podczas moich wypraw. Było 
to podczas Jubileuszowej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ziemi Świętej, pod-
czas której nie zabrakło również miejsca na spotkanie z młodzieżą. Któregoś 
razu dosiedliśmy się do stolika, przy którym śniadanie jadła czarnoskóra 
dziewczyna. To była 25-letnia nauczycielka języka francuskiego w Rwandzie, 
która w czasie wojny domowej w okrutny sposób straciła całą swoją rodzinę 
z wyjątkiem jednego wujka. Przeżyła tylko dlatego, że nie było jej wtedy 
w domu. Nigdy nie widziałam wcześniej i nie wiem, czy kiedykolwiek póź-
niej, tak spokojnej, tak pełnej pokoju i tak pogodzonej z życiem osoby. Kiedy 
przyjechała na spotkanie z Papieżem, to był 2000 rok, więc już właściwie 
5 lat po wojnie, ale tak naprawdę wojna nigdy się nie skończyła w sercach 
mieszkańców Rwandy, którzy nadal byli pełni nienawiści do siebie. Alfonsine 
(bo tak miała na imię) mówiła, że zdaje sprawę z tego, że dopóki te dwa 
plemiona (Tutsi i Hutu) nie będą potrafiły sobie wybaczać, pokój w Rwan-
dzie nie jest możliwy. Alfonsine razem ze swoimi przyjaciółmi przyjechała, 
żeby móc ewangelizować. Mówiła o tym, że ewangelizacja w Rwandzie jest 
bardzo niebezpiecznie, dlatego że jeżeli ktoś z plemienia Tutsi namawia do 
tego, żeby przebaczyć ludziom z plemienia Hutu, jest uważany za zdrajcę 
i może zginąć. Sama mogła zginąć w swoim kraju, głosząc Ewangelię, ale 
mimo tego była bardzo szczęśliwa. 

U.B.: W książce opisana jest również historia małżeństwa, które poznało się 
w czasie Światowych Dni młodzieży. Mówi się, że w czasie tych dni wielu młodych 
ludzi odkrywa swoje życiowe powołanie, nie tylko do małżeństwa, ale także do 
kapłaństwa czy zakonu. Poznała Pani więcej takich osób?

A.P.: Tak. I to bardzo wiele. W czasie Światowych Dni Młodzieży młodzi 
ludzie poznają się, zaprzyjaźniają, ale i pobierają. Jedno z takich małżeństw 
opisane jest w mojej książce. To historia Renaty i Józefa, którzy poznali się 
podczas takich dni w Paryżu w 1997 roku. Można by opisać wiele innych cie-
kawych historii. Nierzadko są to małżeństwa międzynarodowe. 

U.B.: Przed nami rok 2016. Czy warto jechać na Światowe Dni Młodzieży 
do Krakowa?
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A.P.: Oczywiście, że warto! Osobiście zachęcam i zapraszam. To jest przeży-
cie, którego się nie da z niczym porównać. Nie można tam nie być, zwłaszcza 
że jest to tak blisko. Kiedy myśmy wyjeżdżali na te spotkania do Pragi czy 
Sydney, wiązało się to z dużymi kosztami. Jeździli młodzi, którzy mieli boga-
tych rodziców, ale i ci, którzy nie mieli pieniędzy, a bardzo chcieli pojechać. 
Doświadczali tego, gdyż ludzie dobrego serca, sponsorzy, pomagali im i wspie-
rali finansowo, nawet jeśli były to duże kwoty. Myślę, że jeżeli pojedziecie, 
z pewnością doświadczycie niesamowitych przeżyć, przeżyjecie niesamowite 
przygody i poznacie niesamowitych ludzi. 

U.B.: „Boży wariaci” to książka o pięciu osobach, które, jak Pani pisze we 
wstępie, zwariowały, bo porzuciły dla Boga wielkie i wspaniałe kariery zawodowe. 
Proszę opowiedzieć nam w skrócie o bohaterach tej publikacji.

A.P.: To są ludzie, którzy mieli wspaniałą karierę. Niełatwo było ją przerwać, 
a mimo to uznali, że jest coś ważniejszego niż ta kariera. Zakonnica, którą 
widzicie na okładce, jest jedną z bohaterek tej książki. Właściwie od niej się 
to zaczęło. W latach 50. i 60. była gwiazdą Hollywood i w momencie, kiedy 
jej kariera rozkwitała, postanowiła wstąpić do zakonu. W tej książce opisane 
są jeszcze cztery inne osoby. Jedną z nich jest Francisco (Kiko) Arguello, zało-
życiel drogi neokatechumenalnej, który w latach 50. w Hiszpanii był świetnie 
zapowiadającym się artystą malarzem. Mając 20 lat, otrzymał Nagrodę Naro-
dową za zasługi dla sztuki. Jak widzicie, bardzo szybko dostał wyróżnienie, 
która była najwyższą nagrodą przyznawaną w Hiszpanii. On również porzucił 
karierę malarską na rzecz ewangelizacji. Inną osobą jest Ania Golędzinowska, 
była modelka i aktorka. Ona również pewnego dnia odkryła, że kariera tak 
naprawdę nie daje jej szczęścia. Odkryła Boga, którego wcześniej nie znała 
i dla Niego porzuciła swoje dawne życie. „Boży wariaci” to książka o ludziach, 
którzy w młodym wieku próbują odnaleźć Boga i zmieniają bieg swojego życia.

U.B.: Skąd wziął się pomysł na taką książkę?
A.P.: Pomysł na tę książkę podsunął mi mój znajomy ksiądz dr Witold Dorsz. 

Pewnego dnia napisał do mnie na faceeboku. Przysłał mi link do filmu i na-
pisał, żebym to obejrzała i że o tym warto napisać książkę. Kiedy obejrzałam 
ten film, zachwyciłam się bohaterką i postanowiłam o niej napisać. Pierwotnie 
cała książka miała być poświęcona Dolores...

U.B.: Proszę nam opowiedzieć o Dolores Hart.
A.P.: To jest niesamowita historia! Dolores Hart była wielką gwiazdą Holywood 

lat 50. i 60. Nazywano ją drugą Grace Kelly. Była gwiazdą, która całowała się 

na ekranie z Elvisem Presleyem. Kariera Dolores świetnie się rozwijała, mimo że 
dziewczyna nie ukończyła żadnej szkoły aktorskiej. Mówiła, że aktorstwa nauczyła 
się, oglądając filmy w kinie, w którym pracował dziadek. Historia Dolores to też 
dzieje niesamowitej miłości, niezwykłej i romantycznej. Mówi się, że najbardziej 
romantyczną jest historia Grace Kelly, która wyszła za księcia. Myślę, że historia 
Dolores jest jeszcze ciekawsza. Zaręczyła się Donem Robinsonem, bardzo wziętym 
architektem z Los Angeles. Narzeczony zaprojektował i wybudował dla nich dom, 
wspólnie zaczęli go urządzać. W tym czasie Dolores pojechała do Europy, do 
Włoch, zagrać rolę Klary w filmie „Franciszek z Asyżu”. W trakcie nagrywania filmu 
cała ekipa aktorska dostała zaproszenie na spotkanie z papieżem Janem XXIII. 
Kiedy papież podszedł do Dolores, aktorka przedstawiła się, powiedziała, że 
nazywa się Dolores Hart i gra Klarę – świętą Klarę. Na co papież powiedział: 
„Nie, ty nie grasz Klary, ty jesteś Klarą”! Jak wspominała Dolores, w tym mo-
mencie coś się w niej stało. Wprawdzie była religijną katoliczką, ale nigdy nie 
myślała, żeby iść do zakonu. Kiedy wróciła do domu wiedziała, że nie wyjdzie 
za swojego narzeczonego, pomimo że go bardzo kochała. Wstąpiła do zakonu. 
Dolores, pomimo że została zakonnicą i jest przeoryszą benedyktynek w stanie 
Connecticut, cały czas pracuje dla Akademii Filmowej i jest jedną z osób, która 
wybiera filmy nominowane do Oskara. W klasztorze ma swój specjalny pokój, 
w którym ogląda filmy i pisze recenzje. Dolores wstąpiła do zakonu, natomiast jej 
narzeczony, który powiedział do niej: „Nie każda miłość musi się kończyć przed 
ołtarzem”, nigdy się nie ożenił. Wspierał materialnie jej zakon, raz, dwa razy 
w roku ją odwiedzał. Historię Dolores przedstawiono w filmie dokumentalnym 
„Bóg to większy Elvis”, który został nominowany i otrzymał Oskara. W filmie 
występuje również Don Robinson. Na okładce książki widnieje zdjęcie zakonni-
cy na czerwonym dywanie wśród gwiazd Hollywood z uroczystości wręczania 
Oskarów. Ta miłość nie skończyła się przed ołtarzem, ale w gruncie rzeczy ich 
uczucie nie zostało zerwane, tylko przyjęło zupełnie inny kształt.

U.B.: Na koniec mamy jeszcze kilka pytań dotyczących Długosza. Nie sposób 
w szkole im. ks. Jana Długosza o Jana Długosza w Pani książkach nie zapytać. 
Nazywa go Pani „kronikarzem cudów”. Dlaczego właśnie tak?

A.P.: Dlatego że odkryłam w jego kronice opisy cudów. Najpierw dostrze-
głam, że „Kronika” Galla Anonima rozpoczyna się od opisu cudów. Dla mnie 
to było coś niesamowitego! To jednak była oficjalna, państwowa kronika! 
Co prawda Gall Anonim był duchownym i wydawałoby się to zrozumiałe, 
pomyślałam jednak, że skoro Gall zrobił coś takiego, to Długosz musiał robić 
coś podobnego. Okazało się, że w tych czysto historycznych, faktograficznych 
opisach, kronika Długosza pełna jest opisów niezwykłych cudów.
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U.B.: Wiem, że Jan Długosz jest jedną z Pani ulubionych postaci historycznych. 
Napisała Pani o nim również opowiadanie dla dzieci. Co takiego ujmującego jest 
w naszym patronie?

A.P.: Jego „Kroniki”. Kiedy się chodzi do szkoły, nie ma klimatu do tego, 
aby sięgać do tekstów źródłowych. Natomiast kiedy otworzyłam „Kroniki”, to 
nagle zobaczyłam historię Polski w zupełnie innym świetle. Czyta się je jak po-
wieść, jak coś, od czego trudno się oderwać. Długosz to człowiek, który kochał 
historię, dlatego tak pięknie potrafił o niej pisać. Myślę, że jeśli ktoś naprawdę 
interesuje się historią, nie może nie przeczytać chociaż jednego jego dzieła.

U.B.: Czy zawarł w swoich zapiskach jakieś informacje dotyczące królewicza 
Kazimierza?

A.P.: Tak. Jak powiedział Ksiądz Dyrektor, Długosz był nauczycielem Kazi-
mierza Królewicza. Oczywiście kiedy Długosz, pisał nie wiedział, że Królewicz 
zostanie świętym, ale już wtedy zanotował, że jest niezwykły młodzieniec 
wielkiego ducha, i że pewnego dnia jeszcze o Kazimierzu usłyszymy.

U.B.: Mam nadzieję, że usłyszymy. Chcielibyśmy usłyszeć jeszcze wiele inte-
resujących, niezwykłych opowieści z Pani książek, ale czas nieubłaganie biegnie. 
Bardzo serdecznie dziękuję za przybliżenie kilku Pani książek i ich bohaterów. 
Warto zaznaczyć, że żadna historia nie jest zmyślona, a wszystkie opisane wyda-
rzenia oparte jest na faktach.

A.P.: Ja również dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że zachęci ono 
młodych ludzi do poznawania historii Polski i świata, będącej świadectwem 
wielu cudów oraz do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w przyszłym 
roku w Krakowie.

Angelika Szumińska

Msza Święta odpustowa pod przewodnictwem 
Księdza Biskupa Stanisława Gębickiego

4 marca 2015

Kulminacyjnym punktem XIII Dni Kultury Chrześcijańskiej była uro-
czysta Msza Święta Odpustowa. Przewodniczył jej Ksiądz Biskup 

Stanisław Gębicki. Słowo wstępne wygłosił Dyrektor Zespołu Szkół Katolic-

kich im. ks. Jana Długosza, ks. dr Jacek Kędzierski. Powiedział: „Doskonale 
wiemy, że w szkole każdy dzień jest ważny, wyjątkowy. Ale pośród tych dni, 
są te szczególne, uroczyste. To właśnie dzisiaj obchodzimy święto patrona 
naszej kaplicy szkolnej. Święty Kazimierz urodził się 3 października 1458 
roku, a zmarł właśnie 4 marca 1484 roku. Choć przeżył, można powiedzieć, 
niewiele lat – 26, uchodził za osobę bardzo zdolną, mądrą, ale również za 
osobę bardzo pobożną. Cieszę się, że przed wielu laty, kiedy powstawała 
ta szkoła, Księża Biskupi podjęli decyzję, aby uczcić dwóch wielkich Pola-
ków: księdza Jana Długosza i św. Kazimierza. Przecież ich biografie mocno 
ze sobą są związane. Tak się stało, że kiedy szkoła została reaktywowana, 
wracaliśmy do tego, co było u jej początku, co wpisywało się w wartości 
chrześcijańskie. Jedną z tych wartości jest to, że szkoła ma kaplicę, w której 
znajduje się Najświętszy Sakrament i w której jest również obraz – wizerunek 
Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza. Cieszę się, odpust szkolny rozrasta 
się. Między innymi dzięki temu, że w naszej szkole pośród tutaj obecnych: 
tak młodzieży, jak i nauczycieli są osoby związane z Sodalicją Mariańską. 
Podjęły się one trudu przygotowania tego odpustu szkolnego, angażując się 
w oprawę tejże liturgii”.

Następnie Ksiądz Dyrektor powitał JE Księdza Biskupa Stanisława Gębic-
kiego, Księdza Prałata Zbigniewa Szygendę oraz Księdza Dziekana Henryka 
Witczaka, prosząc o modlitwę w intencji nauczycieli, pracowników i uczniów 
Zespołu Szkół Katolickich. Powitał też gościa XIII Dni Kultury Chrześcijańskiej 
– Panią Aleksandrę Polewską oraz wszystkich zgromadzonych.

Homilię wygłosił Ksiądz Biskup. W swoich słowach nawiązał do życia 
św. Kazimierza. Zwrócił uwagę na fakt, że gdy królewicz miał 9 lat, na jego 
nauczyciela i wychowawcę został powołany Jan Długosz – i tak oto splotły się 
losy dwóch patronów Zespołu Szkół Katolickich. Jan Długosz w swojej kronice 
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napisał piękne świadectwo o wychowanku: „Był on młodzieńcem szlachetnym, 
rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu”. Bp Gębicki życzył nauczycie-
lom naszej szkoły, aby mogli podobnie jak Długosz myśleć i pisać o swoich 
uczniach. Wprawdzie od śmierci św. Kazimierza minęło dziś właśnie 531 lat, 
ale pamięć o nim przetrwała. Stało się to możliwe, bo – jak powiedział Ksiądz 
Biskup – „[...] owoc jego czynów i siła jego serca były mocno zakorzenione 
w Ewangelii. On życiowej mądrości szukał w modlitwie. On tę mądrość zna-
lezioną na modlitwie później wprowadzał w czyn. Zgodnie ze słowami Księgi 
Syracydesa z dzisiejszego pierwszego czytania. Tej sztuki nie może dokonać 
komputer. Tego nie da się zdobyć w oparciu o wrodzoną inteligencję czy ła-
twość słowa. Modlitwa jest darem przyjaźni Boga do człowieka i człowieka 
do Boga. Prawdziwy przyjaciel nie liczy czasu dla przyjaciela. On trwa, jak 
Maryja pod Krzyżem”. Ksiądz Biskup życzył młodzieży ZSK, aby uczyła się 
od św. Kazimierza miłości do Boga i Ojczyzny: „Prosimy, niech młodzież tej 
szkoły uczy się od patrona dnia dzisiejszego, jak przemieniać ideały w kon-
kretne czyny, jak łączyć życie duchowe z zaangażowaniem społecznym, nie 
dla własnego dobra, ale dla budowania wspólnego dobra, które ma na imię 
Polska, Ojczyzna nasza”. Pielęgnowanie miłości do Pana Boga sprawia, że 
serce człowieka nie jest puste. To jednocześnie – jak powiedział Ksiądz Biskup 
– powoduje, że puste nie są też ręce ludzkie. Ręce dobrego człowieka zawsze 
wyciągają się do innych w geście pomocy. „Obyśmy i my, my wszyscy, którzy 
tu jesteśmy, mieli pełne serca i pełne ręce, gdy Pan przyjdzie i zakołacze do 
drzwi naszego serca”.

Po zakończonej homilii nastąpiło uroczyste przyjęcie nowych osób do Soda-
licji Mariańskiej. Ślubowanie złożyli najpierw wstępujący do grona kandydatów: 
Adriana Raczkowska z klasy IC LO, Aleksandra Nowak z IIA LO i Kacper Wło-
cławski z IB LO, natomiast ślubowanie Sodalis Marianus (Przyjaciela Maryi) 
złożył Krzysztof Kamiński z klasy IIIe gimnazjum.

Po Eucharystii Ksiądz Biskup wręczył nagrody drużynie, która poprzedniego 
dnia wygrała Turniej wiedzy o św. Kazimierzu. Były to uczennice klas I LO: 
Paulina Drzewiecka, Maria Piątkowska i Justyna Tymburska. Każda z dziew-
cząt otrzymała grę planszową oraz bon o wartości 100 zł do wykorzystania 
w księgarni „Żak”.

Na zakończenie uroczystości ks. Andrzej Tomalak podziękował Księdzu 
Biskupowi Stanisławowi Gębickiemu za przewodniczenie Eucharystii oraz za 
wygłoszone słowo. Ponadto wyraził wdzięczność za przybycie i wspólną modli-
twę księżom: ks. prał. Zbigniewowi Szygendzie oraz ks. dziekanowi Henrykowi 
Witczakowi. Słowa podziękowania skierował także do całej Sodalicji Mariań-
skiej za przygotowanie liturgii, podziękował gościowi specjalnemu XIII Dni 

Kultury Chrześcijańskiej – Pani Aleksandrze Polewskiej, chórowi szkolnemu 
i wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości.

PAMIĘTAJĄC O BISKUPIE ROMANIE 
ANDRZEJEWSKIM...

ks. Andrzej Tomalak

Żaneta Szczerbiak stypendystką 
im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

28 lutego 2015

Chyba nikomu spośród społeczności naszej szkoły nie trzeba tłumaczyć, 
kim był śp. ks. bp Roman Andrzejewski. Ten zmarły w 2003 r. odnowi-

ciel i mecenas Długosza, jest patronem 
nagrody, która od 11 lat przyznawana 
jest przez Fundację „Solidarna Wieś” 
osobom posiadającym szczególne 
osiągnięcia w pracy na rzecz środo-
wisk wiejskich i małomiasteczkowych. 
Jej tegorocznym laureatem został hab. 
dr hab. Alojzy Szymański, rektor Szko-
ły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. 

Wyżej wspomniana Fundacja fi-
nansuje również stypendia dla zdolnej 
młodzieży ze wsi i małych miasteczek 
całej Polski. Corocznie przyznawane 
są trzy takie stypendia. Z dumą i rado-
ścią pragniemy poinformować, że tegoroczną stypendystką została uczennica 
klasy II C naszego liceum – Żaneta Szczerbiak. Wręczenie Nagrody i stypen-
dium miało miejsce w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski 
dnia 26 lutego. W wyprawie do stolicy na tę uroczystość naszej stypendystce 
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towarzyszyli: ks. dyrektor Jacek Kędzierski, ks. Piotr Dykowski oraz ks. Andrzej 
Tomalak. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Nuncjusz Apostolski 
w Polsce ks. abp Celestino Migliore, ks. kard. Kazimierz Nycz, ks. bp Alojzy 
Orszulik, honorowy przewodniczący Kapituły Nagrody im. bp. R. Andrzejew-
skiego, ks. bp Artur Miziński, sekretarz KEP, wicepremier Janusz Piechociński, 
minister rolnictwa Marek Sawicki, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP 
i Parlamentu, warszawskich uczelni oraz mediów.

Nie obyło się oczywiście bez gratulacji dla tegorocznych laureatów nagro-
dy i stypendium. W komentarzu na gorąco Żaneta stwierdziła, że otrzymane 
stypendium jest dla niej „wielkim wyróżnieniem i szansą na rozwijanie pasji 
i zainteresowań”. 

Bożena Sobierajska

Apel poświęcony pamięci 
śp. bp. Romana Andrzejewskiego

10 marca 2015

10 marca odbyła się w auli szkolnej uroczystość upamiętniająca postać 
Księdza Biskupa Romana Andrzejewskiego, którego 77. rocznica 

urodzin przypadała dnia 9 marca. Słowa: „Ziemia miłością, wiarą i nadzieją” 
były mottem owej uroczystości, a zarazem nawiązaniem do szczególnego 
umiłowania przez Biskupa ziemi ojczystej, Kujaw. Ksiądz Biskup był gorącym 
orędownikiem na rzecz polskiej wsi, sam bowiem spędził dzieciństwo w nie-
wielkiej wsi kujawskiej.

Uroczystość przygotowali i zaprezentowali starszej społeczności długo-
szowskiej uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. J. Długosza. 
Pięknie, w scenerii kujawskiej wsi, zapoznali pokrótce z postacią Biskupa 
Romana Andrzejewskiego, a szczególnie z jego wkładem w reaktywację 
Długosza. Barwne stroje kujawskie aktorów, niezwykła scenografia, a na 
zakończenie odśpiewana wspólnie „Rota” – sprzyjały oddaniu się atmosferze 
owej uroczystości.

Na zakończenie głos zabrał Ksiądz Dyrektor, który w sposób szczególny 
podziękował najmłodszym aktorom oraz ich opiekunce – p. Bożenie Sobie-
rajskiej. W kilku słowach nawiązał do niektórych faktów z życiorysu Księdza 
Biskupa Romana Andrzejewskiego. Podkreślił i przypomniał, iż był to człowiek 

wielkiego formatu, obdarzony wieloma zaletami serca, wielki erudyta, wybit-
ny znawca literatury klasycznej. Przypomniał jego ogromne zaangażowanie 
w reaktywowanie szkoły po ponad pół wieku jej nieistnienia, dary serca 
i liczne ofiary w postaci książek, komputerów, kryształowego lustra, zegara, 
pomoc w wyposażeniu kaplicy szkolnej. Ksiądz Dyrektor wyraził również 
radość z faktu, iż tak droga Księdzu Biskupowi Szkoła powiększyła się jeszcze 
i otworzyła swoje podwoje najmłodszym – uczniom Szkoły Podstawowej im. 
ks. Jana Długosza.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie części artystycznej była p. Bożena 
Sobierajska. Słowa podziękowania należą się zarówno starszym, jak i najmłod-
szym uczniom Długosza, którzy w niej wystąpili.

Księdzem Biskupem Romanem Andrzejewskim był Piotr Mroczkowski, a nar-
ratorem Alicja Sikora z kl. IIIe. Jako solistka wystąpiła Paulina Słowińska z kl. 
IA LO. Gabrysia Wilińska kl. 2, Ania Pietrzykowska kl. 1a, Adam Lewandowski 
kl. 1a SP byli w tym przedstawieniu po prostu dziećmi, a jako Kujawianki wy-
stąpiły: Vanessa Gaworska, Julia Czajka, Marysia Maćkowiak, Kasia Darowska, 
Marysia Grzędzicka i Gabrysia Borkowska z kl. 5 SP.
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ks. Andrzej Tomalak

Maturzyści u Jasnogórskiej Królowej Polski
18 marca 2015

Wydarzeniem wpisanym na stałe do kalendarza uczniów przygotowu-
jących się do egzaminu dojrzałości jest pielgrzymka do Częstochowy, 

która w tym roku miała miejsce 18 marca. Wśród ponad półtoratysięcznej rzeszy 
tegorocznych maturzystów z rejonu włocławskiego i sieradzkiego, znalazła się 
grupa 70 trzecioklasistów z naszego liceum. Do tronu Jasnogórskiej Pani wy-
ruszyli oni wraz ze swoimi wychowawcami oraz piszącym te słowa duchowym 
opiekunem i organizatorem wyjazdu.

Myślą przewodnią pielgrzymki były słowa: „Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8), które korespondują z hasłem die-
cezjalnych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.: 
„Misericordia” (miłosierdzie).

Kilkugodzinne rekolekcje na Jasnej Górze rozpoczęły się modlitwą do Du-
cha Świętego. Następnie młodzi ludzie zgromadzeni w bazylice jasnogórskiej 
wysłuchali świadectwa nawrócenia Dawida Marszewskiego, którzy przedsta-
wił się jako „młody człowiek, student, chrześcijanin”. Przestrzegał on swoich 
niewiele młodszych kolegów, aby unikali tzw. niewinnych zabaw we wróżby, 

bo one są swoistym zaproszeniem szatana do naszego życia. „Szatan bowiem 
nie ma poczucia humoru, a grzech to nie zabawa” – mówił. Nawiązując do 
tych słów, ks. dr Michał Styczyński ukazał w swojej konferencji konieczność 
przebaczenia wszystkich urazów i krzywd oraz nieustannego nawracania się.

Kolejnym punktem była droga krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, którą 
poprowadził ks. Styczyński. Przy każdej stacji młodzi pielgrzymi modlili się 
w szczególny sposób za maturzystów poszczególnych szkół. Trzecioklasistom 
naszej szkoły poświęcona była stacja VI. Nasi uczniowie włączyli się również 
w niesienie krzyża ŚDM, który towarzyszył uczestnikom podczas nabożeństwa.

Kulminacją pielgrzymki była Msza św. w bazylice jasnogórskiej, sprawowana 
w intencji maturzystów z naszej diecezji, której przewodniczył ks. Przemysław 
Pilarski, a koncelebrowali wszyscy kapłani przybyli z młodzieżą. Homilię wygłosił 
ks. M. Styczyński. Wychodząc od słów paralityka uzdrowionego przez Jezusa 
przy sadzawce Betesda: „Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do 
sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody” (J 5, 31), ukazał prawdę, że przez 
pokładanie ufności w człowieku, w tym świecie czy we własnej inteligencji bądź 
przebiegłości, nie doświadczymy wielkich rzeczy. Tylko Jezus ma moc przemienić 
nasze życie i uczynić je piękniejszym. Wystarczy tylko otworzyć się na Jego słowa, 
a te możemy usłyszeć przede wszystkim sercem. Zachęcał również do dawania 
świadectwa nie tylko tam, gdzie jest ono chętnie słuchane i przyjmowane, ale 
również, a może przede wszystkim tam, gdzie przyznawanie się do Jezusa może 
spotkać się z odrzuceniem i wyszydzeniem. Przestrzegał jednocześnie przed 
wybiórczym tratowaniem wiary i Ewangelii. Na zakończenie Eucharystii miało 
miejsce zawierzenie maturzystów opiece Matki Bożej Jasnogórskiej.

Umocnieni duchowymi przeżyciami oraz hojnie obdarowani pamiątkami, 
pielgrzymi wrócili do Włocławka, aby odważnie świadczyć o Bogu bogatym 
w miłosierdzie oraz pełni ufności przygotowywać się do egzaminu dojrzałości.

Piotr Chodoła

Pierwszy Dzień Wiosny w Długoszu
20 marca 2015

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny z inicjatywy Samorządu Uczniow-
skiego w naszej szkole zostały przeprowadzone dwa konkursy – Mini 

Playback Show oraz konkurs na najlepsze przebranie tematyczne. Zawody 
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dostarczyły bezmiaru pozytywnej energii i radości bez liku. Młodzież po raz 
kolejny zaskoczyła kreatywnością i niesztampowymi konceptami. Rywalizacja 
była niesamowicie wyrównana, gdyż każda klasa włożyła całe serce w wykonanie 
swojej roli. Niemniej jednak trzeba było dokonać trudnego wyboru i wręczyć 
3 pyszne torty, które jako nagrody powędrowały do: 
– klasy IIc, która wykonaniem piosenki „Makumba” zwyciężyła w kategorii 

gimnazjum;
– klasy IC występującej z piosenką „Hot n Cold” – zwycięską w kategorii liceum;
– do klasy IIIc gimnazjum za stroje Wikingów – zwycięzcy w kategorii naj-

lepsze przebranie.
Dziękujemy za wspólną zabawę!

ks. Andrzej Tomalak

Rekolekcje wielkopostne 
dla uczniów gimnazjum i liceum

30 marca – 1 kwietnia 2015

Dzień 1 – „Bóg nie umarł”

Tradycyjnie już w Długoszu początek Wielkiego Tygodnia to czas wiel-
kopostnych rekolekcji dla gimnazjum i liceum, które odbywają się 

w kościele Najświętszego Zbawiciela. Naszemu skupieniu przewodniczył w tym 
roku ks. Paweł Pokora, ojciec duchowny WSD oraz diecezjalny egzorcysta.

Rekolekcje rozpoczęły się modlitwą do Ducha Świętego, aby otwierał 
nasze serca i uczynił je wrażliwymi na słowo, które Bóg kieruje do nas przez 
usta ojca rekolekcjonisty. Po półgodzinnym uwielbieniu Jezusa wspólnym 
śpiewem, rozpoczęło się nabożeństwo Słowa Bożego. Dzisiejsza nauka re-
kolekcyjna stanowiła wprowadzenie do filmu „Bóg nie umarł”, wieńczące-
go rekolekcyjny poniedziałek. Ksiądz Paweł ukazał trzy postawy człowieka 
wobec Boga: 1. Bóg nie istnieje; 2. Bóg umarł; 3. Bóg istnieje i opiekuje się 
całym stworzeniem. Przekonywał, że nauka nie wyklucza istnienia Boga, 
a ateiści to niespełna 3 proc. ludności. Jako pogląd ateizm pojawił się dopiero 
w XVIII w.

Ksiądz Pokora odniósł się też do faktu, że wielu ludzi buntuje się przeciw 
Bogu, szczególnie w sytuacjach, gdy człowieka dotyka jakieś nieszczęście: cho-
roba, śmierć, wojna... Jednak to wszystko nie jest dziełem Stwórcy, ale wolnym 
wyborem człowieka, który często czuje się „mądrzejszy od Boga” i chce Boga 
poprawiać. Jednak w takich sytuacjach jesteśmy podobni do ślepca Bartymeusza, 
który siedział przy drodze żebrząc, jednak, gdy usłyszał, że obok przechodzi 
Jezus, zaczął krzyczeć: „Synu Dawida, daj wzrok”. Również my musimy prosić 
Jezusa, aby otworzył nasze oczy i pomógł dostrzegać Jego obecność i działanie 
nie tylko w otaczającym nas świecie, ale też w nas samych.

Na uwagę zasługują również dwie pieśni: „IV pieśń o Słudze Jahwe” oraz 
„Jezusie, synu Dawida” przepięknie wykonane przez ojca rekolekcjonistę, które 
stanowiły punkt wyjścia oraz przesłanie dzisiejszej nauki.

Ostatnim punktem pierwszego dnia wielkopostnych rekolekcji była projek-
cja filmu „Bóg nie umarł”. Obraz w reżyserii Harolda Cronka ukazuje historię 
Josha, studenta pierwszego roku, który sprzeciwia się poglądom profesora 
filozofii twierdzącego, że Bóg umarł. Aby zaliczyć semestr, musi udowodnić, 
że Bóg istnieje.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14 Wydarzenia szkolne



224 225

O tym, że film wywarł na oglądających głębokie wrażenie, świadczyło 
wzruszenie rysujące się na twarzach widzów. Kilku z nich poprosiliśmy o ko-
mentarz na gorąco.

„Moim zdaniem film zasługuje na uwagę, ponieważ jest on poświęcony 
problemom i rozterkom współczesnej młodzieży. Obserwujemy dzisiaj różne 
reakcje i postawy wobec Boga i ludzi wierzących, a przykład głównego boha-
tera filmu uczy nas, abyśmy zawsze stawali w obronie wiary i nie zamykali 
się w sobie”.

Marysia

„Jeśli ktoś nawet będzie próbował się powstrzymać, to i tak się rozklei. 
Film zmienia podejście do ludzi niewierzących. Daje argumenty do dawania 
świadectwa o Jezusie. Uczy odwagi i ufności. Pokochałem ten film. Jestem 
wdzięczny reżyserowi, że nakręcił go i dał ludziom szansę na zmianę swego 
życia na lepsze”.

Krzysztof

„Trudny wybór, przed którym staje bohater filmu, skłania nas do refleksji 
nad własną wiarą. Czy i my potrafilibyśmy stanąć po stronie Boga, nawet wtedy, 
gdy wszystko i wszyscy są nam przeciwni? Chwila próby jest dla nas czasem 
trudnym i często jesteśmy wtedy pozornie osamotnieni, bo tak naprawdę Bóg 
jest z nami i uśmiecha się do nas z nieba”.

Licealista

Dzień 2 – dzień pokuty i pojednania

Drugi dzień naszych rekolekcji to spotkanie z miłosiernym i przeba-
czającym Jezusem. Rozpoczął się on nabożeństwem pokutnym, które 

miało przygotować nas do godnego i owocnego przystąpienia do sakramentu 
pokuty. Myślą przewodnią dzisiejszych rozważań była miłość i przykazanie 
miłości, które jest doskonałym wypełnieniem Prawa: „Albowiem przykazania: 
Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne – streszczają 
się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wy-
rządza zła bliźniemu” (Rz 13, 9–10). W swojej nauce rekolekcyjnej ks. Paweł 
Pokora przestrzegał przed fałszywym pojęciem miłości, która we współczesnym 
świecie bywa sprowadzana do cielesności i pożądliwości. Odniósł się przy tym 
do wypowiadanych słów: „Jeśli mnie kochasz, to daj mi tego dowód”. Taka 
postawa może prowadzić do przedmiotowego traktowania drugiego człowieka. 
A tymczasem Bóg powołał nas do istnienia, abyśmy tu na ziemi dojrzewali do 
miłości, bo pełnia szczęścia to kochać i być kochanym miłością niezniszczalną. 

„Miłość musi kosztować – mówił ks. 
Paweł – a jeśli nic nie kosztuje, to nie 
jest to prawdziwa miłość i, jako taka, 
nie przetrwa próby czasu”. Ojciec re-
kolekcjonista swoją naukę zakończył 
piosenką „Podaruj mi, Panie”, która 
była przepiękną modlitwą skruszonego 
grzesznika.

Do refleksji i głębokiego przeży-
cia spotkania z miłosiernym Panem w 
sakramencie pokuty nastrajały medy-
tacyjne pieśni w wykonaniu szkolne-
go chóru pod dyrekcją p. Stanisława 
Karwata oraz naszej maturzystki Joanny Gawrońskiej.

Ostatnim punktem dzisiejszego skupienia było nabożeństwo drogi krzyżowej, 
której przesłaniem było pragnienie podążania za Jezusem „mimo wszystko”: 
mimo wyśmiania, oplucia... W ten właśnie sposób świadczymy i urzeczywist-
niamy w naszym życiu miłość do Boga, który jest zawsze obok nas i pomaga 
nam, gdy podnosimy się z naszych upadków.

Dzień 3 – przy stole Eucharystii

Rekolekcje to święty i wyjątkowy czas dla człowieka wierzącego, a każ-
dy dzień to kolejna stacja, kolejne zatrzymanie się przy ważnych 

pytaniach dręczących każdego z nas. Po poszukiwaniach Pana pod hasłem: 
„Bóg nie umarł”, po spotkaniu z Nim w sakramencie pokuty i przejściu drogi 
krzyżowej, dziś, w trzecim i ostatnim dniu naszego skupienia, zatrzymaliśmy 
się przy stole, który dla uczniów Jezusa jest najważniejszy, czyli przy stole 
Eucharystii. To właśnie tu możemy spotkać żywego Pana, który mówi do nas 
i karmi nas swoim Ciałem.

Ostatnia nauka rekolekcyjna poświęcona była konieczności przebaczenia, 
które jest niezbędne w budowaniu właściwych relacji z Bogiem i drugim czło-
wiekiem. Trzeba nam patrzeć na Jezusa, który w momencie krzyżowania modlił 
się za swoich prześladowców. „A czy my potrafimy modlić się i ofiarować swoje 
cierpienia za tych, którzy wyrządzają nam krzywdę?” – pytał retorycznie ojciec 
rekolekcjonista. Nawiązując do książki Marii Simmy: „Moje przeżycia z duszami 
czyśćcowymi” mówił, iż największe męki cierpią po śmierci wszyscy ci, którzy 
odeszli z tego świata bez szczerego pojednania się z Bogiem, ludźmi oraz z samym 
sobą. Wyjaśniając ważność wewnętrznego pojednania, wskazał na prawdę, że 
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„Bóg nie chce, abyśmy byli najlepsi, On chce, abyśmy byli prawdziwi”. Trzeba 
zatem uznać swoje niedoskonałości i pogodzić się z tym, że nie zawsze jesteśmy 
w stanie zrealizować własne ambicje, osiągać zamierzone cele. Trzeba dokonać 
wewnętrznej rewizji i odpowiedzieć sobie na pytanie: „Czy naprawdę Bóg tego 
ode mnie oczekuje?”. I choć w momentach, gdy po ludzku nic nam się nie udaje, 
czujemy się opuszczeni przez Boga, nie wolno nam wątpić w Bożą obecność. 
Słowa te ojciec rekolekcjonista poparł kilkoma przykładami z własnego życia, 
kiedy to w sposób cudowny doświadczał Bożej opieki.

Oczywiście nie mogło zabraknąć muzycznego akcentu na zakończenie 
homilii. Tym razem ks. Paweł zachwycił zebranych pięknym wykonaniem 
fragmentu „Homilii paschalnej” Melitona z Sardes.

Przed błogosławieństwem młodzież dziękowała kapłanom oraz złożyła ży-
czenia w przededniu Wielkiego Czwartku, kiedy to Jezus ustanowił sakrament 
kapłaństwa. Słowa wdzięczności wyraził również ks. dyrektor Jacek Kędzierski 
oraz nasz rekolekcjonista, ks. Paweł Pokora.

Bogu niech będą dzięki za ten piękny czas spotkania z Chrystusem w słowie 
i sakramentach podczas tegorocznych rekolekcji.

Dziękujemy ks. Pawłowi Pokorze za przewodniczenie nam na drogach 
rekolekcyjnej zadumy i poszukiwań, za każde wypowiedziane i wyśpiewane 
słowo, które, jak wierzymy, było słowem samego Boga. Życzymy, aby pusty 
grób Jezusa, przy którym staniemy już za kilka dni, był dla ojca rekolekcjonisty 
źródłem wiary, nadziei i miłości. Wiary, która trwa nawet wtedy, gdy po ludzku 
wszystko wydaje się przegrane. Nadziei, że prawda i dobro zawsze zwyciężą 
oraz miłości, która, choć kosztuje wiele, nigdy nie umiera.

Dziękujemy ks. prał. Zbigniewowi Szygendzie za to, że po raz kolejny otwo-
rzył przed nami podwoje świątyni Najświętszego Zbawiciela, gdzie mogliśmy 
przeżywać nasze rekolekcje.

Dziękujemy wszystkim kapłanom, którzy w imieniu Chrystusa uwolnili nas 
od naszych grzechów w sakramencie pokuty.

Dziękujemy diakonii muzycznej, ministrantom, lektorom i psałterzystom.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom i wychowawcom z księdzem dyrekto-

rem na czele za to, że byli z nami i towarzyszyli nam w rekolekcyjnej zadumie 
oraz wszystkim uczniom naszego gimnazjum i liceum, którzy wzięli udział 
w wielkopostnym skupieniu.

A jak przeżyli te trzy dni długoszacy? Oto kilka wypowiedzi.

„Rekolekcje są dla mnie osobistym spotkaniem z Panem. Przychodzi do 
mnie w różnych momentach i dotyka mnie, czuję Jego obecność w każdym 
słowie kapłana, w śpiewie, w tańcu, w którym mogę Go uwielbić, w modli-

twie, a nawet w ciszy. To wspaniały czas, kiedy pojednanie z Bogiem staje się 
rzeczywistością. W sakramencie pokuty, który przeżywam w wyjątkowy spo-
sób w rekolekcje, potrafię się przyznać przed Nim do najgorszych grzechów, 
które popełniam. Po otrzymaniu od Niego rozgrzeszenia cieszę się z miłości, 
którą mnie obdarza i czuję, że kiedy moje serce jest wolne od grzechu, On, 
mój Jedyny Bóg, mieszka we mnie i nosi mnie na rękach w najtrudniejszych 
chwilach mojego życia, jest ze mną przez cały czas. Chcę Go uwielbiać w każdy 
możliwy sposób”.

Ola

„Rekolekcje to czas, gdy każdy z nas powinien się zatrzymać. Stanąć w domu 
naszego Ojca i porozmawiać z Nim w sposób szczególny, indywidualny dla 
każdego z nas. W owym czasie warto przeprosić za nasze błędy i podziękować 
za to, jak wielką miłością obdarza nas Pan”.

Klaudia

„Spotkania rekolekcyjne pozwoliły mi głębiej zrozumieć istotę człowie-
czeństwa oraz cel naszej życiowej wędrówki. Mogłem lepiej zrozumieć sens 
cierpienia i problem niebezpieczeństwa, jakie stanowi grzech dla człowieka. 
Nauki bardzo mi się podobały, gdyż były w nich zawarte sytuacje z życia co-
dziennego i każdy mógł w nich odnaleźć samego siebie. Myślę, że jest to dobry 
sposób na dotarcie do młodzieży”.

Mateusz

Żaneta Szczerbiak, kl. IIC LO

Warszawscy gimnazjaliści na szlaku 
Prymasa Tysiąclecia z odwiedzinami w naszej szkole

1 kwietnia 2015

W dniu zakończenia w naszej szkole rekolekcji wielkopostnych z War-
szawy do Włocławka wyruszyła grupa gimnazjalistów ze szkoły 

prowadzonej przez Federację Sodalicji Mariańskiej wraz z opiekunami: o. Emilio 
Cardenas (krajowym moderatorem Sodalicji Mariańskich), br. José Ignacio 
Iglesia Puig i wychowawcami. Pielgrzymi przemierzali śladami kardynała 
Stefana Wyszyńskiego.
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W programie wycieczki było: 
zwiedzanie Wyższego Seminarium 
Duchownego – miejsca, gdzie Stefan 
Wyszyński przygotowywał się do ka-
płaństwa, Msza św. w kaplicy Mat-
ki Bożej we włocławskiej katedrze, 
w której był wyświęcony przyszły Pry-
mas, przejście bulwarami do budynku 
naszego gimnazjum i liceum, obiad 
i zwiedzanie gmachu naszej szkoły, 
jak również przejazd na włocławską 
tamę – miejsce śmierci bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki. Przedstawiciele naszej szkolnej Sodalicji Mariańskiej – Żaneta 
Szczerbiak i Krzysztof Kamiński, tuż po zakończonych rekolekcjach udali się 
wraz z s. Marią Kowalik ZSNM do seminarium, aby tam powitać gości ze stolicy 
i towarzyszyć im w dalszej drodze śladami Prymasa Tysiąclecia. Był on dla nas 
wszystkich ważny jako ten, który wskrzesił po upadku komunizmu Sodalicję 
Mariańską w Polsce. Po krótkim zapoznaniu się z uczniami warszawskiego gim-
nazjum – a okazało się, że dużo osób już znamy z Ogólnopolskiej Pielgrzymki 
Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę, przeszliśmy do Bazyliki Katedralnej, aby 
tam uczestniczyć we Mszy św. sprawowanej przez o. Emilio. Jeszcze przed 
nią, siostra Maria przybliżyła grupie okoliczności święceń kapłańskich kard. 
Wyszyńskiego. Okazało się, że udzielił ich Sługa Boży bp Wojciech Owczarek – 
założyciel Zakonu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi – bardzo nam 
bliski przez osobę s. Marii.

Msza św. sprawowana przed obliczem naszej najlepszej Matki, która patrzy-
ła również na ks. Wyszyńskiego w czasie święceń, zapadła głęboko w naszej 
pamięci. Po zakończonej liturgii odmówiliśmy jeszcze litanię do Matki Bożej 
Królowej Kościoła. Następnie siostra oprowadziła naszych gości po bazylice 
katedralnej, opowiadając o miejscach szczególnie związanych z kard. Wyszyń-
skim. Po wyjściu z katedry poszliśmy zobaczyć pomnik Prymasa i bulwarami 
udaliśmy się do gmachu ZSK przy ul. Łegskiej. Spacer brzegiem Wisły był dobrą 
okazją do rozmów i bliższego poznania się.

Po dotarciu do szkoły część grupy została oprowadzona przez nas po jej 
budynku. Nasi goście zachwycali się jego wielkością i nowoczesnością. Byliśmy 
m.in. w kaplicy, sali chemicznej, w salach gimnastycznych, siłowni i interna-
cie... Następnie wróciliśmy do stołówki, by zjeść obiad. Była to kolejna okazja 
do rozmów. W czasie gdy młodzież kończyła posiłek, opiekunowie spotkali się 
z dyrektorem ZSK – ks. Jackiem Kędzierskim. Po posiłku znalazł się czas na 

wspólne zdjęcie przy gazetce naszej szkolnej Sodalicji Mariańskiej. W szkolnej 
kaplicy przedstawiliśmy gościom z Warszawy historię Maryjnej Wspólnoty 
Młodych i Sodalicji Mariańskiej we Włocławku, przybliżyliśmy obowiązki 
sodalisa i cele wspólnoty, jaką jesteśmy. Młodzież chętnie słuchała o naszych 
przyrzeczeniach w czasie odpustu ku czci św. Kazimierza i przed obrazem Matki 
Bożej Trokielskiej. Potem, niestety, nastąpiła chwila pożegnania...

Bardzo dziękujemy nauczycielom i uczniom warszawskiego gimnazjum 
za wizytę w naszej szkole, a rozstając się, mamy nadzieję, że już niedługo 
zobaczymy się ponownie.

PROMOCJA SZKOŁY
Maciej Ziółkowski

Zespół Szkół Katolickich na Targach Szkół 
we włocławskiej Hali Mistrzów

9 kwietnia 2015

9 kwietnia, po raz kolejny, odbyły się Włocławskie Targi Szkół, Pracy 
i Rzemiosła. Jak co roku, i tym razem swoje stoisko w Hali Mistrzów 

przygotował Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. 
Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy IC liceum pod opieką pana Ma-
cieja Ziółkowskiego.

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i tym razem zainteresowanie naszą 
szkoła było duże i nasze uczennice musiały odpowiadać na szereg pytań zwią-
zanych z ofertą edukacyjna Długosza. Najczęściej zdawane przez gimnazjali-
stów pytania dotyczyły poziomu nauczania, możliwości wyboru przedmiotów 
rozszerzonych, nauczanych języków obcych oraz atmosfery panującej w naszej 
szkole. Dużym powodzeniem cieszył się folder z podstawowymi informacjami 
o zespole szkół, jak również został doceniony jego projekt i wykonanie. Do-
datkowo, dwie uczennice udzieliły krótkiego wywiadu dla TV Kujawy, przed-
stawiając naszą szkołę i zachęcając do podjęcia nauki tutaj.

Z racji uczestnictwa w targach wielu szkół gimnazjalnych z Włocławka 
i okolic, mamy nadzieję, że taka promocja szkoły zaowocuje dużą frekwencją 
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podczas przyszłotygodniowych Drzwi Otwartych, a później przełoży się na 
znakomity nabór do naszego liceum.

Jako osoba odpowiedzialna za udział Zespołu Szkół Katolickich w tym co-
rocznym wydarzeniu, chciałbym serdecznie podziękować moim wychowankom: 
Patrycji Basiejko, Karolinie Kacprzyk, Weronice Koralewskiej, Julii Pawlak, Julii 
Piłat oraz Marcjannie Staweckiej za udział i nieocenioną pomoc w realizacji 
tego zadania, jak również panu Krzysztofowi Jabłońskiemu i wszystkim osobom 
zaangażowanym w pomoc przy organizacji tego przedsięwzięcia.

Agata Nawrocka

Długosz dla każdego...
Drzwi Otwarte w ZSK

15 kwietnia 2015

Jak co roku Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocław-
ku przedstawił ofertę edukacyjną na przyszły rok szkolny. W środę, 

15 kwietnia, w szkole zorganizowano Drzwi Otwarte, których koordynatorem 
była p. Agata Nawrocka.

Już od progu szkoły na miłych gości czekali wolontariusze informujący 
zainteresowanych o programie dnia, wręczający foldery promocyjne, opisują-
ce przyszłoroczną ofertę wszystkich trzech typów szkół: szkoły podstawowej, 
gimnazjum oraz liceum. Uczniowie ZSK z dumą służyli pomocą, oprowadzając 
przybyłych po salach oraz innych zakamarkach Długosza. Na wszystkich pię-
trach na naszych gości czekały różnorakie atrakcje: pokazy tańca, eksperymenty 
chemiczne, prezentacje multimedialne z dziedziny języków obcych i historii 
oraz barwnie przedstawione epoki literackie.

Obecni uczniowie z wielką chęcią włączyli się w upiększenie tej imprezy 
poprzez egzotyczne stroje, plakaty promujące kulturę krajów anglojęzycznych, 
gazetki tematyczne, banery prezentujące działalność szkoły na różnych polach: 
edukacyjnym, artystycznym, sportowym, samorządowym oraz społecznym. 
Punktem kulminacyjnym, mającym miejsce w auli szkolnej, była prezentacja 
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filmu promującego naszą szkolę, w produkcję którego włączyła się kadra 
pedagogiczna oraz uczniowie Zespołu Szkół Katolickich, jak też absolwenci 
Długosza. Następnie głos zabrał ks. dyr. Jacek Kędzierski, który zarysował profil 
działalności naszej szkoły oraz omówił kierunki kształcenia, a także sposoby 
wspierania uczniów uczęszczających do Długosza. Następnie przybyli goście 
mogli powrócić do zwiedzania stoisk internatu, samorządu uczniowskiego, 
jak również wielce pomocnego stanowiska rekrutacyjnego, służącego rzetelną 
informacją na temat procedury kwalifikacyjnej dla aplikujących o przyjęcie 
w szeregi uczniów ZSK. Aby osłodzić sobie nieco trudy tego napiętego progra-
mu zwiedzania, na gości czekały drobne słodkości, serdeczna atmosfera oraz 
możliwość „dotknięcia” historii Długosza za sprawą wystawy prezentującej 
dzieje naszej niezwykłej szkoły.

Aleksandra Madajczyk, Bożena Sobierajska, Paulina Kletkiewicz

„Rodzina i wychowanie” 
Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich 

z udziałem pedagogów szkolnych
13–14 kwietnia 2015

Ksiądz dr Jacek Kędzierski – dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. 
Jana Długosza we Włocławku jako zastępca przewodniczącego Rady 

Szkół Katolickich oraz szkolni pedagodzy: p. Bożeną Sobierajską, p. Aleksan-
drą Madajczyk oraz p. Pauliną Kletkiewicz, w dniach 13 i 14 kwietnia 2015 r. 
uczestniczyli w odbywającej się na Jasnej Górze Ogólnopolskiej Konferencji 
Dyrektorów Szkół Katolickich z udziałem pedagogów szkolnych.

Temat przewodni spotkania brzmiał: „Rodzina i wychowanie. Wyzwania 
dla szkolnictwa katolickiego – zagadnienia wybrane”. Na tegoroczną konferen-
cję, której organizatorem była Rada Szkół Katolickich, przybyło ok. 300 osób 
z całej Polski.

Rozpoczęcie konferencji, którego dokonał ks. Zenon Latawiec – przewodni-
czący Rady Szkół Katolickich – tradycyjnie miało miejsce, podobnie jak całość 
części wykładowej – w Auli o. Kordeckiego. Wszystkie prelekcje dotyczyły 
kwestii związanych z rolą rodziny w formowaniu moralnym młodego pokolenia 
oraz zagrożeń współczesnego świata wobec rodziny. Ksiądz dr Przemysław 

Drąg – przedstawiciel Rady Komisji Episkopatu Polski ds. Rodziny – omówił 
kondycję polskiej rodziny z punktu widzenia Konferencji Episkopatu Polski. 
Następne wystąpienie nt. „Aby być świadkiem Chrystusa: Kompetencja 
i wiara” przedstawił ks. bp Roman Pindel z diecezji bielsko-żywieckiej, który 
podkreślał konieczność więzi rodziny z Chrystusem, aby pokonywać trudno-
ści i wyzwania dnia codziennego. W dalszej części konferencji prof. dr hab. 
Michał Królikowski omówił kwestie związane z ratyfikacją Konwencji Rady 
Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy do-
mowej. Uzupełnieniem wystąpień dotyczących kwestii zagrożeń, z którymi 
współcześnie zmagać musi się rodzina, były refleksje dr Moniki Sajkowskiej 
– prezesa Fundacji Dzieci Niczyje, nt. „Ochrona dzieci przed przemocą i wy-
korzystywaniem seksualnym”.

O godz. 20.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu została odprawiona Msza 
Święta, której przewodniczył ks. bp Marek Mendyk, asystent Rady Szkół Kato-
lickich z ramienia KEP, a koncelebrował wraz z innymi kapłanami ks. dr Jacek 
Kędzierski – dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we 
Włocławku. Uczestnicy konferencji wspólnie z innymi pielgrzymami polecali 
problemy polskiej szkoły i rodziny także w czasie Apelu Jasnogórskiego patronce 
szkolnictwa katolickiego w Polsce Matce Boskiej Częstochowskiej.

We wtorek, 14 kwietnia, kolejny dzień konferencji rozpoczęła Msza Święta 
odprawiona o godz. 7.30 w Kaplicy Matki Boskiej. W części wykładowej p. Jo-
anna Szymańska zaprezentowała zagadnienia nt. „Współczesne zagrożenia 
dla rodziny i wychowania – zagadnienia wybrane z uwzględnieniem wpływu 
pornografii”. Status „Wychowania do życia w rodzinie” omówiła autorka pro-
gramu i serii podręczników do nauki tego przedmiotu – p. Teresa Król. Z kolei 
p. Agnieszka Jackowska poprowadziła wykład nt. „Rodzina jako kierunek 
edukacyjno-wychowawczy”. Jako ostatnia głos zabrała p. Maria Panz – znana 
nauczycielom ZSK ze szkoleń dotyczących organizacji pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej, które miały miejsce w Długoszu. Prelegentka podzieliła 
się swoimi doświadczeniami ze współpracy z rodzicami, udzielając rad, jak 
wspierać rodziców w wychowaniu dzieci.

Ksiądz Zenon Latawiec – przewodniczący RSK – podsumowując ideę spotkań 
na Jasnej Górze, stwierdził: „To są spotkania szkoleniowo-informacyjne, ale rów-
nocześnie i formacyjne. W tym roku podjęliśmy temat „Rodzina i wychowanie”. 
Jest to temat na czasie. Widzimy zagrożenia rodziny i chcemy przeciwdziałać 
temu. Dlatego na tę konferencję zaprosiliśmy również oprócz dyrektorów i pe-
dagogów szkolnych, bo to jest tematyka, która w jakiś sposób będzie przewijać 
się w szkole, która będzie pomocna do tego, żeby pedagodzy mogli w szkole, 
w konkretnym działaniu już te rzeczy, które tu usłyszą, zastosować”.
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Podczas spotkania podkreślano, iż ważne jest, aby rodzinę stawiać w centrum 
działań edukacyjno-wychowawczych szkoły, ponieważ jest to niezbędny waru-
nek do prawdziwego rozwoju uczniów. Zwracano uwagę na wartość rodziny, 
małżeństwa, wychowania katolickiego. Konferencja dostarczyła wartościowej 
wiedzy na temat profilaktyki zagrożeń i wychowania do wartości tak istotnych 
w szkole katolickiej.

Milena Lewandowska

Wojewódzka Gala Laureatów 
Konkursów Przedmiotowych 

dla uczniów gimnazjów rejonu włocławskiego 
16 kwietnia 2015

Tegoroczna Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych organizowana 
przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjum 

odbyła się 16 kwietnia 2015 r. w odnowionym gmachu Teatru Impresaryjnego 
we Włocławku. To był z pewnością szczególny moment dla uczniów, którzy 
zwycięsko przeszli przez trzy etapy poszczególnych konkursów, dla nauczycieli 
– opiekunów merytorycznych, którzy nie szczędzili trudu, aby właściwie ukie-
runkować zainteresowania i zdolności swoich podopiecznych. To był również 
wyjątkowy moment dla naszej szkoły – Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana 
Długosza we Włocławku, bowiem po raz kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy 
bezkonkurencyjni i najlepsi. W tym roku Długosz zdobył najwięcej tytułów 
laureatów i finalistów. Ksiądz dr Jacek Kędzierski jako dyrektor szkoły odebrał 
statuetkę za zajęcie III miejsca w województwie kujawsko-pomorskim.

Na ten sukces złożyła się przede wszystkim ciążka, sumienna praca oraz 
ogromna wytrwałość naszych uczniów, dlatego gratulujemy tym, którzy otrzy-
mali z rak Pani Bogny Wojciechowskiej-Blachowskiej – Kujawsko-Pomorskiego 
Wicekuratora Oświaty wymarzone statuetki i zaświadczenia o uzyskaniu tytułu 
laureata, które zwalniają z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Wśród 
tych wielkich talentów znaleźli się również tacy, którym udało się uzyskać tytuł 
laureata z kilku przedmiotów. Rekordzistką w tym roku okazała się Ewa Krajenta 
z kl. IIIa, zdobywając tytuł laureata z 4 przedmiotów: języka polskiego, historii, 
geografii i języka niemieckiego. Zaraz za nią znalazła się drugoklasistka Natalia 

Mierzwicka z kl. IIa, zdobywając 3 tytuły laureata: z języka polskiego, historii 
i j. niemieckiego. Z dwóch przedmiotów: z języka angielskiego i francuskiego 
tytuł ten uzyskała Adrianna Głowacka z kl. IIId.

Laureatami zostali również: Piotr Krajenta z kl. IIa i Olga Semeniuk z kl. IIIe 
z biologii, Maciej Chlebny z kl. IIIa i Jakub Szymański z kl. IIIa z fizyki, Adam 
Piętowski kl. Ia z historii, Weronika Siatecka z kl. IIc i Aleksandra Zielińska 
z kl. IIIc z języka niemieckiego, Patryk Ćwikliński z kl. IIIa z języka angielskiego, 
Filip Janiak z kl. IIId z języka francuskiego. 

Trzech uczniów uzyskało tytuł laureata w konkursach odbywających się 
pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Kamil Kazimierczyk 
z kl. IIIe i Tymoteusz Uzarczyk z kl. IIIa zdobyli ten tytuł w Konkursie Wiedzy 
Obywatelskiej i Ekonomicznej, a Adam Gonstal z kl. IIIa z fizyki i astronomii. 
Łącznie Zespół Szkół Katolickich może poszczycić się 18 (+3) tytułami lau-
reatów i 4 (+1) tytułami finalistów (szczegóły w rozdziale „Sukcesy nauko-
we”). Laureaci podczas uroczystej Gali otrzymali pamiątkowe statuetki oraz 
„Zaświadczenia” uprawniające jednocześnie do zwolnienia z odpowiedniej 
części egzaminu gimnazjalnego. 

Nauczyciele – opiekunowie merytoryczni otrzymali również z rąk Pani 
Wicekurator „Podziękowania” za przygotowanie uczniów do konkursu. Opiekę 
nad laureatami sprawowali: p. Anna Baranowska (nauczyciel historii i wiedzy 
o społeczeństwie), p. Anna Darowska (nauczyciel języka niemieckiego), p. Aga-
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ta Jankowska (nauczyciel biologii), p. Jakub Kostrzewski (nauczyciel języka 
angielskiego),p. Milena Lewandowska (nauczyciel języka polskiego), p. Kamil 
Mankin (nauczyciel języka francuskiego), p. Grzegorz Matusiak (nauczyciel 
fizyki), p. Jolanta Nowak (nauczyciel historii), p. Aneta Pawłowska (nauczy-
ciel geografii), p. Aleksandra Rusin (nauczyciel historii), p. Lidia Wiśniewska 
(nauczyciel języka polskiego).

Wszystkim Laureatom, Finalistom oraz pracującym z nimi Nauczycielom 
serdecznie gratulujemy!

ks. Jacek Kędzierski

Licealiści Długosza 
zdobywcami najwyższych szczytów

18 kwietnia 2015

Dla uczniów Publicznego Liceum im ks. Jana Długosza we Włocławku 
nadrzędny cel stanowi przygotowanie i zdanie z najlepszymi wynikami 

egzaminu maturalnego, aby dostać się na wymarzony kierunek studiów. Na 
drodze do osiągnięcia tego celu mają możliwość udziału w konkursach 
i olimpiadach, które najlepszym otwierają drzwi wyższych uczelni w Polsce. 

Uczennica kl. IIIB Natalia Dąbrowska przygotowywana przez p. Magdale-
nę Bilską-Ciećwierz zakwalifikowała się do etapu okręgowego LVI Olimpiady 
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Do II etapu udało się dojść również 
uczestnikom Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, do której długoszacy przystąpili 
po raz pierwszy. To Dominika Nowicka i Michał Sieradzki z kl. IIA LO – pod-
opieczni p. Joanny Karwowskiej. Awans do etapu okręgowego Olimpiady z Ję-
zyka Łacińskiego wywalczyły: Klaudia Jankowska IIB, Agnieszka Malczewska 
IIB, Marta Szczerkowska IIA, Oliwia Wysocka IIC LO.

Trzeba również podkreślić wygraną licealistów Długosza w I Włocławskiej 
Debacie Oksfordzkiej zainicjowanej przez Liceum Ogólnokształcącym im. 
Marii Konopnickiej we Włocławku. Nasza drużyna – uczniowie p. Magdaleny 
Bilskiej-Ciećwierz – reprezentowana przez Barbarę Gołębiewską i Mateusza 
Kaszyńskiego z kl. IIIB oraz Jakuba Kolanowskiego z kl. IC wyeliminowała 
konkurentów i w rundzie finałowej spotkała się z reprezentacją Liceum Ziemi 
Kujawskiej.

Ogromnym sukcesem może poszczycić się w tym roku uczeń p. Anety 
Pawłowskiej – Adam Stanny z kl. IIIB LO, zajmując 5. miejsce w Polsce i tytuł 
laureata Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego im. m.in. Eugeniusza Ro-
mera pod Patronatem Honorowym Minister Edukacji Narodowej. 

Kolejną osobą, której udało się pokonać wysokie schody, była Żaneta 
Szczerbiak. Uczennica klasy IIB, przygotowywana przez ks. Andrzeja Toma-
laka, została finalistką ogólnopolskiego etapu Olimpiady Teologii Katolickiej. 
Otrzymała w ten sposób m.in. prawo studiowania na renomowanych uczelniach, 
jak UKSW w Warszawie czy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Największym osiągnięciem w tym roku szkolnym może poszczycić się 
wychowanek i uczeń p. Magdaleny Bilskiej-Ciećwierz – Mateusz Kaszyński 
z kl. IIIB naszego liceum, który uzyskał tytuł finalisty XLI Olimpiady Histo-
rycznej. Na jego świadectwie maturalnym będzie widniało 100% z przed-
miotu historia (uzyskany tytuł zwalniał go ze zdawania tego przedmiotu na 
maturze!), no i stanęły przed nim otworem drzwi najlepszych uniwersytetów 
w kraju! 

ks. Andrzej Tomalak

Zakończenie roku maturzystów
24 kwietnia 2014

Czas biegnie nieubłaganie. Zdaje się, że kilka dni temu rozpoczynaliśmy 
rok szkolny, a tymczasem nadszedł już czas pożegnania i zakończenia 

roku przez maturzystów naszego liceum. Zamiast w szkolnych salach lekcyj-
nych 24 kwietnia trzecioklasiści LO zgromadzili się w kościele seminaryjnym, 
gdzie sprawowana była uroczysta Msza św. dziękczynna, której przewodniczył 
ks. bp Wiesław Mering. Witając Pasterza Diecezji, ks. dyrektor Jacek Kędzierski 
wspomniał o ważnych rocznicach przeżywanych w roku, w który wpisuje się 
egzamin dojrzałości naszych licealistów: sześćsetlecie narodzin ks. Jana Długo-
sza, dziesiąta rocznica śmierci i pierwsza rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II 
oraz dwunasta rocznica święceń biskupich i ingresu do katedry włocławskiej 
bp. Wiesława Alojzego Meringa.

W homilii Ksiądz Biskup ukazał rolę i znaczenie Kościoła w naszym życiu: 
chrzest wprowadza nas do Kościoła Chrystusowego, nawrócenie dokonuje się 
za pośrednictwem Kościoła, owocem tego nawrócenia jest świadectwo, które 
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trzeba dawać tym, którzy są poza Kościołem, a źródłem siły każdego świadka 
Jezusa Chrystusa jest Eucharystia, którą karmimy się w Kościele. Kończąc swoje 
rozważanie, kaznodzieja zachęcał młodzież, aby pomimo tego, co proponuje 
i głosi świat, zawsze mieli odwagę przyznawać się do Jezusa. 

Tradycyjnie na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup wręczył medale, bę-
dące potwierdzeniem osiągnięć całego cyklu nauki w liceum. I tak medal za 
wzorowe wypełnianie misji szkoły otrzymali: Joanna Gawrońska oraz Marcin 
Wujec; medal za najlepsze wyniki w nauce – Barbara Gołębiewska, a za naj-
lepszą frekwencję – Mateusz Kaszyński.

Przed błogosławieństwem kończącym Eucharystię maturzyści dziękowali 
Bogu za czas spędzony w Długoszu, Księdzu Biskupowi za ojcowską troskę 
oraz wszystkim nauczycielom i wychowawcom z Księdzem Dyrektorem na 
czele za wszelkie dobro.

Druga część uroczystości zakończenia nauki w liceum miała miejsce w se-
minaryjnej auli im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Tutaj nastąpiło wręczenie 
świadectw oraz Pisma Świętego, które powinno być drogowskazem na drogach 
życia każdego wierzącego człowieka. Z 73 tegorocznych absolwentów naszego 
LO, 15 ukończyło je z wyróżnieniem. Dla nich przygotowane były dodatkowe 
nagrody książkowe.

Ostatnim punktem uroczystości była wspólna pożegnalna fotografia.
Tegorocznym maturzystom dziękujemy za trzy lata wspólnego wędrowa-

nia po ścieżkach nauki i życzymy światła Ducha Świętego podczas egzaminu 
dojrzałości.

bp Wiesław Alojzy Mering

„Nigdy nie zapominajcie o tym, 
co jest w życiu najistotniejsze”

Homilia podczas Mszy św. na zakończenie roku maturzystów
24 kwietnia 2015

Witam serdecznie Księdza Dyrektora, Drogich Państwa, stanowiących 
kadrę wychowawczą i nauczycielską, Księży Prefektów. Witam przede 

wszystkim Was, Dziewczęta i Chłopcy, w takim momencie, który dla Waszego 
życia na pewno jest bardzo znaczący. Kończy się pewien etap, a zaczyna się inny. 
Nic dziwnego, że przychodzicie, żeby zarówno podziękować, jak i prosić o Bożą 
opiekę. Dziękować za to, co było, a prosić o opiekę w czasie, który nadchodzi. 

Nie wiem, co myślicie na temat Szawła, wielkiego Świętego, wielkiego 
Apostoła, człowieka, który dla historii kultury, już nie mówię tylko o religii, 
ale dla historii kultury naszego kontynentu znaczy bardzo wiele. Dzieje Apo-
stolskie dwa razy opowiadają o sytuacji, która mu się przydarzyła. Z tego 
wynika, że dla pierwotnego Kościoła musiała być historia jego nawrócenia 
znacząca i ważna. Dzisiaj czytamy dziewiąty rozdział Dziejów Apostolskich, 
czyli tylko pierwsze opowiadanie przybliżające nam tamte wydarzenia. Ja 
się nieraz zastanawiałem, kim był Szaweł, skąd miał w sobie tyle niechęci do 
chrześcijaństwa, które rodziło się w judaizmie. Święty Łukasz, czyli autor tych 
słów, których wysłuchaliśmy przed chwilą, charakteryzuje go tak: siał grozę, 
prześladował, chciał uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy zwolenników tej 
drogi, jeśliby jakichś znalazł. Udało mu się jednak dojść daleko, z Jerozolimy 
aż do Damaszku, tego Damaszku, o którym słyszymy w tej chwili bardzo wiele, 
bo przecież wiemy, że toczy się tam wojna. 

Dwukrotnie miałem szczęście być w Damaszku i nieraz wracam do zapisa-
nych w świadomości, w intelekcie, tamtych chwil, tamtych dni. Raz mieszkałem 
tydzień, a raz byłem tylko trzy dni, ale przeszedłem wszystkie te istotne momen-
ty i miejsca, o których św. Łukasz pisze. Myślę o tym, czy zostały zniszczone. 
Jesteśmy świadkami takiego barbarzyństwa, jakiego wówczas świat nie znał, 
dotąd na naszych oczach dokonuje się bezkarne niszczenie zabytków kultury. 
I jaka jest na to reakcja? Powiedzą raz czy drugi pośród wielu wiadomości, 
wszyscy się otrząsną, no bo to na szczęście robią islamiści... Wyobraźcie so-
bie, że coś takiego zdarzyłoby się chrześcijanom, jakie byłyby wtedy reakcje 
świata. Otóż w tym miejscu, pod Damaszkiem, św. Paweł przeżywa to swoje 
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prywatne objawienie oślepiony światłem. To dialog niesamowity, który trzeba 
sobie dobrze przemyśleć w ciszy, w milczeniu. Słyszy głos z nieba: „Szawle, 
Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?” A on zdumiony mówi: „Kto jesteś, Pa-
nie?” Czy nie skojarzył tego, co słyszy, tego pytania, z zamiarami, które żywi 
w sercu? A odpowiedź musiała go mocno zdziwić: „Ja jestem Jezus, którego 
ty prześladujesz”. 

Często wracam w tym momencie do komentarza papieża Jana Pawła I, 
poprzednika Ojca Świętego Polaka, który powiedział tak, rozważając to jedno 
zdanie kiedyś w czasie audiencji: „Błysk światła musiał przeszyć umysł Szawła, 
nie prześladuję Jezusa, nawet go nie znam, nigdy się z nim nie spotkałem, 
prześladuję chrześcijan, czy może nawet nie pomyślał chrześcijan, tylko 
zwolenników tej drogi – tak jak to św. Łukasz zapisał – ale Jezus? Nie wiem, 
kto to? Papież podpowiada, że widocznie dla Jezusa, Jezus i wyznawcy tej 
drogi, Jezus i chrześcijanie, a my powiedzielibyśmy Jezus i Kościół, to jest 
jedna i ta sama rzeczywistość. To pierwsza nauka, którą wynosimy z dzisiej-
szej lektury Dziejów Apostolskich. A potem Paweł słyszy polecenie: „Wstań, 
wejdź do miasta. Tam ci powiedzą, co masz czynić”. Natychmiastowa decyzja 
Jezusa i natychmiastowa akceptacja tej decyzji ze strony Apostoła. Ale to 
nie wszystko. Bo w tekście pojawia nam się jeszcze drugi bohater – uczeń 
imieniem Ananiasz. Ten już dobrze wiedział, kto to jest Chrystus, dobrze już 
rozumiał, co to jest Kościół. Pan swoim zwyczajem przemawia do niego moc-
nym wezwaniem po imieniu: „Ananiaszu”, a ten odpowiada: „Jestem, Panie”. 
„Idź na ulicę Prostą, zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się 
modli”. Same niespodzianki. Ananiasz, zaraz potem przeczytamy, doskonale 
wiedział, kto przybywa do Damaszku. Wiedział, że nie jest to człowiek, który 
szuka zbliżenia z Kościołem Jezusa, który chce przyjąć Chrystusa za swojego 
Mistrza i Pana. 

Mieszkał na tej ulicy Prostej, istniejącej do dzisiaj, jak wiecie, przecinającej 
całą część Damaszku. Dokładnie ma tę samą nazwę, i przy tej ulicy Prostej 
znajduje się świątynia, malutka świątynia, to, co oglądamy w tej chwili, to jest 
prawdziwa bazylika, w porównaniu z tamtym miejscem. Ale jest zbudowana 
na domu Ananiasza. No i słyszy to polecenie dotyczące Szawła z Tarsu. Nie 
możemy się też dziwić tym oporom Ananiasza. „Panie...”. To tak, jakby Bóg 
mógł czegoś nie wiedzieć. Tak, jakby nie znał tej sytuacji lepiej od Ananiasza. 
„Panie, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek Twoim 
wyznawcom w Jerozolimie. I ma także władzę więzić tutaj wszystkich wzywa-
jących Twojego imienia”. Ananiasz się broni przed zadaniem, posłannictwem, 
jakie Pan Jezus na niego nakłada. „Tego właśnie człowieka wybrałem sobie 
za narzędzie. Idź”. Krótko. „Idź, jego sobie wybrałem za narzędzie. Pokażę 

mu, jak wiele by musiał wycierpieć dla imienia mego”. I co robi Ananiasz? 
Poszedł. A kiedy wszedł, mówi do przyszłego Apostoła: „Szawle, bracie”. Już 
zrozumiał, że ten prześladowca Kościoła, ten szukający okazji do uwięzienia 
i zabijania wyznawców drogi Jezusa staje się Jego bratem. A rolą Ananiasza 
jest tylko pośrednictwo w przemianie przyszłego Apostoła. „Pan Jezus przysłał 
mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym”. Czyli przypomniały 
nam Dzieje Apostolskie fakt, że jesteśmy Kościołem. Ale teraz myśl Świętego 
Łukasza, autora Dziejów Apostolskich, idzie dalej. 

Nawrócenie człowieka, jego zmiana staje się możliwa dzięki Kościołowi. 
Dzięki Kościołowi rozumianemu nie jako zespół biskupów czy prezbiterów, 
tylko Kościołowi jako temu wybranemu ludowi Boga. Kościołowi jako Bożej 
rodzinie, bo przez tę Bożą rodzinę wiodła droga Szawła i Ananiasz spełnia na 
niej swoją określoną rolę. Łuski spadły z oczu Szawła, odzyskuje wzrok, zo-
staje ochrzczony. I trzecia myśl z tego cudownego fragmentu opowiadającego 
o Apostole Narodów. Jakiś czas spędza w Damaszku. I potem zaczyna głosić 
w synagogach podstawową prawdę wiary chrześcijan, że Jezus jest Synem 
Bożym. To jest trzecia myśl. Raz, że należymy do Kościoła. Dwa, nawrócenie 
dokonuje się za pośrednictwem Kościoła, a trzy – owocem tego nawrócenia 
jest świadectwo, które trzeba dawać tym, którzy są poza Kościołem. Dlatego 
pada ta piękna odpowiedź w słowach psalmu responsoryjnego: „Całemu światu 
głoście Ewangelię”. Dla nich to był świat – Bliski Wschód. To był ich świat. Choć 
oczywiście jeszcze w tych samych latach apostołowie ruszyli z dobrą nowiną, 
że Jezus jest Synem Bożym dalej, na inne kontynenty. 

W Perge mieliśmy okazję zatrzymać się przy kamieniu, na którym wid-
nieje ślad stopy. To jest miejsce, w którym Święty Paweł zszedł ze statku na 
kontynent europejski, a ludzie przyjeżdżają tam z całej Europy. Zatrzymują 
się, kontemplują, modlą i rozważają. Wszystko tam się właśnie dla naszego 
kontynentu zaczęło. To był Szaweł, który postawił tę stopę po raz pierwszy na 
naszym kontynencie. I to Szaweł też był tym, który ostatecznie w Antiochii, 
już kiedyś o tym mówiłem, postanowił pójść z Ewangelią do pogan, czyli do 
nas, a zatem wniosek czwarty, jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy wyznawcami 
Jezusa. Paweł wykonywał zadanie, które Jezus mu zlecił, ale ileż potrzeba było 
mieć odwagi, ile męstwa w sercu, żeby zostawić swoje pielesze, swoje wygodne 
mieszkanie, swój telewizor, swój komputer i iść, i głosić, że Jezus jest Synem 
Bożym całemu światu. 

Ewangelia natomiast, zwróciliście pewnie uwagę, że słuchaliśmy Świętego 
Jana, to jest szósty bardzo długi rozdział, w którym toczą się dysputy między 
Jezusem a Jego przeciwnikami. Ogólnie nazywa ich św. Jan Żydami. O co się 
kłócą? Z czym dyskutują? „Jak On może nam dać swoje ciało jako pożywienie?”. 
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Żywimy się ciałem Jezusa, biorąc je z ołtarza. Czyli to, o czym Jezus myślał, 
o czym myśli Ewangelista, to jest jeden z sakramentów, to jest Msza Święta, 
w której uczestniczymy. „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?”. 
Właśnie sakramenty sprawowane przez Kościół są źródłem siły i mocy dla 
człowieka, który chce podjąć zadanie nałożone na niego przez Jezusa. To jest 
ten piąty, ostateczny wniosek z tego, co mówi nam dzisiaj Pismo Święte. 

Rozważcie to dobrze. Będziecie w najróżniejszych sytuacjach życiowych. 
Dobrze wiecie, że nie zawsze „się opłaca” (w cudzysłowie), że nie zawsze 
„się opłaca” przyznać się do Jezusa, być po stronie tych wartości, które On 
proponuje. Szawłowi też się nie opłacało. Mógł sobie ułożyć życie o wiele 
wygodniej, o wiele prościej, o wiele przyjemniej, bez Damaszku, bez ośle-
piania, bez pokonywania tych pierwszych oporów wewnątrz Kościoła, bez 
tych strasznych przygód, które go spotykały. On sam pisze w drugim liście 
do Koryntian o różnych cierpieniach, przez które musiał przechodzić, głosząc 
Ewangelię. Po biczowaniu, po zdradach ze strony fałszywych braci, niebez-
pieczeństwach na lądzie i na morzu, więzieniach... To nie tylko teraz są fał-
szywi bracia w Kościele. Byli od początku, zawsze jest ktoś, kto bardziej ceni 
samego siebie niż naukę Jezusa. Dzieje Apostolskie są cudownym zapisem 
tych wydarzeń, o których Apostoł w drugim liście do Koryntian opowiada. 
Ale nie to jest najważniejsze, żeby wspominać i rozpamiętywać te historie. 
Chcę przez to powiedzieć i podkreślić, że głoszenie Ewangelii i głoszenie 
Jezusa zawsze wymaga wiele odwagi od człowieka. Trzeba mieć odwagę, 
trzeba mieć ugruntowane poglądy, trzeba wyznawać właściwe wartości, 
trzeba chcieć o nich świadczyć. 

Ja dzisiaj w czasie tej Mszy Świętej, którą żegnacie się ze swoimi wycho-
wawcami i nauczycielami, chcę Wam powiedzieć, że bardzo warto, bardzo 
warto być jednoznacznym w przyznawaniu się i wyznawaniu Jezusa. Nawet 
jeżeli to nie jest łatwe. Ale jest satysfakcja, pewien rodzaj dumy, która się 
pojawia, takiej dobrej dumy, rozumianej w znaczeniu pozytywnym. Dumy 
z tego, że Twój jestem, do Ciebie należę, Ciebie chcę głosić światu. To jest 
nagroda, którą już tu na ziemi otrzymujemy. Nagroda, którą Bóg przygotował 
tym, którzy Go miłują. Nawet nie jesteśmy w stanie tego sobie wyobrazić. 
Niech Wam Bóg w Waszej dalszej drodze życiowej błogosławi. Nigdy nie 
zapomnijcie o Nim. 

Nigdy nie zapominajcie o tym, co jest w życiu najistotniejsze. Być może 
będziecie musieli przechodzić w życiu przez momenty trudne, ale owoc wart 
jest podjęcia tego trudu. Amen. 

ks. Andrzej Tomalak

Być człowiekiem sumienia, 
odważnym obrońcą życia

24 kwietnia 2015

Czym jest sumienie? Kim jest lekarz i czym powinien się kierować? Czy 
naprawdę nasze prawo jest tak złe? Na te i podobne pytania odpowia-

dali goście konferencji poświęconej państwu, prawu i moralności: prof. dr hab. 
Bogdan Chazan; poseł do Parlamentu Europejskiego, były Marszałek Sejmu RP 
– Marek Jurek i ks. prof. dr hab. Ryszard Moń. Dyskusja miała miejsce w Auli 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego WSD we Włocławku dnia 24 kwietnia. Hono-
rowy patronat nad konferencją objął ks. bp Wiesław Mering, a wśród słuchaczy 
znaleźli się również nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

Podstawą każdej merytorycznej dyskusji jest wyjaśnienie pojęć, które są 
przedmiotem rozmowy, dlatego właśnie pierwszy prelegent, ks. Ryszard Moń, 
profesor etyki w Instytucie Filozofii UKSW w Warszawie, wyjaśnił, czym jest 
sumienie i jak je rozumie filozofia. Przywołał tu słowa św. Tomasza z Akwi-
nu, który mówił, że „sumienie nie jest żadnym głosem. Jest to sąd rozumu 
praktycznego odnoszący się do naszego postępowania”. Ukazał też rodzaje 
błędnego sumienia: skrupulanckie (polegające na nadmiernej wrażliwości na 
zło) i szerokie (gdzie nie dostrzega się zła, które się czyni). Ten drugi rodzaj 
jest charakterystyczny dla współczesnego lewactwa, które coraz bardziej chce 
narzucać światu swój sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości.

Nawiązując do tego, prof. B. Chazan, drugi prelegent, pochylił się nad misją 
lekarza. Odwołując się do własnego doświadczenia mówił, że lekarz powinien być 
człowiekiem sumienia, czyli powinien troszczyć się o dobro pacjenta i w swojej 
pracy zawsze kierować się prawem Bożym. „Nie można myśleć i czuć inaczej jako 
człowiek, jako lekarz i jako dyrektor szpitala. Zawsze bowiem jest się tą samą 
osobą i w każdej sytuacji należy kierować się tym samym prawym (czyli właściwie 
ukształtowanym) sumieniem i prawem mającym swe źródło w Bogu” – mówił 
były dyrektor szpitala Świętej Rodziny w Warszawie, zwolniony z pracy za to, 
że nie zabił nienarodzonego dziecka. „Lekarz powinien stać zawsze na straży 
życia i być obrońcą najsłabszych: nienarodzonych, dzieci i ludzi starszych. Nawet 
wbrew woli rodziców czy opiekujących się starszymi rodzicami dzieci” – tłumaczył. 
Niestety w Polsce próbuje się dziś wymusić na lekarzach działanie wbrew ich 
sumieniom przez zastraszanie i inne, podobne praktyki. Podał też przerażające 
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dane, które mówią o tym, że w 2014 roku 1812 nienarodzonych dzieci zostało 
zabitych w wyniku tzw. aborcji. Ukazał też prawdę, że do wzrostu liczby aborcji 
przyczyniła się praktyka zapłodnienia in vitro, która powoduje wzrost powikłań 
i chorób genetycznych u poczętego dziecka o 40%.

Ostatni z zaproszonych gości, europoseł Marek Jurek, poruszył temat prawa 
stanowionego.

Z wielkim zaniepokojeniem mówił, że zabójstwo nienarodzonego dziecka 
czy eutanazja w dzisiejszej nomenklaturze medyczno-prawnej nazywane jest 
usługą medyczną. Ukazywał też liczne przypadki i sposoby naginania prawa, 
aby działać przeciw życiu. Wezwał również do zaangażowania wszystkich ludzi 
na każdym odcinku ich życia i działania, aby w naszym kraju było stanowione 
prawo w oparciu o prawo naturalne. Tylko uczciwa i solidna praca wsparta 
modlitwą wszystkich stanów Kościoła przyniesie dobre owoce.

ks. Andrzej Tomalak

Kapłani z Długosza pielgrzymowali 
z ks. bp. Wiesławem Meringiem do Dachau

26–30 kwietnia 2015

Chrystus jest jedyną bramą do szczęścia. Jest drogą, w którą często 
wpisany jest krzyż, jednak On nigdy nie pozostawia człowieka same-

go, ale prowadzi do pełni życia. Tak można podsumować duchowe przeżycia 

pielgrzymki do Dachau, związanej z uroczystościami 70. rocznicy wyzwolenia 
tamtejszego obozu koncentracyjnego.

W dniach 26–30 kwietnia wraz z ks. bp. Wiesławem Meringiem pielgrzy-
mowało do Dachau 37 księży z naszej diecezji, a wśród nich ks. dyrektor Jacek 
Kędzierski oraz piszący te słowa ks. Andrzej Tomalak.

Kulminacyjny moment pielgrzymki poprzedziły trzy stacje: 1) Berlin – mia-
sto, na którym nazizm i komunizm odcisnęły niezatarte piętno; 2) Monachium 
(biskupia stolica Josepha Ratzingera); 3) Altötting (największe sanktuarium 
Maryjne w Niemczech).

29 kwietnia przybyliśmy do Dachau, gdzie w czasie II wojny światowej 
przebywało 1777 kapłanów (w tym 211 z diecezji włocławskiej). Spośród 
1030 zamordowanych, 868 to byli Polacy (a 144 z naszej diecezji). Po zwiedzeniu 
miejsca pamięci, poznaniu zwykłego dnia więźniów oraz warunków ich życia 
i nieludzkiej pracy, 40 biskupów i ok. 800 księży z Polski i Niemiec, zgroma-
dziło się na Mszy św. sprawowanej w Kaplicy Śmiertelnego Lęku Pana Jezusa, 
znajdującej się na terenie byłego obozu. Eucharystii przewodniczył ks. abp Sta-
nisław Gądecki, przewodniczący KEP, a homilię wygłosił kard. Rainchard Marx, 
arcybiskup Monachium, przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec.

Przesłanie do zgromadzonych na uroczystościach rocznicowych wystosował 
Prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, kard. Beniamino Stella.

Po Eucharystii zostały odczytane nazwiska błogosławionych i sług Bożych, 
męczenników obozu w Dachau, odmówiono modlitwę do św. Józefa, któremu 
ocaleni z obozu zawdzięczali cudowną interwencję oraz złożono kwiaty pod tabli-
cą pamiątkową, umieszczoną na ścianie Kaplicy Śmiertelnego Lęku Pana Jezusa.

Ważnym miejscem dla naszej diecezji jest blok nr 7, w którym zmarł 
bł. bp Michał Kozal. Tutaj biskup włocławski Wiesław Mering, wraz z obecnymi 
kapłanami, odmówił modlitwę, polecając diecezję i całą ojczyznę wstawien-
nictwu bł. bp. Michała.
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Daria Kazimierska, kl. IIb

Międzynarodowy Dzień Tańca
„Belgijka” na dziedzińcu szkoły 

29 kwietnia 2015

Dnia 29 kwietnia na dziedzińcu naszej szkoły uczciliśmy Międzynarodowy 
Dzień Tańca wspólnie zatańczoną belgijką. W czasie długiej przerwy 

na placu zebrało się około 80 par. Byli to zarówno uczniowie gimnazjum, jak 

i liceum. Zabawa na świeżym powietrzu była świetną okazją do zintegrowania 
się uczniów. W ciągu roku niewiele jest takich okazji, kiedy wszyscy razem 
możemy zrobić coś innego i wspólnie. Serdecznie dziękuję za uczczenie tego 
wyjątkowego dnia. Do zobaczenia za rok, kochani! :)

Piotr Chodoła

Dzień Matematyki po raz ósmy w Długoszu
29 kwietnia 2015

Tradycją naszej szkoły stało się, że wiosną odbywa się w niej Dzień 
Matematyki. W związku z tym nauczyciele tego przedmiotu podjęli się 

zorganizowania szeregu niezwykle interesujących przedsięwzięć. W ramach 
obchodów tego święta do Długosza przybyli uczniowie szkół podstawo-
wych, którzy zmagali się w konkursie „Matematyczne Wspinaczki”. Po części 
pisemnej, uczniowie wraz z opiekunami udali się na słodki poczęstunek, 

połączony z promocją naszej szkoły. Młodzi matematycy uczestniczyli także 
w lekcji matematyki pod czujnym okiem p. Joanny Karwowskiej. W czasie 
kiedy komisja sprawdzała prace, uczniowie rozwiązywali zadania, poznając 
nową, nietypową metodę, która nazywana jest w matematyce „kubełkową”. 
Goście początkowo nieśmiało, ale z czasem coraz chętniej podchodzili do 
tablicy, prezentując swoje pomysły. Przećwiczone zostały również równania 
i układy równań. W ten sposób uczestnicy konkursu utrwalili i zdobyli nową 
wiedzę, która z pewnością przyda im się w kolejnych edycjach „Matematycz-
nych Wspinaczek”. 

Moment wręczenia nagród dla najlepszych poprzedził wykład p. Piotra 
Chodoły pt. „Bo matma się liczy”. Tematem prelekcji były frapujące anegdoty 
o dziejach liczb w historii ludzkości. Wszyscy zgromadzeni byli zdumieni na-
stępującymi faktami: liczbę zero wprowadzono dopiero w XII wieku za pośred-
nictwem papieża Sylwestra II, a w związku z tragiczną śmiercią pierwszego 
odkrywcy liczby niewymiernej pierwiastek z dwóch. 

W tym samym czasie, w ramach Dnia Matematyki, we wszystkich klasach 
gimnazjum i liceum został przeprowadzony konkurs sudoku, który przygoto-
wała i przeprowadziła klasa Ia gimnazjum pod opieką p. Agnieszki Sołtysiak. 
Każdej klasie zostały zaprezentowane informacje na temat sudoku, a następnie 
wszyscy uczniowie mieli za zadanie rozwiązać łamigłówkę, której celem było 
wypełnienie diagramu 9 × 9 w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej 
kolumnie i w każdym z dziewięciu pogrubionych kwadratów 3 × 3 znalazło 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14 Wydarzenia szkolne

Pan Piotr Chodoła i zwycięzcy „Matematycznych Wspinaczek”



248 249

się po jednej cyfrze od 1 do 9. W każdej 
klasie osoba, która jako pierwsza wy-
pełniła poprawnie sudoku, była nagra-
dzana słodkim upominkiem w postaci 
czekolady. Najlepszą w szkole okazała 
się klasa IIa gimnazjum, wygrywając 
torbę cukierków. 

W części podsumowującej Dzień 
Matematyki p. wicedyrektor Sławomi-
ra Lewandowska wręczyła wartościo-
we nagrody rzeczowe konkursowiczom 
z największą liczbą punktów. Wszyscy 
pozostali uczestnicy imprezy otrzymali 

pamiątkowe tangramy, ćwiczące logiczne myślenie.
Bardzo dziękuję Księdzu Dyrektorowi za ufundowanie nagród oraz poczę-

stunku dla gości. Dziękuję również nauczycielom matematyki, którzy włączyli 
się w obchody Dnia Matematyki. 

Serdecznie dziękuję uczniom klasy IIa: Sandrze Kasińskiej, Magdzie 
Kijewskiej, Karolinie Smolińskiej, Paulinie Jakubczyk, Dominikowi Gole-
niewskiemu, Kubie Walczakowi, Erykowi Prajwosowi, Filipowi Zarzeckie-
mu, Mikołajowi Dawidowiczowi, Wiktorowi Sprzyszyńskiemu, Błażejowi 
Nowakowskiemu, Szymonowi Stadnickiemu, Jankowi Hołody oraz Natalii 
Daroszewskiej z IC za pomoc w przygotowaniu zadań konkursowych i prze-
prowadzeniu konkursu.

Angelika Szumińska

Certyfikat Wiarygodnej Szkoły 
dla Publicznego Liceum 

w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku
5 maja 2015

Z wielką radością informujemy, że Publiczne Liceum w Zespole Szkół 
Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku otrzymało pre-

stiżowe wyróżnienie „Wiarygodna Szkoła”. Powodem jego przyznania było 

zajęcie wysokiej pozycji wśród liceów 
ogólnokształcących w całym regionie. 
Oceniane były wyniki egzaminów ma-
turalnych z kilku ostatnich lat, a także 
analiza edukacyjnej wartości dodanej 
(EWD). Zwrócono bowiem uwagę, że 
wyniki egzaminów zewnętrznych nie 
mogą być jedynym kryterium oceny 
pracy szkoły, gdyż nie dają pełnego 
obrazu jakości jej pracy. Dopiero, gdy 
podda się analizie postęp poczyniony 
przez uczniów podczas nauki w danej 
szkole, uzyska się pełny obraz efektyw-
ności nauczania. Wspomniana metoda EWD polega na badaniu wyników co 
najmniej dwóch pomiarów osiągnięć ucznia – na początku nauki i na jej końcu. 
Dla liceum jako miara na wejściu jest brany pod uwagę wynik egzaminu gim-
nazjalnego, a na wyjściu – wynik egzaminu maturalnego. I właśnie ze względu 
na to, że bardzo wysoko oceniono łącznie wyniki egzaminów maturalnych 
w naszej szkole oraz wyniki EWD, otrzymaliśmy Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”.

Otrzymanie certyfikatu wiąże się z realizacją ciekawego programu. Między 
innymi powstanie prezentacja Zespołu Szkół Katolickich w postaci portfolio. 
Będą w niej zamieszczone najważniejsze informacje o szkole, zdjęcia oraz filmy. 
Zostanie ona zamieszczona na oficjalnej stronie Programu „Wiarygodna Szkoła”. 
Ponadto młodzież naszej szkoły będzie miała okazję uczestniczyć w różnych 
konkursach i innych inicjatywach.

W liście skierowanym do Księdza Dyrektora organizatorzy Programu „Wia-
rygodna Szkoła” napisali: „Głównym celem Programu jest wyróżnienie tych 
placówek dydaktycznych, które dzięki właściwemu poziomowi nauczania osią-
gają bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych oraz wysoką efektywność 
mierzoną w EWD. Udział w Programie jest także potwierdzeniem, że szkoła 
posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom. 
Tym samym zostaje potwierdzone, że szkoła jest zarządzana skutecznie i na 
wysokim poziomie”.

Otrzymane wyróżnienie to niewątpliwie źródło wielkiej radości, ale jedno-
cześnie – ogromne zobowiązanie. Musimy wszyscy – nauczyciele i uczniowie 
– pracować co najmniej tak, jak do tej pory, by Zespół Szkół Katolickich nie 
stracił swej wiarygodności.
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Jolanta Nowak

224. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
8 maja 2015

Przypadającą w tym roku 224. rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej, 
klasa IIe gimnazjum uczciła przeprowadzeniem nadzwyczajnej relacji 

telewizyjnej z obrad Sejmu Wielkiego z dnia 3 maja 1791 r.
Już 29 kwietnia 2015 r. uczniowie pozostałych klas gimnazjalnych i lice-

alnych Długosza mieli okazję do odbycia podróży w przeszłość i śledzenia na 
bieżąco tej niecodziennej transmisji. Lekka forma, w jakiej zostały przedstawione 
treści związane z tym intensywnym i dramatycznym czasem w dziejach naszego 
państwa, miała nie tylko na celu ułatwienie odbioru, ale także pozwoliła na 
pełniejsze, chociaż potraktowane z przymrużeniem oka, ukazanie obrazu epoki.

Fakt przyjęcia właśnie przez Polaków pierwszej w dziejach Europy kon-
stytucji i refleksja nad nim niech wzmocnią w nas poczucie naszej narodowej 
tożsamości. Pamięć tych wydarzeń, podobnie jak szeregu innych, umacniały 
naszych przodków w okresie zaborów, pozwoliły im zachować nadzieję i budziły 
tęsknotę za wolną Ojczyzną. 

Reprezentanci Długosza świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 
również w niedzielę, 3 maja 2015 roku. W tym dniu o godz. 12.00 na placu kate-
dralnym Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski rozpoczął uroczystości związane 
ze świętowaniem tej ważnej dla Polaków daty. Następnie pod przewodnictwem 

Pasterza Diecezji ks. bp. Wiesława Meringa uczestnicy uroczystości wzięli udział 
we Mszy Świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny. Zespół Szkół Katolickich 
reprezentował poczet sztandarowy wraz z opiekunem p. Rafałem Kurzępą.

Podsumowaniem szkolnych obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 maja był quiz historyczny, który 8 maja 2015 r. zorganizowali i przeprowa-
dzili dla swoich koleżanek i kolegów z gimnazjum uczniowie klas IIe, IIIc i IIIe, 
realizujący projekt gimnazjalny „Patriotyzm dzisiaj: 224. rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 maja”. Zwycięską drużyną w kategorii klas pierwszych gimnazjum 
okazała się klasa Ia, której kapitanem była Aleksandra Lewandowska, a skład 
stanowili: Adam Piętowski, Wiktoria Więckowska, Michał Wujec. W kategorii 
klas drugich gimnazjum najlepsza była reprezentacja klasy IIa w składzie: Ta-
deusz Berkowski, Kamil Klonowski, Piotr Krajenta z Natalią Mierzwicką jako 
kapitanem. W kategorii klas III zwycięzcami zostali przedstawiciele klasy IIIb 
z Maciejem Obuchowiczem na czele, w składzie: Aleksander Józefowicz, Szymon 
Wajda i Mateusz Witka-Jeżewski. Warto podkreślić, że drużyna trzecioklasistów 
jako jedyna udzieliła 100% prawidłowych odpowiedzi. Jako organizator dziękuję 
bardzo za życzliwą pomoc wszystkim, którzy wsparli nas w organizacji konkursu 
i umożliwili jego przeprowadzenie: Dyrekcji oraz Opiekunom poszczególnych 
drużyn – p. Aleksandrze Rusin i p. Annie Baranowskiej oraz Wychowawcom 
i Nauczycielom towarzyszącym młodzieży w czasie przeprowadzania quizu.

WYPRAWY DŁUGOSZAKÓW 
– KILKUDNIOWE WYCIECZKI 

Joanna Dykczyńska, kl. IIIc

Niesamowite miejsca, niezapomniane przeżycia...
Szkolna wycieczka szlakiem Oświęcim – Kraków – Wieliczka – Zator

27–29 kwietnia 2015

Polska to nie tylko nasza ukochana ojczyzna, ale też ciekawy i pełen 
pięknych zabytków kraj. Chcąc lepiej go poznać, postanowiliśmy udać 

się na południe, gdzie czekało na nas wiele przygód i niespodzianek.
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Nasza podróż rozpoczęła 
się 27 kwietnia przed budyn-
kiem szkoły, gdzie pełni pozy-
tywnej energii wsiedliśmy do 
autokaru i ruszyliśmy w drogę. 
Choć pokonaliśmy duży dystans 
wszyscy z zapałem rozpoczęli 
zwiedzanie.

Pierwszym punktem w pla-
nie wycieczki było Muzeum Au-
schwitz, odrestaurowany i przy-
stosowany dla zwiedzających 
były obóz zagłady, dla wielu 
symbol Holocaustu.

Jeszcze przed wejściem 
na teren muzeum wszystkich 
ogarnął dziwny niepokój, każ-
dy wiedział, jaka historia wią-
że się z miejscem, które mamy 
zobaczyć, wtedy jednak historia 
stała się rzeczywistością. Podzie-
leni na dwie grupy, pod opieką 
przewodników, rozpoczęliśmy 

zwiedzanie Auschwitz I i Auschwitz Birkenau. Oglądaliśmy bloki, w których 
przed laty mieszkali więźniowie obozu, widzieliśmy wystawy zdjęć oraz ob-
razów, miejsca egzekucji, komory gazowe, krematoria, pamiątki po ludziach, 
słuchając dramatycznej opowieści przewodnika o ponad milionie niewinnie 
zabitych. Myślę, że dla każdego członka wycieczki była to smutna, ale nieza-
pomniana lekcja. Dobrze, że miejsca takie jak to są tak chętnie odwiedzane 
i  szanowane, nie pozwalają nam zapomnieć o żadnej z ofiar ani o tym, co się 
wydarzyło podczas II wojny światowej.

Wieczorem opuściliśmy Oświęcim i udaliśmy się do Krakowa, gdzie zakwa-
terowaliśmy się w schronisku młodzieżowym. Tam spędziliśmy noc.

Następnego dnia rano rozpoczęliśmy podbój stolicy Małopolski. W czasie 
spaceru po mieście, towarzyszyła nam pani przewodnik, która pokazywała 
i opowiadała o najważniejszych miejscach oraz zabytkach. Widzieliśmy bogato 
zdobione wnętrza kościołów, mury Bramy Floriańskiej oraz Barbakanu, cieszy-
liśmy się widokiem Rynku Głównego pełnego barwnych dorożek i otoczonego 
przez zabytkowe kamienice, poznaliśmy żydowską dzielnicę Kazimierz, wysłu-

chaliśmy słynnego hejnału wieży mariackiej, obowiązkowo zwiedziliśmy też 
Zamek Królewski i Katedrę Królewską na Wawelu. Spotkaliśmy nawet smoka, 
który powitał nas zionąc ogniem! Dzień zakończyliśmy w Galerii Krakowskiej, 
gdzie od opiekunów dostaliśmy dwie godziny czasu wolnego.

Trzeci dzień przywitaliśmy bardzo wcześnie, spieszyliśmy bowiem do 
Wieliczki. Czekała na nas zabytkowa kopalnia soli. Znów podzieleni na grupy 
zaczęliśmy poznawać podziemny świat. Każdy z poziomów kopalni krył w so-
bie nową niespodziankę – bajeczną kaplicę św. Kingi, zabytkowe narzędzia 
górnicze, wystawy rzeźb solnych czy kino 7D!

Po kilku godzinach, z lekkim niedosytem, musieliśmy opuścić Wieliczkę. 
Naszym celem stał się Zator, a raczej położony tam park rozrywki – Energylan-
dia. Gdy dotarliśmy na miejsce, wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem 
kolorowych karuzeli i potężnych rollercoasterów. Z uśmiechem na ustach 
zaczęliśmy zabawę. Po czasie tam spędzonym byliśmy pełni niesamowitych 
wrażeń oraz pewni, że chcemy jeszcze raz odwiedzić Energylandię.

Przed nami była już tylko droga do domu. Do Włocławka dojechaliśmy 
jeszcze przed północą, a sprzed szkoły odebrali nas rodzice.

Muszę przyznać, że ta wycieczka była jedną z najlepszych w moim życiu. 
Wraz z opiekunami odwiedziliśmy jedyne w swoim rodzaju, niesamowite 
miejsca, wiele się nauczyliśmy, wzbogaciliśmy o nowe wrażenia i po prostu 
spędziliśmy trochę czasu z przyjaciółmi.

Jestem pewna, że uczestnicy tej wyprawy będą długo wspominać te trzech 
dni spędzone pod opieką p. Rafała Kurzępy.

Agata Jankowska, Joanna Karwowska, Andrzej Przybylski

Aktywnie na Mazurach
13–15 maja 2015

W dniach 13–15 maja 2015 roku klasy IIId gimnazjum i IIA liceum 
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku 

były na wycieczce: „Mazury aktywnie” w Giżycku. Podczas pierwszego dnia 
pobytu, po posiłku i zakwaterowaniu, młodzież uczyła się budowania szała-
sów i rozpalania ogniska za pomocą krzesiwa, a także została przeszkolona 
w zakresie lokalizowania gotowego schronienia i budowania nowego od 
podstaw. Zajęcia odbywały się w lesie. Wieczorem uczniowie samodzielnie 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14 Wydarzenia szkolne

Kraków – Wawel



254 255

rozpalili ognisko. Wszystko na wypadek, gdyby znaleźli się kiedyś w sytuacji 
ekstremalnej (bo w życiu różnie bywa:)). Następny dzień był pełen atrakcji. 
Do południa odbyło się szkolenie i bieg na orientację, a po obiedzie było 
strzelanie z łuków, slackline, czyli chodzenie po cienkiej taśmie zawieszonej 
pomiędzy drzewami oraz ABC żeglarstwa – czyli rejs jachtem po jeziorze 
Kisajno, podczas którego uczestnicy wycieczki mogli samodzielnie sterować 
jachtem, uczyli się podstawowych komend i zwrotów, próbowali postawić 
żagiel, wykonywali zwroty przez rufę, podnosili miecz, aby nie osiąść na 
mieliźnie i cumowali żaglówki. Emocji było co niemiara. Późnym popołu-
dniem udaliśmy się na spacer do portu nad jeziorem Niegocin, a wieczorem 
odbyła się dyskoteka i zabawa w „Jaka to melodia”. Ponieważ przebywaliśmy 
w Ośrodku Przygotowania Olimpijskiego, codziennie do dyspozycji uczniów 
była hala sportowa, gdzie wspólnie z panem Andrzejem Przybylskim treno-
waliśmy, poprawiając swoją formę. Ostatniego, trzeciego dnia, odbyła się 
gra terenowa z symulacją survivalu. Było to zwieńczenie wszystkich zajęć 
i szkoleń, jakie uczniowie przeszli w poprzednich dniach pobytu. W drodze 
powrotnej zwiedziliśmy jeszcze Wilczy Szaniec – jeden z najbardziej znanych 
obiektów II wojny światowej. Jest on zlokalizowany w samym sercu Mazur. 
To tu przebywali najwięksi zbrodniarze wojenni – Adolf Hitler, Hermann Go-
ering, Heinrich Himmler czy Martin Bormann. Na tym terenie znajdowało się 
ponad 200 budynków, między innymi schrony, baraki czy lotniska. Wieczorem, 
pełni wrażeń i zadowoleni ze wspólnego pobytu, wróciliśmy do Włocławka.

Ewa Krajenta, kl. IIIa

Górskie klimaty 
Kilka słów o wyprawie z do Kotliny Kłodzkiej i Czech

26–30 maja 2015

26 maja wyruszyliśmy – klasy IIIa i IIb – na wycieczkę do Kotliny 
Kłodzkiej i Czech. Towarzyszyli nam opiekunowie – p. Piotr Cho-

doła (niezawodny przewodnik i kierownik wycieczki), p. Milena Lewandowska, 
p. Paulina Tokarska i p. Józef Nowak.

Dzień 1
Wyjechaliśmy wczesny rankiem, aby około południa dotrzeć do Wrocławia. 

Tam podziwialiśmy zapierającą dech w piersi Panoramę Racławicką. Spacero-
waliśmy malowniczymi uliczkami i mostami, szukając krasnali. Naszą uwagę 
zwróciły fontanny oraz zabytkowe kamienice usytuowane na Rynku Miejskim. 
Po czasie wolnym udaliśmy się do miejsca naszego zakwaterowania – Ośrodka 
Wypoczynkowego „Maria” w Lewinie Kłodzkim.

Dzień 2
Ten dzień, spędzony u naszych południowych sąsiadów, obfitował w wie-

le atrakcji. Wraz z panią przewodnik zwiedzaliśmy stolicę Czech – Pragę. 
Z pewnością w naszej pamięci zachowa się przepiękna panorama tego miasta. 
Zwiedzaliśmy m.in. katedrę św. Wita, Hradczany, Most Karola, Plac Wacława. 
Wiele pozytywnych wrażeń wzbudziła w nas też wizyta w Muzeum Miniatur. 
Mieliśmy także okazję przejechać się metrem, aby dojechać do budynku cze-
skiego senatu i przyległych do niego ogrodów.

Dzień 3
Udaliśmy się do kopalni uranu w Kletnie, gdzie poznaliśmy ciekawą historię 

tego miejsca. Spacer podziemnymi korytarzami, opowieści pana przewodnika 
o dziejach Ziemi, widok niesamowitych minerałów sprawiły, że czas minął 
nam bardzo szybko i oczywiście miło. Następnie zwiedzaliśmy Sztolnie Wa-
limskie, a dokładnie Kompleks Rzeczka – podziemne poniemieckie korytarze. 
Ich przeznaczenie do dziś nie zostało wyjaśnione – może Niemcy chcieli tam 
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produkować broń masowego rażenia, a może tam miała się znajdować główna 
kwatera niemieckiego dowództwa? Góry Sowie skrywają w sobie ogromną 
tajemnicę, która zaintrygowała również nas. Samo przebywanie w długich 
korytarzach sztolni, świadomość, że każdy metr został wydrążony i wybeto-
nowany przez przymusowych robotników, budzi podziw i jednocześnie skłania 
do smutnej refleksji o czasach II wojny światowej. Późnym popołudniem tego 
samego dnia grupa chętnych osób zdobyła Szczeliniec, a było warto, bo widoki 
zapierały dech w piersi.

Dzień 4
To znów wizyta w Czechach – wędrowaliśmy przez Skalne Miasto w Adr-

spach. Tam mogliśmy próbować swoich sił na górskich trasach, a jednocześnie 
pobyć w niesamowitym otoczeniu. Idąc wciąż zastanawialiśmy się nad tym, 
jak powstało tak urokliwe i bajeczne miejsce... Prawdziwą atrakcją był rejs po 
górskim jeziorze oraz zabawne opowieści czeskiego flisaka. Potem pojechaliśmy 
do ZOO SAFARI w Dvur Karlowe. Tutaj podziwialiśmy afrykańską florę i faunę.

Dzień 5
Ostatniego dnia pojechaliśmy do wrocławskiej Areny Laser Game. To były 

emocje, podzieleni na drużyny, wyposażeni w laserową broń, stoczyliśmy ze 
sobą prawdziwe pojedynki. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Zmęczeni, ale szczę-
śliwi ruszyliśmy w drogę, aby pokonać 320 km dzielących nas od domu.

Bardzo dziękujemy p. Piotrowi Chodole za zorganizowanie tak udanej 
i z pewnością niezapomnianej wycieczki, przewodnikom za wciągające opo-
wieści, zaś opiekunom za cierpliwość i nieprzespane noce.

Maciej Ziółkowski

Wycieczka szkolna do Międzywodzia
1–4 czerwca 2015

W dniach od 1 do 4 czerwca, klasa IC LO wraz z siedmiorgiem uczniów 
z klasy IA LO uczestniczyła w wycieczce szkolnej. Celem wyjazdu 

była nadmorska miejscowość Międzywodzie (ok. 20 km od Międzyzdrojów). 
Tam też młodzież spędziła większość czasu, będąc zakwaterowaną w domkach 
3- i 4-osobowych. Ośrodek wypoczynkowy, w którym mieszkaliśmy, położony 
jest w środku lasu, niedaleko od plaży. Takie warunki sprzyjały aktywnemu 
spędzaniu czasu i wypoczynkowi na łonie natury.

Drugiego już dnia młodzież miała okazję zaczerpnąć kąpieli słonecznych, a ci 
odważniejsi nawet skorzystali z okazji i kąpali się w morzu. Całe przedpołudnie 
uczniowie grali w siatkówkę, piłkę nożną, a także inne gry i zabawy. Słoneczna 
pogoda i dosyć wysoka temperatura pozwalały w pełni na wykorzystanie uro-
ków polskiego morza i na zasłużony odpoczynek. Wieczorem przygotowano 
dla nas ognisko, a zamiast jeść normalną kolację, młodzież mogła sama sobie 
upiec kiełbaski i spędzić miło czas w gronie kolegów i koleżanek.

Trzeciego dnia mieliśmy zaplanowany wyjazd do Międzyzdrojów, gdzie 
spędziliśmy większość czasu. Podczas wizyty w znanym kurorcie nadmorskim, 
odwiedziliśmy słynne betonowe molo (395 m – najdłuższe w Polsce) oraz Aleję 
Gwiazd z odciskami dłoni polskich aktorek i aktorów. Dodatkowo młodzież 
miała czas na posiłek i zakup pamiątek oraz krótki pobyt na plaży. W drodze 
powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze, aby odwiedzić pobliską zagrodę żubrów. Na 
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miejscu okazało się, iż oprócz majestatycznych żubrów, czekały na nas jeszcze 
inne gatunki zwierząt, rodem z Polski: orzeł bielik, dziki i sarny.

Ostatni dzień wycieczki, czyli dzień powrotu i jednocześnie święto Bożego 
Ciała, młodzież rozpoczęła od porannej Mszy św. w pobliskim kościele. Następnie 
spakowaliśmy rzeczy do autokaru i ruszyliśmy do Włocławka. Droga powrotna 
to jeszcze wizyta w pobliskim Kołobrzegu, z krótkim czasem na posiłek.

Jako organizator wycieczki, chciałbym serdecznie podziękować opiekunom 
młodzieży: pani Paulinie Gajewskiej i ks. Łukaszowi Sztylce, bez których ten 
wyjazd nie byłby tak udany, a być może nawet nie doszedłby do skutku. Ich 
pomoc w opiece nad młodzieżą i zaangażowanie w zapewnienie jej bezpie-
czeństwa, z pewnością przyczyniły się, iż wszyscy wrócili cało i zdrowo do 
Włocławka. Dziękuję młodzieży, która udowodniła, iż warto organizować tego 
typu wyjazdy i zasłużyła na być może kolejne wycieczki w przyszłości.

Aneta Pawłowska

Wyprawa długoszaków 
w Beskid Żywiecki i na Słowację

2–6 czerwca 2015

Ilekroć mam możność udać się w góry i podziwiać górskie krajobrazy, 
dziękuję 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 2 do 6 czerwca klasy I i II gimnazjum uczestniczyły 
w wycieczce w Beskid Żywiecki i na Słowację. Organizatorem 

i kierownikiem wyprawy była p. Aneta Pawłowska – wychowawca klasy Ie, 

a opiekunami młodzieży byli: p. Boże-
na Sobierajska, p. Anna Baranowska 
oraz p. Krzysztof Łodygowski. 

W pierwszym dniu naszej wędrów-
ki, po dotarciu do miejsca zakwatero-
wania, młodzież – pod czujnym okiem 
opiekunów – zwiedziła okolice. Celem 
wyprawy było zapoznanie się z histo-
rią, tradycją i kulturą Beskidu Ży-
wieckiego. Najważniejszym punktem 
wycieczki w drugim dniu była Malá 
Fatra na Słowacji. Natura nad swoim 
dziełem pracowała tu wiele setek ty-
sięcy lat, a dłutem była w tym przy-
padku płynąca woda. To ona stworzyła 
niezwykle urozmaicony relief, pełen 
załomów, cienistych szczelin, przewie-
szek i skalnych filarów, gwałtownych 
zwężeń i niespodziewanych rozsze-
rzeń 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.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od 
Mszy św. i procesji Bożego Ciała w pa-
rafii, w której mieszkaliśmy. Następnie 
odwiedziliśmy perłę Beskidów – Wisłę. 
Zobaczyliśmy tutaj pomnik Adama Ma-
łysza z czekolady, aleję Gwiazd Sportu 
oraz amfiteatr. Później wjechaliśmy 
wyciągiem krzesełkowym na skocznię 
narciarską w Wiśle-Malince i podziwia-
liśmy krajobraz okolicy. Po dniu peł-
nym przeżyć duchowych i estetycznych 
wróciliśmy na nocleg.

W kolejnym dniu odwiedziliśmy 
słowacki narodowy zabytek przyro-
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dy – Jaskinie Demianowskie, leżące po północnej stronie Tatr Niskich. Jedną 
z głównych jaskiń tego systemu jest Demianowska Jaskinia Wolności. Ma on 
długość 8126 m, z czego 1800 m jest udostępnione turystom. Skały osado-
we wypełniające jaskinię tworzą przepiękną szatę. Znajdują się tam jeziorka 
i ekscentryczne stalaktyty. Zwiedzający mogą podziwiać skalne wodospady 
i stalagmity, jeziorka z kryształowo czystą wodą i czarującą grę kolorów. Na-
stępnie udaliśmy się do Aquaparku Tatralandia, który jest największym wod-
nym parkiem w środkowo-wschodniej Europie, a dzięki dostatkowi termalnej 
wody mineralnej jest dostępny podczas całego roku. Tu czekało nas szaleństwo 
wodne. Młodzież wraz z p. Krzysztofem Łodygowskim uczestniczyła w zaba-
wach 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. Bożenie Sobierajskiej oraz p. Krzysztofowi Łodygowskiemu za profesjonalną 
opiekę i stworzoną atmosferę podczas wycieczki, dzięki której nasza młodzież 
mogła przeżyć niezapomniane chwile. Dziękuję również naszym gimnazjalistom 
za wytrwałość podczas górskich wędrówek, wyśmienite humory i przespane 
noce. Cieszymy się wszyscy z tego niezwykłego czasu.

Bogna Nowowiejska, kl. IIIe

Ostatnia wycieczka klasy IIIe 
Wyjazd nad morze

9–11 czerwca 2015

Dzień 1: godz. 9.06

Uczniowie klasy IIIe wraz z opiekunami: p. Lidią Wiśniewską i p. Mi-
leną Lewandowską wyruszyli na wycieczkę do Sopotu. Pomimo iż 

Włocławek pożegnał nas ponurą pogodą, dojeżdżając pociągiem na miejsce, 
byliśmy miło zaskoczeni. Piękny, słoneczny Sopot! Nie czekając chwili dłu-
żej, zakwaterowaliśmy się na miejscu noclegu w domkach campingowych 
i ruszyliśmy zobaczyć morze. Plażą doszliśmy do sopockiego molo, gdzie 
bardzo miło spędziliśmy czas. Wieczorny spacer po Sopocie był idealnym 
zakończeniem dnia. 

Dzień 2
Rano udaliśmy się do Gdańska. Zwiedziliśmy piękne ulice i zabytkowe 

kamienice. Wąskie uliczki przepełnione były turystami. Zatrzymaliśmy się 
przed fontanną Neptuna, zwiedziliśmy również bazylikę pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku – największą w Europie gotycką świątynię 
z cegły, która zrobiła na nas ogromne wrażenie. Tramwajem wodnym udaliśmy 
się na Westerplatte. Poznaliśmy historię, jaka wiąże się z tym miejscem. Po dniu 
spędzonym w Gdańsku wróciliśmy do Sopotu, gdzie atrakcje się nie kończyły. 
Wraz z opiekunami udaliśmy się do aquaparku. Był to czas na relaks i zabawę 
po wyczerpującym dniu.

Dzień 3
Ostatni dzień naszego pobytu nad morzem postanowiliśmy spędzić na plaży. 

Pogoda była obłędna! Korzystaliśmy z każdego promienia słońca, co można 
stwierdzić po naszych opalonych ciałach. Ze smutkiem opuszczaliśmy Sopot. 
Spędziliśmy tam fantastyczne trzy dni, które jeszcze bardziej zintegrowały 
naszą klasę. Nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszej wycieczki na zakończenie 
naszego pobytu w gimnazjum.
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Adam Piętowski, kl. Ia

Lazurowe niebo, antyczne ruiny i miejsca święte 
Szkolna wycieczka do Włoch

11–18 czerwca 2015

11 czerwca 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół Katolickich z opieku-
nami: p. Anną Waśkiewicz, p. Agnieszką Szabłowską, p. Rafałem 

Kurzępą oraz p. Andrzejem Przybylskim wybrali się na tygodniową wycieczkę 
do słonecznej Italii, kolebki rzymskiej cywilizacji.

Wyprawa ta była niczym podróż w wehikule czasu. Widzieliśmy piękne 
miasta i krajobrazy, które na zawsze zapadną nam w pamięć. Z upalnej i uro-
czej Florencji pojechaliśmy do wielkiego Rzymu, wykąpaliśmy się w Morzu 
Śródziemnym (przynajmniej niektórzy), byliśmy w Watykanie na modlitwie 
Anioł Pański u papieża Franciszka i modliliśmy się przy grobie św. Jana Pawła II. 
Wzięliśmy udział we Mszy św. sprawowanej w języku włoskim. Po zwiedzeniu 
Neapolu obejrzeliśmy niesamowite miejsce: starożytne miasto – Pompeje. 
Oddaliśmy również hołd poległym żołnierzom polskim na Monte Cassino. Po 
wzruszającym odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” wyruszyliśmy do Asyżu. 
Pomodliliśmy się przy grobach św. Franciszka i św. Klary. To było niesamowite 
uczucie, dotknąć grobów osób tak bliskich Chrystusowi. Następnie zwiedziliśmy 

Wenecję. Byliśmy na sławnym placu św. Marka, zwiedziliśmy katedrę pw. tegoż 
świętego, płynęliśmy wodnymi taksówkami i spacerowaliśmy wąskimi ulicz-
kami tego czarującego miasta. Potem ruszyliśmy w drogę powrotną do domu. 
Podczas niej odbyła się „Bitwa na głosy”, w czasie której „przód” autobusu 
walczył z „tyłem”. Rywalizacja była zacięta!

Organizatorzy naszej wycieczki, wiedząc, że będziemy spędzać dużo cza-
su w drodze, uczynili wszystko, by nawet jazda autokarem była wyjątkowa. 
Poza pięciogwiazdkowym autobusem, barem z napojami i łazienką, były inne 
dogodności: każdy mógł ustawić swój fotel w pozycji półleżącej. Oglądaliśmy 
pasjonujące filmy, mieliśmy możliwość korzystania z Wi-Fi. Był też czas na 
modlitwę i refleksję – codziennie rano słuchaliśmy Słowa Bożego. W celu 
ułatwienia komunikacji nad każdym siedzeniem były zamontowane głośniki. 
Ale nie tylko sprzęty były przednie. Nasi wychowawcy z dużą cierpliwością 
i wyrozumiałością roztaczali opiekę nad nami każdego dnia i każdej nocy...

Pilot – pan Janusz Gajewski – potrafił zawsze dobrze do nas dotrzeć, po krót-
kim czasie rozumieliśmy się właściwie bez słów. Miał sposoby nawet na najwięk-
szych śpiochów. Utwór „Hej miśki, czas wstać” do dziś wspominamy z łezką 
w oku... Kierowcy umiejętnie prowadzili pojazd nawet na Monte Casino, a przy-
puszczamy, że ostre zakręty wywołałyby u niejednego kierującego zawroty głowy.

W imieniu wszystkich uczestników wycieczki chciałbym podziękować organi-
zatorom za przygotowanie tak udanego wyjazdu. Na długo pozostanie on w na-
szych sercach, umysłach i duszach. Z niecierpliwością czekamy już na następny...
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Jolanta Skoracka, Rafał Kurzępa

Przygoda długoszaków z kulturą śródziemnomorską 
na spotkaniach Ligi Starożytniczej

30 maja 2015

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie Zespołu Szkół Katolickich 
po raz kolejny uczestniczyli w niecodziennym przedsięwzięciu 

nazwanym „Liga Starożytnicza”, powstałym jako wspólny projekt toruńskiej 
fundacji „Traditio Europae” powołanej do życia w celu działalności badawczej, 
popularnonaukowej oraz wychowawczej w zakresie antyku grecko-rzymskiego 
przy współpracy z Katedrą Filologii Klasycznej Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu oraz Toruńskim Kołem Polskiego Towarzystwa Filologicznego, 
Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Honorowym 
patronatem inicjatywę tę objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Celem Ligi jest propagowanie i promowanie kultury antycznej, fascynowanie 
kulturą i cywilizacją starożytnych Greków i Rzymian, rozbudzanie i pogłębianie 
zainteresowań historią świata śródziemnomorskiego oraz uświadamianie mło-
dzieży ze szkół ponadpodstawowych wartości wypracowanych przez wspólną 
nam wszystkim tradycję europejską.

Każda edycja Ligi Starożytniczej jest cyklem comiesięcznych wykładów organi-
zowanych w jedną sobotę miesiąca od października do maja w różnych miejscach 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na rok ligowy składa się osiem 
spotkań podzielonych na dwie części. Podczas pierwszej uczniowie uczestniczą 
w wykładzie lub warsztatach prowadzonych przez uniwersyteckich pracowników 
naukowych, specjalizujących się w dziedzinach związanych antykiem grecko-
-rzymskim. Podczas drugiej części uczestnicy Ligi piszą krótki test, obejmujący 
swoim zakresem właśnie wysłuchany wykład lub przeprowadzone warsztaty, 
a także odpowiadają na kilka pytań dotyczących poprzedniego spotkania oraz 
lektury dodatkowej, jeśli w danym miesiącu została podana. Punkty uzyskane 
za poszczególne testy są sumowane na kontach uczniów, tworząc klasyfikację 
generalną. Podczas ostatniego spotkania następuje uroczyste zakończenie roku 
ligowego, a zwycięzcy rankingu otrzymują nagrody i wyróżnienia.

Harmonogram spotkań w ramach Ligi Starożytniczej w minionym roku 
przedstawiał się następująco:
25.10.2014 – Życie codzienne w Rzymie w złotym wieku cesarstwa – dr hab. 

Przemysław Nehring (UMK)

22.11.2014 – Zapomniana mitologia. „Klechdy attyckie” Tadeusza Zielińskiego 
– dr Michał Mizera (UW)

10.01.2015 – Greckie podróże romantyków, czyli Grecja ponownie odkrywana – 
dr hab. Maria Kalinowska (UW)

07.02.2015 – Venus z Milo kontra Beyonce – dr Joanna Bielska-Krawczyk (UMK)
21.03.2015 – Lekcja łaciny po łacinie – dr Katarzyna Ochman (UWr)
18.04.2015 – Czemu Biblia zakazuje wróżbiarstwa? – dr hab. Łukasz Niesio-

łowski-Spano (UW)
09.05.2015 – Pop-kultura w starożytnym Rzymie – dr Krzysztof Rzepkowski (UW)

Comiesięczne systematyczne wyjazdy pod opieką pani Jolanty Skorackiej 
oraz pana Rafała Kurzępy licznej grupy gimnazjalistów naszej szkoły na sobotnie 
wykłady oraz rzetelne w nich uczestnictwo zostało zauważone i docenione przez 
organizatorów Ligi. Spośród licznych dyplomów potwierdzających aktywne 
uczestnictwo na szczególna uwagę zasługuje wyróżnienie przyznane Annie 
Krzaczkowskiej, uczennicy klasy IIId gimnazjum, która zdobyła największą 
ilość punktów spośród wszystkich uczniów z włocławskich szkół (w tym liceów) 
biorących udział w Lidze. Uroczyste zakończenie VIII edycji Ligi Starożytni-
czej odbyło się w sobotę, 30 maja 2015 r., w Collegium Maius Uniwersytetu 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

ks. Andrzej Tomalak

Uroczystość Bożego Ciała
3 czerwca 2015

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana również Bożym 
Ciałem, to wielkie święto naszej wiary, sięgające swymi korzeniami 

XII wieku. Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczyste procesje, podczas 
których Najświętszy Sakrament wynoszony jest na ulice miast i wsi do czterech 
ołtarzy polowych, symbolizujących cztery strony świata oraz czterech Ewangeli-
stów. Procesje te są wielką manifestacją naszej wiary, że Jezus Chrystus, prawdziwy 
Bóg i Człowiek, pozostał z nami w białej hostii. Tradycją stało się już, że nasza 
szkoła włącza się w centralne uroczystości Bożego Ciała we Włocławku. Tak też 
było i w tym roku. Uczniowie i nauczyciele ZSK im. ks. J. Długosza z ks. dyrekto-
rem Jackiem Kędzierskim na czele, uczestniczyli we Mszy Świętej sprawowanej 
pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa w bazylice katedralnej oraz 
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w procesji eucharystycznej ulicami naszego miasta. Wszystkim długoszakom, 
którzy odważnie dali świadectwo wiary dziękujemy i życzymy, aby Jezus obecny 
w Najświętszym Sakramencie był dla nich źródłem siły do nieustannego dawania 
dobrego przykładu dla młodzieży i całego współczesnego świata.

Lidia Wiśniewska

Długoszacy na Polach Lednickich 
wezwani przez Ducha Świętego

6 czerwca 2015

„W imię Ducha Świętego” – to słowa stanowiące hasło XIX Spotkania 
Młodych Lednica 2000, które odbyło się w sobotę, 6 czerwca 

2015 r. Poprzednie spotkania przebiegały pod hasłami: „W Imię Ojca” oraz 
„W Imię Syna”. Pomysłodawca i główny organizator, dominikanin – o. Jan Góra, 
jak mówił o sobie: „sprawca tego zamieszania”, tak wyjaśnił hasło tegorocznej 
Lednicy: „Skupimy się na umocnieniu, bo właśnie Duch Święty jest tym, który 
nas umacnia, jednoczy i uświęca”. Podkreślił też, że tegoroczne spotkanie sta-
nowi bezpośrednie przygotowanie do obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski 
oraz do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w 2016 roku w Krakowie.

W tym roku na Polach Lednickich koło Gniezna, wśród kilkudziesięciu 
tysięcy młodzieży z całej Polski, liczną, bo ponad stuosobową grupę, stanowili 
uczniowie Długosza – zarówno licealiści, jak i gimnazjaliści. Trzeba podkreślić, 
że długoszacy po raz pierwszy wybrali się tak liczną grupą i po raz pierwszy, 

z inicjatywy ks. Łukasza Sztylki, tworzyli grupę teneczną, która w białych 
strojach, na Drodze III Tysiąclecia, w pobliżu Bramy – Ryby, prezentowała 
układy taneczne do śpiewów lednickich. Występy naszych tancerzy poprze-
dziły oczywiście intensywne przygotowania w szkole. Długie godziny ćwiczeń 
zaowocowały tym, że nasi uczniowie mogli pięknie zaprezentować się podczas 
pieśni wykonywanych tradycyjnie przez zespół Siewcy Lednicy.

Spotkaniom na Lednicy zawsze towarzyszy bogata symbolika. W tym roku 
symbolami spotkania były: kadzidło z węgielkiem, świeca i krzyżyki Ducha 
Świętego rozdawane przez siostry zakonne. Wszyscy uczestnicy mieli przy 
sobie chusty w kolorach języków ognia, w postaci których Duch Święty zstąpił 
na uczniów Chrystusa.

Nabożeństwo pokutne, koronka do Bożego Miłosierdzia, konferencje 
(np. bardzo ciekawa prelekcja o. Jacka Salija o Duchu Świętym), tematyczne 
rozważania oraz Msza Święta – to tradycyjne punkty programu spotkań led-
nickich. Co roku zostają one wzbogacone o elementy związane z aktualnym 
tematem. I na przykład tegoroczne spotkanie silnie podkreślało symbolikę ziemi, 
wody, ognia i wiatru. Podczas części „Ziemia” nastąpiło rozsypanie przywiezionej 
przez młodzież ziemi z rodzinnych stron i rozsypanie jej na Polach Lednickich 
na znak zrozumienia, że jest to symboliczny dom każdego z uczestników spo-
tkania. Ponadto w widowiskowy sposób, bo przez spadochroniarza, została 
„dostarczona” ziemia z Ziemi Świętej. Część „Woda” była okazją do refleksji 
nad spotkaniem Jezusa z Samarytanką i ofiarowaniem wody symbolizującej 
oczyszczającego Ducha Świętego. Przywieziony z Ostrowa Lednickiego ogień 
symbolizował z kolei płomień wiary uczestników Lednicy. „Wiatr” ukazał ta-
niec z elementami baletu wyrażający powiew Ducha Świętego. Duże wrażenie 
robiły procesje z pochodniami, relikwiami św. Wojciecha, św. Stanisława, które 
kroczyły Drogą III Tysiąclecia, a także bieg Maratonu Lednickiego, który wystar-
tował o godz. 12.30 sprzed Poznańskich Krzyży upamiętniających wydarzenia 
Czerwca 1956, a dotarł do mety przed Bramą III Tysiąclecia na Lednicy.
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Ogromne wrażenie i wzruszenie wywołała procesja na wejście przed Eucha-
rystią, złożona z kilku tysięcy księży. Mszę św. odprawił metropolita poznański 
i przewodniczący Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, a homilię wygłosił 
Prymas Polski – abp Wojciech Polak.

Szczególny moment stanowiło nabożeństwo nałożenia rąk przez duchow-
nych na młodzież. Gest ten symbolizował dar przekazania Ducha Świętego. 
Specjalnie na tę okazję o. Jan Góra przygotował odlew ręki św. Jana Pawła II, 
do którego swoje ręce mogli przyłożyć młodzi uczestnicy Lednicy.

Przed północą młodzież wzięła udział w adoracji Najświętszego Sakramentu, 
a następnie dokonała aktu wyboru Chrystusa i zawierzenia Mu swojego życia.

Każdą część lednickiego spotkania ubogacały pełne radości i entuzjazmu 
śpiewy i tańce, których nie był w stanie powstrzymać ponad 30-stopniowy 
upał. Jak brzmi i wygląda lednickie szaleństwo w wykonaniu kilkunastu tysięcy 
młodych ludzi, nie da się opisać. Trzeba tam być, widzieć i uczestniczyć w tym 
młodzieńczym wyznaniu wiary, jakim można „zarazić się”, będąc na Lednicy.

Organizatorami tegorocznego wyjazdu z Długosza na Lednicę byli: p. Paulina 
Gajewska i ks. Łukasz Sztylka. Opiekę nad młodzieżą sprawowali też nauczy-
ciele: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz, p. Anna Dominik, p. Grzegorz Matusiak, 
p. Jolanta Nowak, p. Paulina Tokarska i p. Lidia Wiśniewska.

Bożena Sobierajska

VII Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny
„Wschody i zachody słońca”

16 czerwca 2015

Od wschodu słońca aż po zachód jego
niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Psalm 113

W dniu 16 czerwca 2015 roku nastąpiło uroczyste podsumowanie 
VII Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego „Wschody i zachody 

słońca”. Nazwa tegorocznej edycji konkursu została zainspirowana słowami 
Psalmu 113: „Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie bę-
dzie pochwalone!”. Patronat nad konkursem objął Jego Ekscelencja Ksiądz 
Biskup Wiesław Alojzy Mering. Konkurs skierowany był do uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych, którzy nadesłali 
252 fotografie.

Prowadzący uroczystość serdecz-
nie powitali przybyłych uczniów wraz 
z opiekunami, Kapitułę Konkursową 
oraz Księdza Dyrektora. Podsumowa-
nie konkursu poprzedziła część arty-
styczna, na którą składały się utwory 
muzyczne w wykonaniu uczennicy 
Julii Bajerskiej – „Bałkanica” i „Aliba-
ba” oraz śpiew Klaudii Bielickiej z to-
warzyszącym chórkiem – „Tyle słońca 
w całym mieście”, „Slow in down”. 
Podziękowano Kapitule Konkursowej 
za trud związany z wyborem laure-
atów wśród autorów zgłoszonych prac 
fotograficznych, reprezentujących wy-
soki poziom. Scenariusz uroczystości 
przygotowała p. Bożena Sobierajska 
– pomysłodawca i autor VII Międzysz-
kolnego Konkursu Fotograficznego pt. 
„Wschody i zachody słońca”. Dodatko-
wo p. Bożena Sobierajska w prezentacji 
multimedialnej przedstawiła wszystkie 
zgłoszone do Konkursu fotografie.

Protokół w imieniu Kapituły Kon-
kursowej odczytał ks. Łukasz Sztylka, 
który nawiązał do roli słońca w życiu 
człowieka, odwołując się do Księgi 
Mądrości. Przewodniczący Kapituły 
zaintonował piosenkę „Iść, ciągle iść 
w stronę słońca”, po czym nastąpiło 
uroczyste wręczenie nagród laureatom 
przez Księdza Dyrektora dr. Jacka 
Kędzierskiego 

Kapituła Konkursowa VII Mię-
dzyszkolnego Konkursu Fotograficznego „Wschody i zachody słońca”, w skład 
której weszli:ks. Łukasz Sztylka – przewodniczący, p. Wojciech Alabrudziński 
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– fotografik, fotoreporter „Gazety Kujawskiej” oraz pan Jarosław Czerwiński 
– fotografik (Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej), wyłoniła najlepsze 
prace, a tym samym ustaliła wyniki. Oto one:

KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA:
— I miejsce – Juliusz Wasielewski – Szkoła Podstawowa nr 22, opiekun: 

p. Anna Graczyk
— II miejsce – Adrian Bromirski – Szkoła Podstawowa nr 22, opiekun: p. Anna 

Graczyk
— III miejsce – Martyna Szatkowska – Szkoła Podstawowa nr 12

Wyróżnienie:
— Oliwia Kręcicka – Szkoła Podstawowa nr 12

KATEGORIA GIMNAZJUM:
— I miejsce – Katarzyna Biegalska – Gimnazjum nr 4 im. ONZ, opiekun: 

p. Joanna Borowiak
— II miejsce – Anna Poturalska – Gimnazjum nr 4 im. ONZ, opiekun: p. Joanna 

Borowiak
— III miejsce – Julia Laskowska – Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów, 

opiekun: p. Katarzyna Chlebosz

Wyróżnienia:
— Martyna Miziołek – Gimnazjum nr 1 we Włocławku, opiekun: p. Katarzyna 

Ziółkowska
— Weronika Czerniak – Gimnazjum nr 4 im. ONZ, opiekun: p. Joanna Boro-

wiak
— Mateusz Witka-Jeżewski – ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku, 

opiekun: p. Bożena Sobierajska

KATEGORIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
— I miejsce – Martyna Arent – Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku, 

opiekun: p. Danuta Galczak
— II miejsce – Iga Tomaszewska – III LO, opiekun: p. Renata Orlikowska
— III miejsce – Oliwia Latkowska – LZK, opiekun: p. Edyta Hankowska-Czer-

wińska

Wyróżnienie:
— Natalia Jeleń – Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki 

we Włocławku, opiekun: p. Marcin Latecki, p. Anna Czarkowska

Wyróżnienia Księdza Dyrektora ZSK im. ks. Jana Długosza:
— Monika Graczykowska – Gimnazjum nr 7 im. K.K. Baczyńskiego, opiekun: 

p. Krzysztof Więczkowski
— Małgorzata Marciniak – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Ku-

jawskiej we Włocławku – Gimnazjum Dwujęzyczne, opiekun: p. Edyta 
Hankowska-Czerwińska
Ksiądz Dyrektor pogratulował laureatom i ich opiekunom oraz wszystkim 

uczestnikom VII Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego „Wschody i zachody 
słońca”. W swoim wystąpieniu podziękował autorce konkursu, który – jak podkre-
ślił – pięknie wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń szkoły i miasta. Kończąc, 
zachęcił do organizacji i zaprosił do uczestnictwa w VIII edycji konkursu. Na 
zakończenie uczestnicy wraz z opiekunami zwiedzali wystawę pokonkursową.

Fundatorem nagród był Ksiądz Dyrektor dr Jacek Kędzierski. Nagrody 
stanowiły karty prezentowe w wysokości 100 zł oraz 50 zł, które uczestnicy 
mogą zrealizować w EMPIK-u.

Bardzo serdecznie pragnę podziękować wszystkim, którzy zaszczycili swoją 
obecnością spotkanie, laureatom życzę dalszych sukcesów na niwie fotografo-
wania. Do zobaczenia za rok.

Podziękowania kieruję też w stronę uczniów Długosza, biorących udział 
w części artystycznej. Byli to: Aleksandra Lewandowska kl. Ia gim. i Filip Jó-
zwiak kl. Ic gim.– prowadzenie, Julia Bajerska kl. Ie gim.– saksofon, Klaudia 
Bielicka kl. Ie gim. – śpiew. Chórek stanowiły uczennice kl. Ie gim.: Klara Bienias, 
Natalia Deskiewicz, Julia Gutowska, Wiktoria Kacprzak, Sandra Krzemińska, 
Julia Mikołajczak, Weronika Molik i Wiktoria Raniszewska.

Uczniowie kl. Ia gm.: Julia Brzezińska, Michał Wujec oraz Krystian Żabicki
Maciej Bojarski, Mariusz Rapsiewicz kl. II B LO – obsługa techniczna.

Milena Lewandowska

Bal Gimnazjalny 2015
20 czerwca 2015

Był polonez, piękne kreacje, łzy radości i wzruszenia oraz niesamowita 
zabawa – w ten sposób – na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego 

2014/2015 – bawili się w sobotę 20 czerwca w Pensjonacie Michelin uczniowie 
klas trzecich Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Długosza we Włocławku.
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Przybyli goście. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne na swoim miejscu. Wszyscy 
czekali z niecierpliwością na rozpoczęcie.

Gimnazjaliści, chociaż nieco stremowani obecnością rodziców, kamer 
i wzrokiem nauczycieli, zatańczyli bezbłędnie i z wielką gracją.

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. W trakcie tej części balu 
głos zabrał Dyrektor Szkoły – ks. dr Jacek Kędzierski, który wyraził swą dumę 
z młodzieży Długosza oraz Przewodniczący Rady Rodziców – p. Jacek Macie-
jewski, 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.

Józef Nowak, Krzysztof Łodygowski

Liga lekkoatletyczna SZS
24 czerwca 2015

Miejski Szkolny Związek Sportowy podsumował zmagania włocław-
skich lekkoatletów. Wśród szkół gimnazjalnych w lidze lekkoatle-

tycznej w kategorii dziewcząt I miejsce wywalczyły uczennice Zespołu Szkół 
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Katolickich, natomiast chłopcy Długosza zajęli III miejsce. Jako opiekunowie 
szkolnej sekcji LA, podsumowując rok 2014/2015, możemy stwierdzić, że był 
on bardzo owocny, jeśli chodzi o osiągnięcia lekkoatletyczne, co napawa dużym 
optymizmem na kolejny rok szkolny.

Angelika Szumińska

Zajrzeliśmy do papieskiego apartamentu
24 czerwca 2015

Wspaniale ułożył nam się ostatni tydzień przed wakacjami. Każdego dnia 
w szkole proponowane były interesujące formy zagospodarowania 

czasu. Naprzemiennie – coś dla ciała i dla ducha. W poniedziałek był Dzień 
Sportu, w środę – Dzień Tańca. We wtorek, 23 czerwca, uczniowie gimnazjum 
i liceum Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku byli 
w kinie na filmie pt. „Apartament”. Wprawdzie to już kolejna produkcja po-
święcona św. Janowi Pawłowi II, ale jakże niezwykła. 

Był to bardzo ujmujący film, pokazujący z bliska to, co wszyscy z oficjalnych 
relacji już wiemy: św. Jan Paweł II kochał ludzi, umiał stworzyć atmosferę blisko-
ści – jak mówili jego współpracownicy: atmosferę rodzinności. Film zamknięto 
w konwencję wywiadu, w którym redaktor Piotr Kraśko szuka wspomnień na 
temat papieskich wakacji w Dolinie Aosty. Rozmawia z mężczyzną, od którego 
wynajęto dom dla Ojca Świętego, z kobietą, która prowadziła pobliską restaura-
cję, z Arturo Marim – fotografem Jana Pawła II, z Egildo Bioccą – pracownikiem 
ochrony, ale przede wszystkim źródłem wszelkich informacji jest wieloletni 
bliski współpracownik papieża – ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Widz miał okazję zobaczyć św. Jana Pawła II nie w Watykanie czy pod-
czas jednej z wielu pielgrzymek, ale podczas odpoczynku na łonie natury. Co 
ciekawe – mimo uszczerbku na zdrowiu w wyniku zamachu na życie – Ojciec 
Święty odpoczywał wędrując po górach. Wspominano, że w ciągu dnia na 
górskim szlaku spędzał około sześciu godzin. Innym uczestnikom wypraw 
zdarzało się być znużonymi, a on zawsze na nowo odkrywał piękno przyrody, 
kontemplując w niej Pana Boga. 

Kardynał Dziwisz wspomina, że Jan Paweł II wykorzystywał każdą chwilę 
życia – żadna nie uciekała mu bezsensownie. Nawet gdy sam czytał coś w ciszy, 
prosił drugą osobę o czytanie innego tekstu na głos, a potem z nią na temat 

tego tekstu dyskutował. Dla wielu z nas, przecież dużo młodszych, postać 
Ojca Świętego może być wzorem – nie tylko w kwestiach tych wzniosłych, 
duchowych, ale także w kwestii gospodarowania czasem, dbania o własny 
rozwój fizyczny i intelektualny. Jak często nam się „nie chce”? Ilu z nas, 
będąc niewiele znaczącymi w świecie, ma o sobie tak wielkie mniemanie, 
że innych, choć zna z widzenia, widzi na co dzień w szkole, nawet nie po-
zdrowi? A On – Papież – poszedł do drwala, bo po prostu go spotkał w lesie, 
a ten Go zaprosił...

Dziękujemy Dyrekcji szkoły za umożliwienie obejrzenia tego filmu. Sprowo-
kował do refleksji i wzruszeń. Na pewno się podobał – bo jak inaczej rozumieć 
brawa, które rozległy się w kinowej sali po zakończonym seansie?

CZAS PODSUMOWAŃ 
Milena Lewandowska

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015
19 czerwca 2015

Daty, które z pewnością każdy trzecioklasista zaznaczył w swoim 
kalendarzu, to 21, 22 i 23 kwietnia. W roku szkolnym 2014/2015 

do egzaminu przystąpiło 122 uczniów Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana 
Długosza, a łącznie w całym Włocławku aż 1136 gimnazjalistów. W Długoszu 
w tym roku do egzaminu przystąpiło 122 trzecioklasistów, z których 11 było 
zwolnionych z jednego, bądź kilku zakresów egzaminu. Nasza prymuska – 
Ewa Krajenta, laureatka czterech konkursów kuratoryjnych, zwolniona była 
z całego egzaminu, uzyskując wynik 100% z każdego zakresu. Egzamin we-
ryfikował wiedzę, umiejętności i zdolności nabyte w trzyletnim toku nauki 
w szkole gimnazjalnej.

We wtorek, 21 kwietnia 2015 r., uczniowie zmierzyli się z pierwszą, huma-
nistyczną częścią egzaminu: o godz. 9.00 rozwiązywali test z historii i wos-u, 
zaś o godz. 11.00 z języka polskiego. Część obejmująca wos i historię stanowi 
zbiór zadań zamkniętych, natomiast język polski zawiera również zadania 
otwarte. W tym roku – wbrew powszechnych oczekiwaniom – uczniowie zamiast 
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rozprawki musieli napisać opowiada-
nie, a wcześniej zmierzyć się z twór-
czością Adama Mickiewicza, dokonać 
właściwej interpretacji wiersza w tłu-
maczeniu Stanisława Barańczaka czy 
też tekstu Leszka Kołakowskiego.

Dzień 22 kwietnia 2015 r. to była 
prawdziwa gratka dla umysłów ści-
słych i wyzwanie dla tych, którzy za 
przedmiotami matematyczno-przyrod-

niczymi nie przepadają. Znajomością zagadnień z geografii, biologii, fizyki 
i chemii w jednym teście uczniowie wykazali się godz. 9.00. Z zadaniami 
matematycznymi gimnazjaliści zmierzyli się o godz. 11.00. 

Czwartek, 24 kwietnia, to ostatni dzień egzaminacyjnych zmagań – test 
z języka obcego nowożytnego. Większość naszych uczniów zdawała go z ję-
zyka angielskiego, ale byli również i tacy, którzy wybrali język niemiecki czy 
francuski. Egzamin na poziomie podstawowym rozpoczął się punktualnie 
o godz. 9.00, o 11.00 natomiast uczniowie rozwiązywali test na poziomie 
rozszerzonym. W części językowej uczniowie najpierw wykonywali ćwicze-
nia ze słuchu, następnie przystąpili do rozwiązywania zadań zamkniętych 
i otwartych.

Oczekiwany z niecierpliwością od kwietnia dzień ogłoszenia wyników 
egzaminu gimnazjalnego wypadł 19 czerwca 2015 r. Choć wyniki te nie mają 
wpływu na ukończenie gimnazjum, to jednak od ich poziomu zależy, do jakiej 
szkoły ponadgimnazjalnej dostaną się absolwenci. 

Tradycyjnie tegoroczne wyniki uczniów Długosza są dużo wyższe od śred-
niej krajowej.

Nasi gimnazjaliści uzyskali z języka polskiego średni wynik 71% – w kraju 
62%; za rozwiązanie zadań z zakresu historii i wos uzyskali 75,1% – w kraju 
64%. Matematyka długoszakom przyniosła wynik 63,7% – w kraju 48%, zaś 
zadania z przedmiotów przyrodniczych rozwiązali na 62,9% – w kraju 50%. 
Bardzo dobrze wypadły w Długoszu języki obce nowożytne, a z nich najlepiej 
język francuski – na poziomie podstawowym na 89%, ale na rozszerzonym aż 
100% – w kraju 74% i 75%. Język angielski na poziomie podstawowym 84%, 
na rozszerzonym 71,6% – w kraju odpowiednio 67% i 48%. W Długoszu wy-
niki z języka niemieckiego na poziomie podstawowym 80,7% i rozszerzonym 
87,7% – w kraju odpowiednio 57% i 41%.

Gimnazjalistom wypada pogratulować wysokich wyników egzaminu gim-
nazjalnego i życzyć dostania się do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej.

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Długosza w 2015 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.)

jęz. franc.
(rozsz.)

IIIa 76,1% 79,2% 88,8% 88,8% 86,1% 76,0% 100,0% 100,0% — —

IIIb 66,6% 75,8% 52,9% 52,9% 82,5% 65,5% 81,5% — — —

IIIc 69,3% 74,2% 57,6% 57,6% 85,8% 71,3% 100,0% 81,5% — —

IIId 73,9% 73,1% 63,5% 63,5% 87,8% 82,5% — — 89,0% 100,0%

IIIe 69,5% 73,0% 55,9% 55,9% 78,4% 64,7% 65,8% — — —

Szkoła 71,0% 75,1% 63,7% 63,7% 84,0% 71,6% 80,7% 87,7% 89,0% 100,0%

Miasto 58% 62% 46% 46% 65% 47% 51% 47% bd bd

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego w 2015 r.

 Skala staninowa Długosz Miasto Województwo Kraj Długosz 2014 Skala staninowa

j. polski 8 71,0 58 60 62 76,3 8

historia, wos 8 75,1 62 62 64 69,2 8

matematyka 8 63,7 46 47 48 69,5 8

p. przyrodnicze 8 62,9 47 48 50 63,8 8

j. angielski        

podstawa 8 84,0 65 63 67 85,3 8

rozszerzenie 8 71,6 47 44 48 70,0 8

j. niemiecki        

podstawa bd 80,7 51 53 57 77,2 9

rozszerzenie bd 87,7 47 39 41 100,0 9

j. francuski        

podstawa bd 89,0 bd 89 74 90,0 bd

rozszerzenie bd 100,0 bd 94 75 — bd

średnia 78,6  59,9 58,6  

śr. bez j.fr. R 76,2  56,1 56,8 77,9

śr. bez j.fr. 74,6 52,9 52,0 54,6 76,4
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Piotra Chodoła

Ewa Krajenta otrzymała 
Nagrodę Prezydenta Miasta Włocławek

25 czerwca 2015

W czwartek 25 czerwca 2015 r. w Centrum Kultury „Browar B” zosta-
ły wręczone nagrody Prezydenta Włocławka dla najzdolniejszych 

uczniów. Nagrody Prezydenta Włocławka Marka Wojtkowskiego trafiły do 23 naj-
zdolniejszych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek. Wśród nich znalazła 
się nasza uczennica – Ewa Krajenta 
z kl. IIIa, która uzyskała tytuł laureata 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmioto-
wego z Geografii, Historii, Języka Pol-
skiego i Języka Niemieckiego (w roku 
szkolnym 2014/2015) oraz Biologii (w 
roku szkolnym 2013/2014). Ewie towa-
rzyszył w tej podniosłej chwili ks. dyr. 
Jacek Kędzierski, wychowawca p. Piotr 
Chodoła oraz opiekunowie merytorycz-
ni – nauczyciele przedmiotów, których 
uczennica została laureatem. Gratulujemy obecnej na uroczystości Mamie Ewy, 
p. Małgorzacie Krajenta oraz oczywiście naszej wielokrotnej Laureatce, która dzięki 
uzyskanym tytułom była zwolniona ze wszystkich części egzaminu gimnazjalnego. 

Milena Lewandowska

„Ale to już było i nie wróci więcej”
Pożegnanie trzecioklasistów gimnazjum

26 czerwca 2016

W piątek 26 czerwca 2015 oficjalnie pożegnaliśmy trzecioklasistów 
Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Długosza we Włocławku. 

Uroczystość rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu państwowego i hymnu szkoły. 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14 Wydarzenia szkolne



280 281

Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły 
– ks. dr Jacek Kędzierski. Przedstawił 
tegorocznych medalistów – osoby, które 
osiągnęły najwyższe wyniki w całym 
cyklu edukacyjnym, najlepiej napisały 
egzamin gimnazjalny, miały najwyż-
szą frekwencję oraz wyróżniały się swą 
postawą i wpisywały w misję katolic-
ką szkoły. Podziękował gimnazjalistom 
i ich rodzicom za trzy lata wspólnej 
pracy w gmachu Długosza. 

W następnej kolejności gimnazjaliści otrzymali dyplomy i świadectwa 
ukończenia gimnazjum, zaś rodzice listy gratulacyjne. Świadectwa wręczał 
Ksiądz Dyrektor, pani wicedyrektor Sławomira Lewandowska oraz wychowawcy 
klas trzecich – p. Piotr Chodoła, p. Agnieszka Szabłowska, p. Rafał Kurzępa, 
p. Agata Jankowska oraz p. Lidia Wiśniewska.

Po części oficjalnej uczniowie zaprosili nas na program artystyczny, który 
w sposób inteligentny a zarazem zabawny polemizował z dziełem Homera, 
Sokratesa, Szekspira czy też mitami greckimi. Młodzież wykazała się pomy-
słowością, dystansem oraz niewątpliwym talentem aktorskim.

Po uroczystościach w szkole uczniowie ze swoimi wychowawcami udali się 
do katedry na dziękczynną Mszę Świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa.

Angelika Szumińska

Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem 
Pasterza Diecezji na zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2015

Uroczystą Mszą Świętą we włocławskiej katedrze zakończyliśmy rok 
szkolny 2014/2015, dziękując Panu Bogu za wszystko, co było na-

szym udziałem w tym czasie. Eucharystii przewodniczył Pasterz Diecezji – 
ks. bp Wiesław Alojzy Mering, który w swojej homilii zwrócił szczególną uwagę 
na godność człowieka, podkreślając, że we współczesnym świecie konieczna 
jest walka w jej obronie. Promuje się obecnie szereg rozwiązań o charakterze 

eugenicznym, ale one absolutnie nie 
są dla dobra człowieka; wręcz przeciw-
nie – redukują osobę, spychają poniżej 
godności, w którą człowieka wyposażył 
Pan Bóg. Jest ona darem, który wypły-
wa bezpośrednio z naszego podobień-
stwa do Boga. Ksiądz Biskup zachęcił 
do świadomego budowania kultury 
współpracy, akceptacji i wzajemnego 
zrozumienia. Jako wzór przedstawił 
błogosławionego José Sanchezá del 
Rio – piętnastoletniego chłopca, którego meksykańscy rewolucjoniści chcieli 
zmusić do wyrzeczenia się wiary w Chrystusa. Chłopak jednak bardziej cenił 
wiarę i wypływające z niej poczucie godności niż życie. Został zamordowany. 
Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił go błogosławionym i patronem młodzieży. 
Jego relikwie towarzyszyły nam podczas Eucharystii.

Mówiąc o godności człowieka, Jego Ekscelencja odwołał się do dzisiejszych 
czytań mszalnych. Najpierw słyszeliśmy o Abrahamie, któremu Pan Bóg obie-
cywał przymierze, a potem uświadomiliśmy sobie, że dopełnieniem Bożego 
przymierza z człowiekiem jest Jezus Chrystus, który dotyka trędowatego, czło-
wieka w tamtej kulturze nieczystego rytualnie. Pokazuje tym gestem, że bierze 
na siebie jego chorobę i przywraca go społeczności. A zatem tylko przymierze 
z Panem Bogiem oczyszcza człowieka.

Po zakończonej Eucharystii Ksiądz Biskup wręczył medale za zasługi dla 
Zespołu Szkół Katolickich wybitnym pracownikom i absolwentom gimnazjum.

Za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą medal otrzymała p. mgr 
Anna Waśkiewicz, natomiast za wzorowe wypełnianie obowiązków pracowni-
czych – p. mgr Magdalena Gutral.
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Pani Anna Waśkiewicz – medal za wyróżniającą pracę 
dydaktyczno-wychowawczą

Pani Magdalena Gutral – medal za wzorowe wypełnianie 
obowiązków pracowniczych
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Wśród absolwentów medalami zo-
stali nagrodzeni:
— za wzorowe wypełnianie misji kato-

lickiej szkoły – Piotr Mroczkowski;
— za najlepiej napisany egzamin po 

III klasie gimnazjum – Jakub Bart-
czak;

— za bardzo dobre wyniki w nauce 
i najwyższy wynik egzaminu gim-
nazjalnego – Ewa Krajenta;

— za najlepsze wyniki w nauce w całym cyklu edukacyjnym – Adam Krzacz-
kowski;

— za stuprocentową frekwencję w całym cyklu nauczania – Paweł Włodarski. 
Na zakończenie zostały złożone życzenia imieninowe Księdzu Biskupowi, 

a p. wicedyrektor Sławomira Lewandowska złożyła w imieniu całej społecz-
ności ZSK podziękowania za szczególną troskę, jaką Pasterz Diecezji obejmuje 
naszą szkołę, by spełniała swoją funkcję jako placówka edukacyjna, ale też, 
by wspierała rodziców w wychowywaniu ich dzieci – tak, aby były one ludź-

mi świadomymi swej godności. Pani Wicedyrektor przywołała w tym miejscu 
słowa św. Jana Pawła II: „W wychowaniu bowiem 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 znaczy, ażeby również umiał 
bardziej «być» nie tylko z «drugimi», ale także i dla «drugich»”.

bp Wiesław Alojzy Mering

„Z odwagą budujcie kulturę Ewangelii...” 
Homilia na zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Kiedy uczestniczymy w uroczystości takiej jak dzisiejsza, w zakończeniu 
roku szkolnego, dostrzegamy, jak czas szybko mija. Wiem, że tak mogą 

myśleć zwłaszcza dorośli; tylko bardzo młodym ludziom wydaje się, że czas się 
wlecze, w rezultacie dzisiaj właśnie nadszedł moment pewnego podsumowania. 

Każdy odcinek ludzkiego życia przynosi z sobą zarówno sukcesy, jak i po-
rażki; one są obecne w życiu osobistym, w życiu społecznym, zawodowym. 
Patrzę na waszą młodość, dynamizm, entuzjazm i dużą intelektualną ciekawość. 
Cieszę się tymi wartościami, bo bywało, że kilkunastoletni ludzie w historii 
świata zapisali się w niej na zawsze. 

Prosiłem, aby w trakcie dzisiejszej Mszy Świętej towarzyszyły nam relikwie 
waszego rówieśnika – piętnastolatka José Luisa Sánchez del Río. W 1928 r. (to 
nie jest tak bardzo dawno), został rozstrzelany w Meksyku. Taki był groźny 
dla partii, która wtedy sprawowała w tym kraju rządy, w państwie, w którym 
rządzący chcieli zmusić ludzi wierzących do tego, żeby wyrzekli się Ewangelii 
i Chrystusa. To są bardzo ważne sprawy, to nie jest śmieszne, to byli ludzie 
którzy mieli twarze takie same jak my, ludzie, którzy mieli braci, siostry i ro-
dziców, i ich właśnie zmuszali do wyrzeczenia się Chrystusa, do tego, aby 
odwrócili się od tradycji swoich poddanych, żeby odżegnali się od wartości, 
których symbolem jest Jezus Chrystus. 

Pamiętacie Jana Pawła II, kiedy do młodych ludzi zgromadzonych na We-
sterplatte wołał: „Każdy z Was, Młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś 
swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś 
słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od 
której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porzą-
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Piotr Mroczkowski – medal za wzorowy udział 
w wypełnianiu misji szkoły katolickiej szkoły 

Ewa Krajenta – medal za bardzo dobre wyniki w nauce 
i najwyższy wynik egzaminu gimnazjalnego

Paweł Włodarski – medal za stuprocentową frekwencję 
w całym cyklu nauczania

Jakub Bartczak – medal za najlepiej napisany egzamin 
po III klasie gimnazjum 

Adam Krzaczkowski – medal za najlepsze wyniki w nauce 
w całym cyklu edukacyjnym
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dek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. 
Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych”. 

Dla 15-letniego José taką wartością był Chrystus, była Ewangelia, może 
nie miał po prostu wcześniej okazji doświadczyć miłości, serdeczności, ciepła, 
uzyskał je dopiero od swojego księdza, od człowieka, który był dla niego sym-
bolem Jezusa Chrystusa i tak się przekonał do Ewangelii, że zrozumiał, iż warto 
dla niej żyć i warto dla niej umrzeć, przestał się lękać. A chcieli od niego niby 
tak niewiele. Wystarczyłoby, żeby powiedział, że nie wierzy w Chrystusa Króla. 

Kiedy przed kilku laty byłem w Meksyku, proszono mnie, żebym powie-
dział choć jedno zdanie do wiernych zgromadzonych w potężnej bazylice na 
Mszy Świętej. Hiszpański nie jest moim językiem, z trudem przypomniałem 
sobie dwa zdania, które mówiąc powoli, zajęły mi może z 10–12 sekund, ale 
kiedy Meksykanie usłyszeli: „Niech żyje Chrystus Król”, nie macie pojęcia, jaki 
entuzjazm zapanował w tej świątyni. Tyle entuzjazmu pokazali człowiekowi, 
którego zobaczyli po raz pierwszy w życiu. Ale dla nich przywołanie Chrystusa 
Króla wspomniało ich walkę o wolność, o godność człowieka. 

Papież Benedykt XVI beatyfikował młodego José Luisa Sánchez del Río, 
czyniąc go patronem wszystkich ludzi młodych, Waszym patronem. Cieszę się, 
że mamy tu w katedrze we Włocławku relikwie bł. José. Dzisiaj zostawię jako 
pamiątkę kończący rok szkolny obrazek błogosławionego José – maleńki obrazek, 
który będzie przypominał jego postać i tę Mszę Świętą, ideały, na które się zde-
cydował, bo wolał raczej umrzeć niż wyrzec się Jezusa Chrystusa. Takie wzory 
jak ten chłopiec, niech oczyszczają nasze serca ze złych skłonności, z duchowej 
obojętności, z lenistwa. Nawiązuję tym samym do Ewangelii, która została przed 
momentem przeczytana, do św. Mateusza. Jezus dotyka człowieka trędowatego. 
To było surowo zakazane przez prawo. Jezus spotyka człowieka chorego, uwa-
żanego za nieczystego. Nasz Pan go oczyszcza, daje człowiekowi to, czego nikt 
inny nie jest w stanie mu dać. Dotyka go, staje blisko, nie brzydzi się, akceptuje 
człowieka mimo choroby, która pokrywa jego ciało. Jak to wiąże się z dzisiej-
szym czytaniem? Mówiło ono o Abrahamie, o tym Abrahamie, którego prawie 
2000 lat później św. Paweł nazwał ojcem naszej wiary, o człowieku przymierza, 
o założycielu narodu, z którego miał przyjść Jezus Chrystus. 

Ewangelia podpowiada, że przymierze między Bogiem a człowiekiem 
zostaje wypełnione w Jezusie Chrystusie, a powtarzamy je w każdej Mszy 
Świętej w słowach: „To jest Ciało Moje, to jest Krew Moja nowego i wiecznego 
przymierza”. Tylko to przymierze z Bogiem potrafi oczyścić serce człowieka 
z pogardy, z nienawiści, ze złego usposobienia. Chrystus przeciwstawił się 
traktowaniu człowieka jako przedmiot użycia, jako przedmiot zabawy, bo tak 
dzisiaj przedstawia człowieka kultura. 

Musimy zdać sobie z tego sprawę także na gruncie politycznym i społecz-
nym. Patrzcie, jak w ostatnim miesiącu promuje się wczesnoporonne pigułki dla 
15-letnich dziewcząt, rówieśnic błogosławionego José, jak traktuje się zarodek 
człowieka. Jeżeli ludzki zarodek nie rokuje nadziei, należy go zabić, usunąć, tak 
robili naziści i komuniści. I dzisiaj w wolnym kraju ogłasza się to jako sukces 
obecnego rządu! Czy sukcesem jest ustawa o in vitro, która degraduje człowieka 
do elementu hodowlanego? Człowiek ma prawo do ojca i matki, człowiek jest silny 
w rodzinie, która spojona jest jednością i miłością. Człowiek staje się nieznaczą-
cym elementem, kimś łatwym do kontroli i do prowadzenia, kiedy pozbawiony 
jest oparcia wśród najbliższych sobie ludzi. Błędnie nazywa się in vitro leczeniem 
niepłodności, gdyż po in vitro niepłodność nie przemija. Zdaniem brytyjskich 
uczonych skuteczność tej metody to zaledwie 3%. Do tego dochodzą elementy 
antychrześcijańskie, redukujące człowieka poniżej jego godności. A przecież czło-
wiek to osoba, która od chwili chrztu jest zaproszona do przymierza zawartego 
z Bogiem i umacnianego poprzez każdy sakrament, który na poszczególnych 
etapach życia przyjmuje. Do życia, do nadziei, do radości, do rozwoju powołał 
nas Bóg. Temu właśnie służy katolicka edukacja, to cierpliwe słuchanie, przeka-
zywanie Ewangelii temu światu, który często nie rozumie, jak bardzo Ewangelii 
potrzebuje. Za taką szansę w Waszym życiu, jaką jest chrześcijańska edukacja, 
podziękujcie dzisiaj swoim rodzicom, nauczycielom i samemu Bogu. 

Świadomie budujcie współczesną kulturę. Nie taką, która poniża drugiego 
człowieka, ale kulturę współpracy, akceptacji i wzajemnego zrozumienia, świa-
domie starajcie się poznawać i bronić niezbywalnej wartości osoby ludzkiej, 
której Stwórcą i Panem jest Bóg. Tego właśnie uczymy się, patrząc i wspominając 
życie błogosławionego José Luisa Sánchez del Río, chłopca, który mając 15 lat 
pokazał dojrzałość godną dorosłego mężczyzny.

Angelika Szumińska

Zakończenie roku szkolnego gimnazjum i liceum
26 czerwca 2015

Po Mszy Świętej, sprawowanej przez ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa 
we włocławskiej katedrze, przeszliśmy do szkoły, gdzie miała miejsce 

dalsza część uroczystości zakończenia roku szkolnego. W sali gimnastycznej, po 
krótkiej części oficjalnej i przemówieniu Księdza Dyrektora dr. Jacka Kędzier-
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skiego, który gratulował młodzieży odniesionych w minionym roku szkolnym 
sukcesów i życzył udanego wakacyjnego wypoczynku, zostały wręczone nagrody 
i świadectwa najlepszym uczniom klas I i II gimnazjum i liceum Zespołu Szkół 
Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. W liceum promocję z wyróż-
nieniem do następnej klasy otrzymało 37 uczniów, natomiast w gimnazjum 
świadectw z biało-czerwonym paskiem (łącznie z klasami trzecimi) było aż 119!

Ksiądz Dyrektor nagrodził ponadto wyróżniających się w roku szkolnym 
2014/2015 nauczycieli – było ich dziesięcioro.

Po rozdaniu nagród miały miejsce spotkania uczniów z wychowawcami. 
Było wiele wzruszających podziękowań, nie brakło też deklaracji dotyczących 
wyników w nauce w przyszłym roku szkolnym. Z pewnością zostaną zrealizo-
wane. Wszystko jednak ma swój czas – po czasie wytężonego wysiłku nadcho-
dzi okres odpoczynku. Życzymy, by był to dobry czas, mądrze wykorzystany 
i przede wszystkim bezpieczny.

Ewa Bieniek, Magdalena, Bilska-Ciećwierz, Grzegorz Matusiak
 

Wręczenie świadectw maturalnych
30 czerwca 2015

Tegoroczny maraton maturalny rozpoczął się 4 maja 2015 r. O godzinie 
9:00 ponad 310 tysięcy absolwentów szkół średnich w Polsce przystąpiło 

do egzaminu z języka polskiego. We Włocławku maturalne zmagania podjęło 
łącznie 1616 osób, w tym 73 tegorocznych absolwentów Liceum Ogólnokształ-

cącego im. ks. Jana Długosza. Ich dalsza droga edukacyjna będzie zależała od 
wyników tego egzaminu. Pisemna sesja egzaminacyjna trwała do 22 maja, zaś 
wyniki egzaminu dojrzałości abiturienci otrzymali 30 czerwca. 

Pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym był pierw-
szym z grupy przedmiotów obowiązkowych, do którego musieli przystąpić wszy-
scy abiturienci. Maturzyści mieli 170 minut na rozwiązanie testu oraz napisanie 
wypracowania na jeden z dwóch podanych tematów. Pytania w pierwszej części 
egzaminu odnosiły się do tekstów profesora Jerzego Bralczyka „Co się nosi 
w mówieniu?” oraz Wojciecha Nowickiego „Książki na całe życie”. W drugiej 
części, w której abiturienci musieli napisać wypracowanie, jeden z tematów 
dotyczył wpływu wolnej woli na los człowieka. W swojej pracy maturzyści 
musieli odnieść się do powieści „Lalka” Bolesława Prusa. Absolwenci liceum, 
którzy wybrali drugi temat, musieli zinterpretować wiersz „Ta jedna sztuka” 
Elizabeth Bishop.

W czwartek, 7 maja, odbył się egzamin z języka polskiego na poziomie 
rozszerzonym, natomiast od poniedziałku – 11 maja do 23 maja – przeprowa-
dzane były także matury ustne z tego przedmiotu. 

We wtorek, 5 maja, absolwenci naszego liceum przystąpili do kolejnego 
już egzaminu – matematyki. Na poziomie podstawowym trwał 170 minut. 

Środa 6 maja była kolejnym dniem egzaminu dojrzałości. Młodzież rozwią-
zywała zadania z języka angielskiego. Na pracę z arkuszem miała 120 minut. 
Zdający musieli się wykazać umiejętnością rozumienia ze słuchu, rozumienia 
tekstu pisanego, znajomością środków językowych, a na koniec byli zobowią-
zani napisać wypracowanie.

30 czerwca 2015 r., wczesnym rankiem, poznaliśmy wyniki egzaminu ma-
turalnego naszych tegorocznych abiturientów. Uczniowie Długosza wyśmienicie 
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zdali maturę!!! Do majowego egza-
minu przystąpiło 73 uczniów naszej 
szkoły. 71 osób zdało z powodzeniem 
egzamin w części obowiązkowej, zaś 
dwoje będzie poprawiać w sierpniu 
matematykę.

Najlepsze wyniki uzyskali: 
1. Barbara Gołębiewska – 97,5% 

(język polski PP – 97%, język polski PR 
– 100%, matematyka PP – 98%, język 
angielski PP – 100%, język angielski 
PR – 96%, historia – 94%);

2. Alicja Cieślak – 90,28% (język 
polski PP – 91%, język polski PR – 
85%, matematyka PP – 88%, język 
angielski PP – 100%, język angielski 
PR – 94%, język francuski PR – 92%, 
historia – 82%);

3. Marcin Wujec – 87,7% (język 
polski PP – 83%, matematyka PP – 
88%, język angielski PP – 96%, język 
angielski PR – 82%, biologia – 90%, 
chemia – 87%).

Warto zauważyć, że matura spraw-
dza wiedzę i umiejętności ucznia nie 
tylko nabyte w toku nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej, ale również te 
z wcześniejszych etapów nauczania. 
Nasi najlepsi abiturienci to ci, którzy 
kończyli nie tylko liceum w Zespole 
Szkół Katolickich im. ks. Jana Długo-
sza we Włocławku, ale byli również 
absolwentami tutejszego gimnazjum.

Prawie wszystkie średnie wyniki 
naszych maturzystów z przedmiotów 
obowiązkowych zarówno na pozio-
mie podstawowym, jak i na poziomie 
rozszerzonym są wyższe od średnich 
wyników krajowych. Oto wyniki ma-

tury z przedmiotów obowiązkowych(w przypadku języków wzięto pod uwagę 
tylko część pisemną egzaminu):

Wyniki egzaminu maturalnego Długosza 2015 r. w porównaniu z wynikami krajowymi

Przedmiot Poziom Liczba zdających Średni wynik szkoły (%) Średni wynik kraju (%)

Język polski
podstawowy 73 71 66

rozszerzony 25 70 61

Matematyka
podstawowy 73 64 55

rozszerzony 12 48,5 41

Język ang.
podstawowy 67 80 77

rozszerzony 36 74 63

Maturzyści z Długosza prócz języka angielskiego wybierali również języki 
francuski (4 osoby na poziomie podstawowym – 77%, w kraju – 83%, i jedna 
osoba na poziomie rozszerzonym z wynikiem 92%, w kraju średni wynik to 
59%) oraz niemiecki (dwie osoby zdawały na poziomie podstawowym, osiągając 
średni wynik 76%, w kraju – 72%, a dwie kolejne na poziomie rozszerzonym 
uzyskując 68%, gdy średnia krajowa to 63%).

Najczęściej wybieranymi przedmiotami dodatkowymi w naszej szkole były 
biologia, chemia i historia, ale zdawano również geografię, fizykę, informa-
tykę i wiedzę o społeczeństwie. Najlepsze wyniki osiągnięto z historii (66%) 
znacznie przewyższając średni wynik ogólnokrajowy.

Wyniki egzaminu maturalnego Długosza 2015 r. w porównaniu z wynikami krajowymi

Przedmiot Liczba zdających Średni wynik szkoły (%) Średni wynik kraju (%)

Biologia 26 49 43

Chemia 22 37 52

Fizyka 5 36 44

Geografia 11 50 41

Historia 14 66 50

Informatyka 2 56 46

Wiedza o społeczeństwie 5 40 26

Wszystkim tegorocznym abiturientom gratulujemy i życzymy powodzenia 
w rekrutacji na wymarzone kierunki studiów!
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Zestawienie wyników Długosza z wynikami wybranych szkół włocławskich*

Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Włocławek, Łęgska 26

część ustna
Przedmiot zdawany jako obowiązkowy zdawany jako dodatkowy

poziom podstawowy poziom rozszerzony poziom podstawowy poziom rozszerzony

liczba 
zdających

wynik 
średni

% osób, 
które zdały

liczba 
zdających

wynik 
średni

% osób, 
które zdały

liczba 
zdających

wynik 
średni

liczba 
zdających

wynik 
średni

Język angielski 67 79,6% 100 3 97,7%

Język francuski 4 70,3% 100 1 97,7%

Język niemiecki 2 85,0% 100 1 100%

Język polski 73 84,5% 100

część pisemna
Przedmiot zdawany jako obowiązkowy zdawany jako dodatkowy

poziom podstawowy poziom rozszerzony poziom podstawowy poziom rozszerzony

liczba 
zdających

wynik 
średni

% osób, 
które zdały

liczba 
zdających

wynik 
średni

% osób, 
które zdały

liczba 
zdających

wynik 
średni

liczba 
zdających

wynik 
średni

Biologia 26 49,3%

Chemia 22 37,2%

Fizyka 5 36,0%

Geografia 11 50,1%

Historia 14 65,7%

Informatyka 2 56,0%

Język  angielski 67 80,1% 100 36 74,1%

Język francuski 4 77,0% 100 1 92,0%

Język niemiecki 2 76,0% 100 2 68,0%

Język polski 73 71,2% 100 25 70,0%

Matematyka 73 64,1% 97 12 48,5%

WOS 5 39,8%

Liczba zdających: 73   % osób, które zdały egzamin: 97,3

I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej, Włocławek, Mickiewicza 6

część ustna
Przedmiot zdawany jako obowiązkowy zdawany jako dodatkowy

poziom podstawowy poziom rozszerzony poziom podstawowy poziom rozszerzony

liczba 
zdających

wynik 
średni

% osób, 
które zdały

liczba 
zdających

wynik 
średni

% osób, 
które zdały

liczba 
zdających

wynik 
średni

liczba 
zdających

wynik 
średni

Język angielski 168 85,4% 100 1 100%

Język francuski 1 73,0% 100

Język hiszpański 1 73,0% 100

Język niemiecki 7 90,0% 100 1 87%

Język polski 179 85,3% 100

Język rosyjski 2 96,5% 100

część pisemna
Przedmiot zdawany jako obowiązkowy zdawany jako dodatkowy

poziom podstawowy poziom rozszerzony poziom podstawowy poziom rozszerzony

liczba 
zdających

wynik 
średni

% osób, 
które zdały

liczba 
zdających

wynik 
średni

% osób, 
które zdały

liczba 
zdających

wynik 
średni

liczba 
zdających

wynik 
średni

Biologia 54 68,8%

Chemia 64 73,4%

Fizyka 42 51,9%

Geografia 28 59,2%

Historia 28 68,2%

Informatyka 20 53,0%

Język angielski 168 87,7% 99 90 73,4%

Język francuski 1 84,0% 100

Język hiszpański 1 82,0% 100

Język niemiecki 7 86,0% 100 2 56,0%

Język polski 179 72,1% 100 32 82,7%

Język rosyjski 2 87,0% 100

Matematyka 179 75,4% 98 69 62,7%

WOS 24 45,5%

Liczba zdających: 179  % osób, które zdały egzamin: 97,8

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14 Wydarzenia szkolne
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II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Włocławek, Urocza 3

część ustna
Przedmiot zdawany jako obowiązkowy zdawany jako dodatkowy

poziom podstawowy poziom rozszerzony poziom podstawowy poziom rozszerzony

liczba 
zdających

wynik 
średni

% osób, 
które zdały

liczba 
zdających

wynik 
średni

% osób, 
które zdały

liczba 
zdających

wynik 
średni

liczba 
zdających

wynik 
średni

Język angielski 179 72,5% 99

Język niemiecki 12 61,1% 100

Język polski 191 73,1% 100

część pisemna
Przedmiot zdawany jako obowiązkowy zdawany jako dodatkowy

poziom podstawowy poziom rozszerzony poziom podstawowy poziom rozszerzony

liczba 
zdających

wynik 
średni

% osób, 
które zdały

liczba 
zdających

wynik 
średni

% osób, 
które zdały

liczba 
zdających

wynik 
średni

liczba 
zdających

wynik 
średni

Biologia 46 32,8%

Chemia 28 41,3%

Fizyka 20 29,7%

Geografia 66 41,5%

Historia 23 39,0%

Informatyka 1 84,0%

Język angielski 180 71,8% 98 77 52,2%

Język niemiecki 12 60,2% 100

Język polski 192 73,2% 100 55 65,8%

Język rosyjski 1 40,0%

Matematyka 192 51,7% 87 47 34,6%

WOS 53 18,5%

Liczba zdających: 192  % osób, które zdały egzamin: 85,9

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, Włocławek, Leśna 27

część ustna
Przedmiot zdawany jako obowiązkowy zdawany jako dodatkowy

poziom podstawowy poziom rozszerzony poziom podstawowy poziom rozszerzony

liczba 
zdających

wynik 
średni

% osób, 
które zdały

liczba 
zdających

wynik 
średni

% osób, 
które zdały

liczba 
zdających

wynik 
średni

liczba 
zdających

wynik 
średni

Język angielski 199 82,5% 100

Język francuski 1 93,0% 100

Język niemiecki 5 60,2% 100

Język polski 207 83,5% 100

Język rosyjski 1 100,0% 100

Język włoski 1 60,0% 100

część pisemna
Przedmiot zdawany jako obowiązkowy zdawany jako dodatkowy

poziom podstawowy poziom rozszerzony poziom podstawowy poziom rozszerzony

liczba 
zdających

wynik 
średni

% osób, 
które zdały

liczba 
zdających

wynik 
średni

% osób, 
które zdały

liczba 
zdających

wynik 
średni

liczba 
zdających

wynik 
średni

Biologia 35 62,5%

Chemia 23 68,8%

Fizyka 13 34,5%

Geografia 49 52,4%

Historia 48 59,4%

Język angielski 199 87,3% 100 133 62,5%

Język francuski 1 94,0% 100 3 66,0%

Język niemiecki 5 80,0% 100 3 59,3%

Język polski 207 78,0% 100 70 69,7%

Język rosyjski 1 86,0% 100

Język włoski 1 76,0% 100

Matematyka 207 65,3% 96 76 42,1%

WOS 33 29,3%

Liczba zdających: 207  % osób, które zdały egzamin: 96,1

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14 Wydarzenia szkolne
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IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Włocławek, Kaliska 108

część ustna
Przedmiot zdawany jako obowiązkowy zdawany jako dodatkowy

poziom podstawowy poziom rozszerzony poziom podstawowy poziom rozszerzony

liczba 
zdających

wynik 
średni

% osób, 
które zdały

liczba 
zdających

wynik 
średni

% osób, 
które zdały

liczba 
zdających

wynik 
średni

liczba 
zdających

wynik 
średni

Język angielski 161 65,4% 98

Język niemiecki 2 40,0% 100

Język polski 163 62,8% 99

część pisemna
Przedmiot zdawany jako obowiązkowy zdawany jako dodatkowy

poziom podstawowy poziom rozszerzony poziom podstawowy poziom rozszerzony

liczba 
zdających

wynik 
średni

% osób, 
które zdały

liczba 
zdających

wynik 
średni

% osób, 
które zdały

liczba 
zdających

wynik 
średni

liczba 
zdających

wynik 
średni

Biologia 38 25,2%

Chemia 22 53,5%

Fizyka 2 60,0%

Geografia 50 32,6%

Historia 8 43,0%

Język angielski 161 68,0% 96 59 49,6%

Język niemiecki 2 62,0% 100 2 71,0%

Język polski 163 67,6% 99 23 63,6%

Język rosyjski 1 34,0%

Matematyka 163 47,9% 79 38 19,7%

WOS 18 24,4%

Liczba zdających: 163  % osób, które zdały egzamin: 74,8

ks. Andrzej Tomalak

Pielgrzymka nauczycieli do tronu Królowej Polski
1–2 lipca 2015

Tradycyjnie już w pierwszych dniach lipca (1–2.07) nauczyciele, wy-
chowawcy i pracownicy oświaty z całej Polski zgromadzili się przed 

tronem Królowej Polski na Jasnej Górze. W kilkutysięcznym gronie pielgrzymów 
znalazło się 14 nauczycieli z naszej szkoły.

Myślą przewodnią tegorocznego spotkania u naszej Matki i Królowej były 
słowa św. Jana Pawła II: „Tutaj wszystko się zaczęło”. Hasło to nawiązywało 
jednak nie do miejsca, ale do wydarzenia, które dla każdego chrześcijanina 
powinno być najważniejsze, czyli do chrztu. Ten bowiem sakrament był dla 
każdego z nas początkiem nowego życia jako dzieci Bożych i członków Mi-
stycznego Ciała Jezusa Chrystusa, którym jest Kościół. 

Dwudniowa pielgrzymka składała się z dwóch części. Pierwszą stanowiło 
sympozjum ewangelizacyjne. Miało ono miejsce w auli o. A. Kordeckiego. Wykład 
otwierający, zatytułowany „Ochrzczony – czyli kto?”, wygłosił ks. Jarosław Kwie-
cień z Koszalina. Opierając się na dziele św. Cypriana z Kartaginy „Do Donata”, 
ukazał stan i obraz człowieka przed i po przyjęciu chrztu. „W świecie pełnym 
niepewności jest coś, co daje człowiekowi pewność” – mówił ks. Kwiecień. „Jest 
to wiara w Boga, który opiekuje się swoim stworzeniem i nadaje sens naszemu 
życiu”. Całość rozważań prowadziła do następującej konkluzji: „Ochrzczony to 
człowiek, który nigdy nie zapomniał gorzkiego smaku niepewności, jednak zafa-
scynowany Światłem, potrafi dawać światu nadzieję i rozsiewać w nim dobro”.

O wierze, której nie wolno zatrzymywać tylko dla siebie, ale trzeba się nią 
dzielić z innymi, mówił reżyser i dokumentalista – Lech Dokowicz. Wskazywał 
na cuda eucharystyczne, które dokonują się w naszej ojczyźnie (po cudzie 
w Sokółce miały miejsce jeszcze trzy inne niewytłumaczalne zjawiska, nad 
którymi trwają obecnie badania dotyczące ich cudowności). Są one głośnym 
wołaniem Boga do człowieka o przebudzenie i zwrócenie się ku Temu, który 
powinien być najważniejszy w naszym życiu. Właśnie chrzest był początkiem, 
pierwszym otwarciem się na Boga.

Z zapartym tchem wysłuchaliśmy poruszającego świadectwa wiary jednej 
z uczestniczek pielgrzymki, młodej nauczycielki z Przemyśla. Mówiła o tym, 
że kto wierzy i ufa Bogu i Maryi, nigdy się nie zawiedzie. Słowa te poparła 
wydarzeniami z jej własnego życia. Najpierw były to problemy z poczęciem 
dziecka. Potem, gdy już pod jej sercem poczęły się bliźniaki, okazało się, że były 
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zniekształcone do tego stopnia, iż, według opinii światowej sławy lekarza, nie 
miały szans na przeżycie. Rodzice konsekwentnie odmawiali aborcji. Postanowili 
rozpocząć modlitwę nowenną pompejańską i, jak stwierdziła kobieta, stał się 
kolejny cud. Dzieci urodziły się zdrowe. Dziś są radosnymi maluchami i wraz 
z tatą towarzyszyły mamie w pielgrzymce. 

Część druga rozpoczęła się Apelem Jasnogórskim przed Cudownym Ob-
razem Matki Bożej. Modlitwie przewodniczył ks. bp Edward Dajczak, Delegat 
KEP ds. Duszpasterstwa Nauczycieli. Pierwszy dzień pielgrzymki zakończyła 
Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczył i homilię wy-
głosił Pasterz Kościoła Drohiczyńskiego, ks. bp Tadeusz Pikus. Powtarzając 
za bł. Pawłem VI mówił, że współczesny świat bardziej potrzebuje świadków 
niż nauczycieli. Co za tym idzie, nauczyciel powinien być przede wszystkim 
świadkiem. Na przykładzie Psalmu 23 („Pan jest moim Pasterzem...”) ukazywał 
różnice między jednym a drugim. Nauczyciel to ten, który zna treść Psalmu, 
a świadek zna przede wszystkim Pasterza. 

Drugi dzień pielgrzymki rozpoczął się wspólną modlitwą różańcową na placu 
przed jasnogórskim szczytem. Ostatni wykład wygłosił o. Piotr Włodyga OSB ze 
Starego Krakowa. Mówił o konieczności nowego narodzenia człowieka, które 
dokonuje się w chrzcie świętym. Kulminacyjnym punktem była Eucharystia, 
której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Edward Dajczak. Ukazał on Boga, 
który zawsze odpowiada człowiekowi miłością. Tak było od początku stworzenia, 
poprzez Wcielenie i ziemską działalność Jezusa, aż po Jego mękę i śmierć na 
krzyżu, i tak będzie aż do skończenia świata. I tylko od nas zależy, czy otworzy-
my się na Bożą miłość i przyjmiemy ją, czy odrzucimy i zamkniemy się na nią.

Po spotkaniu z żywym i prawdziwym Zbawicielem w Eucharystii, o godz. 
15.00 wyruszyliśmy Jego śladami na Kalwarię, rozważając stacje drogi krzyżo-
wej. „Nie ma bowiem chrześcijaństwa bez krzyża. Krzyż wpisany jest w życie Ko-
ścioła i każdego z nas” – mówił bp. Dajczak we wprowadzeniu do nabożeństwa.

Ostatnim punktem tegorocznej pielgrzymki było nabożeństwo rozesłania 
w Kaplicy Cudownego Obrazu. Umocnieni spotkaniem z Jezusem i Jego Matką, 
ubogaceni świadectwami wygłoszonymi podczas sympozjum, wyruszyliśmy 
w drogę do Włocławka.

78. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę dobiegła końca. 
Zakończyła się również piętnastoletnia posługa bp. E. Dajczaka jako duchowego 
opiekuna polskich nauczycieli. Od tej chwili funkcję tę pełnić będzie ks. bp Piotr 
Turzyński, 51-letni biskup pomocniczy z Radomia. 

Wszystkim nauczycielom-pielgrzymom z Długosza dziękuję za wspólne piel-
grzymowanie, modlitwę, świadectwo wiary oraz całoroczną współpracę w ramach 
duszpasterstwa nauczycieli. Życzę Wam spokojnych i błogosławionych wakacji.

Sławomira Lewandowska

Ostatnie pożegnanie zasłużonego Długoszaka
5 sierpnia 2015

Dnia 29 lipca 2015 roku, w wieku 86 lat, zmarł powojenny absolwent 
naszej szkoły – Pan Jerzy Łaś. Będąc Wicedziekanem Kapituły Fundacji 

im. Jana Długosza we Włocławku w latach 2000–2004, w ogromnym stopniu 
przyczynił się do reaktywacji szkoły imienia Długosza. 

Do ostatnich dni utrzymywał stałe kontakty ze swoją dawną szkołą, prze-
syłając świąteczne życzenia, życzenia na każdy rozpoczynający się rok szkolny, 
ale także zasilając odradzającą się szkołę finansowo. Długosz bardzo wiele 
zawdzięcza Panu Jerzemu Łasiowi, dla którego, jak dowiedzieliśmy się z re-
lacji najbliższej rodziny, był najważniejszą szkołą w życiu. Szkołą, z którą był 
wyjątkowo związany emocjonalnie, być może dlatego, że to właśnie jemu, jako 
dowódcy pocztu sztandarowego Liceum Jana Długosza, przyszło w momencie 
likwidacji Szkoły złożyć sztandar biskupowi Radońskiemu. Faktowi temu towa-
rzyszyła obietnica: „Będziemy godnie reprezentować szkołę, gdziekolwiek się 
znajdziemy. Wykorzystamy nie tylko wiedzę tu nabytą, ale przede wszystkim 
wiarę i miłość do ludzi, tolerancję i sprawiedliwość przekazywaną nam w tej 
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szkole...”. Całym swoim życiem Pan 
Jerzy Łaś udowodnił, że danej obiet-
nicy dotrzymał.

Urodzony w roku 1929 w Poznaniu 
już od najmłodszych lat doświadczył 
walki z okupantem hitlerowskim, a po-
tem sowieckim. Jako żołnierz Armii 
Krajowej „Żelbet” Kraków w latach 
1943–1945 wykazał się wielką od-
wagą i niezłomnym charakterem. Ten 
mocny kręgosłup moralny w latach 
panującego w Polsce komunizmu był 

przyczyną wielu problemów i prześladowań. Pan Jerzy Łaś w latach 1952–56 
był więźniem politycznym w Rawiczu. 

W bardzo aktywnym życiu zawodowym docent doktor Jerzy Łaś wyróżnił 
się jako wybitny specjalista i pionier zastosowania tworzyw sztucznych w me-
dycynie. Efektem jego pracy naukowej była, między innymi, dłoń kosmetyczna 
z polichlorku winylu oraz proteza piersi. 

W styczniu 1981 roku uczestniczył jako ekspert Komisji Zdrowia NSZZ 
„Solidarność” w rozmowach gdańskich z delegacją rządową. Swoje losy opisał 
w książce pt. O tych co urodzili się z dorosłymi metrykami i tych co w metrykach 
mieli wpisaną odwagę i honor. Egzemplarz dla biblioteki Długosza opatrzony 
jest następującą dedykacją: „Młodszym kolegom z mojej szkoły im. J. Długosza, 
żeby poznali jak trudne były początki Niepodległej. Jerzy Łaś Mamut”.

Zmarły Jerzy Łaś w swoim dynamicznym życiu zawodowym i osobistym, 
zmagając się z licznymi przeciwnościami, niestrudzenie realizował wolę swojego 
ojca: „Najważniejsze, żebyś był dobrym człowiekiem dla innych”. 

W ostatniej ziemskiej drodze Wybitnego Absolwenta powojennego Długosza 
wraz z najbliższą rodziną i przyjaciółmi towarzyszył mu poczet sztandarowy 
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, a pożegnalnej 
Mszy Świętej przewodniczył ksiądz prałat Jacek Kędzierski, dyrektor ukochanej 
uczelni Zmarłego.

Szanowny Panie Jerzy, wspólnota Długosza jest dumna z tak Wybitnego Ab-
solwenta i wdzięczna za zasługi dla wskrzeszenia Szkoły. Odpoczywaj w pokoju! 

W uroczystościach pogrzebowych w Warszawie, w kościele pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy oraz na cmentarzu w Wawrze, Długosza reprezentowali: 
ks. dyrektor Jacek Kędzierski, w poczcie sztandarowym: p. Andrzej Gołębieski, 
wicedyrektor Urszula Brykalska, wicedyrektor Sławomira Lewandowska oraz 
p. Krzysztof Jabłoński – autor zdjęć.
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Harmonogram wydarzeń internackich
w roku szkolnym 2014/2015

Wrzesień
01.  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Msza Święta w katedrze pod 

przewodnictwem Pasterza Diecezji.
  Uroczysta kolacja z ks. Jackiem Kędzierskim – dyrektorem szkoły 

inaugurująca nowy rok szkolny w internacie.
  Spotkanie organizacyjne grup wychowawczych: p. Dariusza Golde-

wicza, p. Gabrieli Goszcz, p. Mileny Witkowskiej.
04.  Poznanie mocnych i słabych stron wychowanków – zajęcia integra-

cyjne z grupami wychowawczymi.
10.  Środa u Długosza.
11.  Wybory do Młodzieżowej Rady Internatu – droga do samorządności.
16.  Spotkanie modlitewne. 
18.  Inauguracyjne spotkanie Internackiego Klubu Wolontariusza.
23.  Inauguracyjne spotkanie Młodzieżowej Rady Internatu.
25.  Inauguracyjne spotkanie koła teatralnego.
30.  Internacki Dzień Chłopaka.

Październik
01.  „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zajęcia sportowe.
02.  „Października miesiącem różańca świętego” – rozpoczęcie systema-

tycznych spotkań modlitewnych.
11–12.  Udział w Oriońskim Festiwalu Muzyki Religijnej.
14.  Dzień Nauczyciela-Wychowawcy.
20.  Dyżur liturgiczny internatu.
22.  „W świecie piratów” – zajęcia integracyjne.
22.  Mecz siatkówki – internat kontra zaproszeni goście.
28.  Dyżur liturgiczny wychowanków internatu.
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Listopad

02.  Zaduszki w internacie – czas refleksyjnej zadumy.
11.  „Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek” – kształtowanie tożsamości 

regionalnej i narodowej poprzez udział wychowanków w obchodach 
Święta Niepodległości.

17.  Spotkanie Młodzieżowej Rady Internatu.
18.  Spotkanie integracyjne grupy I.
26.  Środa u Długosza.
27.  Zajęcia koła teatralnego. 
30.  Spotkanie modlitewne.

Grudzień

01.  Spotkanie koła kulinarnego.
03.  Dekorowanie drzewka bożonarodzeniowego w internacie.
06.  Mikołajki w internacie.
07.  „Listy od B.” – wyjście wychowanków na spektakl do seminarium 

duchownego.
18.  „Bóg przychodzi we właściwym czasie” – misterium bożonarodze-

niowe oraz uroczysta wieczerza wigilijna.

Styczeń

03.  Udział wychowanków w Konkursie Kolęd i Pastorałek w parafii 
św Stanisława we Włocławku.

06.  Uroczystość Objawienia Pańskiego – udział w Orszaku Trzech Króli 
we Włocławku.

08.  Spotkanie modlitewne
12.  Konkurs „Mistrz savoir-vivre”.
14.  Wizyta duszpasterska w internacie.
21.  Środa u Długosza.
  Zajęcia sportowe.
24.  Spotkanie MRI – omówienie planu pracy na II semestr.
25.  Koncert kolęd w wykonaniu wychowanków w parafii św. Stanisła-

wa BM we Włocławku.
28.  Udział wychowanków w dyskotece szkolnej.
28.  Wyjście wychowanków do Domu Dziecka.
29.  Wyjście integracyjne na basen.

Luty

04.  Spotkanie wychowanków z wychowawcami i ks. dyr. J. Kędzierskim.
05.  Spotkanie modlitewne.
09.  Zajęcia sportowe.
11.  „Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek” – wspólne wypiekanie 

pączków.
12.  Dyżur liturgiczny internatu.
  Wieczór walentynkowy.
  Bezpieczne ferie – pogadanki z wychowankami.
16–28.  Ferie zimowe.

Marzec

04.  Udział wychowanków w XIII Dniach Kultury Chrześcijańskiej.
05.  Spotkanie modlitewne.
  Spotkanie koła teatralnego.
09.  Program słowno-muzyczny z okazji Dnia Kobiet.
16.  Zajęcia sportowe.
17.  Spotkanie koła kulinarnego.
19.  Nabożeństwo drogi krzyżowej.
23.  Dyżur liturgiczny. 
24.  Dzień Wiosny – zabawy integracyjne. 
26.  Nabożeństwo drogi krzyżowej.
29.  Tradycje związane ze świętami Wielkiej Nocy.
30.  Rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych dla uczniów ZSK.

Kwiecień

07.  Promocja zdrowego stylu życia – zajęcia sportowe.
  Spotkanie modlitewne.
09.  Spotkanie integracyjne grupy III.
13.  Spotkanie integracyjne grupy I.
14.  Spotkanie modlitewne.
  Drzwi Otwarte w internacie.
20.  Dyżur liturgiczny internatu. 
21.  Spotkanie modlitewne. 
23.  Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów.
29.  Środa u Długosza.
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Maj

05.  Maj miesiącem Maryi – rozpoczęcie systematycznych spotkań na 
nabożeństwie majowym. 

06.  Promocja zdrowego stylu życia – zajęcia sportowe.
08.  Dyżur liturgiczny internatu.
19.  Prezent na Dzień Matki – zajęcia plastyczne.
26.  Dzień Matki – słodki upominek. 
27.  Środa u Długosza.
  Spotkanie MRI. 

Czerwiec

01.  „Wszystkie dzieci nasze są...” – Dzień Dziecka w internacie.
02.  Rozpoczęcie systematycznego udziału wychowanków w nabożeń-

stwach czerwcowych.
04.  Uczestnictwo wychowawców internatu oraz wychowanków w pro-

cesji Bożego Ciała.
10.  Spotkania podsumowujące grup wychowawczych.
10.  Zajęcia koła kulinarnego.
11.  Spotkanie podsumowujące działalność Internackiego Klubu Wolon-

tariusza – podsumowanie akcji charytatywnej zbiórki nakrętek dla 
Kacperka, plany na przyszły rok.

15.  Dyżur liturgiczny. 
18.  Spotkanie podsumowujące koła teatralnego.
23.  Zwiedzanie Muzeum Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
23.  Spotkanie modlitewne – powierzamy się opiece Pana Boga na czas 

wakacji.
25.  Spotkania podsumowujące w grupach wychowawczych. „Bezpieczne 

wakacje” – pogadanki.
26.  Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 – udział w uroczystej Mszy 

Świętej.

Lista wychowawców i wychowanków internatu 
ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku

w roku szkolnym 2014/2015

Kadra pedagogiczna internatu:
mgr Aneta Wąsik  kierownik placówki
mgr Dariusz Goldewicz  zastępca kierownika placówki/ wychowawca
mgr Paulina Czarnecka  wychowawca od 01.03.2015 r.
mgr Gabriela Goszcz  wychowawca do 31.03.2015 r. 
mgr Agnieszka Lasota-Staszak wychowawca
mgr Joanna Trawińska  wychowawca od 11.05.2015 r. 
mgr Milena Witkowska  wychowawca
ks. dr Andrzej Tomalak  opiekun duchowy 
ks. Łukasz Sztylka  zajęcia sportowo-rekreacyjne

Wychowankowie 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. Gawrońska Joanna
12. Gazda Maria
13. Graczyk Danuta
14. Hołody Jan
15. Jaroniewska Monika
16. Kaszyński Mateusz
17. Kowalski Andrzej
18. Koziński Kacper
19. Lasota Justyna
20. Leśnik Aneta
21. Leśnik Anna

22. Łosiewicz Natalia
23. Malkus Mirosława
24. Michałowska Anna
25. Migdalska Dagmara
26. Mroczkowski Piotr
27. Nowak Aleksandra
28. Nowakowski Kacper
29. Orłowska Alicja
30. Ozdoba Klaudia
31. Pasik Anna
32. Pasik Michał
33. Piątkowska Maria
34. Pietrzak-Tyczkowska Eliza
35. Piłat Julia
36. Przysiecki Kacper
37. Raczkowska Adrianna
38. Redmerski Eryk
39. Skonieczny Mikołaj
40. Skowrońska Agnieszka
41. Słowińska Patrycja
42. Starzyk Lidia
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43. Szczerbiak Żaneta
44. Szczęsna Wiktoria
45. Szopa Wiktor
46. Świderska Marta
47. Terpiński Przemysław

48. Tomczyk Natalia
49. Tunicka Anita
50. Waszak Kinga
51. Wojciechowski Mateusz
52. Zawadzka Katarzyna

Składy sekcji działających w internacie
w rouk szkolnym 2014/2015

Sekcja naukowa

Anna Michałowska
Kacper Nowakowski

Sekcja kulturalna

Joanna Gawrońska
Klaudia Ozdoba

Sekcja porządkowo-gospodarcza

Mateusz Kaszyński
Dagmara Migdalska 

Sekcja sportowa

Marta Bernyś
Michał Pasik

SPRAWOZDANIA WYCHOWAWCÓW INTERNATU 
Z DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

ks. Andrzej Tomalak – opiekun duchowy internatu 

Sprawozdanie duchowego opiekuna internatu
w roku szkolnym 2014/2015

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. Przy czym spotka-
nia wtorkowe miały charakter modlitw indywidualnych, natomiast czwartko-
we – wspólnotowych. Spotkania te były przygotowywane oraz prowadzone 
kolejno przez wyznaczone osoby spośród młodzieży internackiej. W miesią-
cach: październiku, maju oraz czerwcu mieszkańcy internatu uczestniczyli 
w nabożeństwach okresowych (różaniec, nabożeństwo majowe i czerwcowe), 
a w okresie Wielkiego Postu w nabożeństwie drogi krzyżowej. Ponadto po spo-
tkaniach modlitewnych odbywał się dyżur kapłana, podczas którego młodzież 
mogła skorzystać z sakramentu pokuty lub kierownictwa duchowego. Był to 
również czas przeznaczony na bliższe poznanie wychowanków internatu, ich 
problemów i radości.

W tym miejscu słowa podziękowania za pomoc, zaangażowanie oraz 
współpracę kieruję pod adresem ks. dyr. Jacka Kędzierskiego, pani kierownik 

Ks. A. Tomalak i grupa wychowanków internatu Wychowankowie internatu w kaplicy szkolnej 
w trakcie spotkania modlitewnego
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Anety Wąsik, pana zastępcy kierownika Dariusza Goldewicza oraz wszystkich 
wychowawców internatu. 

Milena Witkowska

Sprawozdanie z działań opiekuńczo-wychowawczych 
w internacie ZSK im. ks. Jana Długosza 

we Włocławku za rok szkolny 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 zostało przydzielone mi wychowawstwo 
grupy I. Pod moją szczególną opieką pozostawało szesnaścioro 

wychowanków. W grupie tej byli uczniowie z gimnazjum i liceum: dziewięć 
dziewcząt i siedmiu chłopców. 

Moje działania opiekuńczo-wychowawcze skupiły się nie tylko na przy-
dzielonej grupie, ale objęły i dotyczyły wszystkich wychowanków. Wszelkie 
podejmowane przeze mnie działania wynikały z założeń planu pracy internatu 
oraz indywidualnych bieżących potrzeb wychowanków. Założone cele i zdania 
starałam się realizować w miarę potrzeb i możliwości.

Na początku roku szkolnego skupiłam się na wdrażaniu nowo przyjętych 
wychowanków do społeczności internatu, przedstawieniu im regulaminu 
oraz zasad funkcjonowania w placówce. Duży nacisk położyłam na kwestię 
integracji grupy.

W pracy wychowawczej na bieżąco starałam się rozwiązywać wspólnie 
z wychowawcami wszelkie problemy i konflikty w zależności od zaistnia-
łych potrzeb. Prowadziłam szereg konsultacji z wychowawcami szkolnymi, 
z pedagogiem oraz wychowawcami świetlicy. 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 pozostawałam także z kierownikiem internatu, informo-
wałam 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 
prawidłowych zasad współżycia w grupie. Współpracowałam z pielęgniarka 
szkolną, kontrolowałam stan zdrowia podopiecznych. Stałym elementem pracy 

opiekuńczo-wychowawczej jest kontakt z rodzicami lub opiekunami. Przepro-
wadziłam wiele rozmów telefonicznych z rodzicami, informując ich o bieżących 
sprawach uczniów dotyczących zarówno sytuacji w szkole, jak i w internacie. 
Podczas dyżurów popołudniowych i wieczornych przeprowadzałam kontrolę 
nauki własnej. Dążyłam do organizowania samopomocy koleżeńskiej, a także 
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 ich do 
dyżurów liturgicznych.

Sprawowałam również szczególny nadzór nad przydzielonymi pokojami. 
W miarę możliwości starałam się organizować czas wolny wychowanków. 

W działaniach opiekuńczo-wychowawczych wszystko przebiegło pomyśl-
nie, kładłam szczególny nacisk na wywiązywanie się z obowiązku szkolnego, 
właściwe zachowanie, dbałość o porządek w pokojach mieszkalnych i innych 
miejscach internatu.

W celu lepszego poznania wychowanków, przez cały rok szkolny stara-
łam się angażować grupę w życie internatu poprzez organizowanie spotkań 
informacyjno-organizacyjnych, imprez okolicznościowych, konkurów i zajęć 
integracyjnych. Na początku roku przeprowadziłam spotkanie informacyjno-
-organizacyjne dla swojej grupy dotyczące spraw bieżących, zasad regulami-
nów panujących w internacie oraz szkolenie BHP i p.poż. Z mojej inicjatywy 
odbył się konkurs „Mistrz savoir-vivre”, współorganizowałam internacki „tłusty 
czwartek”, zajęcia plastyczne w związku z Dniem Matki prowadzone przez 
Joannę Trawińską, a także akcję charytatywną dla stowarzyszenia „Tęczowy 

Dzień Matki – L. Starzyk, D. Graczyk, W. Szczęsna, 
A. Skowrońska

Spotkanie koła kulinarnego – K. Błaszczyk, 
J. Gawrońska
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parasol” (z p. J. Trawińską) oraz wyjście integracyjne na lody (z p. Mileną 
Witkowska i Joanną Trawińską).

W trakcie roku szkolnego odpowiedzialna byłam za prowadzenie doku-
mentacji związanej z opłatami za pobyt w internacie (m.in. wpłaty, raporty 
kasowe) oraz byłam opiekunem Młodzieżowej Rady Internatu.

Prowadziłam również koło kulinarne. Głównym celem zajęć koła kulinarnego 
było zorganizowanie czasu wolnego wychowanków internatu oraz zaintere-
sowanie ich kulinariami jako umiejętnościami pożytecznymi i wykorzystywa-
nymi w życiu codziennym, jak również jako formy spędzania czasu wolnego, 
mogącej przerodzić się w interesujące hobby. Miejscem naszej pracy był aneks 
kuchenny, wyposażony w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego oraz 
odpowiednią ilość naczyń. Podczas spotkań wychowankowie rozwijali w sobie 
umiejętności wzajemnej współpracy i pomocy, a przy tym kształtowali nawyki 
zdrowego odżywiania się, rozwijali poczucie kompozycji kolorystycznej, wraż-
liwości i piękna. Przygotowywaliśmy różnorodne dania z kurczaka, naleśniki 
po meksykańsku, parówki w cieście francuskim. Nie zabrakło także słodkości, 
takich jak pączki z serków waniliowych czy deserów. Podsumowując, warto 
zaznaczyć, że wychowankowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, sprawiały im 
one radość, szczególnie gdy mogli pochwalić się efektem swojej pracy. Ten typ 
zajęć łączy w sobie przyjemne z pożytecznym. 

Dariusz Goldewicz 

Sprawozdanie z działań 
opiekuńczo-wychowawczych

(II grupa wychowawcza)

Miniony rok szkolny to czas intensywnej pracy wychowawczej i wyzwań. 
Pod moją opieką pozostawała bowiem grupa wychowawcza nr II, a od 

kwietnia 2015r. dodatkowo pełniłem funkcję zastępcy kierownika placówki.
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 rezultacie spośród podległych mi 
wychowanków wszyscy otrzymali promocję do kolejnej klasy lub ukończyli 

szkołę. W trakcie roku szkolnego nie odnotowano negatywnych wydarzeń z ich 
udziałem, natomiast wielu z nich brało udział w konkursach i uroczystościach 
internatu oraz ogólnoszkolnych.

W celu kształtowania prawidłowej osobowości i odpowiedzialności za wła-
sne czyny prowadziłem systematyczną obserwację wychowanków, na bieżąco 
analizowałem ich zachowania i w razie potrzeby zapobiegałem niewłaściwym 
postawom. Prowadziłem działania mające na celu pobudzanie i rozwijanie 
wrażliwości oraz tolerancji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidło-
wej adaptacji w środowisku internatu szczególną opieką objęci byli najmłodsi 
wychowankowie.

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, jakie prowadziłem w celu zwalczania i przeciw-
działania narkomanii, alkoholizmowi i paleniu tytoniu, to przede wszystkim 
wskazywanie w rozmowach indywidualnych i grupowych na potrzebę kultu-
ralnego zagospodarowania czasu wolnego i wskazywanie możliwości odreago-
wywania stresu np. poprzez sport, 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 kulturalnych i sportowych 
organizowanych przez szkołę, a także instytucje zewnętrzne.

W dniu 8 stycznia 2015 r., w ramach zajęć internackiego koła sportowego, 
odbył się turniej rzutów indywidualnych do kosza. W grupie żeńskiej wygrała 
wychowanka Adriana Raczkowska, zaś w grupie męskiej I miejsce ex aequo 
zajęli Jakub Błaszczyk i Michał Pasik. 

Dnia 29 stycznia grupa wychowanków internatu (M. Gazda, Ż. Szczerbiak, 
M. Piątkowska, A. Orłowska, J. Błaszczyk, M. Pasik, M. Kaszyński i K. Przysiec-
ki) w ramach promocji zdrowego stylu życia przebywała, pod moją opieką, na 
Międzyosiedlowym Basenie we Włocławku. Zajęcia na basenie, poza aspektami 
integracyjnymi, pozwoliły połączyć przyjemność, jaką są zabawy w wodzie, 
z doskonaleniem umiejętności pływackich.

W dniu 4 marca grupa podległych mi wychowanków w składzie: M. Pasik, 
J. Błaszczyk, J. Hołody i M. Błajet wzięła udział w wewnętrznym mini turnieju 
w piłkę nożną, zorganizowanym przez p. Piotra Chodołę – opiekuna Samorządu 
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Uczniowskiego. Rozegrane mecze były bardzo pasjonujące i stały na wysokim 
poziomie piłkarskim; drużyna internatu zajęła II miejsce.

Z okazji Dnia Kobiet, w dniu 9 marca, zorganizowałem wraz z męską częścią 
populacji internatu program słowno-muzyczny. Wychowankowie zaprezento-
wali wiele scen i dialogów poświęconych w całości Kobietom oraz wykonali 
chóralnie kilka utworów muzycznych.

W czasie Drzwi Otwartych Zespołu Szkół Katolickich im. ks. J. Długosza we 
Włocławku (15 kwietnia 2015 r.) wychowankowie internatu, pod moją opieką, 
prezentowali zainteresowanej młodzieży i ich rodzicom bazę lokalową oraz 
ofertę opiekuńczo-wychowawczą placówki. Wszystkim chętnym przekazywane 
były druki wniosku o przyjęcie do internatu oraz okolicznościowy folder. Zwie-

dzanie internatu było dla rodziców i młodzieży okazją do spotkania z kadrą 
internatu oraz wychowankami.

W dniu 23 czerwca grupa wychowanków internatu udała się z mojej ini-
cjatywy do Muzeum Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii Matki 
Bożej Fatimskiej we Włocławku. Muzeum zorganizowane i prowadzone przez 
Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani okazało się bardzo interesującym 
miejscem dla młodzieży, która w sposób multimedialny została zapoznana 
z działalnością i męczeńską śmiercią błogosławionego Męczennika.

Miniony rok pracy w internacie Długosza był dla mnie, z racji łączenia obo-
wiązków wychowawcy z funkcją kierownika placówki, czasem wytężonej pracy, 
ale jednocześnie rokiem ogromnego zadowolenia i satysfakcji. Wyrazy wdzięcz-
ności składam wszystkim współpracownikom oraz wychowankom internatu.

Gabriela Goszcz

Sprawozdanie z działań 
opiekuńczo-wychowawczych

(III grupa wychowawcza)

W ciągu roku szkolnego 2014/2015 prowadziłam III grupę wycho-
wawczą. Odbywałam liczne rozmowy z wychowankami, rodzicami, 

pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami. Niezbędne były również konsultacje 
z pielęgniarką szkolną, która czuwała nad stanem zdrowia wychowanków in-
ternatu. Podczas dyżurów popołudniowych prowadziłam zajęcia wyrównawcze 
z matematyki, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. W miarę możliwości 
pomagałam wychowankom zrozumieć matematykę. Dokonywałam również 
kontroli czystości i nauki własnej wychowanków, które uczyły podopiecznych 
systematyczności, porządku oraz odpowiedzialności.

Pod moją opieką w internacie pozostawało dziewiętnaście dziewcząt. 
Dwie wychowanki były z gimnazjum, a siedemnaście z liceum. Uczennice 
nie sprawiały większych problemów wychowawczych. Chętnie uczestniczyły 
w zajęciach integracyjnych, spotkaniach modlitewnych, zajęciach sportowych, 
Mszach Świętych, konkursach, przedstawieniach i uroczystościach. Wychowan-
ki osiągnęły również wyróżnienia i tytuły w wielu konkursach i olimpiadach.

W roku szkolnym 2014/2015 odbyło się kilka spotkań integracyjnych 
z udziałem III grupy wychowawczej. Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym 

J. Błaszczyk, M. Pasik, J. Hołody, M. Błajet – reprezentacja 
internatu w wewnątrzszkolnym turnieju piłki nożnej

O. Damian Kosecki i wychowankowie internatu 
w Muzeuem męczeństwa bł. ks. J. Popiełuszki

D. Goldewicz z grupą wychowanków w trakcie 
programu słowno-muzycznego z okazji Dnia Kobiet

N. Łosiewicz, K. Błaszczyk i K. Ozdoba 
w trakcie Drzwi Otwartych szkoły
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wychowanki poznały siebie nawzajem, zapoznały się z zasadami i regulami-
nami obowiązującymi w internacie. Prowadzone również były zajęcia z pro-
filaktyki uzależnień pt. „Bezludna wyspa”, zajęcia na temat samoakceptacji 
oraz gry i zabawy integracyjne, które stanowiły formę odstresowania i relaksu. 
We wrześniu wraz z wychowawczynią internatu panią Mileną Witkowską 
zorganizowałam Dzień Chłopaka. Chłopcy otrzymali szczere życzenia oraz 
upominki, brali udział w wielu zabawach prowadzonych przez wychowanki 
internatu oraz dyskotece.

Paulina Czarnecka 

Sprawozdanie z działań 
opiekuńczo-wychowawczych

(III grupa wychowawcza)

Pracę wychowawcy internatu podjęłam od 1 marca 2015 r. Przydzielona 
mi została opieka nad III grupą wychowawczą, w skład której wchodzi-

ło dziewiętnaście dziewcząt. Początkowo grupę tę prowadziłam z p. Gabrielą 
Goszcz. Następnie od 1 kwietnia 2015 r. sama sprawowałam wszelkie działania 
wychowawcze z wychowankami w III grupie. Podejmowane przeze mnie ini-
cjatywy wynikały z głównych założeń planu internatu, regulaminu internatu, 
jak również indywidualnych potrzeb każdego wychowanka. Głównym celem 
mojej pracy było kierowanie się dobrem wychowanka, zaspokojenie wszelkich 
potrzeb, zapewnienie dobrych warunków zarówno do nauki, jak i rozwoju.

W pracy wychowawczej przeprowadziłam szereg rozmów z wychowankami. 
Byłam w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym oraz pielęgniarką szkol-
ną. Przeprowadziłam szereg rozmów zarówno telefonicznych, jak i osobiście 
z rodzicami, podczas których informowałam o aktualnej sytuacji wychowanek 
w szkole i internacie.

W działaniach wychowawczych duży nacisk kładłam na rozwój społeczny 
oraz intelektualny wychowanek. Mobilizowałam je do zdobywania jak naj-
lepszych wyników w nauce. Czuwałam nad systematycznym uczęszczaniem 
podopiecznych do szkoły. Podczas dyżurów popołudniowych skrupulatnie 
dokonywałam kontroli nauki własnej oraz kontroli czystości. Na podstawie 
codziennych obserwacji starałam się rozwiązywać wszelkie problemy i konflikty 
wychowanek. W trosce o pogłębianie wiary chrześcijańskiej motywowałam 

wychowanki do brania czynnego udziału w spotkaniach modlitewnych i dy-
żurach liturgicznych.

W marcu 2015 roku zorganizowałam uroczystość z okazji pierwszego dnia 
wiosny dla wszystkich wychowanków internatu. W tym dniu odbyło się wiele 
zabaw i gier integracyjnych. Osoby biorące udział w zabawach wykazały się 
dużą kreatywnością oraz umiejętnością współpracy w grupie. Spotkaniom 
towarzyszyła miła atmosfera. 

W okresie kiedy pełniłam funkcję wychowawcy grupy III, odbyło się wiele 
spotkań informacyjno-integracyjnych dla podopiecznych wychowanek. Na 
zakończenie pobytu wychowanków w internacie przeprowadziłam pogadankę 
oraz prezentację multimedialną dotyczącą profilaktyki uzależnień. Starałam 
się uświadomić młodzieży, jak szkodliwe są używki oraz jak negatywny wpływ 
mają na organizm młodego człowieka.

Pierwszy Dzień Wiosny – N. Tomczyk, N. Łosiewicz, K. Nowakowski, A. Brzustewicz, p. P. Czarnecka
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INNE WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU 

Aneta Wąsik 

Udział wychowanków w VII Oriońskim Festiwalu 
Piosenki Religijnej „Deo gratias 2014”

11–12 października 2015

W dniach 11–12 października 2014 roku w Parafii Najświętszego 
Serca Jezusa we Włocławku odbył się ogólnopolski VII Orioński 

Festiwal Piosenki Religijnej „Deo gratias 2014”. Podstawowym celem festiwalu 
było zaprezentowanie artystycznego dorobku młodzieżowych i dziecięcych 
zespołów oraz solistów z miasta Włocławka i całej Polski. Jury przyznawało 
nagrody w następujących kategoriach: zespół wokalno-instrumentalny, solista 
i zespół dziecięcy. Oceniane były: kompozycja, aranżacja, tekst, dobór reper-
tuaru i ogólny wyraz artystyczny.

Naszą szkołę reprezentował zespół wokalno-instrumentalny, w skład 
którego wchodzili uczniowie klas gimnazjalnych pod opieką p. Stanisława 
Karwata oraz zespół wokalno-instrumentalny „Laudate” z internatu pod 
opieką p. Anety Wąsik.

Jury przyznało 11 miejsc trzecich, 6 miejsc drugich, 6 miejsc pierwszych oraz 
4 nagrody specjalne. Właśnie taką Nagrodą Specjalną może pochwalić się Joanna 
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Gawrońska i Eryk Redmerski z internatu. To wyjątkowe wyróżnienie otrzymali 
za własny tekst piosenki, niepowtarzalną aranżację i wirtuozję instrumentalną. 

Agnieszka Lasota-Staszak 

„Holy Wins – Święty zwycięża” 
w ZSK im. ks. Jana Długosza

31 października 2014

Młodzi, nie lękajcie się świętości! Wzbijajcie się na wysokie szczyty, 
bądźcie pośród tych, którzy pragną osiągnąć cele godne synów Bożych. 

Orędzie Jana Pawła II na VI Światowe Dni Młodzieży, 15.08.1990 r.

W wigilię uroczystości Wszystkich Świętych obchodziliśmy, po raz 
kolejny w naszej szkole, „Holy Wins – Święty Zwycięża”. Dzień 

1 listopada to czas, w którym radujemy się, że mamy w niebie swoich orę-
downików. Wspominamy z dziękczynieniem świętych patronów, bo to często 
za ich pośrednictwem zanosimy prośby przed oblicze Pana Boga. Chrześcijań-
stwo jest religią radości, a „każdy święty chodzi uśmiechnięty”, dlatego też 
w naszej szkole w tym dniu wiele było momentów, gdy na naszych twarzach 
pojawiał się uśmiech. Idąc szkolnym korytarzem, spotkać można było wielu 
uśmiechniętych „świętych”. Wchodzących do szkoły witały Anioły rozdające 
karteczki z sentencjami św. Jana Pawła II. Nieprzypadkowo to akurat myśli 
tego świętego towarzyszyły nam tego dnia. 

Rok 2014 to dla nas Polaków szczególny czas, tak niedawno bowiem 
przeżywaliśmy uroczystość kanonizacji naszego Rodaka. Wychowankowie 
internatu przygotowali dla społeczności Długosza inscenizację po tytułem 
„Jan Paweł II – radosne oblicze świętości”, podczas której przeżyliśmy chwile 
refleksji, ale także momenty pełne humoru, bo taki był przecież Jego pon-
tyfikat. Chociaż to Ten Święty był najczęściej obecny z nami tego dnia, to 
wspomnieliśmy wielu innych Świętych (Faustynę, królową Jadwigę, Cecylię, 
Jana, Piotra, Mikołaja, Dorotę itd.). To był czas, gdy przypomnieliśmy sobie to 
co już wiedzieliśmy, ale i dowiedzieliśmy się wielu nowych rzeczy z żywotów 
poszczególnych świętych. Usłyszane informacje na pewno stały się dla nas 
inspiracją w drodze do świętości. W obchody tego dnia włączyła się również 
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świetlica szkolna, która przeprowadziła ciekawe konkursy. Ten dzień był 
także okazją do radosnego uwielbienia Pana piosenką. Aula szkolna w tym 
dniu wybrzmiewała radosnym tonem, chwalącym Najwyższego. Spośród 
przebranych uczniów wybrano osoby, które przygotowały najpiękniejszy strój 
i najciekawiej zaprezentowały wybrane przez siebie postaci. W radosnym 
nastroju zakończyliśmy obchody „Holy Wins – Święty Zwycięża” z nadzieją 
i radością, że na każdego z nas czeka królestwo niebieskie, a świętość zawsze 
zwycięża. 

Agnieszka Lasota-Staszak 

,,Bóg przychodzi we właściwym czasie...”
Misterium bożonarodzeniowe przygotowane 

przez wychowanków internatu 
18 grudnia 2014

„Bóg przychodzi we właściwym czasie, choć czas w Jego rozumieniu 
nie jest tym, który odmierzają nasze ziemskie, często śpieszące lub 

spóźniające się zegarki. Bóg ma swój czas i swoje plany względem każdego 
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z nas”. Tymi słowami rozpoczęliśmy nasze wigilijne spotkanie w szkolnej auli. 
Na naszym spotkaniu obecni byli: ks. dyr. Jacek Kędzierski, ks. Andrzej Tomalak, 
ks. Łukasz Sztylka, ks. Piotr Dykowski, pani Zofia Kędzierska, kierownik inter-
natu – pani Aneta Wąsik, wychowawcy oraz wychowankowie. Tego wieczoru 
zgromadziła nas jedna z największych tajemnic Bożego przyjścia do człowieka: 
tajemnica wcielenia i narodzenia Jego Syna Jezusa Chrystusa. Wychowankowie 
z internackiego koła teatralnego przygotowali dla swoich kolegów i koleżanek 
oraz zaproszonych gości misterium bożonarodzeniowe. Przygotowany przez 
młodych artystów spektakl zwrócił uwagę na dwie osoby, które w historii 
zbawienia odegrały szczególną rolę: Maryję i Józefa. To Ich Bóg wybrał na 
rodziców i opiekunów swego Syna, który miał wyzwolić człowieka z więzów 
szatana, grzechu i śmierci. To do Nich przyszedł w czasie, w którym się nie 
domyślali, i w sposób, którego nie planowali. Powierzył Im trudne zadanie 
odkrywania i poznawania Jego woli. 

Całkowita wiara Maryi i ogromna sprawiedliwość Józefa ma być dla każ-
dego z nas zachętą do zaufania Bogu w sytuacjach, które po ludzku patrząc 
wydają się niezrozumiałe, beznadziejne i nie do rozwiązania. Z przygotowanego 
przedstawienia wypłynęło jedno jeszcze przesłanie – nie wydawajmy pochop-
nych wyroków i osądów. Wielkie i Boże sprawy zaczynają się od scenariusza 
pisanego „na krzywych liniach” i rodzą się w stajni, pośród ubóstwa, odrzucenia 
i zapomnienia. Bóg zawsze przychodzi we właściwym czasie.

Wydarzenia z życia internatu

Wychowankowie internatu, uczniowie szkoły podczas „Holy Wins”

Ks. dyr. J. Kędzierski, P. Terpiński, A. Kowalski, M. Malkus, A. Tunicka, W. Szopa
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Po spektaklu, wspólnej modlitwie i słowie Księdza Dyrektora przyszedł 
czas na podzielenie się opłatkiem, na życzenia i życzliwy uścisk dłoni. 
A po uczcie dla ducha przyszedł czas na ucztę dla ciała – czyli wieczerzę 
wigilijną w szkolnej stołówce. Nasze spotkanie zakończyliśmy radosnym 
kolędowaniem.

Dariusz Goldewicz 

„C+M+B 2015” – wizyta duszpasterska w Długoszu
15 stycznia 2015 

Rozpoczął się czas wizyt duszpasterskich. Katolicy z radością oczekują 
wizyty swoich kapłanów, aby wspólnie modlić się o Boże błogosła-

wieństwo w Nowym Roku. Oczywiście nie mogło być inaczej w przypadku 
naszej długoszowskiej wspólnoty. Wizytę duszpasterską Roku Pańskiego 2015 
przeprowadzili księża: Andrzej Tomalak i Łukasz Sztylka.

Na wstępie kolędy miała miejsce krótka liturgia w kaplicy szkolnej, w której 
uczestniczyli: ks. dyr. Jacek Kędzierski, kierownik internatu p. Aneta Wąsik, 
wychowawcy oraz wychowankowie internatu.

Przy śpiewie kolęd i asyście ministrantów kapłani rozpoczęli radosny ob-
chód gmachu szkoły z uwzględnieniem mieszkania Księdza Dyrektora, gabinetu 
wychowawców internatu oraz pokojów mieszkalnych wychowanków.
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Agnieszka Lasota-Staszak 

I miejsce oraz nagroda księdza proboszcza 
dla Zespołu,,Laudate” w czasie III Przeglądu Kolęd 

i Pastorałek u św. Stanisława we Włocławku 
3 stycznia 2015 

O jesteś znowu, święta łączności – Muzyko – Melodio – Muzyko! 
Wywiedź ścieżkami w górę Miłości to granie od dolin – Muzyko!

Karol Wojtyła

Dnia 3 stycznia 2015 r. w pa-
rafii św. Stanisława BM we 

Włocławku odbył się „III Przegląd 
Kolęd i Pastorałek”. Patronat hono-
rowy na konkursem objął JE ks bp 
Wiesław Alojzy Mering. 

W konkursie tym udział wzięli 
również uczniowie naszej szkoły – 
Joanna Gawrońska (wokal), Eryk 
Redmerski (gitara elektryczna) 
oraz Marcel Maniewski – pianino 
(absolwent naszej szkoły), którzy 
zaprezentowali się w konkursie jako 
zespół,,Laudate”. 

Najpierw musieli przebrnąć 
przez I etap przeglądu, w którym wykonali kolędę,,Pójdźmy wszyscy do sta-
jenki”, następnie przeszli do II etapu konkursu, gdzie zagrali pastorałkę „Gore 
gwiazda Jezusowi”. 

Efektem konkursowych zmagań było zdobycie I miejsca w kategorii 
„Zespoły” oraz nagrody proboszcza parafii ks. Sławomira Deręgowskiego za 
muzykę „z prądem” i energię. Nadmienić należy, że konkurencja była dość 
duża, bo w konkursie udział wzięło ponad 200 młodych wykonawców z całej 
diecezji.

Wydarzenia z życia internatu

Ks. A. Tomalak oraz wychowankowie: A. Kowalski, 
M. Pasik, W. Szopa, P. Terpiński i 

Ks. dyrektor J. Kędzierski i wychowankowie internatu

M. Maniewski, J. Gawrońska, E. Redmerski, 
ks. prałat S. Deręgowski
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Agnieszka Lasota-Staszak

Koncert Kolęd i Pastorałek w parafii św. Stanisława 
we Włocławku w wykonaniu wychowanków 

Internatu ZSK im. ks. J. Długosza
25 stycznia 2015

W niedzielę 25.01.2015 roku, grupa wychowanków internatu wy-
stąpiła, dzięki uprzejmości ks. prałata Sławomira Deręgowskiego, 

w kościele św. Stanisława BM z repertuarem kolęd i pastorałek. Część występu-
jącej grupy dała się już wcześniej poznać w parafii św. Stanisława, występując 
w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek u św. Stanisława 3.01.2015 roku jako zepół 
Laudate. Tym razem wystąpilli:

Joanna Gawrońska – wokal
Paulina Adamczak – wokal
Kacper Nowakowski – wokal
Eryk Redmerski – gitara
Marcel Maniewski – pianino (absolwent Długosza)
Jak mówi Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, śpiew jest znakiem ra-

dosnego wzruszenia serca. Występ naszych młodych artystów, niewątpliwie 
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wywołał wzruszenia w nie jednym sercu i sprzyjał dzieleniu sie jedną wiarą 
i miłością.

Agnieszka Lasota-Staszak

„W krzyżu zbawienie...” 
Nabożeństwo drogi krzyżowej korytarzami szkoły w internacie ZSK

6 marca 2015

Tradycyjnie, jak każdego roku w okresie Wielkiego Postu, wychowanko-
wie internatu wzięli udział we wspólnym nabożeństwie drogi krzyżo-

wej. Nabożeństwo, pod przewodnictwem ks. Andrzeja Tomalaka, rozpoczęło 
się w szkolnej kaplicy, następnie idąc za krzyżem, przemierzaliśmy szkolne 
korytarze, na oknach których przygotowane były poszczególne stacje i zatrzy-
mywaliśmy się przy nich, by oddać się refleksji nad tajemnicą Męki Pańskiej, 
przez którą dokonało się zbawienie świata. Rozważania poszczególnych stacji 
wzbogacone były wspólnym śpiewem pieśni wielkopostnych. Wspólny udział 
w drodze krzyżowej wprowadza w wyjątkowy nastrój zadumy i refleksji oraz 
pozwala przygotować się do przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

P. Adamczak, J. Gawrońska, K. Nowakowski, E. Redmerski P. Mroczkowski, A. Kowalski, P. Terpiński, ks. A. Tomalak P. Terpiński, A. Kowalski, P. Mroczkowski, K. Przysiecki
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DZIAŁALNOŚĆ 
MŁODZIEŻOWEJ RADY INTERNATU 

Milena Witkowska

Podsumowanie działalności MRI
w roku szkolnym 2014/2015

Dzięki temu, co nazywamy wychowaniem i dobrymi obyczajami,
daje się osiągnąć to, na co inaczej trzeba by siły,

a co nie zawsze można osiągnąć siłą.

J.W. Goethe

Opiekunem Młodzieżowej Rady Internatu była p. Milena Witkowska, 
która czuwała nad prawidłowym przebiegiem zadań powierzonych 

poszczególnym sekcjom.
W dniu 11 września 2014 r. przeprowadzono wybory do MRI. Przewodniczą-

cą została Klaudia Błaszczyk, zastępcą W. Szopa, a skarbnikiem A. Brzustewicz.
Dnia 16 września odbyło się pierwsze spotkanie z nowo wybranymi człon-

kami MRI. Omówiono m.in. terminy i charakter uroczystości internackich, 
określono zakres współdziałania z wychowawcami koordynującymi poszcze-
gólne wydarzenia internackie.

W pierwszym semestrze odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka, z za-
bawami i grami integracyjnymi. Zgodnie z tradycją internacką przywitaliśmy 
nowych wychowanków podczas zabawy „Pirackie Otrzęsiny”.

W grudniu wspólnie z wychowawcami dekorowaliśmy choinkę. W dniu 
6 grudnia 2014 r. w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie mikołajkowe. Każdy 
z obdarowanych wychowawców i wychowanków – stosownie do ustaleń z Miko-
łajem zaprezentował krótki program artystyczny. Było dużo zabawy i śmiechu.

W drugim semestrze odbyły się walentynki. W styczniu odwiedziliśmy wraz 
z p. Małgorzatą Ryszewską Dom Dziecka. Nasza wizyta odbyła się w ramach 
akcji charytatywnej. Wspólnie obdarowaliśmy dzieci upominkami. 

W dniu 25 kwietnia 2015r. odbyło się pożegnanie wychowanków Internatu 
– uczniów klas III LO. Uroczystość rozpoczęła się wspólną kolacją, a następnie 
przedstawiono prezentację multimedialną oraz program słowno-muzyczny wyko-
nany przez młodszych wychowanków przygotowanych przez p. M. Witkowską.

Agnieszka Lasota-Staszak

Udział wychowanków w akcji zbiórki nakrętek 
dla Kacperka w roku szkolnym 2014/2015

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

Tradycyjnie już wychowankowie internatu wzięli udział w akcji zbiórki 
nakrętek dla Kacperka. Chłopiec urodził się chory i wymaga rehabili-

tacji. Akcja ta pomaga w zdobyciu niezbędnych funduszy na leczenie dziecka. 
Potrzeba wiele nakrętek żeby zebrać sensowną sumę pieniędzy, ale każdy 
kilogram to już wiele. Wytrwale zbieramy nakrętki świadomi, że „od nakrętki 
do nakrętki, zbiera się worek”, a każdy worek to już coś.
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Kacper Minder
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Sekcja sportowa prowadzona przez p. D. Goldewicza zorganizowała szereg 
zajęć sportowych w sali gimnastycznej (koszykówka, piłka nożna, siatkówka, 
tenis stołowy) oraz turniejów sportowych o mistrzostwo internatu.

W dniu 1 czerwca 2015 r. świętowaliśmy Dzień Dziecka. Z tej okazji wycho-
wawcy internatu zaprosili wychowanków na wspólny spacer i lody w McDonald’s.

SPRAWOZDANIA
NAUCZYCIELI

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14

Dzień Dziecka – wyjście do McDonalds p. M. Witkowska 
i J. Trawińska z grupą wychowanków internatu

Mikołajki – p. A. Lasota Staszak, ks. Ł. Sztylka 
i grupa wychowanków internatu

Pożegnanie maturzystów – p. M. Witkowska, p. G. Goszcz, p. P. Czarnecka, 
ks. Ł. Sztylka i wychowankowie internatu

Przyjęcie w poczet internatu nowych wychowanków
A. Orłowska, M. Wojciechowski, P. Terpiński

Dzień Chłopaka – grupa wychowanków
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Anna Baranowska

W atmosferze życzliwości i współpracy

Sprawozdanie to rozpocznę od słów uznania dla swojej klasy wycho-
wawczej – IId gimnazjum. Klasa jest zgranym zespołem młodych ludzi, 

którzy kolejny rok udowadniają swoim zachowaniem solidarność klasową, chęć 
pomocy oraz życzliwość.

Wśród wielu wspólnych akcji uczniów należy wymienić te, które szczegól-
nie udowodniły ich wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Były to akcje 
„Pielucha dla malucha”, wspierająca dom małego dziecka w naszym mieście, 
„Szlachetna Paczka”, która organizuje pomoc dla rodzin najbardziej potrzebu-
jących czy zbiórka środków czystości dla ludzi bezdomnych.

Warto też wspomnieć o klasowych uroczystościach, takich jak: Dzień 
Chłopca, wigilia klasowa czy Dzień Kobiet, w których wszyscy uczestniczyli 
i starali się je uświetnić.

Miniony rok szkolny nie obył się także bez wspólnych wycieczek i wizyt 
w kinie czy kręgielni.

Jednym z filmów, które obejrzeliśmy, był film pt. „Gwiazd naszych wina” 
na podstawie bestselerowej powieści o tym samym tytule. W ostatnich dniach 
roku szkolnego wyprawiliśmy się do kręgielni, spacerowaliśmy w parku, a także 
poszliśmy do pizzerii. Wszystkie te wyprawy przebiegały w miłej atmosferze, 
wśród śmiechu i przyjaznych rozmów.

Do udanych należy także zaliczyć wspólną wycieczkę do Warszawy, w czasie 
której młodzi ludzie mogli poszerzyć swoją wiedzę w Centrum Nauki Koper-
nik, zwiedzić Stare Miasto, a także przenieść się w świat muzyki i obrazów 
w Muzeum Fryderyka Chopina.

W klasie zauważa się postawy empatii i pomocy koleżeńskiej. Często ucznio-
wie organizowali pomoc tym, którzy mieli problemy ze zrozumieniem jakiegoś 
zagadnienia z danego przedmiotu czy byli dłużej nieobecni w szkole z powodu 
choroby. Oczywiście zdarzały się też nieporozumienia wśród uczniów, jednak dość 
szybko były one rozwiązywane z pomocą wychowawcy czy pedagoga szkolnego.

Kilkoro wśród uczniów korzystało z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Na zakończenie odniosę się jeszcze do współpracy z rodzicami. Muszę 

przyznać, że układała się ona dobrze i nie pozostawiała zbyt wiele do życzenia. 
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Rodzice na bieżąco korzystali z dziennika elektronicznego oraz w większości 
uczestniczyli w tzw. środach u Długosza. Wielokrotnie kontaktowali się ze 
mną telefonicznie.

Podsumowując miniony rok szkolny, wyrażę życzenie pomyślnej współpracy 
w klasie oraz wytrwałości i dobrych wyników w klasie trzeciej.

Jeśli chodzi o inne działania dydaktyczne podejmowane przeze mnie 
w minionym roku szkolnym, to objęły one przygotowywanie do konkursów 
przedmiotowych uzdolnionych uczniów. Z tego miejsca gratuluję laureatom 
– z historii Adamowi Piętowskiemu z klasy Ia oraz z wiedzy o społeczeństwie 
– Kamilowi Kazimierczykowi z klasy IIIe oraz Tymoteuszowi Uzarczykowi 
z klasy IIIa. 

Warto wspomnieć też o zorganizowaniu apelu z okazji Święta Odzyska-
nia Niepodległości przez Polskę z udziałem mojej klasy wychowawczej czy 
też spotkania z panią K. Skerską z Fundacji gen. Elżbiety Zawackiej, która 
wygłosiła prelekcję dla uczniów starszych klas gimnazjum i wybranych klas 
licealnych na temat działań konspiracyjnych na Kujawach i Pomorzu w latach 
1939–1948. 

Magdalena Bilska-Ciećwierz

Humaniści z IIIB

Powszechne jest mniemanie, że humanistyka jest dziś passé. Młodzież 
zaś powinna się uczyć matematyki, biologii, chemii etc. Zdarzyło się 

jednak we włocławskim Długoszu, iż zadano kłam temu przeświadczeniu... 
Bowiem przez ostatnie trzy lata w progach naszej szacownej szkoły naukę 
pobierali ludzie, którzy mówili o sobie, że są właśnie humanistami!

Tegoroczni maturzyści z klasy IIIB to zespół niezwykłych ludzi, posiada-
jących ogrom różnorodnych talentów, okraszonych iście ułańską fantazją. 
Jeśli w szkole grano przedstawienie, na pewno występowali tam uczniowie 
właśnie z tej klasy. Wcielali się w przeróżne role od świętych do próżniaków, 
by w końcu błysnąć swym autorskim projektem, realizując studniówkową „czo-
łówkę”, obfitującą w cytaty z szacownych nauczycieli, a poniekąd odsłaniającą 
charakterki twórców. Jak na ludzi z fantazją przystało, zmiękczali serca grona 
pedagogicznego na wszelkie sposoby, nie pominąwszy „Bogurodzicy” jako 
narzędzia doprowadzenia do łez skonsternowanego nauczyciela. Humanista to 
człowiek ciekawy świata, więc gdzież to oni nie byli: wszystkie polskie stolice 
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objechali, do Poznania zajrzeli i na Ostrowie Lednickim byli, po Tatrach harco-
wali i Kopernika w Toruniu odwiedzili. Nawet do Płocka się udali... A zgubili 
się w drodze do Nasiegniewa! 

Kino i teatr im znane, choć przede wszystkim z namaszczeniem co roku 
obchodzono w klasie rocznicę „wydarzeń toruńskich” – nikt nie pamięta, na 
jaki to spektakl się wówczas do Torunia udali, wszyscy natomiast wiedzą 
po dziś dzień, że nie należy dawać biletów autobusowych do rąk szwarc 
charakterowi, bo grozi to mandatem... Inne uroczystości z pietyzmem obcho-
dzone w klasie, to oczywiście klasowe wigilie, z których szczególnie ostatnia 
pozostanie w pamięci, a to za sprawą pierogów gotowanych przy pomocy 
czajnika elektrycznego. 

Obchody Dnia Chłopca, czy Dnia Kobiet przebiegały bez ekscesów, wręcz 
standardowo – kwiatek plus ciasteczko. Warto zatrzymać się na ekscesach, 
gdyż jednym z nich była sala lekcyjna, którą humaniści mieli niejako pod swą 
opieką. Mieściła się ona w długoszackim królestwie podziemi, gdzieś na skrzy-
żowaniu szatni ze stołówką. Wyposażenie można powiedzieć standardowe – 
tablica, ławki, krzesła, ale humaniści nie byliby sobą, gdyby nie dodali czegoś 
od siebie, w sali bowiem królowały pandy – od zupełnie malutkich po niemal 
naturalnej wielkości biało-czarne pluszowe stworki. I nikt już nie pamięta, 
dlaczego właśnie pandy... Zresztą od czasu do czasu na tablicy pojawiały się 
króliki... w historycznych dekoracjach...

Czas szybko jednak mijał. Studniówka, na której Prezes zaprosił do poloneza 
zachwycająco piękne panie i eleganckich panów. Ostatnia klasowa Msza Święta 
w szkolnej kaplicy. Ale nade wszystko czas wypełniony nauką, bo za chwilę 
matura. Poza lekcjami – zajęcia w ramach projektu edukacyjnego z matema-
tyki, polskiego, historii i angielskiego. W międzyczasie – konkursy, w których 
uczniowie odnosili mniejsze i większe sukcesy. Wszystko to pomagało przygo-
tować się do egzaminu dojrzałości. Zanim nadejdzie matura trzeba pożegnać 
się z szkołą, w której murach niektórzy spędzili nawet sześć lat (gimnazjum 
i liceum). A szkoła to przede wszystkim ludzie: ci z klasowej ławki, a także 
nauczyciele i pracownicy administracji, ludzie dbający o porządek. Wszyscy 
zostali pięknie pożegnani, o nikim nie zapomniano.

Egzaminy maturalne przebiegły bardzo sprawnie, uczniowie byli zdyscy-
plinowani, choć spięci. Długo też musieli czekać na wyniki, które dla wielu 
były ukoronowaniem ich ciężkiej trzyletniej pracy. Przed nimi kolejny rozdział 
życia – studia. Niech będą wspaniałą przygodą, która otworzy drzwi do do-
rosłego życia.

Sprawozdania nauczycieli
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Urszula Brykalska

„Jesteśmy jak diamenty, które szlifuje życie...”

Rok szkolny 2014/2015 to drugi rok zmagań klasy II a gimnazjum ze 
szkolną rzeczywistością. To drugi rok zdobywania wiedzy, ale i rozwi-

jania swoich zainteresowań, poznawania siebie wzajemnie oraz budowania 
koleżeńskich i przyjacielskich relacji między uczniami. To drugi rok sprawowania 
nad nimi przeze mnie pieczy wychowawczej.

Wiele się w tym roku wydarzyło. Zdecydowana większość uczniów kon-
tynuowała zajęcia w ramach projektu unijnego „Edukacja w Zespole Szkół 
Katolickich im. ks. Jana Długosza szansą na lepszą przyszłość”. Zajęcia od-
bywały się po lekcjach, często do późnych godzin. Wielu przygotowywało 
się na nich do konkursów i olimpiad, a efektem są uzyskane tytuły laureatów 
i finalistów konkursów przedmiotowych oraz inne sukcesy. Praca i poświęco-
ny czas przyniosły oczekiwane sukcesy. Natalia Mierzwicka została laureatką 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, Języka Niemieckiego, 
Języka Polskiego, Wojewódzkiego Konkursu „Znam swój organizm na szóstkę” 
oraz uzyskała wyróżnienie w Lidze Zadaniowej z matematyki. Piotr Krajenta 
zdobył tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii oraz 
XX Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy”. Dominik Goleniewski 
zajął II miejsce w Lidze Zadaniowej z matematyki. Katarzyna Jurewicz, Kamil 
Klonowski, Edyta Prajwos i Eryk Prajwos zajęli III miejsce w Lidze Zadaniowej 
z matematyki. To tytuły uzyskane w klasie drugiej. Za rok kolejne konkursy 
i szanse na kolejne osiągnięcia. Mam nadzieję, że praca i trud przyniosą nowe 
sukcesy. Warto nadmienić, że 15 uczniów z 29 uzyskało świadectwo promocyjne 
do klasy trzeciej z wyróżnieniem. 

Uczniowie naszej klasy reprezentowali szkołę nie tylko w konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych, ale również w licznych zawodach i rozgryw-
kach sportowych. Zaznaczyli swoją obecność między innymi w corocznym 
Biegu Popiełuszki.

W natłoku nauki nie zapominamy jednak o sprawach duchowych. Comie-
sięczny dyżur liturgiczny gromadził w szkolnej kaplicy niemalże wszystkich 
uczniów z naszej klasy. Wszyscy chętnie angażowali się w przygotowanie 
czytań, modlitwy wiernych czy śpiewanie psalmu. Wspólnie wyruszyliśmy 
w Orszaku Trzech Króli. Delegacje niosły relikwie świętych podczas procesji 
Wszystkich Świętych. Uczniowie brali udział w rekolekcjach i Dniach Kultury 
Chrześcijańskiej. 
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Nie zapomnieliśmy też o zabawie i wspólnym świętowaniu. W październiku 
udaliśmy się na dwudniową wycieczkę do Poznania, gdzie oprócz zwiedzania 
i poznawania dziejów Polski, świetnie się bawiliśmy. Wspólna noc spędzona 
w hotelowych pokojach sprzyjała rozmowom, zabawom i integrowaniu do 
późnych godzin wieczornych. Pamiętaliśmy też o świętowaniu Dnia Chłopaka 
i Dniu Kobiet. Przygotowanie upominków sprawiły przyjemność zarówno 
obdarowanym, jak i obdarowującym, a kalambury i inne wspólne zabawy 
niejednokrotnie wywoływały gromki śmiech. Wspólnie także spędziliśmy 
wigilię klasową. Podtrzymując tradycję, rozpoczęliśmy świętowanie od czy-
tania Pisma Świętego, dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń. Nie 
zabrakło też miejsca dla Świętego Mikołaja z podarkami. Nie było jednak 
łatwo otrzymać prezent, trzeba było zasłużyć na niego śpiewając piosenkę, 
mówiąc wiersz albo wykonując inne polecenia. W świąteczny klimat jeszcze 
bardziej wprowadziły nas szkolne jasełka, po których w radosnym świątecz-
nym nastroju udaliśmy się do domów, by ponownie w szkole spotkać się już 
w nowym roku. 

W maju zorganizowaliśmy pierwszą „nockę w Długoszu”. Rozpoczęliśmy ją 
w piątkowe popołudnie, a skończyliśmy sobotnim śniadaniem. Do dyspozycji 
mięliśmy salę lekcyjną, dwie sale gimnastyczne i wszystkie korytarze. 

Po wspólnej kolacji, na którą była pizza, zaczęły się gry i zabawy. Jedni 
grali w koszykówkę, siatkówkę lub piłkę nożną, inni tańczyli, korzystając z gier 
interaktywnych podłączonych wraz z kamerką do tablicy, jeszcze inni grali 
w gry komputerowe. Był też czas na wspólne integracyjne gry zespołowe. Nie 
zabrakło gier planszowych i zręcznościowych. Każdy znalazł coś dla siebie 
i nikt nie został sam. Atrakcją nocy była zabawa w chowanego w ciemnych 
korytarzach szkoły. Krzyki i piski nikogo nie zniechęciły, ale żeby było raźniej, 
chowano się i szukano parami. Były także zawody „ślimaka”, czyli kto pierw-
szy pokona cała długość korytarza, poruszając się w śpiworze i na leżąco. Po 
wyczerpujących zajęciach można było odpocząć i zdrzemnąć się w wielkiej 
sypialni, którą zrobiliśmy z sali gimnastycznej. Nie wszyscy jednak z niej 
skorzystali. Najwytrwalsi do rana bawili się, tańczyli i grali i choć nad ranem 
zmęczenie dawało się odczuć, to nie dali „za wygraną”. Naszą nockę zakoń-
czyliśmy śniadaniem. Wspólnie przygotowane tosty smakowały jak nigdy, choć 
niektórzy zjadali je z zamkniętymi ze zmęczenia oczami. Po śniadaniu i wielkim 
sprzątaniu udaliśmy się do domów na zasłużony odpoczynek. Niektórzy zasnęli 
w samochodzie w drodze do domu. 

Była to jedna z niezapomnianych nocy w życiu, a na pewno niezapomniany 
czas szkolny. To były najlepsze zajęcia integracyjne. Za rok planujemy następną 
taką nockę.

Sprawozdania nauczycieli
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Przed nami ostatni etap edukacji w gimnazjum. Klasa trzecia to czas wiel-
kich wyzwań. Na pewno będziemy się starali uzyskać jak najwięcej tytułów 
laureatów w konkursach przedmiotowych, uzyskać wysokie wyniki z egzaminu 
gimnazjalnego i jak najlepsze oceny na świadectwie końcowym. Przed nami 
także bal gimnazjalny, wybór nowej szkoły i rozstania... To wszystko przed 
nami... Ale nie lękamy się, bo przecież „wszystko mogę w Tym, który mnie 
umacnia” (Flp 4, 13).

Emilia Chodoła

Poza nawiasem matematycznych działań
Rozmawiają dwaj matematycy.

– Dasz mi swój numer telefonu?
– Pewnie. Jest bardzo łatwy. Trzecia cyfra jest trzykrotnością pierwszej. 

Czwarta i szósta są takie same. Druga jest większa o jeden od piątej. 
Suma sześciu cyfr to 23, a iloczyn to 2160.

– W porządku, zapisałem. 256 343.
– Zgadza się. Nie zapomnisz?

– Skądże. To kwadrat 16 i sześcian 7.

Każdemu z nas przejście przez próg nowej szkoły kojarzy się z obawą 
przed nowymi wyzwaniami i z pytaniem, co teraz ze mną będzie. Uświa-

damiamy sobie, że czekają tam na nas nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowe 
smutki i radości. Na początku każdy obserwuje zachowanie innych, analizuje 
wypowiedzi. Przygląda się mniej lub bardziej fryzurom, gadżetom, starając się 
na ich podstawie stworzyć obraz nowo poznanych osób. Próbuje jak najwięcej 
dowiedzieć się o kolegach i koleżankach z klasy. Właśnie takie zetknięcie się 
z losem pierwszaka w liceum doświadczyła moja nowa klasa wychowawcza 
IA – klasa matematyczna.

Młodzież tej klasy to sympatyczna i zawsze uśmiechnięta grupa. Wspólnie 
spędzaliśmy czas podczas klasowych wypraw. Udaliśmy się na Forum Młodzieży 
Szkół Katolickich do Częstochowy, aby pogłębić wiarę i nabrać sił do nauki. Do 
Gołaszewa pojechaliśmy, aby zmagać się z grami integracyjno – sportowymi. 
Wybraliśmy się również do Torunia, gdzie zwiedziliśmy Młyn Wiedzy, uczyli-
śmy się wypiekać pierniki w Muzeum Piernika oraz zwiedziliśmy ruiny zamku 
Krzyżackiego. W Płocku zapoznaliśmy się z cennymi zbiorami Muzeum Mazo-
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wieckiego oraz Muzeum Diecezjalnego, a w drodze powrotnej relaksowaliśmy 
się przy ognisku w stadninie koni w Cierszewie.

Ponadto, w ramach wypraw w świat historii i kultury, obejrzeliśmy spektakl 
„Zdążyć przed Panem Bogiem” oraz film „Apartament”, uczestniczyliśmy także 
w wykładzie o polskim powojennym podziemiu niepodległościowym.

Wspólnie organizowaliśmy uroczystości klasowe, takie jak: wigilia, Dzień 
Kobiet czy Dzień Chłopaka, które przyczyniły się do integracji klasy. Każda 
lekcja z moimi wychowankami była dla mnie dużą przyjemnością. Klasa IA to 
młodzież w większości chętna do pracy i ambitna. Dziewięć osób ukończyło 
klasę pierwszą z wyróżnieniem, a aż cztery osoby uzyskały stuprocentową 
frekwencję. Na słowa uznania zasługują dwaj uczniowie: Dominik Mistera 
i Jeremi Lewandowski, którzy – jak przystało na prawdziwych matematyków 
– okazali się bezbłędni w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Panowie, 
liczę, że w kolejnych latach będziecie trzymać formę! 

A pozostali uczniowie klasy IA? Wielu z nich udzielało się aktywnie w życiu 
szkoły. Reprezentowali ją na zawodach sportowych, konkursach, apelach, wy-
jazdach i wycieczkach. Chętnie przygotowywali się do dyżurów liturgicznych, 
uczestniczyli w Drzwiach Otwartych naszej szkoły. 

Mam nadzieje, że są zadowoleni ze swoich pierwszych kroków w nowej 
szkole. Sądzę, że tych dużych i małych kroków będzie coraz więcej oraz że będą 
one stawiane do przodu, a nie do tyłu. Kolejne 2 lata będą dla nich czasem 
ciężkiej pracy, lecz na pewno zaowocują one ogromem nowych doświadczeń.

Piotr Chodoła

Bo matma się liczy!
Żadna nauka nie wzmacnia tak wiary

w potęgę umysłu ludzkiego, jak matematyka. 

Hugo Steinhaus

W roku szkolnym 2014/2015 miałem przyjemność pracować z nastę-
pującymi klasami gimnazjalnymi: Id, IIa, IIb, IIc oraz IIIa. Był to 

rok wytężonej pracy, zwłaszcza dla mojej klasy wychowawczej, która solidnie 
przygotowywała się do czekającego ją egzaminu gimnazjalnego. 

Opierając się na doświadczeniach własnych, jak i opinii innych nauczycieli 
matematyki w gimnazjum, kontynuowałem pracę z „Matematyką z plusem”. 

Sprawozdania nauczycieli
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Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe skonstruowało program pozwalający roz-
wijać się uczniom zdolnym, ale również pozwalający uzupełnić wiadomości 
i umiejętności uczniów będących „na bakier” z matematyką. W ten sposób mo-
głem dopasować sposób i tempo pracy na lekcji do każdej klasy, co okazało się 
ogromnym ułatwieniem. Program został ułożony zgodnie z zasadą spiralności, 
czyli powtarzania zagadnień na coraz wyższym poziomie, dając możliwość 
systematycznego utrwalania i pogłębiania wiedzy. 

Kolejny już rok uczniowie klas II gimnazjum mogli zmierzyć się z rówieśni-
kami z całego województwa w konkursie „Liga Zadaniowa”. Po całorocznych 
zmaganiach okazało się, że było warto – Dawid Romecki z klasy IIb i Dominik 
Goleniewski z IIa zostali laureatami II miejsca, natomiast Kamil Klonowski, 
Kasia Jurewicz oraz Edyta i Eryk Prajwos zostali laureatami III miejsca. Nasza 
szkoła brała również udział w konkursie „Licz Zgaduj Kombinuj” organizowanym 
przez LZK, gdzie Ewa Krajenta, Jakub Szymański i Maciej Chlebny z kl. IIIa 
zostali laureatami III miejsca.

Tradycją naszej szkoły stało się, że wiosną odbywa się w niej Dzień Mate-
matyki, którego jestem głównym organizatorem. W związku z tym nauczyciele 
tego przedmiotu podjęli się zorganizowania szeregu niezwykle interesujących 
przedsięwzięć. W ramach obchodów tego święta do Długosza przybyli ucznio-
wie szkół podstawowych, którzy zmagali się w konkursie „Matematyczne 
Wspinaczki”. Po części pisemnej, uczniowie wraz z opiekunami udali się na 
słodki poczęstunek, połączony z promocją naszej szkoły. Następnie młodzi 
matematycy uczestniczyli w interaktywnej lekcji matematyki pod czujnym 
okiem p. Joanny Karwowskiej. Moment wręczenia nagród dla najlepszych 
poprzedził mój wykład pt. „Bo matma się liczy!”. Tematem prelekcji były fra-
pujące anegdoty o dziejach liczb w historii ludzkości. Wszyscy zgromadzeni 
byli zdumieni następującymi faktami: liczbę zero wprowadzono dopiero 
w XII wieku za pośrednictwem papieża Sylwestra II oraz tragiczną śmiercią 
pierwszego odkrywcy liczby niewymiernej pierwiastek z dwóch. Następnie 
p. wicedyrektor Sławomira Lewandowska wręczyła wartościowe nagrody 
rzeczowe konkursowiczom z największą liczba punktów. Wszyscy pozostali 
uczestnicy obchodów Dnia Matematyki otrzymali pamiątkowe tangramy, 
ćwiczące logiczne myślenie. 

Na koniec nie omieszkam wspomnieć o moich wychowankach. Był to 
przesympatyczny i zgrany zespół klasowy, jeden z tych, który pamięta się do 
końca życia. Bycie wychowawcą takiej klasy to prawdziwy zaszczyt! Dziękuję 
Wam za wszystkie te piękne chwile i życzę powodzenia na dalszej drodze życia!
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Violetta Gołdobin

Sprawozdanie z działalności szkolnej Caritas 
w roku szkolnym 2014/2015

Szkolna Caritas zajmuje się działalnością wolontarystyczno-charytatywną. 
Jej głównym celem jest zaangażowanie uczniów w pomoc osobom po-

trzebującym. Wolontariusze mają możliwość inicjowania akcji charytatywnych 
oraz przeprowadzania ich na terenie szkoły i poza nią. Uczy to samodzielności 
w podejmowaniu decyzji, uwrażliwia na potrzeby innych, a także kształtuje 
postawę odpowiedzialności za drugiego człowieka.

W roku szkolnym 2014/2015 szkolna Caritas zrealizowała szereg działań, 
akcji o charakterze charytatywnym, ukierunkowanych na niesienie pomocy po-
trzebującym: dzieciom i rodzinom z ubogich rodzin, przewlekle chorym, osobom 
starszym i samotnym, poszkodowanym w klęskach żywiołowych, zmagającym 
się z problemem bezdomności, czy też realizującym dzieła misyjne. Do działań 
tych należały: kiermasze, zbiórki dobrowolnych ofiar, zbiórki środków czysto-
ści i higieny osobistej, zbiórki pluszowych zabawek. Większości z takich akcji 
charytatywnych towarzyszyły zajęcia, happeningi, które cieszyły się zaintere-
sowaniem uczniowskiej wspólnoty naszej szkoły.

Przez cały rok szkolny współpracowaliśmy z Caritas Diecezji Włocławskiej, 
a także z funkcjonującą przy parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku 
świetlicą bł. o. Honorata Koźmińskiego. Obierając sobie za cel również i kształ-
towanie postawy empatii dla osób starszych, współpracowaliśmy z Domem 
Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej we Włocławku. Szkolna Caritas 
włączała się również w ogólnopolskie akcje Caritas Polska, realizując na terenie 
naszej szkoły akcję «Jałmużna Wielkopostna».

Najbardziej wymiernym potwierdzeniem tego, że warto aktywnie działać 
w szkolnej Caritas, jest zdobycie dla naszej szkoły „Certyfikatu Szkoły Budującej 
Wrażliwość Społeczną”, który uzyskaliśmy za zrealizowanie działań w ramach 
projektu Caritas Toruńskiej „Warto być bohaterem”.

Członkostwo w szkolnej Caritas u uczniów zaowocowało rozwojem pod 
względem samorządności, organizowania akcji charytatywnych i przeprowadzania 
ich, uwrażliwiło na potrzeby innych, nauczyło odpowiedzialności za powierzone 
działania i współpracy w grupie oraz bezinteresowności. Ale przede wszystkim 
w realny sposób oddało słowa Jana Pawła II: „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, 
czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obda-
rowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”.

Sprawozdania nauczycieli
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Agata Jankowska 

„Najłatwiej wychowywać tych, którzy są kochani...”

W mijającym roku szkolnym miałam przyjemność być wychowawcą 
uczniów klasy III d gimnazjum. Przyjemność, ponieważ praca z taką 

młodzieżą do takich właśnie należy. Od pierwszego dnia w klasie pierwszej po-
lubiliśmy się i czułam zaufanie, jakim mnie obdarzono. Przez trzy lata starałam 
się nie stracić zaufania i sympatii, jaką odbierałam od moich wychowanków. 
Nić porozumienia, jaka wytworzyła się między nami, powodowała, że nasza 
współpraca przebiegała dobrze i nie było większych konfliktów. Uczniowie 
stanowili zgrany i sympatyczny zespół klasowy. Chętnie przebywali w swoim 
towarzystwie, wzajemnie się motywowali i wspierali. Przez trzy lata edukacji 
w Długoszu utrwalili już istniejące i pozawiązywali nowe, mam nadzieję, że 
trwałe, przyjaźnie. Zawsze mogli na siebie liczyć. W sytuacjach kryzysowych 
pomagali sobie, wspierali, tłumaczyli trudne zadania czy wspólnie uczyli. Nie-
samowity w tej społeczności klasowej był fakt, że akceptowali siebie wzajemnie, 
nikogo nie odrzucali, szanowali swoje dążenia i marzenia, pomagali je realizować. 
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Byli i mam nadzieję, że nadal będą, kreatywni, pełni pomysłów i spontaniczni. 
Od początku klasy trzeciej mieli świadomość tego, jak ważny jest dla nich ten 
rok. Nie tylko pod względem nauki, ale również pod względem emocjonalnym 
– ostatni wspólnie spędzony rok w Długoszu. Stąd pojawiały się różne pomysły 
na uroczystości tj. Dzień Chłopca – koszulki dedykowane specjalnie dla każdego 
chłopca oraz zdjęcie w strojach sportowych wszystkich dziewcząt w klasie, wigi-
lia – szczególnie uroczysta, z drobnymi upominkami dla każdego pod choinką, 
czy Dzień Kobiet – filmik z piosenką ułożoną specjalnie dla dziewcząt i nakrę-
cony przez chłopców, aby zostawić miłe wspomnienie po wspólnie spędzonych 
czasach. Wielokrotnie było powtarzane zdanie: „żebyśmy mieli na pamiątkę”. 

Zawsze można było na nich liczyć, zarówno podczas uroczystości klasowych, 
jak i szkolnych. Aktywnie uczestniczyli w apelach i przedstawieniach organizowa-
nych z okazji świąt (np. wigilii szkolnej) i uroczystości. Dobrymi przykładami są 
zaangażowanie w przygotowanie się do Pierwszego Dnia Wiosny, gdzie corocznie 
cała klasa starała się być przebrana i dobrze wypaść podczas tego uczniowskiego 
święta czy tegoroczny Dzień Sportu, podczas którego jako jedyni spośród klas 
trzecich gimnazjum wystawili drużynę do zawodów zorganizowanych przez na-
uczycieli wychowania fizycznego. Chętnie udzielali się w akcjach wolontariatu, 
poświęcali swój wolny czas, angażując się całym sercem w to, co robią. Dobrymi 
przykładami są wyjazdy całej lub większości klasy na pielgrzymkę do Lichenia 
czy na Lednicę, podczas którego znaczna grupa była aktywnie zaangażowana 
w taniec. Inną uroczystością, w której młodzież mojej klasy wzięła udział, był 
Maraton organizowany 1 maja przez pana Andrzeja Gołębieskiego.

Nigdy nie miałam problemów, żeby zebrać delegację, która będzie repre-
zentowała klasę lub szkołę na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, 
nawet wówczas, gdy taka delegacja nie była konieczna. Zawsze pojawiał się 
ktoś z klasy, kto był obecny podczas danej uroczystości.

Uczniowie z powodzeniem brali licznie udział w przeróżnych konkursach, 
nie tylko kuratoryjnych, również były konkursy plastyczne i religijne. 

W maju byliśmy na trzydniowej wycieczce w Giżycku. Starannie zapla-
nowaliśmy ten wyjazd, dobrany i dokładnie przemyślany przez młodzież był 
program i czas wyprawy. Pobyt na Mazurach był miłym akcentem na zakończe-
nie klasy trzeciej, uczniowie odpoczęli po egzaminach, poprzebywali na łonie 
natury, zwiedzili Wilczy Szaniec. Z nowymi siłami wrócili i zaangażowali się 
w zaliczanie ostatnich sprawdzianów, prac i poprawę ocen końcoworocznych. 
Efektem ich pracy było osiągnięcie przez 10 osób świadectwa z wyróżnieniem.

Niesamowitym przeżyciem był bal gimnazjalny, do którego bardzo sta-
rannie się przygotowywali. Bawili się świetnie, ponadto, przygotowali bardzo 
wzruszające podziękowanie dla wychowawcy. 
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Na zakończenie roku szkolnego przygotowali dla każdego uczącego nauczy-
ciela niespodziankę związaną z konkretną osobą. Byli w tym bardzo pomysłowi 
i niesamowicie spostrzegawczy. Potrafili przypomnieć sobie i wykorzystać 
w odpowiednim momencie np. anegdotę czy jakieś powiedzenie, które padło 
podczas zajęć. 

Nasze pożegnanie na koniec roku również było niesamowite. Pomimo tylu 
wspólnie spędzonych dni i świadomości, że będziemy się spotykać, trudno się 
było rozstać tego ostatniego dnia.

Z żalem muszę stwierdzić, że czas spędzony z uczniami klasy „d” minął 
jak jeden dzień. Był to czas wyjątkowy, ponieważ powierzona mi młodzież 
jest wyjątkowa. Niewątpliwie jest to zasługa rodziców i rodzin, w jakich się 
wychowują oraz wzajemnego wpływu na siebie samej młodzieży. Cytat, którym 
zaczęłam moją refleksję, bardzo dobrze pasuje do uczniów, z którymi przyszło 
mi pracować.

Stanisław Karwat

W krainie dźwięków
Muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy.

Richard Wagner

Prowadząc zajęcia edukacyjne z przedmiotu, wdrażałem nowe elementy 
ćwiczeń muzycznych, wykorzystując zakupione instrumenty muzyczne. 

Przygotowywałem z uczniami oprawę wokalno-instrumentalną do Mszy Świę-
tych w szkole podstawowej i gimnazjum. Systematycznie odbywały się zajęcia 
dodatkowe z nauki gry na gitarze klasycznej i akustycznej. Z moim udziałem 
dzieci i młodzież prezentowały swoje umiejętności na spotkaniach z rodzica-
mi. Zapewniałem także oprawę muzyczną podczas rekolekcji wielkopostnych 
dla dzieci, młodzieży oraz Duszpasterstwa Nauczycieli. Prowadzony przeze 
mnie chór szkolny uczestniczył w obchodach dnia patrona szkolnej Sodalicji 
Mariańskiej – uroczystość św. Kazimierza Królewicza. Współorganizowałem 
akademię z okazji obchodów rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 listopada, 
Dnia Babci i Dziadka oraz Konstytucji 3 maja w szkole podstawowej. Utworzony 
we wrześniu pod moim kierunkiem zespół wokalno – instrumentalny „Vita” 
brał udział w przeglądzie pieśni chrześcijańskich „Deo Gratias” we Włocław-
ku i „Ryba” w Ślesinie. Przygotowywana przeze mnie uczennica gimnazjum 
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reprezentowała szkołę w XXXIV Międzywojewódzkich Prezentacjach Piosenki 
Dzieci i Młodzieży w Radziejowie.

Joanna Karwowska

Podsumowania i zaskakujące wnioski 
w drugim rozdziale kolejnej książki

Jestem wychowawcą klasy IIA LO. To już drugi rok współpracy i sta-
rań, aby jak najlepiej wykorzystać czas spędzony w murach Długosza. 

Uczniowie klasy IIA stanowią klasę, która bardzo chętnie podejmuje się różnych 
inicjatyw. Uczestniczyliśmy we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych 
przez szkołę, zarówno tych związanym z pogłębieniem wiedzy, jak i polep-
szeniem tężyzny fizycznej i duchowej. Braliśmy udział w wielu konkursach 
oraz licznych zawodach sportowych. Jeżeli chodzi o konkursy matematyczne, 
zawsze starałam się wybrać coś dla moich uczniów i włączyłam się w przy-
gotowanie ich do konkursu oraz w organizację tych zawodów. Tym samym 
kolejny raz byłam koordynatorem etapu szkolnego Konkursu Matematycznego 
im. Stefana Banacha, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Międzynarodowego 
Konkursu Matematycznego „Kangur 2015” oraz współorganizatorem Zawodów 
Matematycznych im. M. Rejewskiego w naszej placówce.

W konkursach tych z naszej klasy zawsze brały udział dwa „mózgi matema-
tyczne”, czyli Dominika i Michał, zdobywając wiele sukcesów. Oczywiście nie 
tylko konkursy matematyczne interesowały moich wychowanków. To zdolna 
klasa, więc aż dziesięciu uczniów (Przemek K. i Przemek T., Ola R. i Ola N., 
Karol, Marta, Tomek, Natalia S., Dominika, Michał) zmagało się z różnymi kon-
kursami (z fizyki, języka łacińskiego, informatyki, religii, języka angielskiego).

W tym roku szkolnym byliśmy na dwóch trzydniowych wycieczkach: w pol-
skich Tatrach oraz w Giżycku, aby zintegrować klasę. Wycieczki były bardzo 
udane, a uczestnicy ku zaskoczeniu wychowawcy zachowywali się wzorowo. 
Na naszej drugiej wycieczce był z nami uczeń IIC – Wojtek, który jeszcze 
w pierwszym semestrze był uczniem naszej klasy. To świadczy o więzi, jaka jest 
między nami wszystkimi. Bo tak naprawdę to wszyscy go traktują tak, jakby 
nadal był cały czas z nami i nigdy w niczym nie jest pomijany.

Podsumowując rok spędzony z moimi wychowankami, dochodzę do wnio-
sków, że IIA to klasa intrygująca, z bagażem kłopotów, w które niejednokrotnie 
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sama się pakuje. Niby niezgrana, a jednak wielka jednością. Niegrzeczna, 
a jednak urokliwa. Tak – to Moja Klasa.

Paulina Kletkiewicz

Realizacja zadań pedagoga szkolnego 

Praca pedagoga w roku szkolnym 2014/2015 opierała się na współpracy 
z dyrekcją, wychowawcami klas gimnazjalnych, nauczycielami oraz kon-

sultacjami z innymi pedagogami. Praca pedagoga szkolnego to przede wszystkim 
wspieranie młodych ludzi w niekiedy bardzo trudnych sytuacjach dnia codzien-
nego. Bardzo ważną rolę w działaniach odgrywało kształtowanie pozytywnych 
postaw społecznych wśród uczniów. Odbywało się to poprzez liczne pogadanki 
o tym, jak być dobrym człowiekiem, dobrym uczniem, jak znajdować rozwiązania 
w sytuacjach trudnych. Przeprowadzałam zajęcia w klasach, stosując również 
ankiety, a wyniki tych ankiet przedstawiałam wychowawcom poszczególnych 
klas podczas rozmów, co pomagało w ustalaniu dalszych działań.

Podczas zastępstw na lekcjach w gimnazjum organizowałam zajęcia mające 
na celu realizację tematów, które sprawdzały zintegrowanie uczniów w klasie, 
a także kształtujące umiejętności współpracy zespołowej. Odnosiły się rów-
nież do tworzenia u uczniów cech związanych z samokontrolą zachowania, 
wdrażania do odpowiedzialności za efekty uczenia się. Często podczas takich 
zajęć duży wkład mieli sami uczniowie, starali się nakierować moje działania 
na potrzebne im tematy do rozmowy.

W ciągu roku szkolnego 2014/2015 udzielałam porad zarówno uczniom, 
jak i ich rodzicom. Wspólnie z wychowawcami klas staraliśmy się rozpoznawać 
warunki życia i nauki uczniów, którzy niekiedy sprawiali trudności wychowaw-
cze. Działania realizowane były przez rozmowy z uczniami i rodzicami odnośnie 
organizacji pracy dziecka w domu czy radzenia sobie z problemami i stresem.
Uczniowie gimnazjum bardzo często potrzebowali wysłuchania lub konsultacji 
w sprawach ich dotyczących. Każdy człowiek jest inny, dlatego potrzebuje indy-
widualnego podejścia, co niekiedy stawia wyzwania przed pedagogiem szkolnym. 
Przywracanie uśmiechu na twarzy uczniów jest niezwykłym uczuciem.

Dbaniem o jeszcze większe bezpieczeństwo uczniów w szkole były poranne dy-
żury prowadzone przeze mnie przy szatni i na korytarzach szkolnych, podczas 
których kierowałam uczniów do świetlicy szkolnej lub biblioteki, aby tam w kom-
fortowych warunkach mogli oczekiwać na lekcje, ucząc się lub odpoczywając. 
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Za pomocą mobidziennika starałam się monitorować wypełnianie obowiąz-
ków szkolnych przez uczniów, sprawdzając wyniki w nauce oraz frekwencję, 
a także poczynania w zachowaniu. Mobidziennik pozwalał na lepszy kontakt 
z rodzicami, a także ułatwiał współpracę podczas różnych konsultacji.

Wielkim wydarzeniem w życiu gimnazjalistów był egzamin na zakończenie 
klasy trzeciej. Przygotowywałam niezbędne pomoce do sprawnego przepro-
wadzenia egzaminu gimnazjalnego, spisywałam dane wszystkich uczniów 
zdających egzamin gimnazjalny w programie Hermes, jak również byłam 
członkiem większości komisji na egzaminie. 

Aby poznać w większym stopniu problemy młodzieży, brałam udział w szkole-
niach organizowanych głównie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we 
Włocławku. Były to m.in. szkolenia: „Anoreksja i bulimia – jak nauczyciel może 
pomóc?”, „Zachowania samobójcze i samookaleczenia”, „Uzależnienia wśród 
dzieci i młodzieży”, „Zespół stresu pourazowego i zespół ostrego stresu”, „Jak 
sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej 
konfrontacji”, „Dopalacze – nowe zagrożenia”. Brałam również udział w szkole-
niu przeprowadzanym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej pt. „Doradztwo zawodowe od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne 
Wsparcie Kadry Szkół Gimnazjalnych”. Inspirującym doświadczeniem był udział 
w odbywającej się na Jasnej Górze Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół 
Katolickich z udziałem pedagogów szkolnych. Tematem przewodnim spotkania 
była „Rodzina i wychowanie. Wyzwania dla szkolnictwa katolickiego – zagad-
nienia wybrane”. Szkolenia, w których uczestniczyłam poszerzyły moją wiedzę 
i doświadczenie z zakresu pedagogiki. Jestem przekonana, że pozwolą lepiej 
zrozumieć i rozwiązywać problemy młodych ludzi, z którymi na co dzień pracuję.

Jakub Kostrzewski

Solidna praca na poczet maturalnej przyszłości
Przecież wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi 

(ale niewielu z nich pamięta o tym)

Antoine de Saint-Exupery

Miniony rok szkolny dla uczniów klasy IIC LO minął pod znakiem ciężkiej 
pracy. Rok ten to zwiększona ilość godzin przedmiotów rozszerzanych 

pod kątem matury (głównie biologii, chemii, języka angielskiego, ale także 
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matematyki, fizyki czy geografii). Wiązało się to z koniecznością poświęcenia 
swego czasu wolnego na długie godziny „ślęczenia” nad podręcznikami, pi-
sania wypracowań w języku obcym czy też rozwiązywania skomplikowanych 
równań. Do tego wszystkiego doszedł liczny udział w projekcie edukacyjnym 
„Edukacja w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza szansą na lep-
szą przyszłość”. Uczniowie, pomimo zróżnicowanego poziomu uzdolnienia, 
wytrwale walczyli o optymalne wykorzystanie szans na poszerzenie swoich 
horyzontów myślowych. 

Oprócz czynników edukacyjnych w życiu klasowym ważną rolę odgrywały 
imprezy okolicznościowe pełniące rolę integracyjną. Były wśród nich m.in. takie 
wydarzenia jak organizacja Dnia Chłopaka czy Dnia Kobiet wymagające przy-
gotowania drobnych upominków, wigilia klasowa, w trakcie której uczniowie 
kontemplowali narodziny Zbawiciela, wsłuchując się w tekst Pisma Świętego, 
czy też zorganizowane przez Samorząd Uczniowski obchody Dnia Wiosny, 
w ramach których klasa odtwarzała na forum szkoły treść wylosowanego „na 
wesoło” teledysku. Przez cały rok klasa uczestniczyła w formacji duchowej po-
przez comiesięczny udział w dyżurach liturgicznych przygotowywanych wespół 
z klasą IIA LO, angażowanie się w odtwarzanie jasełek przez uczniów z inter-
natu czy uczestnictwo w rekolekcjach oraz Dniach Kultury Chrześcijańskiej. 
W tym kontekście należy wspomnieć o największym osiągnięciu naukowym, 
jakim było uzyskanie przez Żanetę Szczerbiak tytułu finalistki XXV Olimpia-
dy Teologii Katolickiej. Innym ważnym sukcesem naszej klasowej wspólnoty 
było uzyskanie przez Paulinę Sadowską tytułu laureata Konkursu Poetyckiego 
im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności”.

Symboliczną wisienką na torcie był tryumf odniesiony w ramach Dnia 
Sportu w rywalizacji klas II LO. Pomimo porażki w pierwszych trzech konku-
rencjach, udało się doprowadzić do dogrywki, w której dzięki celnym rzutom 
ringo uczniowie IIC LO przypieczętowali końcowy sukces. Rok szkolny zakoń-
czył się zajęciami z wychowawcą, w ramach których został rozegrany mecz 
koszykówki, w którym zarówno panie, jak i panowie wykazali się „żelaznym 
zdrowiem” i godną pozazdroszczenia kondycją.

Z perspektywy nauczyciela języka angielskiego uważam, że był to rok udany 
i budujący. Dwoje uczniów klas gimnazjalnych: Adrianna Głowacka z kl. IIIC 
oraz Patryk Ćwikliński z kl. IIIA zostało laureatami Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Języka Angielskiego, dokładając swoją cegiełkę do tryumfu 
Długosza w klasyfikacji najlepszych gimnazjów na terenie miasta Włocławka. 
Należy docenić ich tym bardziej, że pomimo uczestnictwa w projekcie eduka-
cyjnym Ada i Patryk znajdowali czas, aby uczęszczać na dodatkowe zajęcia, 
na których pogłębiali wiedzę dotyczącą kultury krajów anglojęzycznych oraz 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14

zgłębiali zawiłości gramatyczno-leksykalne obejmujące poziom licealny. Udanie 
wypadł również egzamin maturalny. Dzięki bardzo wysokim wynikom trzy moje 
uczennice od nowego roku akademickiego będą rozwijać swoje lingwistyczne 
talenty na prestiżowych polskich uczelniach, z czego jestem dumny. 

Podsumowując okiem wychowawcy rok szkolny 2014/2015, trzeba stwier-
dzić, że był okresem wzmożonej aktywności na polu naukowym przeplatanym 
inicjatywami pogłębiającymi więzy wspólnotowe. Nie można jednak tracić 
z oczu tego, co najcenniejsze – już za rok egzamin maturalny, zatem było to 
przetarcie przed najważniejszym bojem, jaki czeka nas prędzej niż się nam 
wydaje. Dziękuję za postawę kompromisu, pomocniczości i sumienności moim 
wychowankom, prosząc zarazem, aby nasz nadchodzący ostatni rok w murach 
ZSK dopełnił dzieła, jakim będzie uzyskanie autentycznej dorosłości w zakresie 
prezentowanych postaw oraz podejmowanych przez nich decyzji.

Rafał Kurzępa

Czas pożegnań i trudnych wyborów

Miniony rok szkolny był już ostatnim rokiem klasy IIIc w murach na-
szej szkoły. Te trzy lata nauki minęły naprawdę szybko. Pamiętam, 

jakby to było wczoraj, gdy po raz pierwszy zobaczyłem swoich wychowanków, 
a teraz przyszedł czas pożegnań oraz trudnych wyborów dotyczących dalszej 
edukacji. Jestem pewien, że decyzję tę podejmą mądrze, tak jak podjęli ją, 
przychodząc do Długosza. 

Trzecia klasa gimnazjum jest czasem zbierania żniw. Wytężona praca 
i wysiłki włożone w zdobywanie wiedzy i umiejętności procentują dobrze 
zdanym egzaminem gimnazjalnym oraz wysoką średnią na świadectwie. Klasa 
IIIc, kończąc szkołę, bardzo dobrze wywiązała się ze swoich obowiązków. Na 
szczególna pochwałę zasłużyli: Joanna Dykczyńska (średnia 5,39), Aleksandra 
Zielińska (5,37), Kornel Pawlak (5.0), Marcin Sosnowski (5,0), Anna Rożnow-
ska (5,0), Zuzanna Napiórkowska (4,79), Adam Czerwiński (4,84) oraz Błażej 
Drożdżewski (4,84).

W roku szkolnym 2014/2015 uczestniczyłem wraz z wychowankami w licz-
nych wycieczkach edukacyjno-krajoznawczych. W październiku udaliśmy się 
do Gniezna i Poznania. Zwiedziliśmy katedrę gnieźnieńską oraz nawiedziliśmy 
relikwie św. Wojciecha. W Poznaniu zobaczyliśmy zabytkową starówkę wraz 
z rynkiem i ratuszem oraz Ostrów Tumski – kolebkę naszego państwa. Wizyta 
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w stolicy Wielkopolski była również okazją do spróbowania lokalnych specjałów 
kulinarnych. Najsmaczniejsze były świętomarcińskie rogale przygotowywane 
według bardzo złożonej i czasochłonnej receptury. 

W maju pojechaliśmy zwiedzać Auschwitz, Kraków, Wieliczkę oraz Zator. 
Wizyta w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau stanowiła nie-
zapomnianą lekcją ukazującą okrucieństwo II wojny światowej. Zwiedzając 
Kraków, zobaczyliśmy Barbakan, Sukiennice, kościół Mariacki, Wawel wraz 
z kryptami królewskimi oraz dzielnicę Kazimierz. Następnego dnia przyszedł 
czas na zabytkową kopalnię soli w Wieliczce. Podczas wielokilometrowej 
trasy wiodącej podziemnymi korytarzami poznaliśmy średniowieczne me-
tody wydobywania soli. Ostatniego dnia udaliśmy się do parku rozrywki 
w Zatorze, gdzie po wymagających pierwszych dniach wycieczki wszyscy 
mogli się zrelaksować. 

Ostatnią wycieczką roku szkolnego był wyjazd do Włoch. W ciągu ośmiu dni 
zwiedziliśmy cały kraj od północy do południa. Długo można by pisać o Italii, 
więc ograniczę się tylko do wymienienia odwiedzonych miejsc: Florencja, Wa-
tykan, Rzym, Neapol, Pompeje, Monte Casino, Asyż i Wenecja. Podsumowując 
cały wyjazd, można go nazwać przygodą życia. 

Aleksandra Madajczyk

O byciu odpowiedzialnym
Sprawozdanie pedagoga szkolnego z pracy 

w roku szkolnym 2014/2015 w ZSK im. ks. Jana Długosza

Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje 
Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, 

jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, 
powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować.

Jan Paweł II, Spotkanie z młodzieżą, Gdańsk 1987 r.

Słowa z homilii Ojca Świętego pozwalają mi lepiej spojrzeć na realizację 
w minionym roku szkolnym powinności pedagoga szkolnego. Obszar 

mojego działania skupiał się przede wszystkim wokół pracy z młodzieżą lice-
alną. To właśnie z nią przez cały rok przeżywałam radości i różnego rodzaju 
smutki. Służyłam im pomocą, radą, wsparciem w trudnych momentach. Po-

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14

magałam w odkrywaniu przez młodzież znaczenia bycia odpowiedzialnym za 
siebie i innych.

W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej główny 
nacisk położyłam na następujące działania:
a) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawar-

stwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;
b) udzielanie porad w kwestii rozwiązywania trudności powstających na tle 

konfliktów rodzinnych;
c) udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach 

rówieśniczych i środowiskowych;
d) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu młodzieży;
e) informowanie o odpowiedzialności za czyny przestępcze, rozmowy o współ-

czesnych zagrożeniach cywilizacyjnych i skutkach niewłaściwych zachowań;
f) zapobieganie zaburzeniom zachowań, inicjowanie i prowadzenie działań 

mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
g) informowanie uczniów o zaburzeniach powszechnie bagatelizowanych, 

które w świetle prawa są wykroczeniem, a nawet przestępstwem;
h) pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
i) współpraca ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym;
j) propagowanie edukacji prozdrowotnej.

Realizując powyższe zdania, z radością mogę zasygnalizować w ogromnym 
skrócie efekty tejże pracy:
a) zmniejszenie liczby zachowań ryzykownych podejmowanych przez mło-

dzież;
b) zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród licealistów;
c) integrację środowiska szkolnego;
d) zmniejszenie ilości problemów edukacyjnych i wychowawczych;
e) systematyczną współpracę z Komendą Miejską Policji, Poradnią Psycholo-

giczno-Pedagogiczną i Strażą Miejską, Sądem Rodzinnym, a także innymi 
instytucjami pracującymi na rzecz oświaty.
Celem głównym mojej pracy – zgodnie z założeniami nowej podstawy pro-

gramowej kształcenia ogólnego – jest troska o wszechstronny rozwój wszystkich 
uczniów. Jestem pewna, że absolwent ZSK będzie człowiekiem sprawnie i od-
powiedzialnie funkcjonującym we współczesnym świecie, świadomie i dojrzale 
kierującym swoim rozwojem psychospołecznym w zgodzie z obowiązującymi 
zasadami współżycia społecznego i uniwersalnymi wartościami.

W naszej szkole jest naprawdę dobra młodzież, ale nie brakuje uczniów 
znajdujących się w sytuacji traumatycznej czy kryzysowej. W wielu wypadkach 
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pedagog szkolny jest zobligowany do kierowania uczniów do Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej, nie tylko, gdy zaobserwuje specyficzne trudności 
w nauce, ale także w innych, np. kiedy pojawiają się myśli samobójcze, kłopoty 
w domu, symptomy choroby psychicznej.

Szczególną uwagę zwracam na:
a) zapobieganie przemocy i agresji, w tym cyberprzemoc oraz przemoc ró-

wieśniczą w sieci;
b) łagodzenie napięć emocjonalnych, skali stresu i frustracji oraz różnych 

lęków,
c) zapobieganie różnym uzależnieniom;
d) zapobieganie zachowaniom ryzykownym (spożywanie alkoholu, używanie 

środków psychoaktywnych i dopalaczy);
e) rozpoznawanie różnych niepowodzeń szkolnych (wzmacnianie samooceny 

uczniów, i zwiększanie motywacji do systematycznej nauki, relacje w grupie 
rówieśniczej i na płaszczyźnie kontaktów nauczyciel-uczeń);

f) pomoc materialną (stypendia, zapomogi, wyprawka szkolna).
W ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyłam w konsultacjach dla 

pedagogów organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we 
Włocławku. Ukończyłam również szkolenie nt. „Anoreksja i bulimia-podstawowe 
informacje dla nauczycieli. Jak nauczyciel może pomóc?”. W ramach WDN-u 
brałam udział w szkoleniu dotyczącym obsługi iPadów oraz wykorzystania 
ich w edukacji. 

W kwietniu br. uczestniczyłam w Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów 
Szkół Katolickich z udziałem pedagogów szkolnych pt. „Rodzina i wychowa-
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Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów 
Szkół Katolickich z udziałem pedagogów szkolnych

78. Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców 
na Jasną Górę

nie”, a 2 lipca brałam udział w 78. Pielgrzymce Nauczycieli i Wychowawców 
na Jasną Górę „Tutaj wszystko się zaczęło”.

W ciągu roku szkolnego prowadziłam: poradnictwo dla uczniów, rodziców 
i nauczycieli; rozmowy profilaktyczne, wyjaśniające, czasami dyscyplinujące; 
wywiady; akcje informacyjno-szkoleniowe; sesje plakatowe; zajęcia edukacyj-
no-wychowawcze; warsztaty umiejętności psychospołecznych; działania inter-
wencyjne; zajęcia integracyjno-adaptacyjne; akcje informacyjno-profilaktyczne.

Dla uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego zorganizowałam 
poza tym.:
a) we współpracy z Wydziałem Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 

Miasta Włocławek:
– zajęcia profilaktyczne dla klas II i III liceum pt.,,Crash test odpowiedzial-

ności kierowcy” przeprowadzone przez p. Daniela Szymańskiego – spe-
cjalistę z Ośrodka Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” w Krakowie;

– warsztaty w klas II LO w ramach Programu profilaktycznego,,Korekta” 
przeprowadzone przez p. Andrzeja Rakowskiego – specjalistę z Ośrodka 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku,

b) we współpracy ze Strażą Miejską we Włocławku:
– cykl prelekcji dla klas I i II liceum nt. „Jak ustrzec się od GHB – bezpieczne 

wakacje” przeprowadzonych przez p. Mariolę Łojewską, p. Monikę Tomaka,
c) we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku:

– „Wybór przyszłego zawodu”,,,Kim chciałbym/chciałabym być w przy-
szłości” – zajęcia z orientacji zawodowej dla klas I liceum prowadzone 
przez p. Izabelę Pałucką i p. Martę Napierałę.

Sprawozdania nauczycieli
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Systematycznie prowadziłam warsztaty dotyczące motywacji, radzenia 
sobie ze stresem, integrujące zespół klasowy. Wiele miejsca w prowadzonych 
z młodzieżą zajęciach poświęcałam profilaktyce agresji i przemocy, a także 
przeciwdziałaniu uzależnieniom. Podkreślałam znaczenie bycia odpowiedzial-
nym za siebie i innych, za słowa i czyny, za swoją postawę. 

Uczniowie klasy IIA liceum uczestniczyli w badaniu ankietowym na temat 
używania przez młodzież substancji psychoaktywnych, przeprowadzonym 
z rekomendacji Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty przez p. Monikę 
Łęgę – pracownika Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współ-
pracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii. Uczniowie klasy IA LO wzięli 
natomiast udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktycznym PAT pt.,,Zryw 
wolnych serc”.

Oprócz aktywności wypływających wprost z zadań pedagoga szkolnego 
aktywnie wspierałam dyrekcję liceum w przygotowaniu i organizacji egzami-
nu maturalnego: przyjmowałam deklaracje maturzystów, przygotowywałam 
w aplikacji Hermes wszystkie dane dotyczące zdawanych egzaminów, a także 
dostosowań na egzaminie. Brałam także udział w pracach komisji nadzorują-
cych egzamin maturalny.

Młodzi ludzie przeżywają tendencje ambiwalentne: z jednej strony nie 
chcą od nikogo zależeć, z drugiej strony pragną spotkać ludzi, którym można 
wierzyć, zaufać i naśladować. I takich ludzi – wychowawców, nauczycieli – 
spotykają w naszej szkole. Zachęcam, by w pracy z dziećmi i młodzieżą często 
przywoływać sobie słowa Janusza Korczaka zawarte w książce Prawo dziecka 
do szacunku: „Ma dziecko przyszłość, ale ma i przeszłość”: pamiętne zdarzenia, 
wspomnienia, wiele godzin najistotniejszych samotnych rozważań. Nie inaczej 
niż my pamięta i zapomina, ceni i lekceważy, logicznie rozumuje i błądzi, gdy 
nie wie. Rozważnie ufa i wątpi.

Przekonuję się o tym wielokrotnie każdego dnia. 

Grzegorz Matusiak

Dorastanie to piękny czas...

Naturalną koleją rzeczy człowieka jest dorastanie. Piękny to czas, a za-
razem bardzo trudny i burzliwy. Kończy się on maturą, pierwszym 

sprawdzianem dorosłości. Klasa IIIA LO w roku szkolnym 2014–2015 tę barierę 
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ma już za sobą i należy podkreślić, że wszyscy zdali maturę i to z dobrymi 
wynikami. Ostatni raz odczytam uroczyście klasową listę: Błaszczyk Jakub, 
Dereszewski Adam, Dębicki Miłosz, Gawrońska Joanna, Górczyńska Natalia, 
Jóźkiewicz Ida, Kamiński Kamil, Kiełkowski Mikołaj, Kraszewski Wojciech, 
Lewandowska Roberta, Nowicka Karolina, Orłowski Wojciech, Pietrzak Mi-
chalina, Redmerski Eryk, Retecka Edyta, Rozpędzka Julia, Stokfisz Joanna, 
Ziomek Michał. Wszystkim pragnę podziękować za trzy lata spędzone razem. 
Będę oczekiwał wiadomości o Was z szerokiego świata... 

Co dobrego było w tym ostatnim roku szkolnym? Tak jak poprzednimi 
laty stworzyliście dość zgrany zespół, chętny do pracy grupowej. Pracując 
aktywnie na rzecz klasy i szkoły, uczniowie nawet w trzeciej klasie liceum 
chętnie uczestniczyli w akcjach charytatywnych, konkursach przedmiotowych 
i rozgrywkach sportowych, reprezentując szkołę, chętnie też wykorzystywali 
swoje zdolności artystyczne. 

Niestety, „piętą achillesową” była frekwencja... Na początku roku szkolne-
go mogliśmy jeszcze wyjechać w góry, by nabierać sił do nauki przed maturą. 
Wybraliśmy się do Zakopanego, zdobywaliśmy szczyty i podziwialiśmy prze-
piękne widoki. Później nastały przygotowania do studniówki, a na niej sama 
radość i zabawa. W końcu nastał czas, by przygotować się do matury, celu 
szkoły średniej. Zakwitły kasztany, lecz nie wiem, czy w tym roku maturalnym 
zdążyliście skupić się nad ich pięknem... 

I wreszcie nadeszły pomyślne wiadomości. Matura zdana! Dorosłość! Przed 
Wami teraz upragnione studia! Wspomnijcie czasem szkolne lata spędzone 
w Długoszu...

Ja, Wasz wychowawca, tu jeszcze zostaję i dla zainteresowanych fizyką 
spieszę z informacją, że liczna grupa młodzieży jest zafascynowana naukami ści-
słymi, w tym również przedmiotem, którego nauczam. A że nasza szkoła nie jest 
zwykłą szkołą, prowadziłem również dodatkowe zajęcia dla zainteresowanych. 
Były to lekcje w ramach projektu edukacyjnego zarówno dla gimnazjalistów, jak 
i licealistów. Gdy zajęcia projektowe się zakończyły, ruszyły koła zainteresowań, 
na które młodzież chętnie uczęszczała nawet w soboty i to po cztery godziny. 
Ale też jest się czym pochwalić, mamy laureatów w konkursach przedmiotowych 
z fizyki oraz astronomii. Po szczegóły odsyłam zainteresowanych czytelników 
do odpowiedniego działu. 

Cieszę się, że tym razem w drugim semestrze uczniowie klas pierwszych 
gimnazjum byli zainteresowani dodatkowymi zajęciami właśnie z fizyki...

Sprawozdania nauczycieli
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Jolanta Nowak

Czas nowych zadań i nowych doświadczeń
Wszystko ma swój czas 

i jest wyznaczona godzina 
na wszystkie sprawy pod niebem.

Księga Koheleta

Przemijanie czasu, a jednocześnie świadomość, że to właśnie w nim 
dokonuje się wszystko, czego doświadczamy, to dla historyka kwe-

stia bardzo oczywista. Pytanie: „kiedy to się wydarzyło” powtarzane wielo-
krotnie w ciągu każdego dnia, stanowi nieodłączny element każdej lekcji, 
klasówki, zadawanej pracy domowej. To samo pytanie towarzyszy codzien-
ności każdego człowieka, wydarzeniom smutnym i radosnym, zwyczajnym 
i podniosłym.

W kończącym się roku szkolnym 2014/2015 doświadczyłam tego w nowy 
sposób, a wśród wydarzeń ostatnich dziesięciu miesięcy są takie, które mają 
dla mnie szczególne znaczenie. Pierwsza ich grupa wiąże się z faktem, że 
uczyłam historii we wszystkich trzecich klasach gimnazjum. Po raz pierwszy 
przygotowywałam moich uczniów do egzaminu będącego podsumowaniem tej 
części cyklu edukacyjnego, towarzyszyłam im również w przygotowaniach do 
konkursów i w samych zmaganiach konkursowych. Razem z nimi cieszyłam 
się wynikami egzaminu doświadczając, że sukces może mieć zarówno postać 
wyniku 100%, jak i o czterdzieści procent niższego. 

Nowym i miłym przeżyciem było również uczestniczenie w Gali Laureatów 
Konkursów Przedmiotowych i dzielenie z uczennicą kl. IIIa, Ewą Krajentą, jej 
radości z osiągnięć. Nie mniejszą wagę przywiązuję do pełnienia obowiązków 
wychowawcy kl. IIe gimnazjum. 

W ten drugi rok naszego wspólnego „bycia” klasa wkroczyła jako żywioło-
wy, dobrze zintegrowany zespół. Przewaga osób o wyrazistych osobowościach 
oraz fakt, że większość stanowią chłopcy (15 na 27 osób), czynił IIe grupą 
sprawiającą wprawdzie niewielkie trudności wychowawcze, ale jednocześnie 
potrafiąca bardzo dobrze funkcjonować w sytuacjach wymagających inicjatywy, 
współpracy całego zespołu. Znalazło to wyraz m.in. w zaproponowaniu Samo-
rządowi Uczniowskiemu zmiany dotychczasowej konwencji Dnia Wiosny (klasa 
wysunęła pomysł, aby przebieranie było tematyczne i wymagało zapoznania 
się przez uczniów z historią i kulturą różnych narodów), organizacji obchodów 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja (quiz dla pozostałych klas gimnazjum 
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i pełna ekspresji inscenizacja), zaangażowaniu w grupie tanecznej na spotkaniu 
Lednica 2000 (kilkanaście osób). Klasa opiekowała się również, na prośbę wło-
cławskiego szpitala, grobem dzieci utraconych, co pozwalało gimnazjalistom 
na kształtowanie wrażliwości oraz szacunku dla cierpienia i dla ludzkiego 
życia. Moi wychowankowie próbowali swych sił także w konkursach przed-
miotowych, co zostało uwieńczone uzyskaniem przez Wojtka Dykczyńskiego 
tytułu finalisty z j. angielskiego. Uczniowie odnosili także sukcesy w zawodach 
sportowych (szkolnych i międzyszkolnych) oraz konkursach, m.in. literackich, 
czy dotyczących bezpiecznego i zdrowego stylu życia. 

Integracji klasy i kształtowaniu współodpowiedzialności za długoszańską 
społeczność sprzyjało uczestniczenie w uroczystościach związanych z życiem 
szkoły i jej katolicką misją. Były to m.in. spotkania z racji Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej, Orszak Trzech Króli, wigilia klasowa, procesja w odpust Wszystkich 
Świętych, rekolekcje wielkopostne, uroczystość Bożego Ciała, zaangażowanie 
w przygotowywanie i pełnienie dyżurów liturgicznych.

Trzeci, ale równie istotny element tego tryptyku, to praca w „małym Dłu-
goszu” – w naszej podstawówce. Nieustanne, intensywne zmiany na lepsze, 
nowe doświadczenia, rosnące zaangażowanie w pracę z najmłodszymi długo-
szakami stały się codziennością i źródłem radości. Kończąc rok szkolny, mogłam 
stwierdzić, że pozbyłam się wszelkich wątpliwości co do moich predyspozycji 
do tego rodzaju zadań. Pracę z uczniami szkoły podstawowej odkryłam jako 
„moją” – nie tylko jako obowiązek, który przyjęłam i chcę wypełnić, ale także, 
a właściwie przede wszystkim, jako niezwykłe doświadczenie bycia z bardzo 
jeszcze młodym, ale niesamowicie ciekawym świata i szybko rozwijającym się 
człowiekiem.

To wprawdzie tylko niektóre, lecz szczególne momenty uczestniczenia 
w życiu szkoły. 

Nie brakowało w tym roku nowych zadań, nowych doświadczeń, nowych 
relacji i umacniania tego, co do tej pory było dobre. Były również małe wyzwa-
nia, na które trzeba było odpowiedzieć, błędy, które trzeba było skorygować 
i drobne trudności do pokonania. Zawsze mogłam w tych wszystkich mo-
mentach liczyć na społeczność Długosza, na życzliwość młodzieży, przyjaciół, 
współpracowników. 

Umocnieniem było dla mnie uczestniczenie w spotkaniach Diecezjalnego 
Duszpasterstwa Nauczycieli, w rekolekcjach dla pracowników oświaty, w Fo-
rum Szkół Katolickich, pielgrzymce Nauczycieli na Jasną Górę, we wspólnej, 
szczególnej, bo „naszej”, „szkolnej” modlitwie i Eucharystii.

Sprawozdania nauczycieli
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Aneta Pawłowska

Tegoroczna przygoda z klasą Ie...
Wychowawca to ktoś, przy kim wychowanek 
staje się najpiękniejszą wersją samego siebie.

ks. Marek Drzewiecki

W roku szkolnym 2014/2015 zostałam wychowawcą klasy Ie Pu-
blicznego Gimnazjum im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Moja 

klasa liczy 28 uczniów, w tym 16 chłopców i 12 dziewczynek. Uczniowie klasy 
Ie osiągnęli na koniec roku bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen 
wyniosła 4,14. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, 
która wyniosła 94,76%. Znaczna większość uczniów tej klasy jest ambitna 
i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.

Na początku podjęłam szereg działań ułatwiających moim uczniom akli-
matyzację w nowym środowisku. Zapoznałam ich z podstawowymi zasadami 
obowiązującymi w szkole i wyjaśniłam moje oczekiwania wobec nich. 

Praca wychowawcza w tym roku skierowana została na integrację, współ-
pracę w grupie, komunikację werbalną i niewerbalną rówieśników. Przeprowa-
dzono rozmowy z uczniami i rodzicami, a także włączono ich do współpracy 
ze szkołą w celu tworzenia wspólnej linii wychowawczej. 

Podjęte działania miały na celu kształcenie umiejętności komunikowania 
się, poprawę relacji wśród uczniów, zwrócenie uwagi rodziców i dzieci na 
zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania i nieprzestrzegania norm 
społecznych w świetle prawa. Dążąc dalej do osiągnięcia powyższych celów, 
wychowawca współpracował z pedagogiem szkolnym, który udzielał na bieżąco 
młodzieży wielu cennych wskazówek.

W ciągu kolejnych miesięcy poznawałam swoich wychowanków, ich moż-
liwości, zdolności i talenty, wspierałam i motywowałam ich do pracy i udziału 
w konkursach i zawodach. Zachęcałem do udziału w życiu szkoły. Wynikiem 
tych działań było liczne uczestnictwo w imprezach szkolnych i międzyszkol-
nych oraz działalność charytatywna w wolontariacie. Uczniowie włączali się 
w konkursy przedmiotowe, szkolne imprezy zabawowe, zawody sportowe.

Rok szkolny rozpoczęliśmy od wyjazdu integracyjnego do Biskupina na 
festyn archeologiczny, gdzie oprócz wspólnej zabawy mogliśmy lepiej się 
poznać – młodzież wróciła pełna wrażeń, tym bardziej, że dopisywała piękna 
pogoda. Uczniowie klasy Ie w roku szkolnym 2014/2015 brali aktywny udział 
w akcjach organizowanych przez szkołę: uczestniczyli w „Sprzątaniu Świata”, 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14

w Biegu Popiełuszki, w Orszaku Trzech Króli, w lekcji zdrowego odżywiania, 
w seansie w Multikinie pt. „Apartament”,w spotkaniu ze strażnikiem miejskim 
„O cyberprzemocy”, w lekcji bibliotecznej, w kujawsko – pomorskim Zrywie 
Wolnych Serc – pt. „Profilaktyka a Ty”.

Zorganizowaliśmy przy pomocy p. Anny Jarębskiej (mamy Łukasza) przed-
stawienie pt. „Bezpieczny Internet” dla dzieci z Oratorium ze Szpetala Górnego, 
na które zaprosiliśmy Księdza Dyrektora.

Z okazji pierwszego Dnia Wiosny w szkole uczennice klasy Ie, tańcząc i śpie-
wając utwór Shakiry, wygrały w swojej grupie wiekowej w mini playback show.

Przy pomocy p. Joanny Michalak (mamy Dominika) zorganizowaliśmy 
klasową wigilię, która była niezapomnianym przeżyciem dla nas wszystkich. 
W podniosłą atmosferę świętowania wprowadziło nas wspólne śpiewanie kolęd, 
dzielenie się opłatkiem oraz wręczanie upominków. 

Uczniowie licznie uczestniczyli w dyżurach liturgicznych, ubrani zawsze 
w białe bluzki i mundurek. Nasze dyżury liturgiczne wyróżniała perfekcyjna 
gra na saksofonie Julii Bajerskiej i piękny śpiew psalmów wykonany przez 
Klaudię Bielecką. Dziewczynki spisałyście się na medal – poproszę o jeszcze

Starałam się przekazywać moim uczniom, jak ważne jest, by klasa stanowiła 
zgrany zespół. Możliwe jest to wtedy, gdy uczniowie współpracują ze sobą i z wy-
chowawcą, kiedy czują się odpowiedzialni za zadania podejmowane w klasie.

Ważnym elementem integrującym klasę są wycieczki. W ich trakcie ucznio-
wie często zachowują się inaczej, swobodniej niż w szkole. Mają okazję do 
lepszego poznania i zacieśnienia przyjaźni. Również nauczyciele są mniej 
oficjalni, łatwiej jest im nawiązać kontakt z wychowankami. Chciałabym po-
dziękować w tym miejscu opiekunom naszego wyjazdu w Beskid Żywiecki i na 
Słowację: p. Annie Baranowskiej, p. Bożenie Sobierajskiej oraz p. Krzysztofo-
wi Łodygowskiemu, dzięki którym młodzież czuła się bezpiecznie i przeżyła 
niezapomniane chwile.

Zorganizowana przeze mnie wycieczka przyniosła wiele korzyści – uczniowie 
mieli możliwość poznania miejsc, których jeszcze nie widzieli, propagowałam 
w ich świadomości aktywny wypoczynek na łonie natury, a przy tym przyczyni-
łam się w znacznym stopniu do zintegrowania klasy. Gimnazjaliści wzbogacili 
swoją wiedzę, którą mogli wykorzystać na lekcjach historii, geografii, biologii 
oraz języka polskiego. Obserwując moich uczniów, mogłam ich lepiej poznać 
i zrozumieć, a zebrane doświadczenia wykorzystać w pracy pedagogicznej.

Dzięki życzliwości Księdza Dyrektora klasa, uczestnicząc w tegorocznej 
wycieczce w Beskid i na Słowację, mogła dodatkowo skorzystać z atrakcji, 
jaką był wjazd wyciągiem krzesełkowym na skocznię narciarską w Wiśle, gdzie 
rozpościerały się przepiękne widoki na polskie góry. Pozostała część pieniędzy 
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przeznaczona została na wspólne świętowanie klasowego zakończenia roku 
szkolnego w Pizza Hut. Młodzież z wraz z wychowawcą bardzo dziękuje Księ-
dzu Dyrektorowi za wsparcie ułatwiające tę inicjatywę.

W oparciu o Program Wychowawczy szkoły co roku opracowywałem tema-
tykę godzin wychowawczych. Plan wychowawczy to nic innego jak pokazanie 
sposobów, jak będziemy wspierać rozwój osobowy ucznia. Jakie wartości, prze-
konania i postawy będziemy kształtować oraz te, które będziemy eliminować. 

Realizując Program Wychowawczy Szkoły i plan wychowawcy klasowego, 
szczególną rolę przypisywałem nawiązaniu dobrego kontaktu z podopiecznymi. 

Trudno rozgraniczyć proces nauczania od wychowania, gdyż relacje między-
ludzkie przeplatają się ze sobą. Przekazując wiedzę na przedmiocie, przekazuję 
zarazem wartości, wzorce, normy, co daje w rezultacie zmiany w obrazie siebie 
samych. Istotną rolę wspomagającą mnie – wychowawcę – w pracy spełniają 
rodzice, z którymi byłam w ciągłym kontakcie.

Kochani, mam nadzieję, że tegoroczny czas spędzony w Długoszu będzie 
dobrym czasem zapisanym w Waszej pamięci. Korzystając z tej okazji, chcę 
Wam podziękować za życzliwość i szczerość. Dziękuję za Waszą obecność

Andrzej Przybylski

Z dbałości o znajomość języka niemieckiego
Ten, kto nie zna języków obcych, 
nie zna w ogóle własnego języka.

Johann Wolfgang Goethe

Rok szkolny 2014/2015 postawił mi wiele wyzwań, jako wychowawcy 
i jako nauczycielowi germaniście. Myślę, że z dumą mogę napisać, iż 

wszystkie postawione przeze mnie cele, które wyznaczyłem sobie na początku 
roku, uwzględniając potrzeby szkoły oraz moich uczniów, zostały w stu pro-
centach wypełnione. Jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku pracowałem 
zarówno z uczniami gimnazjum, jak i z klasami liceum. I tak jak w latach ubie-
głych pracowałem na podręcznikach wydawnictwa Nowa Era, czyli w klasach 
gimnazjum korzystałem z podręczników „Das ist Deutsch. Kompakt” Jolanty 
Kamińskiej, wydawnictwa Nowa Era, a w liceum uczniowie zgłębiali wiedzę 
na podręczniku „Welttour” autorstwa Sylwii Mróz-Dwornikowskiej i Katarzyny 
Szachowskiej, także wydawnictwa Nowa Era. Obie pozycje książkowe gwa-
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rantują systematyczne i skuteczne rozwijanie wszystkich czterech sprawności 
językowych: mówienia, czytania, pisania i słuchania. Podręczniki te są w pełni 
kompatybilne z tablicami elektronicznymi, zostały dodatkowo wzbogacone 
o CD-ROM z interaktywnymi ćwiczeniami, zestaw ciekawych filmów, które 
bardzo wzbogacały tok lekcji oraz umożliwiały ciekawe powtarzanie materiału 
przez uczniów w domu. 

Jako wychowawca organizowałem szereg przedsięwzięć, które miały 
na celu dalsze zintegrowanie klasy, zachęcenie uczniów do samopomocy 
koleżeńskiej, a przede wszystkim do skutecznego, systematycznego uczenia 
się, wszak za rok czeka ich ważny sprawdzian, czyli egzamin gimnazjalny! 
Były więc dodatkowe zajęcia języka niemieckiego, organizowane w ramach 
funduszu europejskiego. Były wszelkiego rodzaju wyjścia klasowe, takie jak 
wizyty w kinie czy na kręgielni. Były różnorodne wycieczki, zwiedzaliśmy 
m.in. piękny Poznań i Gniezno, eksplorowaliśmy cudowne Włochy, z naj-
ważniejszą wizytą w Watykanie, gdzie osobiście słuchaliśmy Słowa Bożego 
z ust papieża Franciszka.

Nie zapominałem również o moich pozostałych uczniach. Z „pierwsza-
kami” spotykałem się regularnie raz w tygodniu na dodatkowych zajęciach 
kółka języka niemieckiego, gdzie chętni uczniowie mogli utrwalić, ale i po-
głębić swój zasób leksyki i gramatyki języka Goethego, a także dowiedzieć 
się nieco więcej o krajach niemieckojęzycznych, jak Austria, Szwajcaria czy 
Lichtenstein, o ich historii, geografii, słynnych postaciach, legendach czy 
innych ciekawostkach.

Trzecioklasiści gimnazjum powtarzali i utrwalali zagadnienia przed egzami-
nem gimnazjalnym z języka niemieckiego także na cotygodniowych spotkaniach. 
Dzięki systematyczności i zaangażowaniu uzyskali dobre i bardzo dobre wyniki 
na egzaminie, zaś dwie uczennice już z klas drugich gimnazjum uzyskały tytuł 
laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego.

Jako nauczyciel germanista brałem udział w pracach komisji maturalnej na 
ustnej maturze z języka niemieckiego, współorganizowałem też szkolny i rejo-
nowy etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego.

Bardzo się cieszę, że większość uczniów naszej szkoły zrozumiała, jak 
ogromne znaczenie ma nauka języków obcych, i że ucząc się języka obcego, 
poznajemy także kulturę oraz mentalność naszych bliższych i dalszych sąsiadów.

Jestem dumny z naszych uczniów, którzy, jak pokazują wyniki w nauce, 
poważnie traktują swoją przyszłość, chcą inwestować w wiedzę i nie boją się 
nowych wyzwań. Tak trzymać!
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Małgorzata Ryszewska, Violetta Gołdobin

Sprawozdanie wychowawców świetlicy szkolnej
za rok szkolny 2014/2015

Świetlica szkolna, jako wewnątrzszkolna instytucja wychowania, wspo-
maga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: oddziaływań 

wychowawczych, 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. We współczesnej rzeczywistości, aktywności zawo-
dowej rodziców, wydłużającego się czasu ich pracy lub zatrudnienia rodzica 
poza granicami kraju, zapotrzebowanie społeczne na świetlicę w naszej szkole 
zwiększa się. Staje się ona dla wielu uczniów, 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.

Współczesna świetlica szkolna powinna być otwarta na oczekiwania i po-
trzeby środowiska. Formy, metody i techniki stosowane podczas zajęć wpływają 
na sprawność komunikacji, warunkując dalszy sukces edukacyjny uczniów. Jako 
wychowawcy staramy się uczynić świetlicę miejscem atrakcyjnym, w którym 
uczniowie mogą wyzwalać własną aktywność, ekspresję twórczą, swoje ta-
lenty i pasje. Prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem metod aktywnych: burza 
mózgów, drama, metoda projektu, ekspresja artystyczna. Ponadto pod naszym 
kierunkiem prężnie działa szkolny wolontariat i Caritas szkolna.

Przez cały rok szkolny, realizując swoje programy wychowawcze, organi-
zowaliśmy dla naszych uczniów szereg zajęć, imprez, konkursów, koncertów 
i akcji charytatywnych. Należy tu wymienić zajęcia profilaktyczne z zakresu 
uzależnień, a także przeprowadzenie V edycji programu edukacyjnego „Żyj 
smacznie i zdrowo” oraz zajęć współtowarzyszących jego realizacji w zakresie 
profilaktyki zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia również w ramach 
kampanii „Tydzień Zdrowego Odżywiania”. Organizowane przez świetlicę zbiórki 
miały na celu nieść radość podopiecznym Domu Pomocy Społecznej na Skarpie 
oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej. Konkursy plastyczne 
i literackie: „Październik Miesiącem Dobroci dla Zwierząt”, „Na najładniejszy 
lampion adwentowy”, „Na najpiękniejsze życzenia na Dzień Babci i Dziadka”, 
„Podróże za jeden uśmiech”; „Na palmę wielkanocną”; „Szkolny konkurs sportowy 
w bilard i tenisa stołowego” oraz „Moja rodzina” dawały młodzieży przebywa-
jącej w świetlicy możliwość wszechstronnego rozwijania zdolności twórczych. 
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Jeśli chodzi o koncerty, to odbyły się one z okazji Dnia Chłopaka, Dnia 
Papieskiego, Dnia św. Walentego. Towarzyszyły im niejednokrotnie akcje 
charytatywne o charakterze profilaktycznym: Dzień Chleba, Dzień Mleka, 
Dzień Dobrej Wiadomości, Dzień Życzliwości. Świetlica inicjowała kiermasze 
charytatywne: bożonarodzeniowy oraz wielkanocny, sprzedając ciasta i ozdoby 
świąteczne. Uczniowie z wychowawcami sprawowali opiekę nad grobami na 
Cmentarzu Komunalnym. „Marzycielska Poczta”, karaoke w „tłusty czwartek”, 
zbiórki: na dzieła misyjne na rzecz poszkodowanych przez trzęsienie ziemi 
w Nepalu, Szlachetna Paczka, Jałmużna Wielkopostna, przygotowanie wieńca 
adwentowego to inne działania świetlicy podejmowane niejednokrotnie we 
współpracy ze szkolną Caritas. Warto wspomnieć zbiórki nakrętek plastikowych 
z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia „Tęczowy Parasol” i „Oligo”, zabawek 
dla podopiecznych Domu Dziecka, karmy i innych artykułów dla schroniska 
dla zwierząt, środków czystości i higieny osobistej z przeznaczeniem dla osób 
bezdomnych, czy też zbiórkę na rzecz chorych dzieci „Podziel się misiem”.

Znając pasje i zainteresowania naszych uczniów, zachęcaliśmy ich do roz-
woju osobistego. Wielu uczniów, pod naszą opieką, przygotowywało i składało 
swoje prace w konkursach ogólnopolskich, m.in.: Konkurs Poezji Religijnej 
„O palmę”; konkurs na pracę fotograficzną w ramach projektu Caritas Toruń 
„Razem z naturą”, a także w konkursie organizowanym przez TVP S.A. i Akcję 
Katolicką „Napisz błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło 
dobrem zwyciężasz”, w którym nasza uczennica odniosła sukces, zdobywając 
wyróżnienie i możliwość udziału w nagraniu programu „Ziarno”, emitowanego 
na antenie TVP S.A.

Nasza praca z uczniami nie ograniczała się tylko do świetlicy, a współgrała 
z życiem całej szkolnej społeczności. Wspólnie podejmowałyśmy różne inicja-
tywy i działania, np. w ramach projektu Caritas Diecezji Toruńskiej „Warto 
być bohaterem”, co zaowocowało zdobyciem przez naszą Szkołę Certyfikatu 
Szkoły Budującej Wrażliwość Społeczną. Z okazji Dnia Matki, podczas majowej 
środy u Długosza, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Tęczowy Parasol” zor-
ganizowałyśmy uroczysty apel. Gośćmi specjalnymi były mamy wychowujące 
niepełnosprawne dzieci. Uroczystości towarzyszył charytatywny kiermasz ciast, 
obrazów i drobnych upominków. Uroczystość miała wyjątkowy charakter za-
równo dla naszej szkolnej społeczności, jak i dla wszystkich gości. Wspomnieć 
też należy, że przez cały rok współpracowaliśmy z Domem Dziecka Caritas 
im. ks. bp. Wojciecha Owczarka, Caritas Diecezji Włocławskiej, Stowarzysze-
niem „Tęczowy Parasol” i Stowarzyszeniem „Oligo”.

Należy również dodać, że poza zorganizowanymi zajęciami wychowaw-
czo-dydaktycznymi, akcjami i uroczystościami, w trakcie roku szkolnego 
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uczniowie mogli korzystać z tenisa stołowego, bilarda, gier dydaktycznych. 
Systematycznie też udzielałyśmy pomocy edukacyjnej i opieki uczniom, któ-
rzy swój czas wolny od zajęć lekcyjnych w świetlicy szkolnej wykorzystywali 
na naukę. Funkcjonowała też gazetka ścienna, której tworzeniu towarzyszyły 
liczne zajęcia plastyczne. 

Wszelkimi podejmowanymi działaniami starałyśmy się przyczyniać do 
wszechstronnego rozwoju uczniów, ich aktywności twórczej i interdyscyplinar-
nych umiejętności. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym uczniowie 
równie chętnie uczestniczyć będą w organizowanych przez nas zajęciach.

Bożena Sobierajska

Z pracy pedagoga szkolnego w ZSK im. ks. J. Długosza 
w roku szkolnym 2014/2015

Praca pedagoga szkolnego w Publicznym Gimnazjum realizowana była 
zgodnie z opracowanym planem pracy na rok szkolny 2014/2015. 

Nadrzędnym jego celem było tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju 
uczniów. W ciągu roku szkolnego 2014/2015 nawiązano ścisłą współpracę 
z wychowawcami klas. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 
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. 
Jako pedagog szkolny współpracowałam z wychowawcami klas oraz nauczycie-
lami prowadzącymi terapię pedagogiczną. Opracowałam wniosek o sposobach 
dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, na 
bieżąco przygotowywałam wnioski dotyczące skierowania uczniów na badania 
diagnostyczne do PPP we Włocławku. Jak wiadomo, większość mojej działalno-
ści odbywa się za zamkniętymi drzwiami celem zachowania poufności danych 
wrażliwych. Dlatego też bardzo dziękuję za zaufanie i powierzanie mi wielu 
spraw bardzo osobistych zarówno przez uczniów, jak i ich rodziców.

Działalność pedagoga w gimnazjum ogniskowała się w obszarze profilak-
tyki i obejmowała wiele różnych inicjatyw. „Bezpieczny Uczeń – jak unikać 
zagrożeń” to spotkanie z Rzecznikiem Straży Miejskiej we Włocławku p. mgr 
Robertem Strucińskim. Ciągle odbywały się konsultacje pedagoga szkolnego 
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z uczniami, których zadaniem była eliminacja przemocy i agresji. Cyberprzemoc 
to tematyka spotkania ze Strażnikiem Straży Miejskiej p. Mariolą Łojewską. 
Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne pt. „Nie daj się wypalić dopalaczom”. 
Relacjom rówieśniczym były poświęcone warsztaty prowadzone przez p. mgr 
G. Cudną dla kl. II i III gimnazjum.

Z inicjatywy pedagoga szkolnego uczniowie klas pierwszych gimnazjum 
uczestniczyli w Kampanii Ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, biorąc 
udział w konkursie „Razem Lepiej”. Ponadto uczniowie wzięli udział w Kam-
panii Ogólnopolskiej „Przystanek Pat” oraz Światowym Dniu bez Papierosa.

Jako pedagog uczestniczyłam również w ramach szkolenia ustawicznego 
w szkoleniu „Profilaktyka przemocy i agresji w szkołach”.

Dużą grupę działań stanowiła współpraca pedagoga z Poradnią Psychologicz-
no-Pedagogiczną we Włocławku i obejmowała ona „Szkolenie dla pedagogów 
szkolnych w PPP we Włocławku”. Udział w szkoleniu w PPP we Włocławku 
dotyczył pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz doradztwa zawodowego 
na rok szkolny 2014/2015. 

Zorganizowałam zajęcia integracyjne dla klasy I gimnazjum, a prowadziła 
je p. Grażyna Cudna. Na uwagę zasługują warsztaty, których tematyką byłą 
„Profilaktyka HIV/AIDS” dla  uczniów kl. IIIa i IIIc gimnazjum (zajęcia warsz-
tatowe  poprowadziła pani mgr Maria Novaković z Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej we Włocławku). Zajęcia Warsztatowe dla klas trzecich a, b, c, 
d, e gimnazjum z doradztwa zawodowego prowadziły p. mgr Izabela Pałucka 
i p. mgr Marta Napierała z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku.

W ramach sprawowania swojej misji współpracowałam z różnymi instytu-
cjami. Dotyczyło to przede wszystkim Urzędu Miasta Włocławek. W ramach 
tej współpracy zrealizowano program profilaktyczny „Siedem Kroków” – były 
to warsztaty profilaktyczne dla klas drugich gimnazjum prowadzone przez 
stowarzyszenie „Intra”. Wymienić należy również program „Debata” część II – 
kl. IIa i IIe gimnazjum oraz Kampanię Ogólnopolską „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Współpraca z Natur Hause to m.in. spotkanie z p. dietetyk mgr Magdaleną 
Tyczkowską dla uczniów gimnazjum pod hasłem „Drugie śniadanie” oraz lekcja 
zdrowego odżywiania w klasie Ie gimnazjum.

W współpracy z SANEPID Włocławek realizowano program profilaktyczny 
„Znajdź właściwe rozwiązanie” oraz „Trzymaj Formę”.

Jako pedagog szkolny angażowałam uczniów w różne przedsięwzięcia m.in.: 
zbiórkę nakrętek dla Stowarzyszenia „Tęczowy Parasol”, włączyłam uczniów 
w pomoc w akcji „Szlachetnej Paczki” w czasie Świąt Bożego Narodzenia i Świąt 
Wielkanocnych. Wdrażałam p. pedagog Paulinę Kletkiewicz w warsztat pracy 
pedagoga szkolnego. 
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Na terenie szkoły współpracowałam z wychowawcami świetlicy szkolnej 
gimnazjum. Współpraca ta dotyczyła również pielęgniarki szkolnej.

Jako pedagog szkolny zaangażowałam się w organizację Drzwi Otwartych 
w ZSK. Bardzo cennym doświadczeniem był dla mnie udział w dwudniowej 
konferencji dla dyrektorów i pedagogów na Jasnej Górze pn. „Rodzina i Wy-
chowanie” oraz w Forum Szkół Katolickich. 

Podsumowaniem całorocznej mojej pracy jako pedagoga szkolnego było 
uczestnictwo w 78. Krajowej Pielgrzymce Nauczycieli i Wychowawców na 
Jasną Górę oraz w 14. Ogólnopolskim Sympozjum Nauczycieli Katolickich. 
Myślą przewodnią tegorocznego spotkania były słowa św. Jana Pawła II: „Tutaj 
wszystko się zaczęło”.

Agnieszka Sołtysiak

Wiele dobrych chwil
Wy jesteście przyszłością świata.

Jan Paweł II

Rok szkolny 2014/2015 był rokiem pełnym wrażeń, a to przede wszyst-
kim za sprawą klasy, w której sprawowałam wychowawstwo. Mojej 

opiece powierzono pierwszą klasę gimnazjum – 26 mądrych i ambitnych 
młodych ludzi. Dużo czasu poświęciliśmy na wzajemne poznawanie się. Na 
pewno dobrą okazją, by przełamać pierwsze lody stała się szkolna wyciecz-
ka do Biskupina. W pradawnej scenerii mieliśmy sposobność porozmawiać 
o swoich zainteresowaniach, planach na przyszłość, pierwszych wrażeniach 
z nowej szkoły. Już w październiku zmierzyliśmy się z pierwszym poważnym 
wyzwaniem. Zostaliśmy wyznaczeni do przygotowania programu artystycznego 
z okazji ślubowania klas pierwszych i Dnia Edukacji Narodowej. To była próba 
pomysłowości i talentów młodych gimnazjalistów. Uczniowie pod czujnym 
okiem Pani Wioletty Piaseckiej poradzili sobie bez problemu z takim zadaniem. 
W humorystyczny sposób przedstawili scenki z życia szkoły.

Lekcje wychowawcze stały się okazją do tworzenia przyjaznego środowiska, 
w którym każdy mógł odnaleźć swoje miejsce, być wysłuchany i zrozumiany. 
Ważne było, by nauczyć się słuchać. Cieszę się, że w klasie panuje przyjazna 
atmosfera, uczniowie się szanują, wspólnie mobilizują do pracy i cieszą się 
z sukcesów innych. Na pewno lubią z sobą przebywać. Okazją do oddechu 
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od szkoły stało się wyjście do kręgielni i świętowanie walentynek. Były życze-
nia, upominki i dobra zabawa. Atmosfera tego spotkania była rzeczywiście 
budująca. Nie zapomnieliśmy również o Dniu Chłopca i Dniu Kobiet. Bardzo 
uroczyście obchodziliśmy klasową wigilię, która dała okazję do wielu rozmów. 
Świętowaliśmy również Dzień Dziecka, tym razem wybierając się na całodnio-
wą wycieczkę do Trójmiasta. Byliśmy współorganizatorami Dnia Matematyki, 
w ramach którego przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy konkurs sudoku. 
Ostatnią wspólną wyprawą był wyjazd do Torunia. W podróż udaliśmy się tym 
razem pociągiem (niektórzy po raz pierwszy w życiu).

Miniony rok był z pewnością czasem spektakularnych sukcesów. Niewąt-
pliwie można być dumnym z wyników osiągniętych przez uczniów zarówno 
w pierwszym półroczu,jak i na zakończenie roku szkolnego. Średnia ocen 4,89 
jest imponująca! Godna pochwały jest postawa Oli Lewandowskiej, która re-
prezentowała szkołę w licznych konkursach literackich, zdobywając nagrody 
i wyróżnienia, a także dzielnie pełniła funkcję przewodniczącej samorządu. 
Wśród uczniów klasy Ia są już zdobywcy najwyższych laurów. Adam Piętowski 
wywalczył tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, 
uzyskując tym samym zwolnienie z tej części egzaminu gimnazjalnego i mak-
symalny wynik. Uczniowie startują również w zawodach matematycznych 
„Liga zadaniowa” i „Kangur matematyczny”, osiągając bardzo dobre wyniki.

Mam nadzieję, że inni moi Wychowankowie podążą śladami Adama i osiągną 
postawione przed sobą cele. Jestem przekonana, że z tak wspaniałą młodzieżą 
jeszcze wiele dobrych chwil wspólnie możemy przeżyć. 

Angelika Szumińska

„Radość się z troską plecie...”

W roku szkolnym 2014/2015 w zakresie moich zawodowych obowiąz-
ków znalazła się funkcja wychowawcy klasy IIB liceum. Praca z tą 

właśnie grupą młodzieży to wielka radość, ale i niemało problemów. Z racji 
tego, że jestem nauczycielką języka polskiego, z moimi wychowankami widuję 
się bardzo często, zwłaszcza z tymi, którzy wybrali rozszerzony zakres języka 
ojczystego, mam aż dziesięć godzin w tygodniu. To pozwala na dobre wzajemne 
poznanie się. Dlatego też, skoro tyle już o sobie wiemy, jesteśmy (myślę o nas 
jako o wspólnocie) w stanie przewidzieć, na co kogo stać, co kto lubi, jakie ma 
potrzeby, czego oczekuje od szkoły i od tych, którzy ją tworzą. W minionym 
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roku szkolnym mniej pracy poświęcaliśmy integracji, co nie oznacza, że w ogóle 
jej nie było. Działaliśmy tak jak każda klasa: był Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, 
wigilia, konkurs związany z nadejściem wiosny, dyżury liturgiczne. Dzięki 
hojności Księdza Dyrektora mieliśmy środki na wyjście do restauracji. To może 
z jednej strony dość banalne, ale z drugiej potrzebne. Nie od dziś wiadomo, że 
stół to nie tylko prosty mebel, ale przede wszystkim miejsce spotkania. Mieliśmy 
okazję być z sobą inaczej niż w klasie, siąść twarzą w twarz i porozmawiać, 
pożartować. To wyjście na pewno zostanie zapamiętane, bo wówczas po raz 
ostatni byliśmy z sobą w składzie, który potem się zmienił, gdyż dwaj chłopcy 
przenieśli się do innych szkół. 

Nie udało nam się w tym roku szkolnym pojechać na klasową wycieczkę czy 
zieloną szkołę, choć zostały opracowane nawet dwa jej programy. Przyczyny są 
różne. Część klasy rezygnację z wyjazdu tłumaczyła trudnościami finansowymi, 
niektórzy uczestniczyli w szkolnych wycieczkach za granicę, inni pewnie po 
prostu nie chcieli. Były jednak osoby, które dwoiły się i troiły, by wyjazd doszedł 
do skutku i za tę determinację serdecznie im dziękuję.

Udało się natomiast zorganizować wyjazd do opery. Kto wie, może tego 
typu przedsięwzięcie stanie się tradycją? Rok temu byliśmy w bydgoskiej 
Operze Nova na „Czarodziejskim flecie”, a teraz w łódzkim Teatrze Wielkim 
obejrzeliśmy „Carmen”. Cieszę się, że znaleźli się miłośnicy tego rodzaju sztuki. 

Jak wspomniałam na początku, integracja klasy nie była w minionym roku 
priorytetem. W drugiej klasie młodzież znalazła się w nowej sytuacji. Po wy-
braniu obowiązkowych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym 
okazało się, że pojawiły się pewne trudności. Dlatego też podejmowałam szereg 
działań mających na celu zwiększenie motywacji do nauki – od rozmów poprzez 
ćwiczenia, do spotkań z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
które na moją prośbę organizowała p. pedagog Aleksandra Madajczyk. 

Druga klasa liceum to także czas, w którym uczniowie wkraczają w doro-
słość. „Osiemnastka” to oczywiście nie tylko świadomość, że nabędzie się nowe 
prawa (kto wtedy myśli o powinnościach?), że będzie się miało dowód osobisty, 
a jeszcze można się starać o zdobycie prawa jazdy. To przecież okres, w którym 
niemal co tydzień młodzi ludzi chodzą na osiemnastkowe imprezy. Trzeba mło-
dzieży mówić, że oprócz zabawy mogą się one wiązać z niebezpieczeństwem 
kontaktu z osobami, które mogą starać się namówić do zażycia różnych dziwnych 
substancji. Mając to na uwadze, byłam z klasą w Teatrze Impresaryjnym we 
Włocławku na spektaklu wpisującym się w program profilaktyczny szkoły, 
a którego treść i przesłanie zostały zainspirowane znaną wśród młodzieży książką 
„My, dzieci z dworca Zoo”. Oczywiście potem rozmawialiśmy, a na koniec każdy 
napisał pracę, w której wyraził swój stosunek do sprawy różnorakich uzależnień. 
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Drugi rok pracy z grupą młodzieży, która znalazła się w IIB liceum, minął 
bardzo szybko. Było wiele trudnych momentów, które przeżywałam głęboko 
wraz z moimi uczniami. Najczęściej były to poważne choroby ich albo ich rodzi-
ców, które, rzecz jasna, nie pozostały bez wpływu na funkcjonowanie w szkole. 
Były też chwile radosne, okazje do żartów. Dziękuję za każdą z nich wszystkim 
moim wychowankom, życząc im jednocześnie, aby momenty (a raczej: godzi-
ny!) spędzone z wychowawczynią były wspominane mile, ze świadomością, 
że każde „kazanie” było podyktowane prawdziwą, nieudawaną troską o to, by 
stawali się mądrymi i dobrymi ludźmi.

ks. Andrzej Tomalak 

Formacja duchowa nauczycieli

Formacja duchowa nauczycieli ZSK im. ks. Jana Długosza odbywała się 
w ramach duszpasterstwa nauczycieli i wychowawców diecezji wło-

cławskiej. Wyrażała się ona w comiesięcznych spotkaniach odbywających się 
najczęściej w gmachu szkoły przy ul. Łęgskiej. Jako diecezjalny duszpasterz 
nauczycieli odprawiałem podczas tych spotkań Mszę Świętą w szkolnej ka-
plicy; niejednokrotnie towarzyszyła jej adoracja, a zawsze kończyły „słodkie 
rozmowy” w pokoju nauczycielskim. 

W programie duszpasterskim znalazł się również dzień skupienia przed 
świętami Narodzenia Pańskiego, który prowadził ks. Paweł Pokora. On rów-
nież przewodniczył rekolekcjom wielkopostnym dla nauczycieli i wychowaw-
ców, które odbywały się w domu rekolekcyjnym Misjonarzy Świętej Rodziny 
w Ciechocinku. 

We współpracy z Sekcją Regionalną Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” Regionu Toruńsko-Włocławskiego, w styczniu 2015 r., zostało 
zorganizowane spotkanie opłatkowe dla nauczycieli, wychowawców i pra-
cowników oświaty. W kwietniu natomiast odbyła się pielgrzymka nauczycieli 
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Rok duszpasterski zakończyła 
Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę (tra-
dycyjnie 1–2 lipca).

We wszystkich spotkaniach regularnie uczestniczyło kilkoro nauczycieli 
naszej szkoły, a wśród nich, na szczególną uwagę i podziękowania za zaan-
gażowanie i współpracę zasługują: p. Bożena Sobierajska, p. Jolanta Nowak, 
p. Lidia Wiśniewska oraz p. Stanisław Karwat i p. Andrzej Gołębieski. 
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Słowa podziękowania w imieniu całego duszpasterstwa należą się również 
p. Wojciechowi Jaranowskiemu, przewodniczącemu Sekcji Regionalnej Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Konrad Trokowski

Refleksje i plany chemika

W roku szkolnym 2014/2015 rozpocząłem pracę w Zespole Szkół 
Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Dzięki bardzo 

ciepłemu przyjęciu przez społeczność szkolną praca w Długoszu jest dla mnie 
czystą przyjemnością.

W minionym roku prowadziłem zajęcia z chemii w pierwszej (poziom 
podstawowy) oraz drugiej i trzeciej (poziom rozszerzony) klasie liceum, 
a także lekcje przyrody w klasach drugich i trzecich. Zrealizowałem wszystkie 
zagadnienia objęte podstawą programową oraz wybraną tematykę ze studiów 
chemicznych. Nadrzędnym bowiem celem, który przyświeca mi od początku 
pracy w ZSK Długosz jest wychowanie co najmniej jednego finalisty Olimpiady 
Chemicznej. W tym celu prowadziłem zajęcia kółka chemicznego. Powtórki 
do matury realizowane były podczas zajęć projektowych „Edukacja w Zespole 
Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza szansą na lepszą przyszłość”. Dzięki 
tym zajęciom trzy osoby uzyskały wynik na maturze na poziomie rozszerzonym 
ponad 80%, choć wynik średni nie jest zadowalający. Trudno jednak spodziewać 
się cudów po pierwszym roku pracy.

Samodzielnie zorganizowałem trzy próbne matury z chemii oraz dwukrotnie 
wszedłem w skład zespołów nadzorujących egzamin maturalny.

Sześcioro uczniów wzięło udział w 51. Konkursie Chemicznym im. prof. 
A. Swinarskiego organizowanym przez Wydział Chemii UMK w Toruniu, ale 
jeszcze bez sukcesów. Było to jednak dobre przetarcie przed kolejnymi kon-
kursami, w których wystartują maturzyści. Sukcesem nie zakończył się także 
start w konkursie przyrodniczym.

Na rok szkolny 2015/2016 postawiłem przed sobą i moimi uczniami bardzo 
ambitne cele. W trakcie wakacji prowadziłem cykl zajęć z chemii organicznej 
w celu przygotowania do Olimpiady Chemicznej i kolejnej edycji Konkursu 
im. prof. Swinarskiego na UMK. Trudno stawiać sobie konkretne założenia 
na te konkursy, ale wspólnie z uczniami staramy się mocno, aby osiągnąć jak 
najlepsze wyniki. Przede wszystkim jednak na pierwszy plan wysuwa się egza-
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min maturalny z chemii, którego wynik będzie realną oceną moich zdolności 
pedagogicznych.

Oprócz zajęć z licealistami w minionym roku szkolnym prowadziłem lekcje 
chemii w dwóch pierwszych i trzech drugich klasach gimnazjum. Zrealizowa-
łem całą podstawę programową i wiele treści ponadprogramowych z myślą 
o starcie uczniów w konkursie kuratoryjnym w następnym roku. W trakcie 
swoich lekcji stosowałem liczne środki dydaktyczne oparte przede wszystkim 
na pokazach i doświadczeniach uczniowskich. W efekcie wspólnie z uczniami 
klas pierwszych zorganizowałem pokaz krystalizacji soli kuchennej, który został 
również zaprezentowany podczas szkolnych Drzwi Otwartych. 

Oprócz kursowych lekcji chemii prowadziłem również zajęcia wyrównawcze 
z tego przedmiotu, realizując projekt współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Edukacja w Zespole 
Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza szansą na lepszą przyszłość”. Zajęcia te, 
podobnie jak kółko chemiczne, cieszyły się sporym zainteresowaniem uczniów.

W roku szkolnym 2014/2015 mocno angażowałem się w życie szkoły. Współ-
organizowałem chemiczne Drzwi Otwarte, byłem opiekunem podczas szkolnej 
dyskoteki oraz wspólnie z panią wicedyrektor Sławomirą Lewandowską położy-
liśmy podwaliny pod reaktywację szkolnej gazetki. Ponadto wszedłem w skład 
zespołów nadzorujących egzamin gimnazjalny oraz zorganizowałem edukacyjną 
wycieczkę do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, na MotoArenę i do zoo w Toruniu. 
Wykorzystując moje szerokie kontakty zdobyte dzięki zainteresowaniom i pracom 
dodatkowym, wspólnie z panem Piotrem Chodołą organizowaliśmy wyjazdy 
gimnazjalistów na mecze żużlowe Klubu Sportowego Toruń. W maju 2015 roku 
zostałem opiekunem dydaktycznym Julii Brzezińskiej – stypendystki IV edycji 
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, Budżetu Państwa oraz Budżetu Województwa „Zdolni na start – IV edycja” 
zakładającego wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych regionu kujawsko-pomorskiego.

Na rok szkolny 2015/2016 postawiłem przed sobą i moimi uczniami bardzo 
ambitne cele. Już w trakcie wakacji rozpoczęliśmy przygotowania do konkursu 
kuratoryjnego z chemii, w którym zamierzamy jak najliczniejszą grupą awan-
sować do etapu wojewódzkiego. Prowadzić będę również intensywne zajęcia 
przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego głównie dla uczniów klas trzecich.

Rok szkolny 2014/2015 był moim pierwszym spędzonym w społeczności 
Długosza. Od początku zostałem ciepło i serdecznie przyjęty przez dyrekcję, 
grono pedagogiczne i uczniów. Czuję, że ta szkoła w obecnym momencie 
mojego życia jest najlepszym miejscem do pogłębiania wiary oraz rozwijania 
zdolności pedagogicznych i wychowawczych.
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Anna Waśkiewicz

Traktuję ich osobiście i wyjątkowo...
Wychowanie jest sprawą serca...

ks. Jan Bosko

Spotykam się czasami ze stwierdzeniem z ust osób, które nie znają 
zawodu nauczyciela i wychowawcy, że owa praca musi być po latach 

jedynie rutyną i niczym konstruktywnym – te same lekcje, ten sam materiał 
do omówienia, te same problemy wychowawcze.

Z uporem pozostaje mi dyskutować z tą uwagą. Jeszcze nigdy nie było 
dwóch tych samych lekcji, choć wciąż, jak przystało na język niemiecki, o ro-
dzajnikach, czasach przeszłych, trybie rozkazującym, deklinacjach. Wciąż 
spotykamy nowych uczniów, którzy kreują nowe sytuacje. Przecież ci młodzi 
ludzie potrzebują, by traktować ich osobiście i wyjątkowo. Mają do tego prawo, 
stąd każdy dzień nawet po 20 latach pracy, jest nieodkrytą zagadką.

W roku szkolnym 2015/16 podjęłam się zadania wychowywania młodzieży 
gimnazjalnej z klasy Ib. To nowe doświadczenie, bowiem do tej pory zawsze 
byłam wychowawczynią licealistów. Mam nadzieję, że również gimnazjalistom 
będę pomagać w zdobywaniu poczucia stabilności i bezpieczeństwa, tak waż-
nych w życiu młodych ludzi.

Nasze spotkania na lekcjach wychowawczych dotyczyły najbardziej istotnych 
spraw dotykających młodzieży gimnazjalnej. Rozmawialiśmy o wszystkim – 
o wychowaniu, tradycji, spędzaniu wolnego czasu, zgubnym przywiązaniu do 
gadżetów, dyscyplinie i jej niezwykłej roli w życiu człowieka. Opowiadaliśmy 
o znaczeniu świąt i o tym, z kim i jak je spędzamy.

Nasze spotkania nie ograniczyły się jedynie do rozmów w klasie. Mieliśmy 
okazję na wspólne wyjście do teatru. W Teatrze Impresaryjnym obejrzeliśmy 
doskonały spektakl wg książki Antoine’a de Saint-Exupery’ego „Mały Książę”. 
Wcześniej dobrze przygotowaliśmy się do wizyty w teatrze – podczas godzin 
wychowawczych zwyczajnie zajęliśmy się lekturą „Małego Księcia”.

Mam nadzieję, że myśli „... dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze 
jest niewidoczne dla oczu” albo „Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świa-
domość posiadania przyjaciela” będą zapamiętane na długo, a może dla wielu 
staną się sposobem widzenia świata i traktowania innych ludzi.

W parze z rozwojem intelektualnym powinien iść rozwój duchowy. Uczniowie 
sumiennie uczestniczyli w dyżurach liturgicznych w kaplicy szkolnej. Brali również 
udział w innych uroczystościach kościelnych, takich jak Orszak Trzech Króli czy 
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Boże Ciało. Tu warto też zaznaczyć niezwykłą wrażliwość uczniów na innych, 
bardziej potrzebujących. Przyznam, że uczestniczyli w każdej akcji charytatywnej 
organizowanej w szkole. To mógł być powód do dumy i wzruszenia...

Z pewnością na długo zapamiętamy klasowe uroczystości, które spędzali-
śmy przy wspólnym stole. Tak świętowaliśmy wigilię klasową i Dzień Kobiet. 
To był czas wielu wspólnych rozmów, tych poważnych i niepoważnych oraz 
doskonały sposób na poznanie się.

Wprawdzie nie udało nam się jeszcze wyjechać na wspólną dłuższą wy-
cieczkę, ale i te krótsze były niezapomniane. Naszą wspólną wyprawą było 
odwiedzenie festynu archeologicznego w Biskupinie. Wybraliśmy się również 
na spacer ulicami naszego miasta – można było sobie przypomnieć, że czasy 
dzieciństwa to nie taka odległa rzeczywistość i zabawić się na placu zabaw 
oraz delektować się lodami w kawiarni.

Rok szkolny zakończył się dla każdego sukcesem. Warto wymienić dwie 
prymuski, które osiągnęły średnią ocen powyżej 5,0 – Klaudię Kazimierską i Olę 
Gradowską. Świadectwo z wyróżnieniem zdobył również Kuba Oleradzki. Cała 
klasa może pochwalić się najlepszą frekwencją wśród wszystkich klas w szkole.

Na zakończenie pozostaje mi podziękować moim Uczniom za cały rok 
spędzony razem. Za to, że wiele mnie nauczyli, że pozwolili mi spojrzeć na 
wiele spraw ich oczami, za to, że byli wrażliwi i autentyczni.

Cóż chcieć więcej! Może... jeszcze lepszej średniej w przyszłym roku szkol-
nym! Powodzenia!

Lidia Wiśniewska

„Ocalić od zapomnienia”
Ile razem dróg przebytych?

Ile ścieżek przedeptanych?[...]
Ile w trudzie nieustannym 

wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń?

K.I. Gałczyński

Drodzy Moi Uczniowie! 

W latach 2013–2015 uczęszczaliście do klasy „e” gimnazjum w murach 
tej wyjątkowej szkoły, jaką jest Długosz, a ja miałam przyjemność 

otoczyć Was opieką jako wychowawca. Każdy dzień, miesiąc i rok przynosił nowe 
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przeżycia i doświadczenia. Ciekawie było obserwować, jak „na moich oczach” 
dorastaliście, dojrzewaliście do budowania coraz lepszych relacji, zdobywaliście 
wiedzę, starając się pokonywać wysoką poprzeczkę wymagań, jakie stawiała 
przed Wami szkoła. Cieszył mnie blask Waszych oczu, kiedy zadawaliście nieła-
twe pytania, pod którymi kryło się to najważniejsze: „Jak odnaleźć swoją drogę 
i miejsce w życiu?”. Mam nadzieję, że klimat sali 104 (i nie chodzi tu jedynie 
o upał w słoneczne dni), w której odbywały się lekcje języka polskiego, godziny 
wychowawcze, wspólne klasowe wigilie, pizza na Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka 
i Dzień Dziecka, wspólne świętowanie sukcesów, omawianie i planowanie im-
prez i wycieczek, zapamiętaliście i będziecie wspominać. Chciałabym „ocalić od 
zapomnienia” czas spędzony w Wami podczas wyjść do kina, teatru, muzeów 
(po Muzeum Diecezjalnym z pewnością poruszacie się z zamkniętymi oczyma), 
na kręgle, wycieczek rowerowych, wypraw do Warszawy i Trójmiasta. Dziękuję 
Wam za samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność za siebie i innych, 
a przede wszystkim za Waszą otwartość i spontaniczność. Dziękuję również 
za właściwą postawę, gdy należało reprezentować szkołę podczas uroczystości 
patriotycznych i kościelnych. Wymaga to odwagi, a wielu z Was było na nią 
stać. Dziękuję też za pięknie przygotowywane dyżury liturgiczne, na które 
zawsze byliście gotowi, stając w kaplicy szkolnej w nienagannie białych koszu-
lach i włączając się w płynącą do nieba modlitwę. Zachowajcie i pielęgnujcie 
w sobie to doświadczenie, abyście nie zapomnieli, że pośród zawiłości spraw 
i problemów, w troskach i radościach nigdy nie jesteśmy sami. 

Eryku A. – dziękuję za rady w sprawach komputerowych, Tomku B.– jestem 
dumna z Twoich sukcesów wioślarskich oraz wyników egzaminu; Asiu C. – cie-
szę się, że trafiłaś do naszej klasy, wnosząc swój wdzięk i wrażliwość; Natalio 
i Patrycjo D. (pozwólcie, że razem) – byłyście zawsze tam, gdzie należało być, 
dziękuję!; Pawle J.– pokazałeś, że można wolno i dokładnie; Krzysiu K. – masz 
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Na kręgielni Tramwajem wodnym na Westerplatte

niesamowity głos, dziękuję za psalmy; Kamilu K. – byłeś genialnym przewodni-
czącym klasy, dziękuję za wszelką pomoc; Julko K. – masz wdzięk i wrażliwość, 
pięknie tańczysz; Kacprze M. – nie chwaliłeś się ze swoimi zdolnościami, po 
prostu robiłeś swoje; Wiktorio M. – rozwijaj swoje pasje, bo wiesz, czego chcesz, 
dziękuję za sportową postawę; Piotrusiu M. – ująłeś mnie tym, że potrafiłeś za 
wszystko dziękować i pokazywałeś, jak szanować TO, co ŚWIĘTE; Bogno N. – 
wiesz, co kochasz i czemu warto poświęcić czas, powodzenia! (pamiętam błysk 
w Twoich oczach na j. polskim przy omawianiu ważnych tekstów); Jakubie P. 
– często rozbrajałeś mnie swoją szczerością; Szymonie P. – mam nadzieję, że 
niebolesną „drzazgą” są dla Ciebie wspomnienia z Długosza, dziękuję za spor-
towego ducha; Filipie R. – późno odkryłam Twoje z ogromne poczucie humoru, 
gratuluję sukcesów w jeździectwie; Olgo S. – cieszę się z Tobą z tytułu laureata 
z biologii, dziękuję za niesamowite pomysły, zaangażowanie oraz wielkie serce; 
Alicjo S. – zawsze można było na Ciebie liczyć, dziękuję za autentyczną szczerość; 
Julko S. – dziękuję za piękne opowieści o rodzinie, wakacjach i dobrym jedzeniu, 
Hubercie Sz. – nie zatrać w gąszczu kabelków i cyferek swojej klasy i kultury; 
Marto T. – byłaś zawsze spokojna, delikatna i prawdziwa w tym, co mówisz; 
Moniko T. – nie chowaj swoich wierszy do szuflady, są dobre; Alanie W. – nie 
przepracowując się zbytnio, osiągnąłeś wiele (czy się mylę?), dziękuję za wszel-
ką pomoc; Adrianie Z. – nie mówiąc wiele, trwałeś, walczyłeś, byłeś, nawet za 
cenę spóźnienia; Kacprze Z. – można było na Ciebie liczyć, gdy należało pięknie 
reprezentować szkołę, dziękuję; Adamie Z. – jako sportowiec na pewno jeszcze 
dasz o sobie usłyszeć, dziękuję za pot wylewany w sportowych rozgrywkach 
oraz za poczucie humoru; Mateuszu Ż. – cenię Twoją wrażliwość i umiejętność 
stawania w obronie innych oraz dziękuję za dojrzałe wypowiedzi na j. polskim.

Kochani! Dziękuję za trzy wspaniałe lata. Zaskoczyliście mnie tańcem za-
aranżowanym na Dzień Wiosny. Wzruszyło mnie ciepłe pożegnanie podczas 
balu gimnazjalnego. Jestem dumna, że 9 osób ukończyło szkołę z wyróżnie-
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niem, a 19 z Was otrzymało wzorową ocenę zachowania. Miłe wspomnienia 
wracają, kiedy spoglądam na rysunek Małego Księcia, który podarowaliście mi 
na zakończenie klasy trzeciej. Życzę Wam powodzenia w zdobywaniu wiedzy 
w szkołach średnich i na studiach oraz szczęścia w życiu. Niech pobyt w Dłu-
goszu pozostanie dla Was dobrym wspomnieniem. 

Maciej Ziółkowski

Rok owocny i udany...

Z początkiem roku szkolnego powierzono mi wychowawstwo w klasie IC 
liceum. Rola wychowawcy była dominującym zadaniem w tym roku, 

lecz oczywiście nie tylko na tym koncentrowała się moja praca. Dodatkowo 
jak zwykle byłem również odpowiedzialny za przygotowanie uczniów klas 
trzecich liceum do egzaminu maturalnego. Kolejnym zadaniem była szeroko 
rozumiana promocja szkoły.

Już od 1 wrześni w kontaktach z klasą starałem się postawić na dobrą 
atmosferę w klasie i integrację młodzieży. W tym celu, wraz z pozostałymi wy-
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chowawcami klas pierwszych liceum, zorganizowałem wyjazd integracyjny do 
Gołaszewa. Wcześniej młodzież miała okazję poznać się lepiej podczas wyjazdu 
do Częstochowy na Forum Szkół Katolickich. Później – dzięki finansowemu 
wsparciu szkoły – wraz z moimi podopiecznymi mieliśmy okazję wspólnie 
pograć w kręgle i zjeść pizzę. Tak zintegrowana i zgrana klasa, pokazała na co 
ją stać podczas obchodów Pierwszego Dnia Wiosny, wygrywając konkurs Mini 
Playback Show wśród klas pierwszych liceum, jak i w całym liceum. W nagro-
dę do podziału dostaliśmy trzy pyszne torty, które oczywiście zjedliśmy tego 
samego dnia. Ostatnim punktem integracji klasy była czerwcowa wycieczka 
klasowa nad morze. Wspólny wyjazd wraz z kilkoma osobami z IA LO był swe-
go rodzaju zwieńczeniem „zżywania się” klasy i nagrodą za cały rok ciężkiej 
i owocnej pracy moich wychowanków.

Klasa IC LO to grupa młodych, bardzo zdolnych ludzi. Świadczy na pewno 
o tym średnia wszystkich ocen na koniec roku szkolnego, która wyniosła 4,67 
oraz fakt, iż aż 13 moich uczniów uzyskało promocję do klasy drugiej z wy-
różnieniem, czyli tzw. świadectwo z paskiem. Powyższe wyniki dowodzą jak 
duży potencjał naukowy drzemie w klasie IC LO oraz napawa dumą i nadzieją 
na przyszły rok szkolny.

Przygotowania do matury uczniów klas trzecich były ważnym elementem 
mojej pracy w bieżącym roku. Tym razem była to grupa 13 osób z trzech róż-
nych klas. Od początku naszej pracy, w klasie pierwszej, jasne było, że jest to 
grupa silna, która ma duże możliwości językowe, jak również chęci do pracy. 
Przez całe trzy lata młodzież pracowała ciężko, czego owocem były wyniki 
egzaminów maturalnych. Za sukces można uznać średnik wynik 95% przy 
12 zdających oraz 81% przy 13 zdających. Cieszy mnie fakt, iż moi maturzyści 
napisali egzamin dojrzałości na 100% swoich możliwości i udowodnili wszyst-
kim, jak dobrze władają językiem angielskim. 

Podobnie jak w latach poprzednich, również i w tym roku byłem od-
powiedzialny za promocję szkoły. W ramach tego zadania, uaktualniłem 
podanie do naszego liceum, odświeżyłem folder Zespołu Szkół Katolickich, 
przygotowałem stoisko Długosza podczas Targów Szkół, Pracy i Rzemiosła 
w Hali Mistrzów oraz pomagałem w organizacji Drzwi Otwartych. W cza-
sie obu wydarzeń, wraz młodzieżą naszej szkoły, udzielałem informacji na 
temat oferty edukacyjnej ZSK i zachęcałem odwiedzających do wstąpienia 
w szeregi długoszaków. 

Mijający rok szkolny mogę śmiało uznać za udany i owocny. Życzyłbym 
sobie, aby kolejny rok był przynajmniej tak dobry jak ten. Dodatkowo chciał-
bym podziękować mojej klasie za współpracę, osiągnięte wyniki w nauce oraz 
wspaniałą atmosferę. 
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Wykaz uczniów
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku

w roku szkolnym 2014/2015

Publiczne Gimnazjum

Klasa Ia – profil matematyczny

wychowawczyni – p. mgr Agnieszka Sołtysiak

Brzezińska Julia, Bujak Krzysztof, Drzewiecka Wiktoria, Jaworski Leszek, Koc Dominika, 
Konopka Bartłomiej, Konopka Krzysztof, Kotkiewicz Kacper, Krasiński Mateusz, Krużyńska 
Olga, Lewandowska Aleksandra, Michorzewski Marceli, Morawska Weronika, Naraziński 
Krzysztof, Orankiewicz Julita, Orłowska Alicja, Piętowski Adam, Rosół Filip, Rzepka 
Martyna, Szczupakowski Michał, Tężycki Eryk, Walczak Aniela, Więckowska Wiktoria, 
Wujec Michał, Ziółkowski Patryk, Żabicki Krystian
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Publiczne Gimnazjum

Klasa Ib

wychowawczyni – p. mgr Anna Waśkiewicz

Augustyniak Krystian, Celmer Julia, Drzewiecki Mateusz, Gradowska Aleksandra, 
Jasińska Laile, Kamińska Emilia, Kazimierczak Jakub, Kazimierska Klaudia, Kędzierska 
Nikola, Kowalczyk Zuzanna, Kruczyński Wojciech, Kucharski Filip, Łącka Aleksandra, 
Muraski Klaudiusz, Napiórkowska Barbara, Oleradzki Jakub, Pałuska Martyna, Piętowska 
Aleksandra, Pikulska Aleksandra, Pokora Mateusz, Rojewska Agata, Sosińska Klaudia, 
Szmajda Jakub, Tatar Krzysztof, Zimniak Sebastian

Wykazy, zestawienia, statystyki

Publiczne Gimnazjum

Klasa Ic

wychowawca – p. mgr Kamil Mankin

Alabrudzińska Katarzyna, Balcerowska Agata, Bielicka Julia, Górecka Aleksandra, 
Grzelakowska Wiktoria, Jabłońska Sara, Jabłońska Weronika, Jurczykowska Julita, 
Kruczkowski Adam, Krużyńska Alina, Markowska Amelia, Michałek Wiktoria, Mikołajczyk 
Zuzanna, Operlejn Jakub, Pasik Anna, Potyra Justyna, Sarnowska Patrycja, Stroisz 
Oskar, Suski Bogusław, Szczupakowska Zofia, Trymerska Weronika, Zwolińska Angelika
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Publiczne Gimnazjum

Klasa Id

wychowawczyni – p. mgr Agata Nawrocka

Alabrudzińska Gabriela, Antosik Kacper, Błażejewski Paweł, Fabiszewska Wiktoria, 
Frąckiewicz Teresa, Ginczelewski Jakub, Główczyńska Marta, Jurczykowska Olga, 
Kaniewska Anna, Kosmalska Paulina, Kowalska Natalia, Królikowska Roksana, Kujawski 
Karol, Lamparska Karolina, Listewnik Alicja, Marciniak Krystian, Sosnowski Adrian, 
Starzyński Jakub, Typiak Marika

Wykazy, zestawienia, statystyki

Publiczne Gimnazjum

Klasa Ie

wychowawczyni – p. mgr Aneta Pawłowska

Bajerska Julia, Białecki Jakub, Bielecka Klaudia, Bienias Klara, Deskiewicz Natalia, 
Gutowska Julia, Janiak Miłosz, Jarębski Łukasz, Józwiak Filip, Jóźkiewicz Hubert, 
Kacprzak Wiktoria, Karwaszewska Anna, Kliński Mateusz, Konieczny Adam, Król Piotr, 
Krzemińska Sandra, Kujawa Leon, Michalak Dominik, Mikołajczak Julia, Molik Weronika, 
Pieróg Kacper, Podgórski Wiktor, Raniszewska Weronika, Rosołowski Bartłomiej, Słomski 
Jakub, Szczepański Krzysztof, Sztuczka Angelika, Wajda Sebastian



382 383

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14

Publiczne Gimnazjum

Klasa IIa – profil matematyczny

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

Wykazy, zestawienia, statystyki

Publiczne Gimnazjum

Klasa IIb

wychowawczyni – p. mgr Paulina Tokarska

Augustyniak Sebastian, Avetisyan Artur, Bernyś Marta, Błajet Michał, Czarnecka Patrycja, 
Fryżewska Julia, Gózior Inga, Jankowski Adam, Jazel Szymon, Kazimierska Daria, 
Kędzierski Alan, Kostrzewski Michał, Krakowska Patrycja, Kuklak Kornelia, Napiórkowska 
Agata, Ostrowska Nadia, Rafalski Kamil, Romecki Dawid, Seklecki Nicolas, Siedlecka 
Emily, Skowroński Krzysztof, Sobczak Aleksandra, Tomaszewski Piotr, Wojciechowska 
Patrycja, Zawadzka Zuzanna 
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Publiczne Gimnazjum

Klasa IIc – profil przyrodniczy

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, Pietrzykowski Dominik, Siatecka 
Weronika, Stolarski Adam, Szablewska Ewelina, Terpińska Weronika, Tomczyk Natalia, 
Wasielewski Adrian, Witkowska Julia

Wykazy, zestawienia, statystyki

Publiczne Gimnazjum

Klasa IId

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
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Publiczne Gimnazjum

Klasa IIe

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, Łuczak Martyna, Łukaszewski Bartłomiej, 
Mazierski Andrzej, Michalak Patrycja, Mularczyk Mateusz, Nowakowska Justyna, 
Pawłowski Filip, Piasecki Adam, Piechocki Janusz, Rosiński Gabriel, Stawska Marta, 
Targańska Natalia, Warszawiak Eryk, Wiliński Igor, Wojtasiak Bartosz, Wójtowicz Natalia

Wykazy, zestawienia, statystyki

Publiczne Gimnazjum

Klasa IIIa – profil matematyczny

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 IIIb

wychowawczyni – p. mgr Agnieszka Szabłowska

Barański Bartosz, Chmielewska Lena, Dąbrowska Marta, Dembczyńska Julia, Dryjańska 
Sylwia, Górnicka Marta, Józefowicz Aleksander, Koralewska Oliwia, Kowalski Konrad, 
Krysińska Paula, 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

Wykazy, zestawienia, statystyki

Publiczne Gimnazjum

Klasa IIIc

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, Malkus Mirosława, Napiórkowska Zuzanna, 
Patyński Michał, Pawlak Emil, Pawlak Kornel, Podemska Zuzanna, Rożnowska Anna, 
Rutkowski Daniel, Sosnowski Marcin, Suski Przemysław, Szymański Sebastian, Tober 
Wiktoria, Wojno Weronika, Zielińska Aleksandra, Żabicka Marcelina
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Publiczne Gimnazjum

Klasa IIId

wychowawczyni – p. mgr Agata Jankowska

Budzeniusz Wiktoria, Bartczak Damian, 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

Wykazy, zestawienia, statystyki

Publiczne Gimnazjum

Klasa IIIe

wychowawczyni – p. mgr Lidia Wiśniewska

Avetisyan Eryk, Budzyński Tomasz, Cudna Joanna, 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, 
Zuzo Adam, Warszawski Alan, Żychlewicz Mateusz, Ziółkowski Kacper
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Liceum Ogólnokształcące

Klasa IA – profil politechniczno-geodezyjny

wychowawczyni – p. mgr Emilia Chodoła

Bazela Witold Paweł, Czerwiński Jacek Lucjan, Drabczak Wiktor, Drzewiecka Paulina, 
Drzewiecki Bartosz, Duda Marcel, Eska Izabela, Frąckiewicz Magdalena, Idzikiewicz 
Natalia, Jerużalski Krzysztof, Jóźwiak Damian, Kopczyński Jakub, Kostrzewska Klaudia, 
Krysińska Wiktoria Maria, Lewandowski Jeremi Jan, Maciejewski Tomasz, Mistera 
Dominik Dawid, Muras Piotr, Piątkowski Michał Szymon, Radzin Szymon Piotr, Rzepka 
Michał Adam, Skotnicka Daria, Słowińska Paulina, Stendera Anna Maria, Szatkowska 
Maria, Wende Mateusz Jan, Węgorowska Monika Anna, Wiliński Patryk Arkadiusz, 
Wojciechowski Mateusz, Wujec Piotr

Wykazy, zestawienia, statystyki

Liceum Ogólnokształcące

Klasa IB – profil humanistyczno-prawny

wychowawczyni – p. mgr Aneta Jabłońska

Adamusik Oliwia, Błaszczyk Klaudia, Bonkowska Zuzanna, Bujalska Klaudia, Cichocka 
Julia Dobroszka, Graczyk Danuta, Graczykowski Norbert, Imanzade Amira, Jaroniewska 
Monika, Kopyść Agata Helena, Kowalski Andrzej Jan, Kozłowska Justyna Anna, 
Kwiecińska Oliwia, Markiewicz Marta Magdalena, Michalski Jakub, Neclaw Dorota, 
Ogrodzińska Julia, Ozdoba Klaudia Weronika, Piątkowska Maria Katarzyna, Pupkowski 
Dominik, Przysiecki Kacper, Skowrońska Agnieszka, Słowińska Patrycja, Starzyk Lidia, 
Szafrański Witold Piotr, Szczęsna Wiktoria Ilona, Tomczewski Marcin, Urbańska Zuzanna, 
Wąsikiewicz Klaudia, Włocławski Kacper Andrzej, Wujcicki Paweł, Żbikowska Klaudia 
Wiktoria
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Liceum Ogólnokształcące

Klasa IC – profil medyczno-biologiczny

wychowawca – p. mgr Maciej Ziółkowski

Basiejko Patrycja, Budziejko Justyna Kamila, Brewczyńska Justyna, Daroszewska Natalia 
Łucja, Dębczyńska Joanna, Gołębiewska Kinga, Jesionowska Klaudia, Kacprowicz Jerzy, 
Kacprzyk Karolina, Kolanowski Jakub, Kołodziejska Angelika, Koralewska Weronika, 
Korpowska Julia Weronika, Korpusiński Łukasz Kamil, Leśnik Aneta, Łojewska Klaudia 
Eliza, Majchrowicz Alicja Elena, Niemczyk Alicja Judyta, Pawlak Julia, Piłat Julia, 
Przybylska Marta, Raczkowska Adriana Sara, Ręklewska Agata, Siatecka Julia, Soroka 
Estera, Spychalska Gabriela Karolina, Stanisławski Janusz, Stawecka Marcjanna, Szatow 
Kornelia Barbara, Tymburska Justyna, Zabielski Wiktor Jan

Wykazy, zestawienia, statystyki

Liceum Ogólnokształcące

Klasa IIA – profil politechniczno-geodezyjny

wychowawczyni – p. mgr Joanna Karwowska

Bielicki Mikołaj Piotr, Dorsz Joanna, Eska Agnieszka, Gmys Tomasz, Grzybek Paweł 
Ryszard, Idzikiewicz Karolina, 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, 
Sieradzki Michał, Szczerkowska Marta Patrycja, Szymańska Natalia, Śpiewak Krzysztof, 
Terpiński Przemysław, Walczak Ewa Dorota, Wojciechowski Piotr Rafał, Zielińska 
Dominika Roksana
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Liceum Ogólnokształcące

Klasa IIB – profil humanistyczno-prawny

wychowawczyni – p. mgr Angelika Szumińska

Błaszak Karolina, Bobrowska Emilia Barbara, 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, Kulka Kinga Alicja, Lota Błażej, Malczewska 
Agnieszka Katarzyna, Nawrocka Paulina Magdalena, Niedzielska Aleksandra, Pałczyńska 
Kinga, Radzanowski Christopher Todd, Rapsiewicz Mariusz, Skowrońska Lena Emilia, 
Stroisz Wiktoria Magdalena, Świątek Karolina, Wójtowicz Agnieszka, Stempczyńska 
Justyna, Żychlewicz Alicja

Wykazy, zestawienia, statystyki

Liceum Ogólnokształcące

Klasa IIC – profil medyczno-biologiczny

wychowawca – p. mgr Jakub Kostrzewski

Antczak Anna Michalina, Banaszewski Michał, Goleniewski Mateusz Damian, Jóźwicka 
Jolanta, Kamińska Marta, Kandarian Eryk, Kopaczewski Kacper, Mikołajczak Dominika 
Krystyna, Miłkowska Weronika Maria, Nowowiejska Wiktoria Ewa, Patyk Anna Łucja, 
Piecewicz Kamil, Sadowska Paulina Małgorzata, Sarnowski Wojciech, Skrzypińska 
Joanna, Stasiak Sylwia Magdalena, Szczerbiak Żaneta, Szopa Wiktor, Szymańska 
Zuzanna, Tunicka Anita, Włodarski Jakub, Wysocka Oliwia Krystyna, Mielnicki Mikołaj, 
Łodygowski Jakub, Świderska Marta, Pietrzak-Tyczkowska Eliza
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Liceum Ogólnokształcące

Klasa IIIA – profil politechniczno-geodezyjny

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, Orłowski Wojciech Mikołaj, Pietrzak 
Michalina, Redmerski Eryk, Retecka Edyta Aneta, Rozpędzka Julia Joanna, Stokfisz 
Joanna, Ziomek Michał Stanisław, Nowicka Karolina

Wykazy, zestawienia, statystyki

Liceum Ogólnokształcące

Klasa IIIB – profil humanistyczno-prawny

wychowawczyni – p. dr Magdalena Bilska-Ciećwierz

Adamczak Paulina, Antczak Justyna, Brzustewicz Aleksander, Cieślak Alicja Magda, 
Dąbrowska Natalia Marta, Gazda Maria Magdalena, Głowacka Karolina, Gołębiewska 
Barbara Wiktoria, Kaszyński Mateusz, Konopka Wiktoria, Lasota Justyna, Michałowska 
Anna Maria, Modrzejewska Weronika, Nowakowski Kacper Krzysztof, Pasik Michał 
Marek, Piekarska Julia, Prykowska Lidia Maria, Puścińska Barbara, Rogiewicz Filip, 
Rybczyński Szymon, Stanny Adam Stanisław, Stelmasik Martyna Małgorzata, Szwarc 
Aleksander, Śmietana Alina, Bonowicz Julia, Bonowicz Pamela, Ławniczak Kinga
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Liceum Ogólnokształcące

Klasa IIIC – profil medyczno-biologiczny

wychowawczyni – p. mgr Ewa Bieniek

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 
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, 
Wujec Marcin, Wujkowska Alicja, Zawadzka Katarzyna Izabela, Mikołajczyk Anna, 
Wojtulski Adam

Wykaz nauczycieli i pracowników
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku

w roku szkolnym 2014/2015

Wykazy, zestawienia, statystyki

rząd I (od lewej): ks. Krzysztof Włodarczyk, ks. Łukasz Sztylka, p. Aneta Wąsik, 
p. Sławomira Lewandowska, ks. Jacek Kędzierski, p. Urszula Brykalska, ks. Andrzej 
Tomalak, s. Maria Kowalik, p. Magdalena Gutral
rząd II (od lewej): p. Joanna Trawińska, p. Milena Lewandowska, p. Jadwiga Piasecka, 
p. Ewa Bieniek, p. Agata Nawrocka, p. Paulina Kletkiewicz, p. Anna Baranowska, 
p. Joanna Karwowska, p. Angelika Szumińska, p. Agata Jankowska, p. Aneta Pawłowska, 
p. Emilia Chodoła, p. Bożena Sobierajska, p. Anna Darowska
rząd III (od lewej): p. Roma Wietrzyńska, p. Anna Waśkiewicz, p. Aleksandra Rusin, 
p. Jolanta Gawrysiak, p. Anna Dominik, p. Paulina Czarnecka, p. Paulina Gajewska, 
p. Gabriela Goszcz, p. Jolanta Nowak, p. Klaudia Majewska-Rybacka, p. Wioletta 
Piasecka, p. Katarzyna Brzezińska, p. Krzysztof Łodygowski
rząd IV (od lewej): p. Józef Nowak, p. Anna Górzyńska, p. Ewelina Ulewicz, p. Aleksandra 
Madajczyk, p. Agnieszka Sołtysiak, p. Aneta Jabłońska, p. Małgorzata Ryszewska, 
p. Violetta Gołdobin, p. Lidia Wiśniewska, p. Paulina Tokarska, p. Agnieszka Szabłowska, 
p. Ilona Jabłońska, p. Dariusz Goldewicz
rząd V (od lewej): p. Jakub Kostrzewski, p. Konrad Trokowski, p. Grzegorz Matusiak, 
p. Stanisław Karwat, p. Kamil Mankin, p. Krzysztof Krychowiak, p. Andrzej Przybylski, 
p. Rafał Kurzępa, p. Maciej Ziółkowski, p. Andrzej Gołębieski, p. Arkadiusz Różański, 
p. Piotr Chodoła
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W dniu 27 czerwca 2015 r. odbył się egzamin kwalifikacyjny na stopień nauczy-
ciela kontraktowego. Przed komisją w składzie: ks. dyr. Jacek Kędzierski – przewod-
niczący, opiekunowie stażu, p. Aneta Wąsik – protokolant, do egzaminu przystąpili: 

p. mgr Joanna Filińska – wychowawca świetlicy
p. mgr Stanisław Ryszard Karwat – nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych 
ks. mgr Krzysztof Włodarczyk – nauczyciel religii
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Awans zawodowy nauczycieli
w roku szkolnym 2014/2015

p. mgr Joanna Filińska p. mgr Stanisław R. Karwat ks. mgr Krzysztof Włodarczyk

ks. dr Andrzej Tomalak p. mgr Katarzyna Brzezińska p. mgr Aneta Wąsik

W dniu 3 lipca 2015 r. przed komisją w składzie: ks.dyr. Jacek Kędzierski, 
p. Aneta Wąsik – protokolant, ks. Marcin Idzikowski – przewodniczący komisji, 
ks.Krzysztof Kamiński – ekspert, Mirosława Leszczyńska – ekspert, s.Maria Kowalik 
– członek komisji, przystąpił do egzaminu na nauczyciela mianowanego

ks. dr Andrzej Tomalak – nauczyciel religii 

Stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskały: 
p. mgr Katarzyna Brzezińska – nauczyciel matematyki 
p. mgr Aneta Wąsik – wicedyrektor szkoły podstawowej

Wykazy, zestawienia, statystyki

Medale za załugi
dla Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku

w roku szkolnym 2014/2015

Joanna Gawrońska
za wzorowy udział w wypełnianiu 

misji szkoły katolickiej 
w latach 2012–2015

Mateusz Kaszyński
za najwyższą frekwencję

w całym cyklu edukacyjnym
w latach 2012–2015

Marcin Wujec
za wzorowy udział w wypełnianiu 

misji szkoły katolickiej 
w latach 2012–2015

Barbara Gołębiewska
za najlepsze wyniki w nauce
w całym cyklu edukacyjnym

w latach 2012–2015 oraz 
najwyższe wyniki egzaminu 

maturalneego

Maturzyści (klasy III LO)
kwiecień 2015
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Piotr Paweł Mroczkowski
za wzorowy udział w wypełnianiu 

misji szkoły katolickiej 
w latach 2012–2015

Adam Piotr Krzaczkowski
za najlepsze wyniki w nauce 
spośród wszystkich uczniów 
w całym cyklu edukacyjnym

Jakub Adam Bartczak
za najlepiej napisany egzamin
po trzeciej klasie gimnazjum

Paweł Włodarski
za stuprocentową frekwencję
w całym cyklu edukacyjnym

Ewa Inga Krajenta
za bardzo dobre wyniki w nauce 

w całym cyklu edukacyjnym
oraz najwyższy wynik egzaminu 

po trzeciej klasie gimnazjum

Gimnazjaliści (klasy III GM)
czerwiec 2015

Wykazy, zestawienia, statystyki

Anna Waśkiewicz
za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą

Magdalena Gutral
za wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych

Nagroda Dyrektora 
ZSK im. ks. Jana Długosza

1. p. mgr Ewa Bieniek – nauczyciel biologii i przyrody
2. p. mgr Urszula Brykalska – wicedyrektor ds. liceum, nauczyciel chemii
3. p. mgr Andrzej Gołębieski – nauczyciel wychowania fizycznego
4. p. mgr Agata Jankowska – nauczyciel biologii
5. s. mgr Maria Kowalik – nauczyciel religii
6. p. mgr Rafał Kurzępa – nauczyciel języka angielskiego i łacińskiego
7. p. mgr Aneta Pawłowska – nauczyciel geografii
8. p. mgr Angelika Szumińska – nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze
9. p. mgr Paulinie Tokarskiej – nauczyciel tańca

10. p. mgr Lidia Wiśniewska – nauczyciel języka polskiego

Nagrodę Dyrektora Szkoły za wyróżniającą pracę oraz wybitne osiągnięcia 
w pracy dydaktycznej i wychowawczej dla pracowników ZSK otrzymali:

Pracownicy
czerwiec 2015
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Sukcesy uczniów Długosza
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza

w roku szkolnym 2014/2015

SUKCESY NAUKOWE

XIII Dni Długoszowskie w Kłobucku
XIII Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Jan Długosz i jego czasy”

w kategorii gimnazjów:
I miejsce – Natalia Mierzwicka kl. IIa
opiekun: mgr Aleksandra Rusin
II miejsce – Ewa Krajenta kl. IIIa 
opiekun: mgr Jolanta Nowak

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Paulina Sadowska kl. IIC
opiekun: mgr Anna Baranowska
II miejsce – Justyna Lasota kl. IIIB
opiekun: dr Magdalena Bilska-Ciećwierz

Konkurs EDI Biblia i Przypowieści biblijne
laureat: Rafał Maciejewski kl. IIIa, 5. miejsce w Polsce
wyróżnieni: Damian Goleniowski kl. IIIa, Tymoteusz Uzarczyk kl. IIIa
Przemysław Lewandowski kl. IIIa, Piotr Mroczkowski kl. IIIe
opiekun: ks. mgr Łukasz Sztylka

Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny o Wielkich Polakach z serii „Regio-
nalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach” – Błogosławiony ks. Stefan 
Wincenty Frelichowski na tle historii Kościoła i Skautingu w Polsce w latach 
1913–1945

laureatka III miejsca: Lena Chmielewska kl. IIIb
opiekun: ks. mgr Łukasz Sztylka 

I Włocławska Debata Oksfordzka
I miejsce: drużyna Długosza w składzie: Barbara Gołębiewska IIIB
Mateusz Kaszyński IIIB, Jakub Kolanowski IC
opiekun: dr Magdalena Bilska-Ciećwierz 
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Konkurs Wiedzy Obywatelskiej 
i Ekonomicznej

laureaci: Kamil Kazimierczyk kl. IIIe, 
Tymoteusz Uzarczyk kl. IIIa
opiekun: mgr Anna Baranowska

Konkurs Wojewódzki z Fizyki i Astro-
nomii dla uczniów gimnazjów i szkół 
podstawowych

laureat: Adam Gonstal IIIa
finalista: Maciej Chlebny IIIa 
opiekun: mgr Grzegorz Matusiak

Wojewódzki Konkurs Matematyczny im. Stefana Banacha
II miejsce zespołowo: Dominika Nowicka IIA, Dominik Mistera IA, 
Michał Sieradzki IIA
wyróżnienie: Dominik Mistera IA
opiekun: mgr Joanna Karwowska 

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny im. Eugeniusza Romera
laureat: Adam Stanny kl. IIIB, 5. miejsce w Polsce
opiekun: mgr Aneta Pawłowska

XLI Olimpiada Historyczna
finalista: Mateusz Kaszyński kl. IIIB 
opiekun: dr Magdalena Bilska-Ciećwierz

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Biologii

laureaci: Piotr Krajenta kl. IIa, 
Olga Semeniuk kl. IIIe
opiekun: mgr Agata Jankowska
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Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Fizyki
laureaci: Maciej Chlebny kl. IIIa, 
Jakub Szymański kl. IIIa
finalistka: Aleksandra Kosiewicz kl. IIIa
opiekun: mgr Grzegorz Matusiak

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Geografii
laureatka: Ewa Krajenta kl. IIIa
opiekun: mgr Aneta Pawłowska

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Historii
laureaci: Ewa Krajenta kl. IIIa
opiekun: mgr Jolanta Nowak
Natalia Mierzwicka kl. IIa
opiekun: mgr Aleksandra Rusin
Adam Piętowski kl. Ia
opiekun: mgr Anna Baranowska

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Języka Angielskiego
laureaci: Patryk Ćwikliński kl. IIIa, 
Adrianna Głowacka kl. IIId
opiekun: mgr Jakub Kostrzewski
finalista: Wojciech Dykczyński kl. IIe
opiekun: mgr Rafał Kurzępa
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Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Języka Francuskiego

laureaci: Adrianna Głowacka kl. IIId, 
Filip Janiak kl. IIId
finalistka: Katarzyna Patyk kl. IId
opiekun: mgr Kamil Mankin

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Języka Niemieckiego

laureatki: Ewa Krajenta kl. IIIa, 
Aleksandra Zielińska kl. IIIc
opiekun: mgr Anna Waśkiewicz
laureatki: Natalia Mierzwicka kl. IIa, 
Weronika Siatecka kl. IIc, 
opiekun: mgr Andrzej Przybylski

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Języka Polskiego

laureatki: Ewa Krajenta kl. IIIa, 
Natalia Mierzwicka kl. IIa
opiekunowie: 
mgr Milena Lewandowska, 
mgr Lidia Wiśniewska
finalistka: Justyna Nowak kl. IId
opiekun: mgr Lidia Wiśniewska

XV Olimpiada Teologii Katolickiej
wyróżnieni na etapie diecezjalnym: Witold Bazela kl. IA, Dominika Nowicka kl. IIA
finalistka: Żaneta Szczerbiak kl. IIC
opiekun: ks. dr Andrzej Tomalak

XX edycja Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 
w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy”

laureat: Piotr Krajenta kl. IIa
opiekun: mgr Aleksandra Rusin 

Wykazy, zestawienia, statystyki
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VIII Edycja Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji Włocławskiej dla uczniów 
szkół gimnazjalnych, pt. „Nie lękajcie się wyzwań, jakie stawia przed wami 
świat” – Jan Paweł II do Młodzieży

finaliści: Aleksandra Lewandowska kl. Ia, Piotr Krajenta kl. IIa
opiekun: ks. mgr Łukasz Sztylka

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II
laureaci w kategorii szkoła podstawowa:

Karol Nencka, kl. 5 – 6. miejsce, Feliks Suski, kl. 5 – 14. miejsce

laureaci w kategorii gimnazjum: 
Zuzanna Strzelecka kl. IIId – 10. miejsce, Lena Chmielewska kl. IIIb – 14. miejsce, 
Aleksandra Lewandowska kl. IIIa – 15. miejsce
opiekunowie: s. mgr Maria Kowalik, ks. mgr Łukasz Sztylka

Konkurs języka niemieckiego „Mein Deutsch”
I miejsce: Aleksandra Zielińska kl. IIIc
III miejsce: Wiktoria Siatecka kl. IIc
opiekunowie: mgr Anna Waśkiewicz, mgr Andrzej Przybylski

Wojewódzki Konkurs HUMANISTA ROKU
laureatka: Ewa Krajenta kl. IIIa
finalistka: Aleksandra Zielińska kl. IIIc
opiekunowie: mgr Milena Lewandowska, mgr Anna Dominik

Liga Zadaniowa
laureaci II miejsca: Dawid Romecki kl. IIb, Dominik Goleniewski kl. IIa
laureaci III miejsca: Kamil Klonowski kl. IIa, Katarzyna Jurewicz kl. IIa, 
Edyta Prajwos kl. IIa, Eryk Prajwos kl. IIa
opiekun: mgr Piotr Chodoła

Liga Starożytnicza
wyróżnienie: Anna Krzaczkowska kl. IIIa
opiekun: mgr Rafał Kurzępa

XI Wojewódzki Konkurs „Znam swój organizm na szóstkę”
laureatki: Alicja Listewnik kl. Id, Natalia Mierzwicka kl. IIa
opiekun: mgr Agata Jankowska 

Gimnazjaliści – Laureaci i Finaliści Wojewódzkich Konkursów Przed-
miotowych oraz Laureaci i Finaliści pozostałych wojewódzkich konkur-
sów pod patronatem Kuratora Oświaty otrzymali Nagrodę Dyrektora 
Szkoły
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Licealiści – Laureaci i Finaliści olimpiad przedmiotowych i konkursów 
ogólnopolskich otrzymali Nagrodę Dyrektora Szkoły

SUKCESY ARTYSTYCZNE
Konkurs „Sprzątamy nasze lasy”

laureaci: Julia Czajka kl. 5, Weronika Raniszewska kl. Ie, Filip Józwiak kl. Ie
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

Konkurs plastyczny „Mój Kot, Mój Pies”
I miejsce: Julia Brzezińska kl. Ia 
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

Wojewódzki Konkurs Recytatorski „O księdzu Jerzym wierszem...”
III miejsce: Konrad Weber kl. IIIa
wyróżnienie: Piotr Mroczkowski kl. IIIe
opiekun: mgr Milena Lewandowska

V Międzyszkolny Konkurs Piosenki „Mikrofon dla Malucha”
I miejsce: Aleksander Kwiatkowski kl. 1b

Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego
IV miejsce: Dominika Smolińska kl. 1b SP

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Nowe inspiracje”
laureat II miejsca w kategorii haiku: Adam Piasecki kl. IIe 
opiekun: mgr Lidia Wiśniewska

VI Konkurs Literacki „Jesienne depresje – impresje”
I miejsce w kategorii wiersz: Aleksandra Lewandowska kl. Ia
opiekun: mgr Wioletta Piasecka

II Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową
wyróżnienie: Mateusz Drzewiecki kl. Ic, Krystian Augustyniak kl. Ic
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

II Wojewódzki Konkurs Plastyczny: Kujawsko-Pomorska Szopka Bożonarodzeniowa
wyróżnienie: Karolina Lamparska kl. Id, Rafał Wierszyło kl. 5
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

III Przegląd Kolęd i Pastorałek w parafii św. Stanisława BM
I miejsce w kategorii zespoły: zespół „Laudate” w składzie: 
Joanna Gawrońska kl. IIIA, Eryk Redmerski kl. IIIA, 
Marcel Maniewski – absolwent naszej szkoły
opiekun: mgr Agnieszka Lasota-Staszak

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną 
„Lizbona – miasto o wielu obliczach”

I miejsce w kategorii gimnazjum: Magdalena Kijewska kl. IIa

Ogólnopolski Konkurs „Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce, 
jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”

wyróżnienie: Paulina Sadowska kl. IIC
opiekun: mgr Violetta Gołdobin

III Ogólnopolski Konkurs „Trzej Królowie w Tradycji i w Oczach Współczesnych” 
– kategoria plastyczna „Korona Jako Symbol Władzy i Godności”

w kategorii szkół podstawowych:
II miejsce: Julia Czajka kl. 5

w kategorii gimnazjum:
III miejsce: Patrycja Sarnowska kl. Ic
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

XIII Ogólnopolski Konkurs Recytacji Poezji i Prozy oraz Pieśni Regionalnej 
„Bądź pozdrowiona, Ziemio Rodzinna...”

w kategorii liceum:
II miejsce: Agnieszka Skowrońska IB
opiekun: mgr Aneta Jabłońska 
wyróżnienie: Paulina Sadowska IIC
opiekun: mgr Angelika Szumińska

w kategorii gimnazjum: 
II miejsce: Maciej Obuchowicz IIIb 
opiekun: mgr Anna Dominik 

XX Wojewódzki Konkurs Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
wyróżnienie: Paulina Sadowska IIC
opiekun: mgr Angelika Szumińska

Konkurs plastyczny„Nie odl atuj z narkotykami”
I miejsce: Filip Józwiak kl. Ie 
III miejsce: Aleksandra Lewandowska kl. Ia 
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

VII Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego – I Edycja Konkursu 
Ogólnopolskiego

w kategorii szkoła podstawowa: 
wyróżnienie – Rafał Wierszyło kl. 5, do wystawy zakwalifikowano pracę Kacpra 
Morawskiego kl. 5

w kategorii gimnazjum: 
do wystawy zakwalifikowano pracę Adama Krzaczkowskiego kl. IIId
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w kategorii szkoła ponadgimnazjalna: 
do wystawy zakwalifikowano pracę Anny Jakubowskiej kl. IIB

w kategorii „Rzeźba inspirowana twórczością Stanisława Zagajewskiego”: 
III miejsce: Filip Janiak kl. IIId
wyróżnienie: Amelia Markowska kl. Ic
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

XV Konkurs fotograficzny „Włocławek – moje miasto. 
Migawka z Włocławka” 

wyróżnienie: Katarzyna Alabrudzińska kl. Ic, 
praca Adama Piętowskiego kl. Ia zakwalifikowana do wystawy pokonkursowej
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

Konkurs Poetycki im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności”
laureatka: Paulina Sadowska kl. IIC
opiekun: mgr Angelika Szumińska

Konkurs plastyczny na plakat „Obrona Cywilna wokół nas – bezpieczeństwo 
ma pierwszeństwo”

laureatka: Karolina Ostrowska kl. IIIa
opiekun: mgr Krzysztof Łodygowski

IX Międzyszkolny Konkurs Poetycki im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach
III miejsce: Adam Piasecki kl. IIe
wyróżnienie: Monika Tymburska kl. IIIe
opiekun: mgr Lidia Wiśniewska

Ogólnopolska Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
laureaci: Adam Krzaczkowski kl. IIId, Paula Krużyńska kl. IIIb, 
Bartosz Wojtasiak kl. IIe, Emilia Łukaszczyk kl. IId
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

XXXIV Plener Malarski w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
I miejsce: Amelia Markowska kl. Ic
II miejsce: Miłosz Laskowski kl. 2 SP
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

Wojewódzki Konkurs „Street fashion”
wyróżnienie: Filip Janiak kl. IIId 
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

VII Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Wschody i zachody słońca”
wyróżnienie: Mateusz Witka-Jeżewski kl. IIIb
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Konkurs Fotograficzny „Ciekawe zjawiska na niebie”
III miejsce: Adam Piętowski kl. Ia 
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Symbole Narodowe”
I miejsce: Karolina Lamparska kl. Id 
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

Konkurs Plastyczny „Mołdawia znana i nieznana”
laureatka: Julia Bajerska kl. Ie
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

SUKCESY SPORTOWE

IV Grand Prix Włocławka w szachach
w kategorii szkoły gimnazjalne: 

I miejsce: Franciszek Rojewski kl. IIa
II miejsce: Oskar Kropielnicki kl. IIa

w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
II miejsce: Dominik Mistera kl. IA
opiekun: mgr Andrzej Gołębieski

Mistrzostwa Włocławka SZS w indywidualnych biegach przełajowych
I miejsce i tytuł Mistrzyni Włocławka: Klaudia Kazimierska kl. Ib
opiekun: mgr Krzysztof Łodygowski

Bieg Dzieci i Młodzieży poświęcony pamięci męczeńskiej śmierci 
ks. Jerzego Popiełuszki

Puchar dla szkoły za najliczniejszy udział w biegu.

w kategorii chłopców szkół podstawowych:
I miejsce: Szymon Morawski kl. 5
II miejsce: Oliwier Rutecki kl. 4
III miejsce: Bartosz Jankowski kl. 5

w kategorii dziewcząt szkół podstawowych:
II miejsce: Julia Czajka kl. 5 
III miejsce: Maja Ostrowska kl. 4

w kategorii chłopców gimnazjum:
III miejsce: Sebastian Szymański kl. IIIc 

w kategorii dziewcząt gimnazjum:
I miejsce: Klaudia Kazimierska kl. Ib
II miejsce: Zuzanna Mikołajczyk kl. Ic
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w kategorii chłopców liceum:
II miejsce: Wojciech Kraszewski kl. IIIA
III miejsce: Michał Wiliński kl. IA

w kategorii dziewcząt liceum:
II miejsce: Dominika Nowicka kl. IIA
III miejsce: Joanna Dorsz kl. IIA

Finał Wojewódzki w Indywidualnych Biegach Przełajowych
III miejsce: Klaudia Kazimierska z kl. Ib
opiekun: mgr Krzysztof Łodygowski

Sztafetowe Biegi Przełajowe o Mistrzostwo Włocławka
I miejsce drużyna dziewcząt w składzie: Julia Graczyk kl. IIc, Zuzanna Mikołajczyk 
kl. Ic, Julita Jurczykowska kl. Ic, Marta Bernyś kl. IIb, Daria Kazimierska kl. IIb, 
Patrycja Wojciechowska kl. IIb, Karolina Smoliska kl. IIa, Klaudia Kazimierska kl. Ib, 
Alicja Paszyńska kl. IId, Aleksandra Grzesikowska kl. IId

II miejsce drużyna chłopców w składzie: Szymon Jazel kl. IIb, Sebastian Augustyniak 
kl. IIb, Adam Jankowski kl. IIb, Adam Stolarski kl. IIc, Adrian Wasielewski kl. IIc, 
Kacper Macieja kl. IIc, Sebastian Szymański kl. IIIc, Przemysław Suski kl. IIIc, Konrad 
Rupczak kl. IIIb, Mateusz Witka-Jeżewski kl. IIIb
opiekun: mgr Józef Nowak

Mistrzostwa Włocławka w Unihokeju dziewcząt i chłopców gimnazjum
III miejsce drużyna dziewcząt w składzie: Julia Brzezińska kl. Ia, Weronika Morawska 
kl. Ia, Emilia Kamińska kl. Ib, Agata Rojewska kl. Ib, Aleksandra Pikulska kl. Ib, 
Julia Celmer kl. Ib, Zuzanna Zasada kl. Id, Klara Bienias kl. Ie, Angelika Sztuczka 
kl. Ie, Wiktoria Michałek kl. Ic, Aleksandra Łącka kl. Ib

IV miejsce drużyna chłopców w składzie: Sebastian Szymański kl. IIIc, Damian 
Zdzienicki kl. IIIc, Filip Zarzecki kl. IIa, Miłosz Janiak kl. Ie, Łukasz Jarębski kl. Ie, 
Krzysztof Szczepański kl. Ie, Hubert Jóźkiewicz kl. Ie, Mateusz Kliński kl. Ie, Wiktor 
Podgórski kl. Ie, Dominik Michalak kl. Ie, Adam Konieczny kl. Ie, Jakub Białecki kl. Ie
opiekun: mgr Krzysztof Łodygowski

Grand Prix Włocławka w szachach 2014
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

II miejsce: Dominik Mistera kl. IA

w kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce: Oskar Kropielnicki kl. IIa
II miejsce: Zofia Rogalska kl. IIIb
III miejsce: Aleksandra Kosiewicz kl. IIIa

w kategorii szkół podstawowych:
III miejsce: Maciej Modrzejewski kl. 5
opiekun: mgr Andrzej Gołębieski

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Turniej Strzelecki o Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego

III miejsce drużyna dziewcząt w składzie: Maria Gazda kl. IIIB, 
Roberta Lewandowska kl. IIIA, Dominika Nowicka kl. IIA

IV miejsce drużyna chłopców w składzie: Adam Wojtulski kl. IIIC, 
Szymon Rybczyński kl. IIIB, Wiktor Drabczak kl. IA
opiekun: mgr Krzysztof Łodygowski

Pływackie Mistrzostwa Włocławka Szkół Gimnazjalnych i Ponagimnazjalnych
w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce: Weronika Siatecka kl. IIc – 50 m stylem motylkowym 
I miejsce: Weronika Siatecka kl. IIc – 50 m stylem dowolnym
II miejsce: Olga Jurczykowska kl. Id– 50 m stylem zmiennym
III miejsce: Julita Jurczykowska kl. Ic – 50 m stylem grzbietowym
I miejsce: Weronika Siatecka kl. IIc, Julita Jurczykowska kl. Ic, 
Edyta Prajwos kl. IIa, Aleksandra Łuczkiewicz kl. IIIa – sztafeta 4 x 50 m stylem 
dowolnym

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
II miejsce: Dominika Nowicka kl. IIA – 50 m stylem zmiennym
IV miejsce: Anna Patyk kl. IIC, Joanna Dorsz kl. IIA, Julia Siatecka kl. IC – sztafeta 
opiekun: mgr Arkadiusz Różański

Finał Mistrzostw Włocławka Szkół Gimnazjalnych w Piłce Siatkowej Dziewcząt
II miejsce drużyna dziewcząt w składzie: Patrycja Wojciechowska kl. IIb, Bogna 
Nowowiejska kl. IIIe, Daria Kazimierska kl. IIb, Julia Graczyk kl. IIc, Marta 
Bernyś kl. IIb, Katarzyna Jankowska kl. IIc, Klaudia Kazimierska kl. Ib, Wiktoria 
Grzelakowska kl. Ic
opiekunowie: mgr Andrzej Gołębieski, mgr Arkadiusz Różański

Finał Mistrzostw Włocławka w Piłce Siatkowej Chłopców
III miejsce drużyna chłopców w składzie: Przemysław Lewandowski kl. IIIa, Kamil 
Radzikowski kl. IIIa, Damian Goleniewski kl. IIIa, Jakub Bartczak kl. IIIa, Oskar 
Janicki kl. IIIc, Szymon Poliński kl. IIIe, Adam Zuzo kl. IIIe, Dominik Goleniewski 
kl. IIa, Eryk Prajwos kl. IIa, Sebastian Augustyniak kl. IIb, Krzysztof Skowroński 
kl. IIb, Igor Wiliński kl. IIe, Michał Wujec kl. Ia, Jakub Oleradzki kl. Ib
opiekun: mgr Józef Nowak

Turniej Szachowy o Mistrzostwo Włocławka
II miejsce reprezentacja liceum w składzie: Kinga Kulka kl. IIB, Michał Piątkowski 
kl. IA, Dominik Mistera kl. IA, Michał Sieradzki kl. IIA

III miejsce reprezentacja gimnazjum w składzie: Zofia Rogalska kl. IIIb, Eryk Prajwos 
kl. IIa, Oskar Kropielnicki kl. IIa, Franciszek Rojewski kl. IIa
opiekunowie: mgr Anna Darowska, mgr Andrzej Gołębieski
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Halowe Mistrzostwa Włocławka w Piłce Nożnej Chłopców
II miejsce drużyna chłopców w składzie: Kamil Radzikowski kl. IIIa, Jakub Szymański 
kl. IIIa, Przemysław Lewandowski kl. IIIa, Adam Zuzo kl. IIIe, Eryk Avetisyan kl. IIIe, 
Sebastian Augustyniak kl. IIb, Artur Avetisyan kl. IIb, Jakub Ginczelewski kl. Id, 
Jakub Starzyński kl. Id
Najlepszy Zawodnik Turnieju: Jakub Szymański kl. IIIa
Najlepszy Bramkarz: Jakub Starzyński kl. Id
opiekun: mgr Józef Nowak

Mistrzostwa Miasta Włocławka w Piłce Koszykowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych
III miejsce drużyna chłopców w składzie: Krzysztof Bujak kl. Ia, Bartłomiej Konopka 
kl. Ia, Piotr Król kl. Ie, Sebastian Augustyniak kl. IIb, Krzysztof Skowroński kl. IIb, 
Igor Wiliński kl. IIe, Kacper Kuczyński kl. IIIc, Mateusz Majchrzak kl. IIId, Łukasz 
Kujawa kl. IIId, Hubert Szadkowski kl. IIIe, Szymon Poliński kl. IIIe
opiekun: mgr Józef Nowak

Mistrzostwa Włocławka w Piłce Nożnej Dziewcząt Gimnazjum
III miejsce drużyna dziewcząt w składzie: Marta Bernyś kl. IIb, Kornelia Kuklak 
kl. IIb, Natalia Kardacz kl. IIc, Adrianna Małas kl. IIc, Agnieszka Rudzińska kl. IIIb, 
Sylwia Dryjańska kl. IIIb, Paulina Radziszewska kl. IIIb, Paula Krysińska kl. IIIb, 
Emilia Kamińska kl. Ib, Aleksandra Łącka kl. Ib, Klaudia Kazimierska kl. Ib, Agata 
Rojewska kl. Ib, Aleksandra Pikulska kl. Ib
opiekun: mgr Krzysztof Łodygowski

Bieg o Puchar Zawiśla 2015
Puchar dla szkoły za najliczniejszy udział w biegu.

w kategorii dziewcząt:
I miejsce: Klaudia Kazimierska kl. Ib
V miejsce: Zuzanna Mikołajczyk kl. Ic 

w kategorii chłopców: 
II miejsce: Adam Jankowski kl. IIb
V miejsce: Przemysław Suski kl. IIIc
VI miejsce: Szymon Jazel kl. IIb 
opiekunowie: mgr Józef Nowak, mgr Krzysztof Łodygowski

Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt w Witowie
III miejsce drużyna dziewcząt w składzie: Patrycja Wojciechowska kl. IIb, Daria 
Kazimierska kl. IIb, Marta Bernyś kl. IIb, Julia Graczyk kl. IIc, Katarzyna Jankowska 
kl. IIc, Wiktoria Grzelakowska kl. Ic
najlepsza zawodniczka turnieju: Patrycja Wojciechowska kl. IIb
opiekun: mgr Józef Nowak

Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych
I miejsce drużyna chłopców w składzie: Kamil Radzikowski kl. IIIa, Jakub Szymański 
kl. IIIa, Przemysław Lewandowski kl. IIIa, Adam Zuzo kl. IIIe – kapitan, Dominik 
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Goleniewski kl. IIa, Jan Hołody kl. IIa, Sebastian Augustyniak kl. IIb, Artur Avetisyan 
kl. IIb, Kamil Rafalski kl. IIb, Jakub Ginczelewski kl. Id, Jakub Starzyński kl. Id, 
Janusz Piechocki kl. IIe
najlepszy strzelec turnieju: Adam Zuzo kl. IIIe
opiekun: mgr Józef Nowak

V Turniej Siatkówki Plażowej Dziewcząt i Chłopców
IV miejsce drużyna dziewcząt w składzie: Patrycja Wojciechowska kl. IIb, Julia 
Graczyk kl. IIc, Martyna Matuszewska kl. IIIb, Marta Górnicka kl. IIIb

II miejsce drużyna chłopców w składzie: Sebastian Augustyniak kl. IIb, Przemysław 
Lewandowski kl. IIIa, Kamil Radzikowski kl. IIIa

VI miejsce drużyna chłopców w składzie: Damian Goleniewski kl. IIIa, Dominik 
Goleniewski kl. IIa, Krzysztof Skowroński kl. IIb, Michał Wujec kl. Ia
opiekun: mgr Józef Nowak

Rozgrywki w Piłkę Plażową przy Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku
II miejsce: Sebastian Augustyniak kl. IIb, Przemysław Lewandowski kl. IIIa

Liga Lekkoatletyczna SZS
I miejsce drużyna dziewcząt
III miejsce drużyna chłopców 
opiekunowie: mgr Józef Nowak, mgr Krzysztof Łodygowski

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14

Ia
Leszek Jaworski 5,40
Adam Piętowski 5,40
Aleksandra Lewandowska 5,33
Julita Orankiewicz 5,33
Julia Brzezińska 5,27
Bartłomiej Konopka 5,20
Kacper Kotkiewicz 5,20
Alicja Orłowska 5,20
Krzysztof Naraziński 5,13
Martyna Rzepka 5,07
Aniela Walczak 5,00
Wiktoria Więckowska 5,00
Michał Wujec 5,00
Krzysztof Bujak 4,93
Krzysztof Konopka 4,87
Wiktoria Drzewiecka 4,80
Eryk Tężycki 4,80

Ib
Klaudia Kazimierska 5,20
Aleksandra Gradowska 5,00
Jakub Oleradzki 4,80

Ic
Zuzanna Mikołajczyk 5,33
Agata Balcerowska  5,22
Sara Jabłońska 5,13
Wiktoria Grzelakowska 4,80
Angelika Zwolińska 4,80

Id
Alicja Listewnik 5,40
Kacper Antosik 5,00
Jakub Ginczelewski 5,00
Wiktoria Fabiszewska 4,80
Olga Jurczykowska 4,80
Anna Kaniewska 4,80

Ie
Weronika Raniszewska 5,07

Filip Józwiak 5,00
Klaudia Bielecka 4,87 
Sandra Krzemińska 4,87 
Anna Karwaszewska 4,80

IIa
Natalia Mierzwicka 5,60
Piotr Krajenta 5,27
Kamil Klonowski 5,21
Sandra Kasińska 5,20
Karolina Smolińska 5,20
Edyta Prajwos 5,07
Błażej Nowakowski 5,00
Dominik Goleniewski 4,93
Katarzyna Jurewicz 4,87
Szymon Litke 4,87
Paulina Jakubczyk 4,80
Magdalena Kijewska 4,80
Eryk Prajwos 4,80
Szymon Stadnicki 4,80
Jakub Waśkiewicz 4,80

IIb
Daria Kazimierska 5,13
Patrycja Wojciechowska 5,00 
Aleksandra Sobczak 4,87

IIc
Oliwia Kicińska 4,80
Adrian Wasielewski 4,80

IId
Justyna Nowak 5,13
Katarzyna Patyk 5,13
Julia Błaszczyk 5,00
Matylda Kumirska 4,87
Rafał Brzeziński 4,80
Klaudia Skrzypińska 4,80

IIe
Wojciech Dykczyński 5,27

Uczniowie naszego gimnazjum, 
którzy uzyskali średnią 4,75 i więcej

w roku szkolnym 2014/2015

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Paulina Kalinowska 5,14
Zuzanna Karwowska 5,07
Kamila Kopaczyk 5,00
Julia Korejwo 4,87
Justyna Nowakowska 4,80
Gabriel Rosiński 4,80
Marta Stawska 4,80

IIIa
Ewa Krajenta 5,53
Adrianna Lewandowska 5,26
Aleksandra Kosiewicz 5,26
Jakub Szymański 5,16
Konrad Weber 5,05
Rafał Maciejewski 5,05 
Zuzanna Zabielska 5,00
Karolina Ostrowska 5,00
Damian Goleniewski 4,95
Maciej Chlebny 4,95
Nikodem Wilczyński 4,89
Bartosz Jabłoński 4,84
Aleksandra Łuczkiewicz 4,79
Wojciech Madajczyk 4,79
Adam Marczewski 4,79
Wiktor Targański 4,79

IIIb
Mateusz Witka-Jeżewski 5,37
Paula Krysińska 5,00
Paulina Radziszewska 5,00
Krystian Tycz 4,95
Magda Lisiecka 4,94
Aleksander Józefowicz 4,89
Oliwia Koralewska 4,78

IIIc
Joanna Dykczyńska 5,39
Aleksandra Zielińska 5,37
Kornel Pawlak 5,00
Marcin Sosnowski 5,00
Anna Rożnowska 5,00
Adam Czerwiński 4,84
Błażej Drożdżewski 4,84
Zuzanna Napiórkowska 4,79

IIId
Adam Krzaczkowski 5,63
Filip Janiak 5,28
Adrianna Głowacka 5,26
Anna Krzaczkowska 5,26
Angelika Musialska 5,26
Wiktoria Budzeniusz 5,11
Zuzanna Strzelecka 5,00
Katarzyna Chruściel 4,89
Mikołaj Nowakowski 4,89
Adam Pałucki 4,78

IIIe
Adam Zuzo 5,11
Julia Krzyżańska 5,05
Kacper Macieja 4,95
Olga Semeniuk 4,95
Marta Tokarska 4,95
Wiktoria Marchlewska 4,89
Krzysztof Kamiński 4,89
Alicja Sikora 4,84
Monika Tymburska 4,79

* * *
Uczniowie gimnazjum ze średnią 5,00 i wyższą otrzymali semestralne 
stypendia naukowe.
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IA
Jeremi Lewandowski 5,24
Witold Bazela 5,12
Izabela Eska 4,82
Piotr Wujec 4,82
Paulina Drzewiecka 4,76
Damian Jóźwiak 4,76
Dominik Mistera 4,76
Tomasz Maciejewski 4,76
Mateusz Wende 4,76

IB
Maria Piątkowska 5,24
Monika Jaroniewska 4,82 
Klaudia Żbikowska 4,82

IC
Jakub Kolanowski 5,41
Patrycja Basiejko 5,35 
Gabriela Spychalska 5,18
Kinga Gołębiewska 5,12
Karolina Kacprzyk 5,12
Julia Piłat 5,06
Alicja Niemczyk 5,00
Jerzy Kacprowicz 5,00
Wiktor Zabielski 5,00
Joanna Dębczyńska 4,94
Weronika Koralewska 4,88
Natalia Daroszewska 4,76
Aneta Leśnik 4,76

IIA
Dominika Nowicka 5,63 
Karol Łukaszewski 4,88
Michał Sieradzki 4,78

IIB
Lidia Ciechalska 4,78
Kinga Kulka 4,75

IIC
Anna Patyk 5,10
Paulina Sadowska 4,90
Kamil Piecewicz 4,89
Anita Tunicka 4,80
Kacper Kopaczewski 4,78
Mikołaj Mielnicki 4,78
Marta Świderska 4,75

IIIA
Wojciech Kraszewski 5,00
Jakub Błaszczyk 4,94
Julia Rozpędzka 4,88
Wojciech Orłowski 4,78
Joanna Gawrońska 4,78

IIIB
Barbara Gołębiewska 5,37
Mateusz Kaszyński 5,21
Alicja Cieślak 5,20
Natalia Dąbrowska 5,05
Karolina Głowacka 4,89

IIIC
Marcin Wujec 5,20
Beata Rajnik 4,87
Klaudia Wierzbicka 4,84
Anna Urbańska 4,77
Katarzyna Zawadzka 4,77

Uczniowie naszego liceum, 
którzy uzyskali średnią 4,75 i więcej

w roku szkolnym 2014/2015

* * *
Uczniowie liceum ze średnią 4,75 i wyższą otrzymali semestralne stypen-
dia naukowe.

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Skład Prezydium Rady Rodziców 
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza

w roku szkolnym 2014/2015

Przewodniczący Rady Rodziców – p. Jacek Maciejewski
Wiceprzewodniczący ds. gimnazjum – p. Włodzimierz Dembczyński
Wiceprzewodniczący ds. liceum – p. Dorota Kraszewska 
Wiceprzewodniczący ds. szkoły podstawowej – p. Joanna Krejs-Maćkowiak
Sekretarz – p. Maciej Głowacki 
Skarbnik – p. Janusz Stolarski 
Członek rady z gimnazjum – p. Bogna Kopaczewska-Jurewicz 
Członek rady z liceum – p. Teresa Wende 
Członek rady ze szkoły podstawowej – p. Beata Fryżewska 

Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca komisji rewizyjnej – p. Romualda Piątkowska 
Członkowie:  – p. Magdalena Pałuska 
 – p. Halina Hulka-Soroka 
 – p. Aleksandra Czapska 

Wpłaty na Radę Rodziców
2014/2015

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza

kl. 1a – 2200,00 zł

Banachowski Jakub, Bączkowska Sandra, Bylicka Aleksandra, Etynkowski Filip, Felińczak 
Konrad, Gemeinert Jan, Kamińska Zuzanna, Kaniewski Maksym, Lewandowska Julia, 
Lewandowski Adam, Linowiecka Urszula, Morawski Remigiusz, Perlikowski Antoni, 
Pietrzykowska Anna, Rózik Olgierd, Rybacka Aleksandra, Ryczkowska Zuzanna, Skibińska 
Amelia, Sulińska Zofia, Śmiłowicz Amelia, Wieczorek Wiktoria, Wróblewska Małgorzata, 
Ziółkowska Natalia Alicja

kl. 1b – 2350,00 zł

Bromińska Zuzanna, Ćwiklińska Nel, Janiak Julia, Janiszewski Kamil, Kaczmarek Iga, 
Kobuszewska Iga, Korpusiński Mikołaj, Kurzępa Aleksandra, Kwiatkowski Aleksander, 
Malczewski Aleksander, Nowacki Jakub, Nowakowska Zuzanna, Nieprawski Michał, 
Pietraszkiewicz Zofia, Rutecki Igor, Skrzypkowska Oliwia, Smolińska Dominika, Stolcman 
Oskar, Strychalski Adrian, Szaradowski Krzysztof, Ścierzyńska Maria, Śpiewak Maciej, 
Wąsik Patryk, Zasada Krzysztof

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 14

kl. 2 – 1500,00 zł

Fryżewska Maria, Fydryszewska Klaudia, Janiak Aleks, Król Igor, Laskowski Miłosz, 
Lewandowska Martyna, Morawski Tymoteusz, Nowakowska Klara, Ochocińska Alicja, 
Prouvé Olivia, Rybińska Nicole, Sadowski Wojciech, Sielicki Łukasz, Skrzypińska Oliwia, 
Szychowska Anna, Tadajewski Oskar, Thorsen Katrina, Wilińska Gabriela, Wiśniewska 
Kaja, Zalewski Marcel

kl. 4 – 800,00 zł

Dominiak Wiktoria, Gęsicka Julia, Kwapińska Martyna, Lewandowski Dominik, 
Ostrowska Maja, Rojewska Julia, Rutecki Oliwier, Witrylak Klaudia, Wujec Anna

kl. 5 – 1465,00 zł

Borkiewicz Gabriela, Czajka Julia, Gaworska Vanessa, Genert Dawid, Grzębski Jakub, 
Grzędzicka Maria, Jankowski Bartosz, Korpowska Nikola, Król Wiktor, Maćkowiak 
Maria, Modrzejewski Maciej, Morawski Kacper, Morawski Szymon, Nencka Karol, 
Ochociński Mateusz, Rogiewicz Aleksander, Rózik Tymoteusz, Sadowski Filip, Suski 
Feliks, Wierszyło Rafał

Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Długosza

Ia – 1150,00 zł

Brzezińska Julia, Bujak Krzysztof, Jaworski Leszek, Koc Dominika, Konopka Bartłomiej, 
Konopka Krzysztof, Kotkiewicz Kacper, Krasiński Mateusz, Krużyńska Olga, Lewandowska 
Aleksandra, Morawska Weronika, Naraziński Krzysztof, Orankiewicz Julita, Orłowska 
Alicja, Piętowski Adam, Rosół Filip, Rzepka Martyna, Szczupakowski Michał, Więckowska 
Wiktoria, Wujec Michał, Ziółkowski Patryk

Ib – 1000,00 zł

Celmer Julia, Drzewiecki Mateusz, Gradowska Aleksandra, Jasińska Laile, Kamińska 
Emilia, Kazimierczak Jakub, Kazimierska Klaudia, Kędzierska Nikola, Kruczyński 
Wojciech, Kucharski Filip, Muraski Klaudiusz, Napiórkowska Barbara, Oleradzki Jakub, 
Piętowska Aleksandra, Pikulska Aleksandra, Pokora Mateusz, Szmajda Jakub, Tatar 
Krzysztof, Zimniak Sebastian

Ic – 850,00 zł

Alabrudzińska Katarzyna, Balcerowska Agata, Górecka Aleksandra, Grzelakowska 
Wiktoria, Jabłońska Weronika, Jurczykowska Julita, Kruczkowski Adam, Krużyńska 
Alina, Markowska Amelia, Mikołajczyk Zuzanna, Operlejn Jakub, Pasik Anna, Sarnowska 
Patrycja, Stroisz Oskar, Suski Bogusław, Szczupakowska Zofia

Id – 850,00 zł

Alabrudzińska Gabriela, Antosik Kacper, Błażejewski Paweł, Fabiszewska Wiktoria, 
Ginczelewski Jakub, Główczyńska Marta, Jurczykowska Olga, Kaniewska Anna, 
Kosmalska Paulina, Kowalska Natalia, Lamparska Karolina, Listewnik Alicja, Marciniak 
Krystian, Sosnowski Adrian, Starzyński Jakub, Typiak Marika, Zasada Zuzanna
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Ie – 1300,00 zł

Bajerska Julia, Białecki Jakub, Bielecka Klaudia, Bienias Klara, Deskiewicz Natalia, 
Gutowska Julia, Janiak Miłosz, Jarębski Łukasz, Józwiak Filip, Jóźkiewicz Hubert, 
Kacprzak Wiktoria, Karwaszewska Anna, Kliński Mateusz, Konieczny Adam, Król 
Piotr, Krzemińska Sandra, Kujawa Leon, Michalak Dominik, Mikołajczak Julia, Molik 
Weronika, Podgórski Wiktor, Raniszewska Weronika, Rosołowski Bartłomiej, Słomski 
Jakub, Szczepański Krzysztof

IIa – 1200,00 zł

Berkowski Tadeusz, Dawidowicz Mikołaj, Goleniewski Dominik, Hołody Jan, Jakubczyk 
Paulina, Jurewicz Katarzyna, 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, Rojewski Franciszek, Smolińska Karolina, Spryszyński Wiktor, 
Stadnicki Szymon, Walczak Jakub, Waśkiewicz Jakub, Zarzecki Filip

IIb – 750,00 zł

Bernyś Marta, Błajet Michał, Fryżewska Julia, Fydryszewska Nicola, Jankowski Adam, 
Kostrzewski Michał, Krakowska Patrycja, Kuklak Kornelia, Ostrowska Nadia, Rafalski 
Kamil, Seklecki Nicolas, Siedlecka Emily, Tomaszewski Piotr, Wojciechowska Patrycja, 
Zawadzka Zuzanna

IIc – 700,00 zł

Dobrodziej Weronika, Graczyk Julia, Jankowska Katarzyna, Jasiewicz Piotr, Kardacz 
Natalia, Kicińska Oliwia, Klonowski Maciej, Kopaczewski Igor, Macieja Kacper, 
Obrzazgiewicz Maja, Stolarski Adam, Tomczyk Natalia, Wasielewski Adrian

IId – 1150,00 zł

Błaszczyk Julia, Brzeziński Rafał, Glonek Wioletta, Grzesikowska Aleksandra, Kamińska 
Aleksandra, Kokoszczyńska Oliwia, Kumirska Matylda, Legierska Aleksandra, Nowak 
Justyna, Orzechowska Oliwia, Patyk Katarzyna, Rosińska Weronika, Ryniec Michał, 
Rypińska Marta, Skrzypińska Klaudia, Spisak Sonia, Szczepańska Martyna, Szczęsny 
Julia, Walczak Jacek, Wiankowska Natalia, Wiśniewska Agata

IIe – 1150,00 zł

Adamczyk Daria, Dykczyński Wojciech, Flaszyńska Martyna, Kalinowska Paulina, 
Karwowska Zuzanna, Koliński Kacper, Kopaczyk Kamila, Korejwo Julia, Koziński Kacper, 
Kuligowski Michał, Lewandowski Jakub, Łuczak Martyna, Łukaszewski Bartłomiej, 
Michalak Patrycja, Mularczyk Mateusz, Nowakowska Justyna, Pawłowski Filip, Piasecki 
Adam, Piechocki Janusz, Rosiński Gabriel, Stawska Marta, Warszawiak Eryk, Wiliński 
Igor, Wojtasiak Bartosz

IIIa – 350,00 zł

Goleniewski Damian, Jabłoński Bartosz, Krajenta Ewa, Lewandowska Adrianna, 
Łuczkiewicz Aleksandra, Weber Konrad, Zabielska Zuzanna
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IIIb – 750,00 zł

Barański Bartosz, Chmielewska Lena, Dembczyńska Julia, Górnicka Marta, Józefowicz 
Aleksander, Krysińska Paula Sandra, Kwieciński Adam, Lewandowski Daniel, Lisiecka 
Magda, Matuszewska Martyna, Pasikowska Oliwia, Radziszewska Paulina, Rogalska 
Zofia, Rudzińska Agnieszka, Tycz Krystian, Witka-Jeżewski Mateusz

IIIc – 825,00 zł

Czerwiński Adam, Drożdżewski Błażej, Dykczyńska Joanna, Gęsicka Daria, Janicki 
Oskar, Kopczyński Cyprian, Kuczyński Kacper, Kwiatkowska Emilia, Makowska Joanna, 
Napiórkowska Zuzanna, Pawlak Emil, Pawlak Kornel, Rożnowska Anna, Sosnowski 
Marcin, Suski Przemysław, Szymański Sebastian, Tober Wiktoria, Żabicka Marcelina

IIId – 650,00 zł

Głowacka Adrianna, Kamińska Martyna, Krzaczkowska Anna, Krzaczkowski Adam, 
Kujawa Łukasz, Musialska Angelika, Nowakowski Mikołaj, Pałucki Adam, Politańska 
Natalia, Przyziółkiewicz Kinga, Strzelecka Zuzanna, Świerczyńska Oliwia, Trojanowska 
Jowita, Witwicka Marta

IIIe – 1050,00 zł

Budzyński Tomasz, Cudna Joanna, Daroszewska Natalia, Daroszewska Patrycja, 
Jaranowski Paweł, Kamiński Krzysztof, Kazimierczyk Kamil, Krzyżańska Julia, Macieja 
Kacper, Marchlewska Wiktoria, Mroczkowski Piotr, Pieczek Jakub, Poliński Szymon, 
Rasiewicz Filip, Semeniuk Olga, Sikora Alicja, Słomczewska Julia, Szadkowski Hubert, 
Tymburska Monika, Zuzo Adam, Warszawski Alan, Ziółkowski Kacper, Żychlewicz 
Mateusz

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Długosza

IA – 900,00 zł

Bazela Witold, Eska Izabela, Frąckiewicz Magdalena, Jerużalski Krzysztof, Jóźwiak 
Damian, Kostrzewska Klaudia, Maciejewski Tomasz, Mistera Dominik, Muras Piotr, 
Piątkowski Michał, Radzin Szymon, Rzepka Michał, Skotnicka Daria, Słowińska Paulina, 
Szatkowska Maria, Wende Mateusz, Wiliński Michał, Wojciechowski Mateusz, Wujec Piotr

IB – 1250,00 zł

Bonkowska Zuzanna, Cichocka Julia, Graczyk Danuta, Graczykowski Norbert, Imanzade 
Amira, Jaroniewska Monika, Kowalski Andrzej, Kozłowska Justyna Anna, Neclaw 
Dorota, Ogrodzińska Julia, Ozdoba Klaudia, Piątkowska Maria, Pupkowski Dominik, 
Skowrońska Agnieszka, Słowińska Patrycja, Starzyk Lidia, Szafrański Witold, Szczęsna 
Wiktoria, Tomczewski Marcin, Urbańska Zuzanna, Wąsikiewicz Klaudia, Wujcicki Paweł 

IC – 1000,00 zł

Budziejko Justyna, Brewczyńska Justyna, Gołębiewska Kinga, Kacprowicz Jerzy, Kacprzyk 
Karolina, Kolanowski Jakub, Kołodziejska Angelika, Korpowska Julia, Korpusiński 
Łukasz, Majchrowicz Alicja, Niemczyk Alicja, Piłat Julia, Przybylska Marta, Raczkowska 
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Adriana, Ręklewska Agata, Soroka Estera, Spychalska Gabriela, Stanisławski Janusz, 
Szatow Kornelia, Zalewska Alicja 

IIA – 400,00 zł

Dorsz Joanna, Eska Agnieszka, Gmys Tomasz, Grzybek Paweł, Kędroń Łukasz, Kuklak 
Gabriela, Kuligowski Przemysław, Nowicka Dominika

IIB – 400,00 zł

Błaszak Karolina, Główczyński Artur, Hejmanowska Patrycja, Jakubowska Anna, 
Malczewska Agnieszka, Radzanowski Christopher, Świątek Karolina, Żychlewicz Alicja

IIC – 650,00 zł

Antczak Anna, Kamińska Marta, Kandarian Eryk, Kopaczewski Kacper, Patyk Anna, 
Sadowska Paulina, Sarnowski Wojciech, Szczerbiak Żaneta, Szopa Wiktor, Szymańska 
Zuzanna, Włodarski Jakub, Mielnicki Mikołaj, Łodygowski Jakub

IIIA – 250,00 zł

Błaszczyk Jakub, Dereszewski Adam, Kraszewski Wojciech, Redmerski Eryk, Rozpędzka 
Julia

IIIB – 1050,00 zł

Adamczak Paulina, Brzustewicz Aleksander, Cieślak Alicja, Gazda Maria, Głowacka 
Karolina, Gołębiewska Barbara, Kaszyński Mateusz, Konopka Wiktoria, Lasota Justyna, 
Michałowska Anna, Modrzejewska Weronika, Nowakowski Kacper, Pasik Michał, 
Piekarska Julia, Prykowska Lidia, Puścińska Barbara, Stanny Adam, Stelmasik Martyna, 
Szwarc Aleksander, Bonowicz Julia, Bonowicz Pamela, Ławniczak Kinga

IIIC – 375,00 zł

Budziejko Blanka, Leśnik Anna, Rajnik Beata Justyna, Słowiński Bartłomiej, Suska 
Angelika, Szatkowski Wojciech, Wujec Marcin, Zawadzka Katarzyna, Wojtulski Adam
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