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Słowo od Dyrektora Szkoły

Numer 12. „Rocznika Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza” jest szczególnie wy-
jątkowy z wielu względów. Przywołuje i podkreśla pewne ważne wydarzenia sprzed 10 lat, 

kiedy to 26 kwietnia 2003 r., w sobotę przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego, Ksiądz Biskup Wiesław 
Alojzy Mering przyjął sakrę biskupią i objął pasterską posługę w diecezji włocławskiej. Wtedy to 
w imieniu duchowieństwa diecezji włocławskiej, osób konsekrowanych i ludu wiernego, słowa po-
witania i zapewnienia o posłuszeństwie całego kościoła włocławskiego wypowiedział obecny jeszcze 
wtedy wśród nas ks. bp Roman Andrzejewski, czerpiąc zdanie od św. Augustyna: „Tyle jest Ducha 
Świętego w nas, ile jest miłości do Kościoła”. To zdanie w odniesieniu do posługi Księdza Biskupa 
Ordynariusza po 10 latach, doskonale rozumiemy i widzimy, jak głęboko i owocnie zamieszkał 
Duch Święty w posłudze i osobie Pasterza Diecezji.

W procesji z darami, które podczas uroczystej Eucharystii składała diecezja, byli również przed-
stawiciele naszej Szkoły. Złożyli w darze książki mówiące o Długoszu. Wtedy to podarowaliśmy 
dopiero pierwszy numer „Rocznika Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza”. Po dziesię-
ciu latach posługi bpa Wiesława Meringa możemy złożyć na Jego ręce numer dwunasty, obecny. 
W dniu, który wspominamy, po południu miało miejsce kolejne spotkanie z Księdzem Biskupem, 
kiedy przeżywaliśmy pierwsze Dni Kultury Chrześcijańskiej w naszej Szkole. Wtedy Jego Eksce-
lencja skierował słowo i udzielił błogosławieństwa temu wzniosłemu przedsięwzięciu, które rosło 
i  rozwijało się wraz z dziesięcioletnią Jego posługą. Dzieła zapoczątkowane przed dziesięciu laty 
wraz z objęciem przez JE katedry biskupiej kontynuujemy. Nadal wydajemy „Rocznik” Długosza, 
co roku organizujemy też Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Ponadto, dokonując pewnych podsumowań, pragnę z wielką radością i satysfakcją przypomnieć, 
że przed 10 laty edukację w Długoszu pobierała pierwsza klasa licealna, a już przez te kolejne lata pro-
gi liceum opuściły z dobrymi wynikami maturalnymi setki absolwentów, za co jesteśmy wdzięczni 
przede wszystkim Panu Bogu, ale wdzięczni również diecezji włocławskiej z jej Pasterzem na czele, 
która umożliwia młodzieży odpowiednie warunki w szkole i zapewnia troskę o stronę edukacyjną, 
ale również tę duszpasterską, którą możemy widzieć każdego dnia.

Wdzięcznością, przy okazji wydania tego numeru „Rocznika”, należy również objąć wspomnia-
nego wcześniej bpa Romana Andrzejewskiego, którego 10. rocznicę odejścia do Pana społeczność 
Długosza wspominała w miejscu jego spoczywania – na cmentarzu w Licheniu.

Rocznice te, wpisane w historię Długosza, splatają się z tym, co wiąże się z najnowszymi osią-
gnięciami Szkoły. Ten rok to również podsumowanie działań inwestycyjnych związanych z nadbu-
dową drugiej sali gimnastycznej. 21 maja 2012 r., w wyjątkowym dla samego Księdza Biskupa i dla 
nas wszystkich dniu, w 40. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich, Pasterz Diecezji poświęcił plac-
-dach pod nadbudowę sali gimnastycznej. Dokładnie rok później, 21 maja 2013 r., nastąpiło uroczy-
ste poświęcenie i oddanie do użytku nowego obiektu sportowego. W takiej szkole jak Zespół Szkół 
Katolickich, gdzie młodzież pobiera naukę na poziomie gimnazjum i liceum, istnienie dwóch sal 
gimnastycznych z jednej strony ułatwi organizację zajęć wychowania fizycznego w dogodnych dla 
młodzieży warunkach, z drugiej również pomoże w przeprowadzaniu egzaminów gimnazjalnych, 
maturalnych, konkursów oraz ważnych spotkań i uroczystości.

Przygotowując ten numer „Rocznika”, nie można pominąć jeszcze jednej istotnej zmiany pla-
nowanej w funkcjonowaniu Zespołu Szkół Katolickich. Od 1 września 2013 r. rozpocznie działal-
ność Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza w przygotowanym nowym budynku 
przy ul. Wojska Polskiego we Włocławku. Wspomniane wydarzenia stanowią ważne daty w historii 
szkoły, która od 2001 roku jako Zespół Szkół Katolickich dba o staranną edukację, rozwój fizyczny 
i chrześcijańskie wychowanie włocławskiej młodzieży.

ks. Jacek Kędzierski

Włocławek, sierpień 2013
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Sławomira Lewandowska

Uroczyste poświęcenie sali gimnastycznej 
w 41. rocznicę święceń kapłańskich 

bp. Wiesława Alojzego Meringa
21 maja 2012

„Laudate omnes gentes, laudate Dominum” - hymn wysławiający Boga w wykonaniu szkolnego 
chóru brzmiał na powitanie JE Księdza Biskupa Wiesława Meringa, który był honorowym 

gościem uroczystości z racji podwójnego jubileuszu: 41. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich oraz 
10. roku  posługi pasterskiej w diecezji włocławskiej. W odnowionej dolnej sali gimnastycznej, zgro-
madzili się zacni goście, których serdecznie powitał otwierający uroczystość ks. dr Jacek Kędzierski - 
dyrektor Szkoły. Na uroczystość przybyli również: Jego Ekscelencja ks. bp Stanisław Gębicki, ks. ka-
pelan Michał Krygier, ks. prał. dr hab. Jacek Szymański, ks. dr Marcin Idzikowski, ks. inf. Leonard 
Urbański, ks. mgr Marcin Filas, ks. prał. Lesław Witczak, ks. Sławomir Deręgowski, o. Mariusz 
Dębiński, o. Kamil Kracik, ks. dr Henryk Witczak, ks. kan. mgr Eugeniusz Strzech, ks. dr Lech 
Król, ks. prał. Bronisław Kazimierz Grabowski, ks. dr Mateusz Kierzkowski, ks. kan. infułat Wi-
told Bura, ks. Grzegorz Molewski, ks. Dariusz Fabisiak, ks. dr Krzysztof Kamiński, ks. Radosław 
Nowacki, ks. dr hab. Zdzisław Pawlak, ks. Józef Miłek oraz o. Szymon Miłosz Korytowski CCG.

Uroczystość poświęcenia nowej sali zaszczycili swoją obecnością również Posłowie na Sejm RP 
Marek Wojtkowski oraz Łukasz Zbonikowski, Sławomir Kopyść – Członek Zarządu Województwa 
reprezentował Piotra Całbeckiego - Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z ramienia 
władz samorządowych przybyli: Wanda Muszalik - Wiceprezydent Miasta Włocławka ds. Społecz-
nych, Jacek Kuźniewicz - Wiceprezydent Miasta Włocławka ds. Rozwoju, Przewodniczący Rady 
Miasta Włocławka Stanisław Wawrzonkoski oraz Radni Rady Miasta: Marek Stelmasik i Jarosław 
Chmielewski. W imieniu Dyrektor Grażyny Troszyńskiej z Delegatury Kuratorium Oświaty we 
Włocławku przybyła wizytator Małgorzata Oborska. Na uroczystości obecna była dyrektor Wło-
cławskiego Centrum Kultury Aleksandra Kulińska oraz Wojciech Jaranowski, przewodniczący 
„Solidarności” Oświatowej Regionu Toruńsko-Włocławskiego i Rzecznik Prasowy Sekcji Krajowej 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Ks. dr Jacek Kędzierski - dyrektor Zespołu Szkół Katolickich we Włocławku gorąco powitał 
również absolwentów dawnego Długosza, ks. infułata Władysława Łabiaka i doc. dra Jerzego Łasia, 
dla których reaktywacja, a teraz byt naszej Szkoły są sprawami wielkiej wagi.

Przybyli także przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół katolickich: Anna Prętkiewicz dyrektor 
Szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich wraz z Tomaszem Joneckim, a także Anna Cel-
mer, nauczyciel j. polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie, w imieniu 
dyrektor Teresy Nowackiej.

Ksiądz Dyrektor przywitał także osoby, które bezpośrednio przyczyniły się do rozbudowy: ar-
chitekt Bognę Markowską, która zaprojektowała nową salę, Tomasza Ostrowskiego - konstruk-
tora, Macieja Stawskiego – Inspektora Nadzoru Budowlanego, wykonawcę inwestycji Mirosława 
Szklarczyka - prezesa i właściciela firmy „MS-BUD” oraz kierownika budowy Agnieszkę Brzeską, 
dziękując im za terminowość wykonywanych prac.

Na uroczystość przybyli również architekci związani ze szkołą - Maciej Markowski oraz Bogdan 
Markowski, przedstawiciele Rady Rodziców – Wiera Kulczyńska i Teresa Wende z przewodniczą-
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cym Jackiem Maciejewskim, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie Długosza, a także przedstawiciele 
włocławskich mediów.

W słowie wstępnym ks. dyr. Jacek Kędzierski przypomniał historię budynku Szkoły przy 
ul. Łęgskiej 26. Wspomniał jego projektanta, architekta  prof. Adolfa Buraczewskiego, którego dzie-
ło było na tamte czasy budowlą ogromną. Dziś sala gimnastyczna tej wielkości nie wystarcza na 
potrzeby koedukacyjnej szkoły XXI wieku, dlatego przy współudziale wielu organów, jednostek 
samorządowych, darczyńców, a przede wszystkim organu prowadzącego szkołę – Kurii Diecezjalnej 
z JE biskupem Wiesławem Meringiem na czele, dokonano rozbudowy obiektu o nową salę gimna-
styczną nadbudowaną w miejscu dawnego tarasu.

Ksiądz Dyrektor złożył serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli finansowo dzieło 
nadbudowy lub przyczynili się do jego realizacji. Prezentację ukazującą przebieg remontów oraz fazy 
odnawiania budynku przygotowała p. Aleksandra Różańska.

„Jeżeli Pan domu nie zbuduje, daremnie się trudzą ci, którzy go wznoszą…” słowami Psalmu 
127 rozpoczęła swoje wystąpienie wicedyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza 
Katarzyna Zarzecka, która w formie multimedialnej prezentacji przedstawiła zmiany, jakie zaszły 
w naszej szkole przez ostatnie dziesięć lat. W roku 2003 przejął opiekę nad Długoszem JE Ksiądz 
Biskup Wiesław Mering, zastał szkołę zniszczoną, dźwigającą się dopiero z upadku materialnego 
i duchowego poprzedniej epoki. Uroczyste zawieszenie krzyża w salach lekcyjnych, poświęcenie 
sztandaru, kaplicy, przyjęcie hymnu oraz przedwojennego logo Szkoły z wpisaną wyróżniającą nas 
sentencją Vita sine literis mors est, to pielęgnowanie tradycji, wartości, które pomagają trwać, dzięki 
którym nie przemijamy w czasie. Opiekę nad pocztem sztandarowym oraz nad pomnikami i groba-
mi osób z Długoszem związanych sprawuje od lat p. Rafał Kurzępa. Odnowiona została Sodalicja 
Mariańska, dzięki przekazanemu przez ks. prałata Stanisława Waszczyńskiego, odnalezionemu po 
latach sztandarowi Sodalicji, który, dokładnie odrestaurowany, przyczynił się do wskrzeszenia tej 
pięknej tradycji. Opiekę nad sodalisami sprawuje s. Maria Kowalik. W tradycję wpisują się także 
„Roczniki” Długosza.

Nawiązaniem do czasów przedwojennych było też stworzenie możliwości pobierania nauki 
w szkole katolickiej uczniom spoza Włocławka. W roku 2004 rozpoczął swoją działalność internat, 
którego organizatorem i pierwszym kierownikiem był ks. Jacek Buda. Obecnie funkcję tę pełni 
p. Aneta Wąsik, a mieszka w internacie 47 wychowanków.

W roku 2006 zaczęła organizować się szkolna biblioteka. W stylowo urządzonej czytelni i wy-
pożyczalni dziś mieści się ponad 9000 woluminów, które szkoła pozyskała głównie z darowizn od 
osób duchownych i świeckich. Biblioteka jest miejscem, gdzie gromadzi się i eksponuje pamiątki 
po starym Długoszu i jednocześnie oferuje uczniom nowoczesne technologie w postaci e-booków, 
możliwości korzystania z edukacyjnych aplikacji na iPadach oraz lekcji bibliotecznych z wykorzysta-
niem mobilnej tablicy interaktywnej. Oprócz udostępniania uczniom książek biblioteka prowadzi 
działalność kulturalną w szerszym zakresie. Jest miejscem spotkań autorskich z pisarzami, a ucznio-
wie co roku przygotowują przedstawienia teatralne, które uświetniają obchody Miesiąca Bibliotek 
Szkolnych bądź Światowe Dni Książki. Bibliotekę stworzyła i bezustannie troszczy się o wzrost 
czytelnictwa p. Sławomira Lewandowska.

W dniu ingresu Księdza Biskupa Wiesława Meringa, w 2003 r., zorganizowano w Szkole I Dni 
Kultury Chrześcijańskiej. Odtąd, każdego roku pod innym hasłem, w ramach kolejnych Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej młodzież spotyka się z wybitnymi, wartościowymi i interesującymi ludźmi 
nauki i kultury, uczestniczy także w koncertach i wystawach. Ta nowa długoszańska tradycja przy-
nosi nieocenione korzyści duchowe i wychowawcze. Prezentacja, przypominająca te ważne dla Dłu-
gosza Dni, przygotowana została przez p. Dariusza Goldewicza.

Rozwój Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza można też wykazać za pomocą staty-
styk, które opracowały p. Aleksandra Rusin i p. Jadwiga Piasecka. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 
na przestrzeni lat zawsze były najlepsze w mieście, o wiele lepsze od średnich wyników w kraju 

i zawierały się w przedziale od 61% do 74%. Matury w Długoszu charakteryzują się wysoką, często 
stuprocentową zdawalnością, a ich wyniki są wyższe od średniego wyniku krajowego.

Uczniowie biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. W ciągu mi-
nionych 10 lat w gimnazjum mieliśmy 54 laureatów z różnych przedmiotów oraz 55 finalistów. Na 
przestrzeni tych lat 2 licealistów zdobyło tytuł laureata, zaś 28 tytuł finalisty. W obecnym roku 
szkolnym 2012/2013 mieliśmy w ZSK 19 laureatów i 9 finalistów, co dało najlepszy wynik w mieście.

Od początku istnienia Szkoły nasza młodzież startowała w wielu imprezach sportowych, osią-
gając wysokie lokaty. Od razu też dołączyliśmy do rozgrywek Mistrzostw Włocławka Szkolnych 
Zespołów Sportowych. W roku szkolnym 2001/2002 w szczególności pochwalić się mogliśmy dru-
żyną koszykówki dziewcząt. W ciągu dziesięciolecia długoszacy odnosili sukcesy w indywidualnych 
i sztafetowych biegach przełajowych, tenisie stołowym, pływaniu, piłce koszykowej, piłce nożnej 
dziewcząt, ergometrze wioślarskim i lidze lekkoatletycznej, szachach. Od roku szk. 2002/2003 
uczestniczymy we Włocławskim Biegu Dzieci i Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki, w których to 
zawodach co roku jesteśmy nagradzani za liczny udział i osiągnięcia.

W dniu Jubileuszu dziesięciolecia posługi biskupiej wszyscy mogli przekonać się, jak wielka jest 
zasługa Jego Ekscelencji Biskupa Wiesława Meringa w rozwoju i dzisiejszym wizerunku Szkoły. 
Referat na temat przesłania duchowego  Pasterza diecezji do młodzieży Długosza w ciągu dziesię-
cioletniej posługi wygłosił prefekt liceum ks. Piotr Dykowski:

„W ciągu 10 – letniej posługi Pasterza diecezji młodzież Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana 
Długosza zajmuje szczególne miejsce w jego nauczaniu. Celem tego jest formacja człowieka wiary 
konsekwentnej, rozmiłowanego w Bogu, odpowiedzialnego za Kościół i wiernego wartościom pro-
mowanym przez szkołę. Uczeń szkoły katolickiej w przesłaniu ks. Biskupa Ordynariusza to człowiek 
o otwartym umyśle. Dzięki intelektowi staje się mądrzejszym i lepszym. Zachowuje dystans do pro-
pozycji świata. Ma odwagę „płynąć pod prąd” wbrew panującym trendom. Jest wiernym prawdzie 
i walczy o nią nawet wtedy, gdy musi ponieść tego konsekwencje, oraz ideałom, o których szkoła go 
uczy i do których przybliża.”

Przyszedł czas, by zabrali głos Goście. Ci nie szczędzili słów uznania i podziwu dla wielkiego 
dzieła Księdza Dyrektora, życząc dalszych sukcesów i oferując pomoc i wsparcie. Najgorętsze jednak 
podziękowania, gratulacje i życzenia odebrał Szanowny Jubilat, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup 
Wiesław Mering, który również od społeczności Szkoły otrzymał kosz z czterdziestoma i jedną różą 
oraz pamiątkową tablicę upamiętniającą czas nadbudowy  sali oraz inicjatora tego przedsięwzięcia 
- Księdza Biskupa. Życzenia poprzedziła specjalnie przygotowana przez p. dyr. Katarzynę Zarzecką 
prezentacja bliskich Księdzu Biskupowi miejsc na Kaszubach.

Uroczystość oprawiona była muzyką w wykonaniu szkolnego chóru pod batutą p. Katarzyny 
Michalskiej i tańcem pod kierunkiem p. Pauliny Tokarskiej. Na fortepianie, notabene rok temu 
otrzymanym w darze od Jego Ekscelencji, grał uczeń klasy Ia gimnazjum Konrad Weber. Ballada 
g-moll opus 23 nr 1 Fryderyka Chopina w wykonaniu ucznia klasy II AB liceum Marcela Maniew-
skiego zakończyła pierwszą część uroczystości, po której wszyscy udali się do nowej sali gimnastycz-
nej, piętro wyżej, by wziąć udział w akcie poświęcenia.

W obecności Sztandaru Szkoły, po odśpiewaniu hymnów państwowego i szkolnego nastąpiła 
modlitwa i uroczyste poświęcenie nowej sali gimnastycznej. Po czym Ksiądz Biskup podziękował za 
wszystkie życzenia, pogratulował ks. dyr. Jackowi Kędzierskiemu sukcesu, wyraził wdzięczność za 
ciepłe i życzliwe słowa Gości w odniesieniu do Długosza. Odwołał się do motta Szkoły i jednocze-
śnie powodu spotkania, życząc młodzieży ZSK mądrości i radości, co w połączeniu daje szczęście. 
Życzył radości z korzystania z nowych obiektów sportowych w szkole katolickiej, która wychowuje 
w oparciu o Bożą miłość.

Na zakończenie uroczystości Szanowni Goście dokonali pamiątkowych wpisów do szkolnej 
Kroniki.

∑
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Zaproszenie
Nasz Długosz to młodości szkoła,

wiedza potrzebna do przebicia.
W nas przyszłość Polski: gdy zawoła,

wygramy na boisku życia
z hymnu szkoły - Vita Nova

21 maja 1972 r. diakon Wiesław Alojzy Mering przyjął święcenia kapłańskie w kościele pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.
26 kwietnia 2003 r. ks. Wiesław Alojzy Mering Rektor Seminarium w Pelplinie przyjął święcenia 
biskupie w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku.
21 maja 2012 r. bp Wiesław Alojzy Mering w 40. rocznicę święceń kapłańskich poświęcił miejsce 
pod budowę nowej sali gimnastycznej w gmachu ZSK.
21 maja 2013 r. Ksiądz Biskup dokonał uroczystego poświęcenia sali gimnastycznej w 41. roczni-
cę święceń kapłańskich, w 10. roku posługi pasterskiej w Diecezji Włocławskiej, w Roku Wiary.

Ksiądz kanonik Jacek Kędzierski
Dyrektor Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza

Serdecznie Państwa zaprasza do udziału w uroczystości poświęcenia sali gimnastycznej, 
która odbędzie się w 41. rocznicę święceń kapłańskich bp. Wiesława Alojzego Meringa

w dniu 21 maja 2013 r. o godz. 10.00, w gmachu przy ul. Łęgskiej 26

Przewodniczyć będzie
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering

Biskup Włocławski

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

sala I
10.00 - 10.05 Powitanie, ks. Dyrektor Jacek Kędzierski
10.05 - 10.20 Rozwój szkoły Długosza w dziesięcioletniej posłudze pasterskiej Księdza Biskupa, 

prowadzący - Katarzyna Zarzecka
10.20 - 10.30 Występ artystyczny młodzieży ZSK, pod. kier. p. P. Tokarskiej, p. K. Michalskiej
10.30 - 10.45 Przesłanie duchowe Pasterza Diecezji do młodzieży Długosza w ciągu dziesięciolet-

niej posługi, ks. Piotr Dykowski
10.45 - 11.00 Koncert fortepianowy, Marcel Maniewski kl. II A LO, Konrad Weber kl. I a G
11.00 - 11.15 Przemówienia zaproszonych Gości

sala II
11.35 - 11.50 Uroczyste poświęcenie sali gimnastycznej przez JE Księdza Biskupa Wiesława Aloj-

zego Meringa
11.50 - 12.00 Słowo pasterskie Biskupa Włocławskiego

∑

ks. Jacek Kędzierski

Powitanie gości na uroczystości 
poświęcenia nowej sali gimnastycznej

21 maja 2012

Dwudziestego dziewiątego września 1925 roku bp Stanisław Zdzitowiecki poświęcił uroczyście 
kamień węgielny pod nowy gmach szkoły. Był to już dziewiąty rok działalności szkoły Długo-

sza. Dopiero rozpoczęto budowę tego gmachu. Obiekt zaprojektował architekt profesor Adolf Bura-
czewski. Budowa trwała trzy lata. Poświęcenia gmachu dokonał już nowy bp Władysław Krynicki 
w dniu siódmego października 1928 roku. Okres, w którym powstawała ta szkoła był trudny (jak 
zwykle my Polacy mówimy), ale w tamtych czasach była ogromna inflacja, bo w roku 1924 tysiąc 
milion osiemset rubli zamieniono na jedną złotówkę. Jakież musiały być obawy, czy inwestycja, 
która będzie podjęta i realizowana zostanie ukończona. Architekt podzielił ten budynek na trzy 
zasadnicze części. Górną część budynku do jej prawej strony w roku 1930 poświęcono i wmurowano 
pod gmach internatu. Zrobił to bp Karol Radoński. I następnie w latach 1934-35 wybudowano salę 
gimnastyczną, w której się obecnie znajdujemy. Wówczas dyrektorem szkoły był ks. kanonik Mi-
rosław Chwiłowicz. Mówiono wówczas, że wybudowano olbrzymią salę gimnastyczną z tarasem. 
Podkreślmy: „Olbrzymią salę gimnastyczną z tarasem”. Dziś wydaje się, że ta „olbrzymia” wówczas 
sala jest dość małą, kameralną salą, ale takie były warunki w ówczesnej Polsce i w mieście Wło-
cławku, gdzie gmach i sala gimnastyczna były bardzo nowoczesną budowlą. I mijały lata, abyśmy 
my mogli po raz kolejny do tego gmachu nadbudować kolejną część, powiększyć powierzchnię tego 
budynku, uwzględniając to wszystko, czego wymagają czasy współczesne. Dziś zgromadziliśmy się 
tu, w budynku Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, aby uczestniczyć w uroczystości 
poświęcenia nowej nadbudowanej sali gimnastycznej. Na tej szczególnej uroczystości chciałbym ser-
decznie powitać wszystkich, którzy przyjęli nasze zaproszenie; w sposób szczególny pragnę powitać 
pasterza naszej diecezji Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Wiesława Meringa, który przed rokiem, 
w 40. rocznicę swoich święceń kapłańskich, poświęcił plac, dach pod nadbudowę sali gimnastycz-
nej. Dokładnie dzisiaj mija rok, kiedy możemy z wdzięcznością powitać Księdza Biskupa w gmachu, 
który w części udało się już nadbudować. Środek tego gmachu jest już gotowy, zostaje tylko część 
zewnętrzna, elewacja do ukończenia. Bardzo serdecznie witam Księdza Biskupa w dniu 41. rocznicy 
święceń kapłańskich, którą wpisujemy i w naszą uroczystość szkolną. Równie serdecznie pragnę 
powitać Jego Ekscelencję ks. bpa Stanisława Gębickiego, który z gmachem tej szkoły jest związany 
można powiedzieć od najmłodszych lat, bo tutaj też przebywał w seminarium podczas swojej nauki. 
Tym bardziej serdecznie witam Księdza Biskupa. 

Pragnę bardzo serdecznie powitać parlamentarzystów Miasta Włocławka w osobach Pana Łuka-
sza Zbonikowskiego i Pana Marka Wojtkowskiego. Bardzo serdecznie witam władze samorządowe 
Miasta Włocławka w osobach wiceprezydentów Miasta Włocławka: Panią Wandę Muszalik i Pana 
Jacka Kuźniewicza. Równie serdecznie pragnę powitać absolwentów szkoły Długosza w osobach ks. 
Wacława Łabiaka i Pana Jerzego Łasia. Szczególnie serdecznie pragnę powitać Pana dra Jerzego Ła-
sia wraz z żoną. Od momentu reaktywacji tej szkoły był Pan Jerzy jako absolwent dawnego Długo-
sza zawsze blisko wszystkich inicjatyw, które tutaj były podejmowane. W miarę swoich możliwości 
systematycznie pomagał naszej szkole, wspierał ją finansowo w okresie reaktywacji, dlatego bardzo 
serdecznie Panu Jerzemu dziękujemy.
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Pragnę bardzo serdecznie powitać duchowieństwo miasta Włocławka, w sposób szczególny pra-
gnę to podziękowanie skierować na ręce księży dziekanów: ks. dra Henryka Witczaka i ks. prałata 
Kazimierza Grabowskiego. Pragnę bardzo serdecznie przywitać w naszym gronie ks. prałata Lesła-
wa Witczaka - ekonoma diecezjalnego, dziękując mu za pomoc i zaangażowanie w tych wszystkich 
inicjatywach, które były tutaj podejmowane; dziękuję za życzliwość i obecność Księdzu Prałatowi. 
Pragnę w sposób szczególny każdego z księży z imienia i nazwiska bardzo serdecznie przywitać. Pro-
szę wybaczyć, że nie będę już wymieniał kolejnych osób, lecz każdemu z księży dziś, tutaj w sposób 
szczególny pragnę bardzo, bardzo serdecznie podziękować za obecność, za wszelką pomoc związaną 
z działalnością naszej placówki.

Pragnę również serdecznie w naszym gronie powitać osoby, dzięki którym ta nadbudowa sali 
gimnastycznej mogła nastąpić. Pragnę w sposób szczególny przywitać panią architekt Bognę Mar-
kowską, która zaprojektowała nadbudowę sali gimnastycznej. Równie serdecznie witam konstruk-
tora - pana Tomasza Ostrowskiego. Również serdecznie pragnę powitać głównego wykonawcę tejże 
inwestycji, pana Mirosława Szklarczyka, prezesa i właściciela Zakładu Budowlanego „MS-BUD”. 
Dziękuję Panu na tym etapie za sprawne przeprowadzenie tej inicjatywy i za mieszczenie się w tych 
wszystkich terminach, które były wyznaczone. Mam nadzieję, że ostatni etap – elewacja zewnętrzna 
- równie solidnie i na czas zostanie wykończony. Pragnę bardzo serdecznie powitać obecnych tutaj 
Rodziców, Nauczycieli, Uczniów. Jestem wszystkim tutaj obecnym wdzięczny za wszelką pomoc 
okazaną szkole w tej dość trudnej, ale i bardzo ważnej dla edukacji i działalności tej szkoły inicjaty-
wie, jaką podjęliśmy.

Inwestycja ta kosztowała nas bardzo wiele wysiłku i pieniędzy, ale pragnę w sposób szczególny 
podziękować tym, dzięki którym mogła ona być zrealizowana. Dlatego na ręce Księdza Biskupa 
dziękuję całej diecezji, Kapłanom. Jak zliczyłem, od początku działalności tej szkoły, czyli od roku 
2000 do dnia dzisiejszego ofiary, które spłynęły od duchowieństwa i parafii, dzięki czemu mógł ten 
gmach być i wyremontowany i nadbudowana ta sala, to kwota ponad 4,5 miliona złotych. Nazbie-
rało się tyle w przeciągu tych trzynastu lat. Natomiast jeśli chodzi o samą inwestycję, czyli nadbu-
dowę sali gimnastycznej, inwestycja ta objęła kwotę 2 miliony 283 tys. 242 zł 35 gr, dokładnie tyle 
to kosztowało. Środki własne i środki diecezji włocławskiej włożone w tę inwestycję to 1 milion 600 
tys. 542 zł 35 gr, a dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymaliśmy w kwocie 682 tys. 
złotych. Mówię o tych kwotach, dlatego, że każda złotówka, powiem więcej, każdy grosz był tutaj 
nieoceniony i za to w sposób szczególny dziękuję wszelkim ofiarodawcom, firmom z Włocławka, 
osobom prywatnym i rodzicom; każdemu kto małą cegiełkę do tej inwestycji dołożył. A problem 
z dofinansowaniem był ogromny, dlatego że ta sala, w której się znajdujemy, jest wpisana do rejestru 
zabytków, było więc wiele problemów w ogóle z rozpoczęciem tej inwestycji. A kiedy już została roz-
poczęta, kłopoty pojawiały się na etapie dofinansowania ze względu na to, że nie spełniała jakichś 
warunków dofinansowania. Można powiedzieć, że dzięki życzliwości i inicjatywie Urzędu Marszał-
kowskiego w Toruniu i dzięki Ministerstwu Sportu i Turystyki mogliśmy tę inwestycję dokończyć 
i otrzymać to dofinansowanie, które nam bardzo pomogło.

Cieszę się, że w dniu dzisiejszym możemy cieszyć się i radować z tego, że ta inwestycja została 
zakończona w tak krótkim czasie. Bo przecież kiedy była budowana ta szkoła, ta sala gimnastyczna 
przed wojną była wybudowana w ciągu jednego roku szkolnego. Młodzież, która uczęszczała do tej 
szkoły, gdy nie było sali gimnastycznej, podczas zajęć wychowania fizycznego, szczególnie jesienią 
i zimą, korzystała z sali straży pożarnej, która znajduje się przy ul. Żabiej. Podczas tej nadbudo-
wy mogliśmy korzystać z życzliwości pani dyrektor Aleksandry Kulińskiej, która jest dyrektorem 
WCK, gdzie przez kilka miesięcy młodzież Długosza odbywała zajęcia wychowania fizycznego. 
Pragnę Pani bardzo serdecznie podziękować za to, że nasza młodzież nie odczuła tak bardzo nadbu-
dowy tej sali gimnastycznej, a to dzięki życzliwości i gościnności Pani. Jeszcze raz bardzo serdecznie 
dziękuję więc wszystkim, którzy mieli swój wkład w nadbudowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku.∑

Dane statystyczne z dziesięciolecia
PORÓWNANIE ROKU 2003 I ROKU 2013

Istniejące szkoły i placówki

26 kwietnia 2003 r. 21 maja 2013r.

Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Długosza
Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza 
(utworzony 1 września 2003 r.) w skład, którego wchodzą:
• Publiczne Gimnazjum - 03.09.2001
• Publiczne Liceum Ogólnokształcące - 01.09.2003
• Internat Zespołu Szkół Katolickich (utworzony 4 stycznia 2004 r.)

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Długosza
od 01.09.2003 Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza - decyzja 

Prezydenta M. Włocławek z 14.12.2012 r.

Pracownicy

26 kwietnia 2003 r. 21 maja 2013r.
Ogółem zatrudnionych, 
w tym: 47 osób 75 osób

- na podstawie umowy o pracę 40 osób 75 osób

- na podstawie umowy cywilnoprawnej 7 osób brak

Kadra zarządzająca - ogółem,
w tym: 2 osoby 3 osoby

- dyrektor szkół ks. Jacek Kędzierski –

- dyrektor zespołu szkół, dyrektor szkoły podstawowej – ks. Jacek Kędzierski

- wicedyrektor gimnazjum p. Beata Pawłowska –

- wicedyrektor gimnazjum i liceum – p. Katarzyna Zarzecka

- wicedyrektor liceum brak, od 01.09.2003 
p. Joanna Wędołowska –

- kierownik internatu brak, od 04.01.2004 
p. Jacek Buda p. Aneta Wąsik

Nauczyciele przedmiotów obowiązkowych - ogółem, 
w tym: 36 osób 46 osób

- n. dyplomowani 8 osób 18 osób

- n. mianowani 11 osób 18 osób

- n. kontraktowi 5 osób 7 osób

- n. stażyści 10 osób 3 osoby

- n. bez st. awansu zawodowego 2 osoby –

Nauczyciele:

- pedagog 1 osoba 2 osoby

- psycholog brak 1 osoba

- bibliotekarz szkolny brak 1 osoba

w tym:

- n. dyplomowany – 2 osoby
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26 kwietnia 2003 r. 21 maja 2013r.
- n. mianowany 1 osoba 1 osoba

- n. kontraktowy 1 osoba

Nauczyciele: brak 10 osób

- wychowawcy internatu brak 6 osób

- wychowawcy świetlicy brak 4 osoby

w tym:

- n. mianowani – 2 osoby

- n. kontraktowi – 7 osób

- n. stażyści – 1 osoba

Pracownicy administracji - ogółem 3 osoby 5 osób

Pracownicy obsługi - ogółem 8 osób 11 osób

Łącznie zatrudnionych 
w tym: 47 osób 75 osób

- nauczycieli dyplomowanych 8 osób 20 osób

- nauczycieli mianowanych 11 osób 20 osób

- nauczycieli kontraktowych 5 osób 15 osób

- nauczycieli stażystów 10 osób 4 osoby

- nauczycieli bez st. awansu zawodowego 2 osoby –

- pracowników administracji i obsługi 11 osób 16 osób

ze względu na wykształcenie zatrudnialiśmy:

- z tytułem doktora 2 osoby 4 osoby

- z tytułem magistra 29 osób 57 osób

- z tytułem licencjata 3 osoby 2 osoby

- z wykształceniem średnim 5 osób 5 osób

- z wykształceniem zawodowym 6 osób 7 osób

- z wykształceniem podstawowym 2 osoby –

Uczniowie

26 kwietnia 2003 r. 21 maja 2013r.
Publiczne Gimnazjum - łącznie 330 uczniów 394 uczniów

- klasy I 180 uczniów 117 uczniów

- klasy II 150 uczniów 146 uczniów

- klasy III – 131 uczniów

Liceum Ogólnokształcące - łącznie 69 uczniów 233 uczniów

- klasy I 69 uczniów 77 uczniów

- klasy II – 64 uczniów

- klasy III – 92 uczniów

Internat – 47 wychowanków

∑

Aleksandra Rusin

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 
w latach 2004-2012 

oraz wyniki matury w latach 2005-2012

Po raz pierwszy egzamin gimnazjalny w Publicznym Gimnazjum im. ks. J. Długosza we Wło-
cławku odbył się w roku 2004. Składał się on z części humanistycznej i matematyczno- przyrod-

niczej. Część humanistyczną egzaminu pisało 149 uczniów, natomiast matematyczno-przyrodniczą 
146 osób. Z drugiej części egzaminu zwolnionych było trzech Długoszaków (laureatów konkursów 
fizycznych i matematycznego). Osiągnięte przez uczniów wyniki były bardzo wysokie.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2004-2007

Gimnazjum 
im .ks. J. Długosza Miasto Włocławek woj. kujawsko- 

pomorskie
różnica wyniku, 
Szkoła - Miasto

2003/2004

część hum. 33,68 25,82 

część matem. 34,03 24,02

łącznie 67,71 49,84 17,87

2004/2005

część hum. 40,88 33,12 32,71

część matem. 33,00 24,13 23,73

łącznie 73,88 57,25 56,44 16,63

2005/2006

część hum. 38,38 30,04 29,97

część matem. 32,36 23,41 23,36

łącznie 70,74 53,45 53,33 17,29

2006/2007

część hum. 38,72 30,37 30,25

część matem. 32,48 24,39 24,51

łącznie 71,20 54,76 54,76 16,44

W 2004r. Długoszacy uzyskali wynik 67,71%, a uczniowie szkół włocławskich 49,84. Nasza 
młodzież napisała egzamin gimnazjalny lepiej o 17,87%. Podobna różnica powtarzała się w latach 
kolejnych:

2005r. - lepiej o 16,66%
2006r. - lepiej o 17,29%
2007r. - lepiej o 16,44%
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2008- 2009

Gimnazjum 
im .ks. J. Długosza Miasto Włocławek woj. kujawsko- 

pomorskie
różnica wyniku, 
Szkoła - Miasto

2007/2008

część hum. 39,8 26,2

część matem. 34,2 23,7

łącznie 74,0 49,9 24,1

2008/2009

część hum. 37,77 31,31 31,00

część matem. 35,64 25,88 25,14

łącznie 73,41 57,19 56,14 16,22

2009/2010

część hum. 35,62 29,17 29,29

część matem. 31,94 23,06 23,33

łącznie 67,56 52,23 52,62 15,33

2010/2011

część hum. 31,86 24,21 24,26

część matem. 28,94 22,47 22,65

łącznie 60,8 46,68 46,91 14,2

język ang. 38,36 29,12 26,67

W kolejnych latach młodzież nadal zdobywała bardzo dobre wyniki z egzaminu. Doskonale 
napisała testy w 2008r. zyskując wówczas 74% wykonalności zadań i wyprzedzając szkoły we 
Włocławku o 24,1%. Słabiej wypadł egzamin w 2011 r., ale i wówczas nasi uczniowie górowali 
swoimi wynikami o 14,2 % nad pozostałymi szkołami miasta. W 2011r. uczniowie zdawali również 
egzamin z języków obcych. Ich wyniki nie były wówczas jeszcze brane pod uwagę podczas rekruta-
cji do szkół średnich.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2011- 2012

Gimnazjum 
im .ks. J. Długosza Miasto Włocławek woj. kujawsko- 

pomorskie
różnica wyniku, 
Szkoła - Miasto

20
11/

20
12

część hum.
j. polski 81,3 62,2 64,0

hist. wos. 76,1 60,2 59,0

część matem.
matemat. 62,2 45,1 46,0

część przyrodn. 60,8 48,5 49,0

łącznie 70,1 54,0 54,5 16,1

język ang. R 71,7 51,0 –

język niem. P 68,7 43,7 54,0

język niem. R 47,5 29,8 –

język franc. P 61,0 54,1 54,0

język franc. R 65,0 61,0 –

łącznie języki 65,93 50,68 56,0 15,25

W 2012 r. wprowadzono nową formułę egzaminu gimnazjalnego. Po raz pierwszy oddzielnie 
punktowano zestawy z zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie. W czę-
ści matematyczno-przyrodniczej oddzielnie punktowano zestawy z matematyki oraz przedmiotów 
przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia). Zmieniona została także konstrukcja zadań.

Do egzaminu przystąpiło 127 osób. Kolejny raz nasi uczniowie osiągnęli najwyższy wynik 
w mieście. Warto zwrócić uwagę na średnią uzyskaną z języka polskiego i języka angielskiego – po-
nad 80%, a średnia wszystkich punktów egzaminu w Długoszu to 70%.

Długosz - 70,1%
Miasto - 54%
różnica - 16,1%

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2004-2012 r. – Szkoła- miasto

Porównanie wyników z poszczególnych lat uzyskanych przez uczniów Publicznego Gimnazjum 
im. ks. J .Długosza i uczniów szkół włocławskich pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:

- średnia szkoły w latach 2004- 2012 wynosiła – 69,70%
- średnia pozostałych szkół Włocławka wynosiła – 52,62%
- różnica wyników między Długoszem i resztą szkół wyniosła – 17,08%

Egzaminy maturalne w latach 2005-2012

Pierwsza matura w Zespole Szkół Katolickich im. ks. J. Długosza odbyła się w 2005 r. Po raz 
pierwszy pisemny egzamin dojrzałości oceniany był przez egzaminatorów poza szkołą. Maturę 
zdawało wówczas 63 abiturientów. Obowiązkowo zdawali język polski oraz nowożytny język obcy 
i wybrane przedmioty: matematykę, historię, geografię, biologię, fizykę, informatykę. Od 2007 r. 
próg zdawalności dotyczył obu poziomów egzaminu obowiązkowego: podstawowego i rozszerzo-
nego. Maturzysta zdał egzamin obowiązkowy (niezależnie od poziomu egzaminu), gdy uzyskał 
co najmniej 30% punktów. W 2010 r. zmieniła się struktura egzaminu. Aby uzyskać świadectwo 
dojrzałości, maturzyści musieli zdać egzaminy na poziomie podstawowym z trzech przedmiotów: 
z języka polskiego, języka obcego nowożytnego- egzaminy ustne i pisemne oraz egzamin pisemny 
z matematyki.

 W Zespole Szkół Katolickich im. ks. J. Długosza młodzież przystępowała już do ośmiu eg-
zaminów dojrzałości. Możemy więc dokonać pewnych podsumowań. Ponieważ nie dysponujemy 
wynikami egzaminu maturalnego innych szkół we Włocławku, ograniczymy się tylko do efektów 
pracy naszych uczniów.

Zestawienie wyników matur w ZSK w latach 2005-2012

Rok
Ilość przystę-
pujących do 

matury

Ilość z 
pozytywnym 

wynikiem

Ilość z 
negatywnym 

wynikiem

Średni wynik 
ZSK 

poziom 
podstawowy

Procent z 
pozytywnym 

wynikiem

województwo 
% 

zdawalności LO

% zdawalności 
wśród wszystkich 

szkół woj.

Najlepszy 
maturzysta 

ZSK

2005 63 62 1 – 98,4 91,1 86,6
Mateusz 

Strzelecki 
81,6

2006 61 59 2 – 96,7 88,4 79,5 Iwo 
 Rzepecki

2007 100 100 0 54,56 100 96 KRAJ – Piotr 
Śniegowski
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Rok
Ilość przystę-
pujących do 

matury

Ilość z 
pozytywnym 

wynikiem

Ilość z 
negatywnym 

wynikiem

Średni wynik 
ZSK 

poziom 
podstawowy

Procent z 
pozytywnym 

wynikiem

województwo 
% 

zdawalności LO

% zdawalności 
wśród wszystkich 

szkół woj.

Najlepszy 
maturzysta 

ZSK

2008 113 113 0 56,81 100 90,2 80,8 Żaneta 
Zbrożek

2009 112 112 0 62,21 100 91 82,2 Dawid Roz-
bicki 92,25

2010 62 62 0 56,92 100 92 82
Witold Le-
wandowski 

94,75

2011 75 75 0 56,26 100 86 po raz 
pierwszy 85 Justyna 

Antkowska

2012 87 87 0 62,34 100 90 87 Maciej 
Gawłowski

Najwyższy wynik nasi abiturienci z przedmiotów na poziomie podstawowym uzyskali w 2013 r. 
tj. 62,34% i w 2009 r. tj. 62,21%.

Najniższy wynik uzyskano w 2007 r. - 54,5%

Podsumowanie wyników matur - średnie

Lata

Łącznie przy-
stępujących 
do matury 

w ZSK

Łącznie 
z pozytywnym 

wynikiem 
w ZSK

Łącznie z 
negatywnym 

wynikiem 
w ZSK

Procent 
z pozytywnym 

wynikiem 
2005-12 
w ZSK

średni wynik 
ZSK 

2005- 12

Średnia zda-
walności wśród 

LO wojew.

Średnia 
zdawalności 

wśród 
wszystkich 
szkół woj.

2005-2012 736 733 3 99,39 58,18 90,59 83,3

Średni wynik ze wszystkich matur z lat 2005-2012 wyniósł 58,18%.

Zdawalność matur w ZSK , liceach kujawsko-pomorskiego i wszystkich szkołach województwa

Procent zdawalności matur w ZSK jest wyższy od zdawalności w liceach województwa kujaw-
sko- pomorskiego o 8,8%, a w porównaniu ze wszystkimi szkołami województwa o 16,09%.

∑
Jadwiga Piasecka

Sukcesy w sporcie
Od początku  istnienia Szkoły nasza młodzież startowała w wielu imprezach sportowych, osiąga-

jąc wysokie lokaty. Od razu też dołączyliśmy do rozgrywek Mistrzostw Włocławka Szkolnych 
Zespołów Sportowych. W roku szk. 2001/2002 w szczególności pochwalić się mogliśmy druży-
ną koszykówki dziewcząt, która wygrała wiele meczy z zespołami Torunia, Bydgoszczy, Szczecina, 
Włocławka, a w turnieju koszykówki młodziczek o puchar Prezydenta Miasta Włocławek nasza 
drużyna zajęła I miejsce.

Mistrzostwa Włocławka Szkolnych Zespołów Sportowych - gimnazjum

2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2005/2006

dz. chł. dz. chł. chł. dz. chł. dz. chł.

Indywidualne 
biegi przełajowe I III III II II IV

Sztafetowe biegi 
przełajowe III III III VI II

I 
III na szczeblu 

wojewódz.

2011/2012 2010/2011 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004

dz. chł. dz. chł. dz. dz. chł. dz. chł. chł. chł. dz. chł.

Tenis stołowy II II I II II II IV IV

I 
IV w półfinałach 

Mostrzostw 
Woj. Kuj.-Pom.

IV

2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005

dz. dz. chł. chł. dz. dz. dz. dz.  i chł. dz. chł.

Pływanie III III III IV III III III szkoła 
9 medali III

złoty medal w 
sztafecie i 3 złote 
medale indywi-

dualnie

2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2006/2007 2005/2006

dz. chł. dz. dz. dz. dz. chł. chł.

Piłka koszykowa IV V

I
III w ćwierćfina-
łach Mistrzostw 
Woj. Kuj.-Pom.

VI IV III V

III 
II Mistrzostwa 

Rejonu (półfinał) 
III Mistrzostwa 
Woj. Kuj.-Pom.

2012/2013 2011/2012 2010/2011

Szachy I III II

2010/2011 2009/2010

dz. chł. dz. chł.

Liga Lekkoatle-
tyczna I I II
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2011/2012 2008/2009

dz. chł. dz. chł.

Ergometr 
wioślarski II I I III

2012/2013 2010/2011 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003

Piłka nożna 
dziewcząt IV IV IV

II na hali 
I na boisku 

III w półfinałach 
woj. kuj.-pom.

II 
(4 zawodniczki zostały 

powołane do kadry okręgu na 
mistrzostwa Polski)

III

W roku szk. 2003/2004 III miejsce w Lidze Juniorek Młodszych Kujawsko-Pomorskiego Związ-
ku Piłki Nożnej.

W roku szk. 2004/2005 V miejsce w Lidze Juniorek Młodszych Kujawsko-Pomorskiego Związ-
ku Piłki Nożnej.

W roku szk. 2005/2006 jedna z najlepszych drużyn żeńskich piłki nożnej w naszym wojewódz-
twie. W eliminacjach do Halowych Mistrzostw Polski zajęły III miejsce, przegrywając z ówczesnym 
mistrzem Polski Pragą Warszawa i wicemistrzem Medykiem Konin. Na każdym turnieju dziewczę-
ta były wyróżniane za umiejętności i sportowe zachowanie.

Włocławski Bieg Dzieci i Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki

W zawodach tych bierzemy udział od roku szk. 2002/2003 i co roku jesteśmy nagradzani za 
liczny udział i osiągnięcia.

Mistrzostwa Włocławka Szkolnych Zespołów Sportowych - liceum
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dz. chł. dz. chł. dz. chł. dz. chł. dz. dz. dz. chł. dz.

Indywidualne 
biegi przełajowe IV II IV

Sztafetowe biegi 
przełajowe

Pływanie III III I III III III

Tenis stołowy V V II III III IV

Piłka koszykowa V V V IV

II 
II półfinał 

Rejonu 
II ćwirć-

finał woj. 
kuj.-pom.

II 
I półfinał 

Rejonu 
II ćwierć-

finał 
woje-

wództwa

II 
I półfinał 
Rejonu, 

II ćwierć-
finał woj.

Szachy IV IV III

Mistrzostwach Polski Juniorów w wioślarstwie

Osada Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, w konkurencji czwórki bez sterniczki, 
zdobyła złoty medal i tytuł Mistrzyń Polski 2012 w lipcowych Mistrzostwach Polski Juniorów 
w wioślarstwie. Wśród zawodniczek była również uczennica naszego liceum Daria Kruszyńska.

∑
Aneta Wąsik, kierownik internatu

Podsumowanie działalności internatu 
w latach 2004-2013

INTERNAT - MÓJ DRUGI DOM

„Internat mój drugi dom” - to hasło prowadzi wychowanków i wychowawców już od 2004 roku, 
kiedy po raz pierwszy przy Zespole Szkół Katolickich oddano do użytku odremontowany in-

ternat. Kierownikiem został ks. mgr lic. Jacek Buda, również nauczyciel religii w ZSK. Był on pre-
kursorem i współrealizatorem wielu przedsięwzięć przeprowadzanych w internacie. To właśnie ks. 
Jacek Buda stworzył pierwszy obowiązujący w internacie pogram wychowawczy pt. „Internat - mój 
drugi dom”.

 Swoją działalność internat rozpoczął 1 stycznia 2004 roku pod kierownictwem ks. Jacka Budy 
z dwoma wychowawcami.

 Oto dopełniło się marzenie wielu długoszaków, internat stał się drugim domem dla 26 wycho-
wanków.

SPOJRZYJ Z MIŁOŚCIĄ, BOŻE, NA TEN INTERNAT

4 lutego 2004 roku do Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza przybył Pasterz Diecezji 
ks. bp Wiesław Mering, by dokonać poświecenia wyremontowanego internatu oddanego do 

użytku młodzieży.
Ksiądz Biskup, wzywając obfitego błogosławieństwa Bożego, prosił o obronę przed niebezpie-

czeństwami i pokładaniem złudnej nadziei w dobrach przemijających.
W obecności Naczelnika Wydziału Oświaty Ryszarda Machnowskiego Ksiądz Biskup doko-

nał poświecenia internatu, pokoi mieszkalnych i pokoju wychowawców . Wychowankowie podczas 
tak ważnej chwili dla internatu, zapisującej się już w kartach historii placówki, wyrazili ogromne 
podziękowania za wizytę naszego Pasterza, a od tej chwili również przewodnika duchowego, który 
swoja osobą wniósł Chrystusa do pokoi mieszkalnych internatu.

WYMAGAĆ OD SIEBIE I INNYCH

Kolejne lata działania internatu to już tylko stopniowe jego ulepszanie warunków mieszkalnych. 
Każdy z pokoi wyposażony został w dostęp do Internetu, telewizję kablową oraz możliwość ko-

rzystania w każdym z telefonu wewnętrznego (tj. połączeń pomiędzy pokojami). W okresie wakacyj-
nym dokonano remontu pierwszego piętra internatu wraz z jego korytarzami. Kadrę wychowawczą 
stanowili wówczas: kierownik ks. Jacek Buda, p. Małgorzata Ryszewska, p. Aneta Wąsik, p. Urszula 
Płaczkiewicz oraz ks. Piotr Polak. Kolejny rok szkolny to też większa już liczba wychowanków, która 
w 2005 r. stanowiła grupę 41 osób. Wychowawcy, dla usprawnienia swojej pracy opiekuńczo-wy-
chowawczej, przez cały rok realizowali zgodnie z harmonogramem założenia wychowawcze, które 
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dotyczyły sfery intelektualnej, kulturalnej, religijnej, estetycznej i pedagogiczno-psychologicznej. 
Działania te pozwoliły odpowiedzieć na pytanie: „Kim jestem i co mogę młodym ludziom powie-
rzonym mojej opiece zaoferować?”. Kierując się słowami Janusza Korczaka, możemy odpowiedzieć: 
„Szczytem sztuki pedagogicznej jest możliwość dania dziecku poznania siebie, zrozumienia siebie...”

„W WYCHOWANIU CHODZI WŁASNIE O TO, AŻEBY CZŁOWIEK STAWAŁ SIĘ CORAZ BARDZIEJ CZŁOWIEKIEM - 
O TO, AŻEBY BARDZIEJ BYŁ, A NIE TYLKO WIĘCEJ MIAŁ...”

W roku szkolnym 2005/2006 rozpoczyna swoją działalność filia internatu przy ul. Orlej 9 
w Domu Generalnym Sióstr Wspólnej Pracy. Nadzór opiekuńczo-wychowawczy sprawuje 

kierownik Internatu ks. Jacek Buda oraz 5 wychowawców. Grupą dziewcząt na Orlej opiekuje się s. 
Maria Kowalik.

Grupę wychowawczą stanowi 55 wychowanków.
Ze względu na większą grupę wychowawczą regulamin internatu; procedury ulegają weryfikacji, 

aby działania wychowawcze przynosiły zamierzone rezultaty. Wprowadzono, jak się później okazało 
z widocznymi efektami, system oceniania zachowania wychowanków, który pozytywną decyzją 
rady pedagogicznej został wcielony w życie i pozwolił nawiązać większą współpracę z wychowaw-
cami klas. Oceny z zachowania w internacie miały swoje przełożenie na zachowanie wystawiane 
w szkole.

Wychowawcy wraz z kierownikiem internatu, analizując poprzednie już lata i sytuację material-
ną wychowanków, powołali komisję d/s materialnych, której zadaniem było przyznanie umorzenia 
socjalnego dla wychowanków z racji niskiego statusu materialnego.

Rok ten zapisał się pod tytułem wydarzeń kulturalnych w internacie. Na uwagę zasługuje wie-
czornica o ks. Jerzym Popiełuszce przygotowana przez wychowanków internatu oraz inscenizacja 
poświęcona Janowi Pawłowi II, która wystawiona została dla rodziców podczas środy u Długosza 
i spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich zgromadzonych w auli szkolnej. Z okazji Dnia 
Matki również w auli szkolnej wychowankowie przygotowali uroczyste przedstawienie pt. „Kwiaty 
dla Matki”. Celem tego przedsięwzięcia było okazanie wdzięczności za troskę, opiekę i miłość, jaką 
obdarowują swoje Mamy nasi podopieczni.

Przedstawienia pozwoliły wychowankom rozwinąć swoje umiejętności aktorskie i teatralne.
Działania, jakie prowadzone były w internacie, pozwalają na stwierdzenie że, że młodzież inter-

nacka w placówce ma możliwości rozwoju własnych zainteresowań i pasji.

WYCHOWYWAĆ ZNACZY KOCHAĆ

Kolejny rok szkolny 2006/2007 w internacie to zwiększenie placówki o kolejną filię. Wychowan-
kowie, oprócz budynku głównego przy ul. Łęgskiej oraz filii przy ul. Orlej, mogli już zamiesz-

kać w internacie przy ul. Wojska Polskiego. Nad wychowankami czuwało wówczas 8 wychowaw-
ców. Grupę wychowawczą stanowiło 72 uczniów ZSK.

W trakcie tego roku młodzież miała okazję w szczególny sposób pogłębić swoją wiarę i wiedzę 
religijną. Kierownik internatu zadbał, aby młodzież mogła spotykać się z Jezusem Eucharystycznym 
w szkolnej kaplicy podczas wieczornych modlitw. Młodzież wraz z kapłanami i siostrami starała się, 
aby każde nabożeństwo, każda liturgia miała swój znak i swój charakter. Spotkania z Jezusem w ka-
plicy szkolnej stały się dla wychowanków możliwością indywidualnej rozmowy, którą prowadzą 
każdego dnia pobytu w internacie.

TAM DOM TWÓJ, GDZIE SERCE TWOJE

Opiekę nad wychowankami w roku szkolnym 2007/2008 sprawowało 8 wychowawców oraz 
kierownik internatu ks. Jacek Buda. Wówczas grupa wychowawcza liczyła 71 osób.

Wraz ze zwiększeniem się liczby wychowanków rozwijały się sfery wychowawcze, które ukierun-
kowane były na potrzeby i rozwój wychowanków. Podobnie jak w pozostałych latach, nie brakowało 

uroczystości i imprez organizowanych w internacie. Na szczególną uwagę zasługują wydarzenia kul-
turalne, takie jak: spotkanie z poezją w wykonaniu wychowanków dla odchodzących maturzystów, 
otrzęsiny czy Dzień Chłopaka. Przedsięwzięcia te już na stałe wpisały się w harmonogram imprez 
internackich.

Biorąc pod uwagę potrzeby wychowanków, wychowawcy stworzyli w internacie koła zaintereso-
wań, m.in plastyczne, kulturalne, sportowe oraz koło misyjne prowadzone przez s. Marię Kowalik 
i s. Goretti Bartczak.

Kolejny rok funkcjonowania w placówce Młodzieżowej Rady Internatu pozwolił wychowankom 
realizować się w każdej dziedzinie wychowawczej, jak też nawiązać współpracę z wychowawcami. 
Młodzież pod opieką sióstr oraz księdza kierownika mogła również zadbać o swój rozwój duchowy, 
aby pobyt w internacie stał się dla niej możliwością codziennego obcowania z Bogiem w modlitwie.

„BO PIĘKNO NA TO JEST, BY ZACHWYCAŁO DO PRACY, PRACA, BY SIĘ ZMARTWYCHWSTAŁO”

Rok 2008/2009 rozpoczęło 55 wychowanków pod opieką ks. Jacka Budy jako kierownika oraz 
10 wychowawców i 2 opiekunów nocnych. Działalność opiekuńczo-wychowawczą prowadziła 

placówka przy ul Łęgskiej - budynek główny oraz filia przy ul. Orlej.
Wraz z początkiem roku szkolnego 2008/2009 swoją działalność w internacie rozpoczęło koło 

teatralne „Echo” prowadzone przez wychowawcę p. Anetę Wąsik. Opiekun teatru internackiego 
nawiązał współpracę z Teatrem Impresaryjnym we Włocławku. Dwa razy w tygodniu odbywały 
się warsztaty prowadzone przez dyrektora teatru p. Jana Polaka oraz aktora teatralnego p. Pawła 
Drzewieckiego.

Teatr „Echo” zaprezentował w tym roku szkolnym kilka spektakli. Przedstawienie pt. „Miasto” 
włocławianie mogli oglądać w lokalnej Telewizji Kujawy. „Gwiazda przebaczenia” to sztuka o tema-
tyce wigilijnej. Sztuka Jana Drdy pt. „Igraszki z diabłem” zdobyła III miejsce na Przeglądzie Małych 
Form Teatralnych.

O uzdolnieniach młodych artystów internackiego teatru „Echo” pisały także portale interneto-
we i włocławskie gazety.

13 maja to szczególny dzień dla wychowanków i wychowawców internatu. Zapisał się on po-
święceniem figury Matki Bożej Opiekunki Internatu na porannej Mszy św. przez Dyrektora ZSK 
- ks. dra Jacka Kędzierskiego. Wieczorem zaś nastąpiło uroczyste przeniesienie figury do internatu 
przy słowach litanii do Matki Bożej Dobrej Rady.

„GDZIE JEST CZŁOWIEK, TAM JEST I SZTUKA”

W roku szkolnym 2009/2010 internat liczył 52 wychowanków, pracowało w nim 5 wycho-
wawców, funkcję kierownika internatu pełnił ks. Jacek Buda. W tym roku na stanowisko 

zastępcy kierownika powołano wychowawcę – p. Anetę Wąsik.
Rok szkolny 2009/2010 okazał się twórczy dla internackiego teatru „Echo”. Już po raz drugi wy-

chowankowie wzięli udział w konkursie Małych Form Teatralnych, tym razem z przedstawieniem 
pt. „Upiór w kuchni” Patricka G. Clarka, zdobywając wyróżnienie oraz nagrody indywidualne za 
wykreowane postaci. Świadczy to o wysokim poziomie umiejętności oraz zdolnościach scenicznych 
młodych miłośników sztuki aktorskiej.

Młodzież z teatru „Echo” również tego roku na zaproszenie dyrektora Teatru Impresaryjne-
go wzięła udział w Nocy Teatru, w czasie której prezentowane były najważniejsze przedstawienia 
Teatru Ludzi Upartych. Teatr „Echo” zaprezentował wówczas kompilację różnych skeczy kabare-
towych. Postaci kreowane przez wychowanków wywołały ogromny aplauz i uznanie publiczności. 
Przedstawienie nagrane zostało przez Telewizję Kujawy i Radio Gra.

Jak co roku tradycyjnie już podczas uroczystej wieczerzy wigilijnej wychowankowie składali 
sobie z serca płynące życzenia, i jak co roku dało się odczuć klimat zbliżającego się Bożego Narodze-
nia, mimo że dla wychowanków z dala od rodzinnego domu.
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„IM WIECEJ DAJEMY BOGU, TYM WIECEJ ON SAM SIĘ DAJE”

W roku 2010/2011 nastąpiła zmiana kierownika internatu, którym została p. mgr Aneta Wąsik 
- dotychczasowy zastępca kierownika placówki. Zmieniła się również kadra wychowaw-

ców, która liczyła teraz 7 opiekunów.
Wychowankowie stanowili grupę 46 osób. Opiekunem duchowym internatu został ks. Michał 

Styczyński. Dbał on, aby życie duchowe młodzieży i troska o jego rozwój nie tylko ograniczała się 
do praktykowania form pobożności, ale także skłaniała do podejmowania trudu nad rozwojem 
wewnętrznej duchowości.

Młodzieżowa Rada Internatu pod opieką wychowawcy p. Dariusza Goldewicza zorganizowała 
wiele przedsięwzięć, zarówno tych kulturalnych, jak i integracyjnych. Do harmonogramu wydarzeń 
po raz pierwszy wpisano spotkania z ciekawymi ludźmi, które na stałe zagościły w kalendarzu wy-
darzeń internackich.

Młodzi aktorzy teatru „Echo” stanęli przed nowym wyzwaniem i spróbowali swoich sił przed 
kamerą. Tym razem postanowili przygotować spotkania z bajką. W telewizji kilkakrotnie pojawił 
się program „Długosz czyta dzieciom”.

FUNDAMENTEM PRAWDZIWEGO CHRZEŚCIJAŃSKIEGO DOMU JEST JEZUS CHRYSTUS

Kolejny rok funkcjonowania internatu, 2011/2012, rozpoczął się z kadrą wychowawczą liczącą 
6  osób, kierownikiem internatu p. Anetą Wąsik oraz opiekunem duchowym ks. Michałem 

Styczyńskim. Wychowankowie internatu stanowili grupę 50 osób.
Wszystkie lata funkcjonowania internatu, wkładu wychowawczego jego pracowników, troski 

o byt i bezpieczeństwo podopiecznych, pozwalają stwierdzić, że młodzież traktuje internat jak wła-
sny dom. Tu zawierają się przyjaźnie, niekiedy na całe życie. Wychowankowie, wchodząc w dorosłe 
życie, są silni wiarą, zakorzenieni w Chrystusie, pełni wiary w siebie i swoje możliwości. Internat 
co roku dostosowuje działania do potrzeb wychowanków. Nowoczesna placówka, która każdego 
roku inwestuje w rozwój młodych ludzi, daje wychowankom poczucie bezpieczeństwa i utrwala ich 
w przekonaniu, że opieka w internacie jest na wysokim poziomie.

Dbając o zdrowie wychowanków, pracownicy placówki kładli również nacisk na rozwój fizyczny 
podopiecznych. Z chwilą przeprowadzania remontu sali gimnastycznej, z której dotychczas korzy-
stali wychowankowie, ksiądz dyrektor Jacek Kędzierski zapewnił wychowankom bezpłatne korzy-
stanie z basenu osiedlowego.

Od chwili poświęcenia internatu przez ks. biskupa Wiesława Meringa rozpoczęła się historia 
tej placówki . Wraz z upływem lat wzrastały potrzeby wychowanków, a internat zawsze starał się 
im sprostać. Opiekunowie utwierdzają się w przekonaniu, że dobrym wychowawcą może być tylko 
taki człowiek, który budzi wrażliwość religijną, wychowuje młodzież do służby Bogu, rozmowy 
z Bogiem, a wreszcie do zjednoczenia się z nim. Internat katolicki daje młodym ludziom taką szansę.

Rok
Ilość

wychowanków
Kierownik 
placówki

Wychowawcy Księża Uwagi

2003/2004 26 Ks. Jacek Buda 3 wychowawców ks. J. Buda Internat ul. Łęgska

2004/2005 42 Ks. Jacek Buda 3 wychowawców
ks. J. Buda
ks. P. Polak

Internat ul. Łęgska

2005/2006 55 Ks. Jacek Buda
5 wychowawców
(w tym s. Maria Kowalik)

ks. J. Buda
ks. P. Polak (do 8.10.2005)

Internat ul. Łęgska
Filia ul. Orla

2006/2007 74 Ks. Jacek Buda
8 wychowawców
2 wychowawców wspo-
magających

ks. J. Buda
Internat ul. Łęgska
Filia ul. Orla

Rok
Ilość

wychowanków
Kierownik 
placówki

Wychowawcy Księża Uwagi

2007/2008 71 Ks. Jacek Buda
8 wychowawców
(w tym s. Maria Kowalik)

ks. J. Buda

Internat ul. Łęgska
Filia ul .Orla
Filia ul. Wojska 
Polskiego

2008/2009 55 Ks. Jacek Buda
11 wych. (w tym s. Maria 
Kowalik i s. Edwina Kijek, 
s. M. Depka)

ks. J. Buda
ks.Piotr Dykowski

Internat ul. Łęgska
Filia ul .Orla

2009/2010 52
Ks. Jacek Buda

z-ca Aneta Wąsik
5 wychowawców
(w tym s. Edwina Kijek)

ks. J. Buda
ks.Piotr Dykowski

Internat ul. Łęgska
Filia ul .Orla

2010/2011 46 Aneta Wąsik 7 wychowawców
ks.Michał Styczyński
ks.Piotr Dykowski

Internat ul. Łęgska

2011/2012 50 Aneta Wąsik 6 wychowawców
ks.Michał Styczyński
ks.Piotr Dykowski

Internat ul. Łęgska

2012/2013 49 Aneta Wąsik
4 wychowawców
Ks.Piotr Dykowski

ks.Michał Styczyński
ks.Piotr Dykowski

Internat ul. Łęgska

Podsumowanie działalności internatu w ciągu 10-letniej posługi Księdza Biskupa Wiesława Me-
ringa zilustrowała przygotowana prezentacja multimedialna.

∑
ks. Piotr Dykowski

Przesłanie duchowe Pasterza Diecezji 
do młodzieży Długosza 

w ciągu dziesięcioletniej posługi
21 maja 2012

W dekrecie „O pasterskich zadaniach biskupów w Kościele” Soboru Watykańskiego II zaty-
tułowanym „Christus Dominus” czytamy: „[Biskupi] winni podawać naukę chrześcijań-

ską w sposób przystosowany do potrzeb chwili, by odpowiadała na trudności i zagadnienia, które 
przede wszystkim dręczą i niepokoją ludzkość. Niech też tej nauki strzegą, przyuczając wiernych 
do jej obrony i rozwoju”1 (DB 13) i dalej: „Niech dopilnują, aby tak dzieciom i dorastającej oraz 
dojrzałej młodzieży, jak też starszym podawano pilnie naukę katechizmu, która zmierza do tego, by 
u ludzi wiara oświecona nauką stawała się żywą, wyraźną i czynną. Niech też dopilnują, aby […] to 
nauczanie opierało się na Piśmie Świętym, tradycji, liturgii oraz na Magisterium i życiu Kościoła” 
(DB 14).2 O tym zadaniu pasterzy Kościoła przypomniał ks. Biskup Ordynariusz z racji jubileuszu 
10–lecia reaktywacji Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza mówiąc, że „troska o szkołę 

1 Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele „Christus Dominus”, DB 13.
2 Tamże, 14.
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jest Kościołowi szczególnie bliska. Ona jest jakby wpisana w samą naturę posłannictwa biskupa. 
Biskup ma troszczyć się o szkolnictwo katolickie”.3

Zadaniem niniejszego referatu będzie wskazanie na troskę Pasterza Diecezji o duchową formację 
młodzieży Zespołu Szkół Katolickich w ciągu Jego 10–letniej posługi. W tym celu przeanalizowano 
homilie, kazania oraz przemówienia skierowane do naszej młodzieży przy różnych okazjach. W wy-
niku tego wyodrębniono kilka aspektów wiodących, które najbardziej wpływają na wiarę i postawy 
młodego chrześcijanina. Są to: Bóg, Kościół oraz kultura.

1) Obraz Boga

Nauczanie Pasterza Diecezji skierowane do społeczności Długosza ma przede wszystkim cha-
rakter egzystencjalny. W homilii inaugurującej rok szkolny 2004/2005 hierarcha przypomniał 

młodzieży, że „Bóg ma być wartością największą, On jedynie jest ważny”.4 Bóg to także Ten, który 
dochowuje przymierza zawartego najpierw z Abrahamem. Pełnią tego przymierza jest Krzyż, na-
stępnie na ołtarzu Bóg odnawia to przymierze między Nim a człowiekiem. To przymierze dotyczące 
Jego przyjaźni z człowiekiem polega na tym, że Bóg zobowiązuje się do troski i opieki, wierzący zaś 
do przestrzegania Bożego Prawa.5

Kreślenie obrazu Boga w przesłaniu Księdza Biskupa jest również ukierunkowane chrystocen-
trycznie. Jezus Chrystus namaszczony odwieczną miłością Ojca,6 przychodzący z wysoka7 jest do-
skonałym obrazem Boga niewidzialnego,8 wypełniającym plan Ojca i potwierdzającym ten wybór 
dokonany przez Boga swoim zmartwychwstaniem9 i tylko w Nim mamy zbawienie.10 Dlatego to 
Biskup Ordynariusz wskazuje młodzieży na Chrystusa jako Drogę, Prawdę i Życie mówiąc: „Czło-
wiek nie może być szczęśliwy, jeżeli nie zna drogi, jeżeli się w życiu pogubi, nie może być szczęśliwy, 
jeżeli nie zatriumfuje prawda. Człowiek nie może być szczęśliwy, kiedy jego życie, nawet dotknięte 
cierpieniem, nie jest otoczone sensem.”11 Nawiązując do rozdawanego wiernym przy różnego rodzaju 
spotkaniach obrazka, na którym zmartwychwstały Chrystus jest przedstawiany z wyciągniętą ręką 
w dół, określa Go jako Tego, który kieruje pomocną dłoń do ludzi, którzy w piekle oczekiwali na 
Jego pomoc. Bo tylko On mógł tych ludzi wydobyć, tylko On mógł ofiarować im lepsze życie, tylko 
On mógł dać im szczęście.12 Chrystus przypomina, zdaniem ks. biskupa, jak ważne jest Jego Króle-
stwo. Tego, co daje nam On, nie może dać żaden człowiek. On daje nam przebaczenie, On daje nam 
miłosierdzie. On umie oczyścić nasze serce z bezmyślności, z egoizmu, z bylejakości, z przeciętno-
ści,13 ponieważ przyszedł na ten świat po to, by być Wodzem, Królem i Władcą ducha człowieczego, 
jego myśli oraz ludzkich sumień.14

Ponadto w Synu Bożym należy dostrzegać pierwszego nauczyciela, pierwszy autorytet i pierwszy 
wzorzec dla ludzi świętych oraz dla chrześcijan wszystkich czasów.15 Zachęca biskup włocławski 
młodych ludzi do bliskiej więzi z Jezusem, gdyż On jest zawsze, jest gotów do pomocy, jest naszym 

3 Bp W. Mering, Troska Pasterza Diecezji o szkołę katolicką. Słowo Księdza Biskupa przed udzieleniem błogosławieństwa, 
Rocznik 11, Włocławek 2012, s. 14.

4 Tenże, Bądźcie świadomymi chrześcijanami, Rocznik 4, Włocławek 2005, s. 35.
5 Por. tenże, Chrześcijanin jest człowiekiem Przymierza, Rocznik 10, Włocławek 2011, s. 217.
6 Tenże, Aby w świętości widzieć drogę, Rocznik 7, Włocławek 2008, s. 27.
7 Por. tenże, Kultura współczesna a chrześcijaństwo, Rocznik 3, Włocławek 2004, s. 68.
8 Tenże, Kazanie wygłoszone w katedrze z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 w ZSK im. ks. Jana Długosza, tekst 

nieautoryzowany.
9 Tenże, Kazanie wygłoszone w kościele św. Witalisa z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013 klas maturalnych 

w ZSK im. ks. Jana Długosza, tekst nieautoryzowany.
10 Tenże, Kazanie wygłoszone w katedrze z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 w ZSK im. ks. Jana Długosza, tekst 

nieautoryzowany.
11 Tenże, Chrystus powierza wam zadanie pisanie historii Jego Kościoła, Rocznik 9, Włocławek 2010, s. 161.
12 Tenże, Nie można dwom panom służyć, Rocznik 7, Włocławek 2008, s. 196.
13 Tenże, Dziękujmy Panu Bogu za wiarę i wiedzę, Rocznik 3, Włocławek 2004, s. 88.
14 Por. tenże, Miejcie odwagę być wiernymi prawdzie, Rocznik 5, Włocławek 2006, s. 105.
15 Por. tenże, Być powołanym do wierności, Rocznik 8, Włocławek 2009, s. 35.

Bratem, Przyjacielem i Mistrzem.16 To On jest także źródłem mocy i siły, bez których osamotniony 
człowiek nie sprosta wszystkim trudnościom, jakie niesie życie.17 Tenże Chrystus, stojący obok nas, 
rozwiązuje życiowe zadania, jeżeli tylko zechcemy być Jego narzędziem.18 To On jako „Niewidzialny 
Świadek”, jest nami zainteresowany, słucha,19 a jednocześnie pyta o wiarę, ponieważ od odpowiedzi 
na nie zależy w życiu wszystko.20

Swoisty dialog Jezusa z człowiekiem dokonuje się za pośrednictwem Słowa. Za słowami zawar-
tymi w Piśmie świętym jest obecny i stoi sam Bóg, który przekazuje i objawia nam tylko sprawy 
najważniejsze, dotyczące tego, jak budować więź z Bogiem.21 W Piśmie Świętym zawsze trzeba szu-
kać opowiadania o nas samych,22 skierowane jest ono do każdego człowieka inaczej, do każdego 
z osobna, że każdy słuchając Bożego Słowa, widzi swoje życie w Jego blasku, w Jego świetle.23 Nie 
dziwi zatem fakt, że Ksiądz Biskup podczas homilii na pożegnanie klas maturalnych w ubiegłym 
roku podkreślił, iż głoszenie Słowa Bożego dla niego jest czymś najdroższym i najważniejszym.24

2) Kościół

Bardzo dużo miejsca w przesłaniu duchowym Pasterza Diecezji do młodzieży Długosza zajmu-
je eklezjologia. Na rzeczywistość Kościoła, jak wiemy, składa się wiele elementów. Również 

w swoim nauczaniu Pasterz Diecezji wielokrotnie wskazywał na liczne aspekty wspólnoty Jezusa 
Chrystusa. W pierwszej kolejności pojawia się pytanie o istotę Kościoła, czym on jest?

Istota
W homilii skierowanej do bierzmowanych w roku 2005 Ksiądz Biskup Ordynariusz określił 

Kościół jako wielką rodzinę Bożą, która chce utrwalać, umacniać swoją więź i przyjaźń z Bogiem. 
Mówił wówczas: „Nie ma Kościoła poza nami. Wszyscy ochrzczeni dążący do przyjaźni z Bogiem, 
razem z Jezusem Chrystusem, bo On jest fundamentem, kamieniem węgielnym Kościoła, wszyscy 
razem z Nim tworzymy wielką Bożą rodzinę, którą nazywamy Kościołem. To właśnie Kościół zosta-
je dla nas otwarty w sakramencie chrztu. Przez wejście do Kościoła uzyskujemy też ogromną szansę, 
jaką jest nasza wiara. To Kościół daje nam wiarę.”25 W innym miejscu i czasie Pasterz Diecezji przy-
pomni również określenie soborowe, że Kościół jest prasakramentem, a więc praznakiem, pierw-
szym znakiem, dzięki któremu możemy zetknąć się z obecnością Jezusa w świecie.26 Na zakończenie 
roku szkolnego przed dwoma laty powie z kolei, że poza Chrystusem i poza nami innego Kościoła 
najwyraźniej nie ma. Chrystus wnosi do niego światło, prawdę, blask, pewność, bezgrzeszność, ale 
jeszcze zostaliśmy my. My, ludzie, którzy kochając Jezusa, wierząc w Niego, służąc Mu, idziemy 
nieraz poranieni, osłabieni, niedostatecznie przekonani, ale idziemy za Jezusem. Kościół zawsze po-
zostanie większy w blasku i świetle, którym promieniuje, niż w cieniu, który do niego wnosimy. On 
zawsze do końca dni człowieka, do końca świata, będzie źródłem, przebaczenia, miłości, podnosze-
nia człowieka, leczenia jego ran, budzenia solidarności i pokoju.27

Liturgia
Kolejnym aspektem poruszanym przez hierarchę jest liturgia będąca szczytem, do którego zmie-

rza działalność Kościoła, i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc.28 Pasterz diecezji 

16 Tenże, Bądźcie świadomymi chrześcijanami, Rocznik 4, Włocławek 2005, s. 34.
17 Por. tenże, Miejcie odwagę być wiernymi prawdzie, Rocznik 5, Włocławek 2006, s. 105-106.
18 Tenże, Być powołanym do wierności, Rocznik 8, Włocławek 2009, s. 35.
19 Tenże, Rozpoczynacie marsz ku dojrzałemu życiu, Rocznik 8, Włocławek 2009, s. 122.
20 Tenże, Chrystus powierza wam zadanie pisanie historii Jego Kościoła, Rocznik 9, Włocławek 2010, s. 160.
21 Tenże, Chrześcijanin jest człowiekiem Przymierza, Rocznik 10, Włocławek 2011, s. 216.
22 Tenże, Wy jesteście Kościołem, Rocznik 4, Włocławek 2005, s. 60.
23 Tenże, Miejcie odwagę być wiernymi prawdzie, Rocznik 5, Włocławek 2006, s. 103.
24 Tenże, Przyznać się do Chrystusa – oznaką prawdziwej dojrzałości, Rocznik 11, Włocławek 2012, s. 147.
25 Tenże, Wy jesteście Kościołem, Rocznik 4, Włocławek 2005, s. 58.
26 Tenże, Chrystus powierza Wam zadanie pisania historii jego Kościoła, Rocznik 9, Włocławek 2010, s. 161.
27 Tenże, Zawierzyć Bogu – oddać Chrystusowi swoje serce, sumienie i swój intelekt, swój odpoczynek…, Rocznik 11, s. 188.
28 Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”, KL 10.
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zwraca uwagę młodzieży na bogactwo i piękno liturgii, ponieważ to, co zewnętrzne, to co jest zna-
kiem, wskazuje na rzeczywistość duchową, niedostępną naszym zmysłom bezpośrednio, wskazuje 
na rzeczywistość samego Boga.29

Wyjaśnia młodzieży, czym są sakramenty. Określa je jako znaki, które ustanowione są po to, 
żeby człowiekowi umożliwić nawiązywanie i utrwalanie jego przyjaźni z Bogiem. To spotkanie z ży-
wym Bogiem za pomocą znaków.30 Objaśnia poszczególne gesty np. wyciągniętych rąk31 i namasz-
czenia podczas sakramentu bierzmowania,32 czynienia znaku krzyża przed proklamowaniem Ewan-
gelii,33 następnie teksty liturgiczne np. kolektę ze wspomnienia bł. Jana Pawła II,34 pozdrowienia Pan 
z wami,35 strukturę Eucharystii,36 która w jednej z homilii została nazwana „bardzo katolicką szkołą, 
uczącą dzielenia się z innymi”.37 Przypomina także o znaczeniu niedzieli,38 o czci do Najświętszego 
Sakramentu39 oraz o szacunku do miejsc świętych.40 Cel tychże katechez liturgicznych Ksiądz Bi-
skup określił podczas inauguracji roku szkolnego 2004/2005, zwracając się bezpośrednio do naszej 
młodzieży: „Wy jako uczniowie szkoły katolickiej, macie prawo do tego, żeby wiedzieć więcej także 
w tych sprawach, które wiążą się z naszą wiarą i z naszym przeżywaniem Eucharystii”.41

Historia
Tym, co także określa wspólnotę Kościoła, jest jego ziemska historia. Pisze ją każde wierzące 

serce.42 Ksiądz Biskup wskazuje na jej znaczenie dla współczesnych, gdyż uczymy się przeszłości nie 
dla niej samej, ale by dać sobie radę z tym, co dzieje się dzisiaj.43 Nawiązuje do czasów pierwotnego 
Kościoła,44 pierwszych gmin chrześcijańskich,45 do czasów Ojców Kościoła46, średniowiecza47 oraz 
do czasów II wojny światowej.48 Każda z tych epok wycisnęła przecież swoje piętno w liturgii, ka-
techezie, zwyczajach oraz w myśli Kościoła. Ci, którzy w szczególny sposób zapisali się na kartach 
historii Kościoła wszystkich epok, to święci. Ich Ksiądz Biskup stawia młodzieży za wzór podążania 
za Chrystusem, wskazując jednocześnie, że Jego nauka jest zawsze aktualną i możliwą do zreali-
zowania w każdych czasach i w każdym miejscu. Dlatego to zostają przywoływane przykłady: św. 

29 Por. bp W. Mering, Bądźcie świadomymi chrześcijanami, Rocznik 4, Włocławek 2005, s. 34.
30 Tenże, Wy jesteście Kościołem, Rocznik 4, Włocławek 2005, s. 58.
31 Tenże, Wy jesteście Kościołem, Rocznik 4, Włocławek 2005, s. 58-59.
32 Por. tamże, s. 59.
33 Por. bp W. Mering, Bądźcie świadomymi chrześcijanami, Rocznik 4, Włocławek 2005, s. 34-35.
34 Por. tenże, Wychowywać ludzi wrażliwych, pełnych entuzjazmu, gotowych dać świadectwo Bożej Ewangelii…, Rocz-

nik 11, Włocławek 2012, s. 11-12.
35 Por. tenże, Bądźcie świadomymi chrześcijanami, Rocznik 4, Włocławek 2005, s. 34.
36 Por. tenże, Rozpoznać Jezusa na drodze życia, Rocznik 10, Włocławek 2011, s. 163.
37 Tenże, Rozpoczynacie marsz ku dojrzałemu życiu, Rocznik 8, Włocławek 2009, s. 122.
38 Por. tenże, Rozpoznać Jezusa na drodze życia, Rocznik 10, Włocławek 2011, s. 162.
39 Por. tenże, Kazanie wygłoszone w katedrze z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 w ZSK im. ks. Jana Długosza, 

tekst nieautoryzowany.
40 Por. tenże, Zdobywajcie wiedzę i mądrość, Rocznik 2, Włocławek – Pelplin 2003, s. 119.
41 Tenże, Bądźcie świadomymi chrześcijanami, Rocznik 4, Włocławek 2005, s. 33.
42 Tenże, Chrystus powierza Wam zadanie pisania historii jego Kościoła, Rocznik 9, Włocławek 2010, s. 161.
43 Tenże, Przyznać się do Chrystusa – oznaką prawdziwej dojrzałości, Rocznik 11, Włocławek 2012, s. 148.
44 Por. tenże, Poznanie Prawdy, Rocznik 6, Włocławek 2007, s. 90-92.
45 Por. tenże, Bądźcie świadomymi chrześcijanami, Rocznik 4, Włocławek 2005, s. 35-36.
46 Por. tenże, Aby w świętości widzieć drogę, Rocznik 7, Włocławek 2008, s. 27-28.
47 Por. tenże, Zdobywajcie wiedzę i mądrość, Rocznik 2, Włocławek – Pelplin 2003, s. 120-121.
48 Por. tenże, Wszyscy jesteście synami światłości, Rocznik 9, Włocławek 2010, s. 24-25; Kazanie wygłoszone w katedrze 

z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 w ZSK im. ks. Jana Długosza, tekst nieautoryzowany.

Piotra Apostoła,49 św. Pawła Apostoła,50 św. Marka Ewangelisty,51 św. Wawrzyńca,52 św. Augusty-
na,53 św. Leona Wielkiego,54 św. Grzegorza Wielkiego,55 św. Bernarda z Clairvaux,56 bł. Bronisławy,57 
św. Teresy z Avila,58 bł. Jana Pawła II, czy też związanych z naszą diecezją: św. Faustyny, bł. bpa 
Michała Kozala i błogosławionych męczenników II wojny światowej,59 bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki60 oraz Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego.61 Trzeba również zaznaczyć, że Ksiądz 
Biskup Ordynariusz kilkakrotnie w słowie skierowanym do młodzieży Zespołu szkół Katolickich 
podkreślał wyjątkową rolę katedry, nawiedzanej przez papieża i królów, noszącej zaszczytny tytuł 
„matki wszystkich kościołów diecezji”62 oraz seminaryjnego kościoła pod wezwaniem św. Witalisa, 
omodlonego przez wiele pokoleń alumnów, będącego świadkiem rozmyślań i mocowania się z sobą 
i dojrzewania w powołaniu do kapłaństwa.63

3) Kultura

Kolejnym tematem dającym się wyszczególnić w przesłaniu duchowym Pasterza Diecezji do 
młodzieży jest kultura. Jak Ksiądz Biskup sam zauważył, określeń kultury jest wiele. Jest ona 

swoistym ubogaceniem, poszerzeniem natury, przestrzenią, w której realizuje się człowiek. Kultura 
mówi o człowieku. Jeżeli chcemy go poznać, musimy zrozumieć jego kulturę. Jeżeli chcemy zana-
lizować kondycję człowieka, musimy przypatrywać się jego dokonaniom i obserwować, jaki mają 
one na niego wpływ.64 Zadaniem kultury jest kierowanie człowieka w górę do tego, co jest trudne. 
Ma go kształtować przez piękno, dobro i upodabniać do samego Boga.65 Kultura w takim ujęciu ma 
więc charakter wertykalny. Łączy człowieka z jego Stwórcą. Przejawem takiej definicji kultury było 
z pewnością szkolnictwo, organizowane i rozwijane w średniowieczu przez Kościół celem kształ-
cenia zarówno umysłu, jak i serca. Z jednej strony zadanie ówczesnych szkół i uniwersytetów oraz 
współczesnych szkół katolickich jest takie samo i polega na przekazywaniu wiedzy jako wartości in-
telektualnej oraz mądrości jako harmonijnego uzgodnienia, zespolenia wiedzy i miłości.66 Zagroże-
niem dla kultury wysokiej jest kultura masowa, zacierająca granice między tym, co godziwe, a tym, 
co niewłaściwe67 oraz kultura współczesna nacechowana zwątpieniem, relatywizmem, obojętnością 
na Boga, a nawet posuwająca się do nienawiści przeciw Niemu i Jego Kościołowi.68 Współczesne 
osiągnięcia cywilizacyjne człowieka bez odniesienia do Boga skierowane są przeciw niemu, prowa-

49 Por. tenże, Zawierzyć Bogu – oddać Chrystusowi swoje serce, sumienie i swój intelekt, swój odpoczynek…, Rocznik 11, 
s. 187-188.

50 Por. tenże, Poznanie Prawdy, Rocznik 6, Włocławek 2007, s. 90-92; Przyznać się do Chrystusa – oznaką prawdziwej 
dojrzałości, Rocznik 11, Włocławek 2012, s. 147.

51 Por. tenże, Głosić światu Ewangelię, Rocznik 7, Włocławek 2008, s. 136.
52 Por. tenże, Poznanie Prawdy, Rocznik 6, Włocławek 2007, s. 90-92; Przyznać się do Chrystusa – oznaką prawdziwej 

dojrzałości, Rocznik 11, Włocławek 2012, s. 148.
53 Por. tenże, Przyszłość zawsze należy do sfery ducha, do sfery kultury…, Rocznik 11, Włocławek 2012, s. 163.
54 Por. tenże, Nie można dwom panom służyć, Rocznik 7, Włocławek 2008, s. 196.
55 Por. tenże, Aby w świętości widzieć drogę, Rocznik 7, Włocławek 2008, s. 27-28.
56 Por. tenże, Miejcie odwagę pójść za Chrystusem, Rocznik 8, Włocławek 2009, s. 171.
57 Por. tenże, Być powołanym do wierności, Rocznik 8, Włocławek 2009, s. 34-35.
58 Por. tenże, Nie można dwom panom służyć, Rocznik 7, Włocławek 2008, s. 196.
59 Por. tenże, Chrystus powierza Wam zadanie pisania historii Jego Kościoła, Rocznik 9, Włocławek 2010, s. 161.
60 Por. tenże, Wszyscy jesteście synami światłości, Rocznik 9, Włocławek 2010, s. 26.
61 Por. tenże, Być powołanym do wierności, Rocznik 8, Włocławek 2009, s. 33-34.
62 Por. tenże, Miejcie odwagę pójść za Chrystusem, Rocznik 8, Włocławek 2009, s. 171.
63 Por. tenże, Chrystus powierza Wam zadanie pisania historii Jego Kościoła, Rocznik 9, Włocławek 2010, s. 160; Kazanie 

wygłoszone w kościele św. Witalisa z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013 klas maturalnych w ZSK im. ks. Jana 
Długosza, tekst nieautoryzowany.

64 Tenże, Kultura współczesna a chrześcijaństwo, Rocznik 3, Włocławek 2004, s. 66.
65 Tamże, s. 68.
66 Por. tenże, Zdobywajcie wiedzę i mądrość, Rocznik 2, Włocławek – Pelplin 2003, s. 120.
67 Tenże, Kultura współczesna a chrześcijaństwo, Rocznik 3, Włocławek 2004, s. 66.
68 Tenże, Chrystus powierza Wam zadanie pisania historii Jego Kościoła, Rocznik 9, Włocławek 2010, s. 161.
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dzą go ku zagładzie, co udowodniły wydarzenia w wieku XX i XXI.69 Mimo to jednak, zdaniem 
Ks. Biskupa Ordynariusza przyszłość zawsze należy do sfery ducha i do sfery kultury.70

4) Uczeń szkoły katolickiej

W oparciu o powyższe trzy kryteria można więc nakreślić duchową sylwetkę ucznia szko-
ły katolickiej według wskazań Księdza Biskupa Ordynariusza. Młody człowiek to przede 

wszystkim ten, który otwierając serce na działanie Ducha Świętego,71 świadomie wybiera Jezusa i za-
prasza Go do swoich myśli, do swoich słów i do swojego serca.72 Żyje w przyjaźni z Bogiem.73 Stawia-
jąc Chrystusa w centrum największych wartości,74 pokazuje innym, że istnieje sens opowiedzenia się 
po stronie Jezusa.75 Ponadto jest gotów dawać świadectwo76 Ewangelii, z której jest dumny.77 Jako 
człowiek wrażliwy,78 jednocześnie świadomy wizji, wielkiej odwagi i wyobraźni79 głosi Jezusa bez 
zahamowań, z entuzjazmem i najgłębszym przekonaniem.80 Do realizacji tego powołania potrzebuje 
siły, którą czerpie z Eucharystii, Słowa Bożego.81

Uczeń szkoły katolickiej to również człowiek Kościoła. Odczytuje swoje powołanie.82 Odkrywa, 
że do Kościoła, pomimo jego słabości i niedociągnięć, warto przynależeć.83 Szuka Jezusa w sakra-
mentalnych znakach.84 Nieustannie pracuje nad sobą, zdobywając wiedzę, mądrość, miłość.85 Do-
skonali w sobie pozostałe cnoty takie jak: świętość,86 miłosierdzie,87 serdeczność,88 wdzięczność,89 
bezinteresowność,90 uczciwość91 oraz milczenie.92 W tym zadaniu wspierają go przewodnicy, który-
mi są rodzice, wychowawcy, katecheci93 i wymagający profesorowie, mimo że z nimi akurat bywa 
różnie. Na marginesie dodam, że Ksiądz Biskup podczas pierwszego spotkania z młodzieżą Dłu-
gosza w kazaniu posłużył się przykładem średniowiecznego filozofa Jana Szkota Eriugeny, którego 
uczniowie zabili podczas wykładu. Na pytanie sędziego, dlaczego to zrobili, mieli odpowiedzieć: 
„dlatego, że zmuszał nas do myślenia”.94 Autor homilii podkreśla, że uczeń szkoły katolickiej włącza 

69 Por. tenże, Chrześcijanin jest człowiekiem Przymierza, Rocznik 10, Włocławek 2011, s. 218.
70 Por. tenże, Przyszłość zawsze należy do sfery ducha, do sfery kultury…, Rocznik 11, Włocławek 2012, s. 162.
71 Por. tenże, Aby w świętości widzieć drogę, Rocznik 7, Włocławek 2008, s. 28. 
72 Por. tenże, Bądźcie świadomymi chrześcijanami, Rocznik 4, Włocławek 2005, s. 35.
73 Por. tenże, Dziękujmy Panu Bogu za wiarę i wiedzę, Rocznik 3, Włocławek 2004, s. 89.
74 Por. tenże, Przyznać się do Chrystusa – oznaką prawdziwej dojrzałości, Rocznik 11, Włocławek 2012, s. 149
75 Por. tenże, Głosić światu Ewangelię, Rocznik 7, Włocławek 2008, s. 138.
76 Por. tenże, Wychowywać ludzi wrażliwych, pełnych entuzjazmu, gotowych dać świadectwo Bożej Ewangelii…, Rocz-

nik 11, Włocławek 2012, s. 13.
77 Por. tenże, Przyszłość zawsze należy do sfery ducha, do sfery kultury…, Rocznik 11, Włocławek 2012,s. 163.
78 Por. tenże, Wychowywać ludzi wrażliwych, pełnych entuzjazmu, gotowych dać świadectwo Bożej Ewangelii…, Rocz-

nik 11, Włocławek 2012, s. 12.
79 Por. tenże, Miejcie odwagę być wiernymi prawdzie, Rocznik 8, Włocławek 2009, s. 106.
80 Por. tenże, Aby w świętości widzieć drogę, Rocznik 7, Włocławek 2008, s. 28.
81 Por. tenże, Miejcie odwagę być wiernymi prawdzie, Rocznik 8, Włocławek 2009, s. 106.
82 Por. tenże, Kazanie wygłoszone w katedrze z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 w ZSK im. ks. Jana Długosza, 

tekst nieautoryzowany.
83 Por. tenże, Przyznać się do Chrystusa – oznaką prawdziwej dojrzałości, Rocznik 11, Włocławek 2012, s. 149.
84 Por. tenże, Rozpoznać Jezusa na drodze życia…, Rocznik 10, Włocławek 2011, s. 163.
85 Por. tenże, Bóg jest łaskawy – o narodzinach Jana Chrzciciela, Rocznik 4, Włocławek 2005, s. 129.
86 Por. tenże, Aby w świętości widzieć drogę, Rocznik 7, Włocławek 2008, s. 28.
87 Por. tenże, Wychowywać ludzi wrażliwych, pełnych entuzjazmu, gotowych dać świadectwo Bożej Ewangelii…, Rocz-

nik 11, Włocławek 2012, s. 12-13.
88 Por. tenże, Bądźcie świadomymi chrześcijanami, Rocznik 4, Włocławek 2005, s. 36.
89 Por. tenże, Kultura współczesna a chrześcijaństwo, Rocznik 3, Włocławek 2004, s. 68.
90 Por. tenże, Rozpoczynacie marsz ku dojrzałemu życiu, Rocznik 8, Włocławek 2009, s. 122.
91 Por. tenże, Wzbogaceni Darem Chrystusowym, Rocznik 7, Włocławek 2008, s. 99.
92 Por. tenże, Zdobywajcie wiedzę i mądrość, Rocznik 2, Włocławek – Pelplin 2003, s. 119.
93 Por. tenże, Bądźcie świadomymi chrześcijanami, Rocznik 4, Włocławek 2005, s. 35.
94 Por. tenże, Zdobywajcie wiedzę i mądrość, Rocznik 2, Włocławek – Pelplin 2003, s. 120.

się ponadto w modlitwę w różnych potrzebach Kościoła np. o powołania do kapłaństwa.95 Jedno-
cześnie wystrzega się złego ducha, który jest największym wrogiem wiary,96 fałszywych proroków97 
oraz letniości, obojętności i braku ideałów, które Ksiądz Biskup określił prawdziwymi wrogami 
Kościoła.98

Wreszcie uczeń szkoły katolickiej w przesłaniu Biskupa Ordynariusza to człowiek o otwartym 
umyśle.99 Dzięki intelektowi staje się mądrzejszym i lepszym.100 Zachowuje dystans do propozycji 
świata.101 Ma odwagę „płynąć pod prąd” wbrew panującym trendom.102 Jest wiernym prawdzie i wal-
czy o nią nawet wtedy, gdy musi ponieść tego konsekwencje,103 oraz ideałom, o których szkoła go 
uczy i do których przybliża.104

Podsumowując należy podkreślić, że w ciągu 10–letniej posługi Pasterza diecezji młodzież Ze-
społu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza zajmuje szczególne miejsce w jego nauczaniu. Celem 
tego jest formacja człowieka wiary konsekwentnej, rozmiłowanego w Bogu, odpowiedzialnego za 
Kościół i wiernego wartościom promowanym przez szkołę.

∑

Przemówienia zaproszonych gości

Przemówienie Posła na Sejm RP - Pana Łukasza Zbonikowskiego:

Ekscelencjo, Księże Biskupie Wiesławie! Księże Biskupie Stanisławie! Czcigodni Kapłani! Wielce 
Szanowni Goście, a przede wszystkim Droga Społeczności Szkolna na czele z Księdzem Dyrek-

torem, Gronem Pedagogicznym, Rodzicami i liczną Młodzieżą ubraną w te piękne, rozpoznawalne 
w całym Włocławku mundurki szkolne. Jestem przekonany, że w dziesiątym roku posługi biskupiej 
jest to najpiękniejszy dar i prezent dla Księdza Biskupa, oddanie tego przepięknego, funkcjonalnego 
budynku dydaktycznego, sportowego, który będzie służył na chwałę Kościoła, ale także nauki, dy-
daktyki, społeczności Włocławka i młodzieży. Jak znam Ekscelencję Księdza Biskupa, wiem, że jest 
to pewnością jeden z radośniejszych dni Jego kapłańskiej biskupiej posługi. Nie ukrywam, że przy-
chodząc za każdym razem do Długosza włocławskiego, zawsze odczuwam radość i to niezależnie, 
jak ta częstotliwość wynika, zawsze można spotkać coś nowego, coś odnowionego, odrestaurowa-
nego i zawsze są jeszcze pomysły i plany na przyszłość. Jest to z całą pewnością niesamowita zasłu-
ga Księdza Dyrektora: pełnego energii, talentu, zaradności, cech gospodarczych, ale to nie tylko 
jest komplementowanie Księdza Dyrektora, to też uznanie dla Kościoła katolickiego, który zawsze 
wiedział, jaką właściwą osobę wysłać we właściwe miejsce. I dlatego możemy dziś w tak pięknym 
otoczeniu ten dzień świętować i się z tego wszystkiego cieszyć. Ja chciałem wyrazić wdzięczność 
zarówno Księdzu Biskupowi, jako organowi prowadzącemu, za to, że Włocławek zyskuje tak piękną 

95 Por. tenże, Bądźcie świadomymi chrześcijanami, Rocznik 4, Włocławek 2005, s. 34.
96 Por. tenże, Wy jesteście Kościołem, Rocznik 4, Włocławek 2005, s. 60.
97 Por. tenże, Chrześcijanin jest człowiekiem Przymierza, Rocznik 10, Włocławek 2011, s. 218.
98 Por. tenże, Przyznać się do Chrystusa – oznaką prawdziwej dojrzałości, Rocznik 11, Włocławek 2012, s. 149.
99 Por. tenże, Chrześcijanin jest człowiekiem Przymierza, Rocznik 10, Włocławek 2011, s. 218-219.
100 Por. tenże, Kultura współczesna a chrześcijaństwo, Rocznik 3, Włocławek 2004, s. 68.
101 Por. tenże, Przyznać się do Chrystusa – oznaką prawdziwej dojrzałości, Rocznik 11, Włocławek 2012, s. 149.
102 Por. tenże, Bądźcie świadomymi chrześcijanami, Rocznik 4, Włocławek 2005, s. 35.
103 Por. tenże, Miejcie odwagę być wiernymi prawdzie, Rocznik 8, Włocławek 2009, s. 105.
104 Por. tenże, Wszyscy jesteście synami światłości, Rocznik 9, Włocławek 2010, s. 24.
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i rozwijającą się placówkę oświatową, a na ręce Księdza Dyrektora, na użytek naszej młodzieży, 
złożyć tę pomoc dydaktyczną w postaci piłek z najważniejszych dyscyplin piłkarskich. Szczęść Boże!

Przemówienie Posła na Sejm RP - Pana Marka Wojtkowskiego:

Wasze Ekscelencje! Księża Biskupi, Czcigodni Księża, Szanowni Gospodarze, Księże Dyrek-
torze, Państwo Radni, Panie Marszałku, Szanowni Goście. Dziękując za zaproszenie na tę 

ważną dla wszystkich nas i Państwa uroczystość poświęcenia, ważnej dla Państwa społeczności, 
sali gimnastycznej, kolejnej jednostki dydaktycznej, pragnę tutaj na ręce Księdza Dyrektora, rów-
nież Waszej Ekscelencji Księdza Biskupa złożyć szczere gratulacje i podziękowania za opiekę dla 
tej szacownej instytucji, która przecież tradycją sięga XX-lecia międzywojennego, instytucji, która 
na trwałe zapisała się w naszym mieście, naszym Włocławku, instytucji, która wyznacza ważne 
uniwersalne wartości nie tylko dla nas katolików, chrześcijan, ale także dla przedstawicieli innych 
religii. Także dziękując i gratulując pomysłu, zaangażowania, tutaj pragnę przede wszystkim po-
dziękować Księdzu Dyrektorowi za sprawność inwestycyjną. Myślę, że tej sprawności inwestycyjnej 
mogłoby się wielu od Księdza Dyrektora uczyć. Dziękuję również Księdzu Biskupowi, składając 
szczere gratulacje i życzenia w 41. rocznicę święceń kapłańskich, także proszę o wsparcie dla naszego 
miasta. Proszę o wsparcie również dla tej szkoły. Księże Biskupie, Księże Dyrektorze - wszystkiego, 
wszystkiego najlepszego...

Przemówienie Marszałka Sejmiku - Pana Sławomira Kopyścia:

Ekscelencjo, Księże Biskupie! Pragnę, w imieniu Pana Marszałka Piotra Całbeckiego i moim 
własnym, przekazać wyrazy najwyższego szacunku i podziękowania za dobrodziejstwa, które 

otrzymujemy od Waszej Ekscelencji. Bardzo dziękujemy za wspaniałą posługę, która przyczynia się 
do tego, żeby nasze miasto odzyskało swój dawny blask, przyczynia się do tego, że możemy czuć się 
dumni, że jesteśmy mieszkańcami tego pięknego regionu o wielusetletniej tradycji związków wła-
śnie z urzędem biskupim. Chciałbym w imieniu pana Piotra Całbeckiego przekazać te kwiaty i list 
gratulacyjny. Proszę o przyjęcie.

Natomiast na ręce Księdza Dyrektora, podobnie jak mój przedmówca Pan Poseł, wyrażam swój 
szacunek dla umiejętności rządzenia tak wielkim mechanizmem, jakim jest szkoła w trudnej naszej 
sytuacji społecznej i gospodarczej. Ksiądz naprawdę dokonuje tutaj wielkich rzeczy. Proszę przyjąć 
te piłki na znak, że będziemy zawsze wspierać Waszą szkołę.

Przemówienie wygłoszone przez Panią Małgorzatę Oborską 
reprezentującą Delegaturę Kuratorium Oświaty we Włocławku:

Jego Ekscelencje, Księże Dyrektorze, Szanowni Goście! Pragnę w imieniu Kujawsko-Pomorskiego 
Kuratora Oświaty Pani Anny Łukaszewskiej oraz Dyrektora Włocławskiej Delegatury Kurato-

rium Oświaty Pani Grażyny Troszyńskiej przekazać List Gratulacyjny.
Ksiądz Dyrektor, Rada Pedagogiczna, uczniowie i rodzice Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana 

Długosza we Włocławku! „Czuwajmy przy wszystkim co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, 
starając się wzbogacić to dziedzictwo” - Jan Paweł II. Uroczystość oddania do użytku i poświęcenia 
sali gimnastycznej w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku jest ważnym, 
radosnym wydarzeniem dla społeczności szkolnej i stanowi powód do dumy oraz zadowolenia. Jest 
również przykładem na to, że podejmowanie aktywności i wysiłku na rzecz innych prowadzi do 

sukcesu i przynosi satysfakcję z dobrego wypełniania obowiązków. Składam z tej okazji szczere gra-
tulacje i pragnę wyrazić przekonanie, że ten nowy obiekt sportowy, nowocześnie wyposażony, stanie 
się miejscem jeszcze w większym stopniu sprzyjającym realizacji wielu zadań edukacyjnych i wycho-
wawczych oraz będzie przyczyniać się do rozwoju młodzieży. Życzę, aby dotychczasowe dokonania 
szkoły, stanowiące jej bezcenną kartę historii oraz wysoki poziom warunków, w których uczniowie 
mogą się uczyć, stały się inspiracją do nowych przedsięwzięć i wspaniałych sukcesów w nauce i wy-
chowaniu oraz kontynuowania pewnego dziedzictwa szkoły, a nawet do jego wzbogacania, do czego 
zachęcał Ojciec Święty Jan Paweł II.

Przemówienie Pana Jacka Kuźniewicza 
wygłoszone w imieniu Prezydenta Andrzeja Pałuckiego i władz miasta:

Ekscelencjo, Księża Biskupi, Szanowni Zebrani, Parlamentarzyści, Uczniowie, Rodzice! W imie-
niu samorządu włocławskiego, w moim skromnym imieniu, Pana Prezydenta Andrzeja Pałuc-

kiego, Pani Prezydent Wandy Muszalik, Pana Przewodniczącego Stanisława Wawrzonkoskiego i 
Kolegów Radnych podpisujemy się pod wszystkim tym, co zostało tu dzisiaj powiedziane przez 
naszych przedmówców. Z ogromnym szacunkiem i uznaniem patrzymy na wielkie dzieło, którego 
dokonuje Ksiądz Dyrektor i chylę czoła przed umiejętnościami menadżerskimi, naprawdę jestem 
pełen podziwu. Uważnie wsłuchiwałem się w tę prezentację Księdza Dyrektora, wcześniej Ksiądz 
Dyrektor używał takiego sformułowania, że „zawsze są trudne czasy”, „budowanie szkoły w trud-
nych czasach”- te czasy trudne są zawsze, a ludzi takich wielkich jak Ksiądz Dyrektor potrzeba na te 
trudne czasy. Wszystkiego najlepszego Drogi Księże Dyrektorze. Oby dalej ta wspaniała placówka 
się rozwijała i wzbogacała nasze miasto, bowiem tak jak było widać z kolei w innej prezentacji, 
poziom nauczania w tej szkole jest znacząco wysoki, co powoduje, że włocławska młodzież może 
uzyskiwać porządne przygotowanie i porządne wykształcenie w tej szacownej szkole. Trzeba dodać, 
że niewątpliwie Ksiądz Dyrektor swoją działalnością wpisuje się w szeroko pojęty program rewita-
lizacji miasta Włocławka. Znajdujemy się w tej części miasta, która z pewnością wymaga daleko 
idących zmian. Te zmiany dokonują się także z udziałem Księdza Dyrektora. Za to serdecznie dzię-
kuję. Prosimy o więcej, a zawsze Ksiądz Dyrektor może liczyć na wsparcie od władz Włocławka. 
Deklarujemy to z całego serca. Ale to dzisiejsze spotkanie ma inny także aspekt, ma także inny 
wydźwięk. Dzisiaj Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup obchodzi bardzo ważny dzień w swoim życiu: 
41. rocznica święceń kapłańskich i 10. rocznicę objęcia diecezji włocławskiej. Z tej okazji pozwólcie 
Państwo, że odczytam okolicznościowy adres, który przygotował Pan Prezydent miasta. Oczywiście 
nie chcę, żeby ten adres był owiany tajemnicą, więc pozwolę sobie go odczytać: „ Czcigodny Księże 
Biskupie! W 41. rocznicę święceń kapłańskich i 10. rocznicę posługi pasterskiej w diecezji włocław-
skiej. Proszę przyjąć życzenia nieustających łask Jezusa Chrystusa i radości z duchowej wspólnoty 
tutejszej społeczności. W Roku Wiary życzę Księdzu Biskupowi, by kontakt z włocławianami był 
źródłem nadziei na odnowę wartości, z których wyrasta blisko 1000-letnia historia naszej diecezji. 
Niechaj droga ku jedności pomoże włączyć wszystkie środowiska, które chcą pracować na rzecz 
dobra wspólnego pod duszpasterskim przewodnictwem Jego Ekscelencji. Życzę satysfakcji z udziału 
w dziele Bożym, którego owocem jest kapłańska mądrość i spokój o przyszłość tych, którzy two-
rzą społeczność opartą o chrześcijańskie miłosierdzie i porozumienie z bliźnimi. Z poważaniem - 
Andrzej Pałucki - Prezydent Włocławka”.
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Przemówienie Pani Dyrektor Anny Prętkiewicz 
wygłoszone w imieniu Wspólnoty Szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich:

Jego Ekscelencjo, Księże Dyrektorze, Szanowni Goście, Droga Młodzieży! Potencjał ukryty 
w  sporcie sprawia, że jest on szczególnie ważnym narzędziem integralnego rozwoju człowieka 

oraz czynnikiem niezwykle przydatnym w procesie budowania społeczeństwa bardziej ludzkiego. 
„Poczucie braterstwa, wielkoduszność, uczciwość, szacunek dla ciała, stanowiące z pewnością nie-
zbędne cnoty każdego dobrego sportowca, przyczyniają się do budowy społeczeństwa, w którym 
miejsce antagonizmu zajmuje sportowa rywalizacja, gdzie wyżej ceni się spotkanie niż konflikt, 
uczciwe współzawodnictwo niż zawziętą konfrontację”, jak powiedział niegdyś Jan Paweł II.

Księże Dyrektorze, w imieniu społeczności szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 
im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Czepowej, pragnę jak najserdeczniej podziękować za 
zaproszenie na uroczyste poświęcenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana 
Długosza. Życzę całemu Gronu Pedagogicznemu i młodzieży, aby sala tętniła życiem każdego dnia 
i  przyczyniała się do osiągania wielu znaczących wyników w różnych dyscyplinach sportowych. 
Młodzieży życzę przełamywania słabości w trakcie uprawiania sportu, rozwoju męstwa, kształtowa-
nia siły woli, samodyscypliny.

Jego Ekscelencjo, Księże Biskupie! Gdyby Kościół dał się raz zwyciężyć przez nienawiść, gdy-
by jego Apostołowie ulegali uczuciom nienawiści czy pragnieniom odwetu, przegraliby wszystko. 
Sprawdzianem uczniów ku Chrystusowi jest ofiarna służba Owczarni.” Słowami Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego dziękujemy Panu Bogu za kolejny 41. już rok posługi kapłańskiej Jego Ekscelencji. Na 
kolejny rok pragniemy życzyć nieustających darów Ducha Świętego i czułej opieki Matki Kościoła. 

Przemówienie Pana Jacka Maciejewskiego - Przewodniczącego Rady Rodziców:

Ekscelencjo, Księże Biskupie, Księże Dyrektorze, Zaproszeni Goście i wszyscy tu obecni. W imie-
niu Rady Rodziców, którą mam zaszczyt reprezentować, witam Państwa na dzisiejszej uroczy-

stości. Jest mi niezmiernie miło, że tak ważna dla naszej młodzieży i szkoły chwila, jaką jest po-
święcenie nowej sali gimnastycznej, przypada na okres działalności tej Rady Rodziców. Obserwując 
rozwój szkoły, można śmiało stwierdzić, że jest to najdynamiczniej rozwijająca się placówka eduka-
cyjna naszego miasta, a być może i regionu. Kolejnym etapem tego rozwoju jest zaplecze sportowe. 
Budowa sali gimnastycznej nie byłaby możliwa, gdyby nie materialna i duchowa pomoc szerokiego 
kręgu osób zarówno duchownych, jak i świeckich.

Z tego miejsca pragnę podziękować Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Wiesławowi Merin-
gowi za nieocenione wsparcie materialne i duchowe, którym obdarzył to przedsięwzięcie. Dzięku-
ję Panu Prezydentowi Miasta Włocławek i wszystkim pracownikom Ratusza, bez których decyzji 
administracyjnych ta budowa by nie ruszyła. Dziękuję Księdzu Dyrektorowi za podjęcie się trudu 
i sprawowanie nadzoru nad tą inwestycją oraz za wszystkie działania na rzecz poprawy warunków 
edukacji naszej młodzieży. Wreszcie dziękuję wszystkim, bez których zaangażowania ten obiekt by 
nie powstał. Mam na myśli tutaj również wykonawcę prac remontowo-budowlanych. Należy rów-
nież podziękować wszystkim, którzy swoimi wpłatami finansowymi odpowiedzieli na apel Księdza 
Dyrektora i Rady Rodziców. Dziękuję bardzo!

∑

bp Wiesław Alojzy Mering

„Ku duchowemu pokrzepieniu, 
dla zdrowia duszy i ciała, na chwałę Bogu …”

Słowo wygłoszone podczas uroczystości poświęcenia nowej sali gimnastycznej 
ZSK im ks. Jana Długosza oraz w 10. rocznicę przyjęcia święceń biskupich

21 maja 2012

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego! Bóg, źródło i porządek wszechrzeczy, od którego po-
chodzą wszelkie dobra, niech będzie z Wami wszystkimi!

 Bóg dał nam siły, abyśmy Mu z radością służyli, pomagali braciom, posłuszni prawu Bożemu, 
czyniąc nasze ciało zdatnym do wszelkiego działania. Bóg niewątpliwie błogosławi także czas wol-
ny, jaki przeznaczamy na duchową modlitwę i ćwiczenia, kiedy bowiem zabiegamy o tężyznę ciała, 
łatwiej osiągamy duchową równowagę, a przez to nasze współżycie z ludźmi staje się bardziej brater-
skie i pokorne. Módlmy się! Ciebie Boże nieustannie wielbimy, bo kierujesz wszystkim przedziwnie, 
Ty mądrze wyznaczasz ludziom pracę i obowiązki i pozwalasz im w zmęczeniu ciała i duszy szukać 
pokrzepienia i szlachetnej rozrywki. Prosimy Cię, wszechmogący i najłaskawszy Boże, pobłogosław 
tę salę gimnastyczną. Niech wszyscy, którzy będą tutaj przychodzić, w tych pomieszczeniach za-
znają duchowego odpoczynku oraz umocnienia zdrowia duszy i ciała. Niech ubogacają się bratnią 
życzliwością i z radością oddają Tobie chwałę. Przez Chrystusa Pana Naszego! Podziękujmy Bogu 
wspólnie za dar poświęcenia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku 
teraz i zawsze i na wieki wieków!

W tej sytuacji moje słowo musi być jak najkrótsze. Nie mam mocy świętego Pawła, który kiedyś 
swojego słuchacza, jak wypadł przez okno, to potrafił przywrócić do życia. A zasnął na kazaniu 
znakomitego mówcy Pawła Apostoła. Ja nie chciałbym jednak ryzykować, że ktoś wypadnie. Sza-
nowni Państwo, zaczynam od gospodarza szkoły Księdza Dyrektora, Państwa Profesorów, Uczniów 
i zwracam się do wszystkich naszych dostojnych Gości, zaczynając od Państwa Prezydentów repre-
zentujących Pana Prezydenta, Pana Przewodniczącego, od Panów Posłów, tak bardzo mi jest miła 
i sympatyczna ta obecność przedstawicieli parlamentu, od Pana Marszałka, który tyle dobrych słów 
dzisiaj przekazał nam od Pana Marszałka Piotra Całbeckiego. Gdybym miał w największym skrócie 
jakoś ubrać w słowa tę pierwszą część, czyli to wszystko, co wiąże się z poświęceniem tej właśnie sali, 
mającej służyć młodym ludziom po to, by zdrowy duch mieszkał w zdrowym ciele, powiedziałbym 
tak. W związku z tą uroczystością życzę Wam, żebyście nawiązując do hasła waszej szkoły, rośli 
tutaj na ludzi mądrych, dobrych, a przez to szczęśliwych. Jest napisane w logo Waszej szkoły: „Vita 
sine litteris mors est”. To właśnie dokładnie znaczy to co powiedziałem, że mądrość idąca w parze 
z dobrocią, mądrość zdobywana w nauce i pracy, że mądrość w kształtowaniu sumienia i serca 
daje człowiekowi nadzieję na szczęśliwe dobre spełnione, bogate życie. Jeżeli mówimy z pewnym 
bólem i niepokojem o oświacie w naszym kraju, to głównie z tej racji, że smucimy się, iż polska 
szkoła, polskie uczelnie nie spełniają tej drugiej części, hasła zamieszczonego w waszym logo, czyli 
niedostatecznie wychowują. Niedostatecznie wychowują i to jest duży problem, duży ból, ale ktoś 
musi to  jasno i otwarcie powiedzieć, takie są dzisiaj problemy. Dlatego też ucieszyłem się z tego 
wszystkiego, co nasi czcigodni Goście przemawiając, zabierając głos zechcieli podkreślić na temat tej 
szkoły, na temat jej pracy, na temat jej wychowania, które tutaj się odbiera. Na marginesie powiem, 
że szkoły katolickie tym różnią się od szkół świeckich, że przykładają ogromną wagę do wychowania 
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w wierności wartościom. I dzieją się rzeczy zdumiewające w świecie. Francja, którą trudno nazwać 
dziś krajem katolickim, ma potężne szkolnictwo katolickie. Belgia, w której cały rząd jest masoński, 
ma potężne szkolnictwo katolickie i rodzice posyłają swoje dzieci do szkół katolickich, bo wiedzą, 
że drogą bez prawdy, bez sprawiedliwości, bez altruizmu, bez miłosierdzia, nie da się dobrze, uczci-
wie żyć. Chciałbym, żeby szkoła Długosza jasno to uświadamiała swoim wychowankom i żeby 
w takiej orientacji życiowej ich utwierdzała. To ta pierwsza część tej dzisiejszej uroczystości.

Druga. Jestem Księdzu Dyrektorowi ogromnie wdzięczny, bo włożył bardzo wiele trudu, żeby 
przygotować całą tę logistykę dzisiejszego spotkania. Ja w życiu nie myślałem, że ono w jakiejś części 
stanie się także moją uroczystością. Ale jest mi z tego powodu ogromnie miło, bo niczego w życiu 
tak nie cenię, jak święceń kapłańskich czy biskupich, które przyjąłem. Ogromnie się cieszyłem też 
tymi obrazami z Gdyni, związanymi zarówno z moją szkołą, jak i z kościołem, w którym zostałem 
wyświęcony. To były jednak bardzo historyczne święcenia, dlatego że pierwsze w historii miasta, 
pierwsze w historii Gdyni, potem były jeszcze raz powtórzone, potem się księża biskupi zbuntowali 
i już więcej nie święcono, ale ja jeszcze przyjąłem właśnie święcenia w moim rodzinnym mieście, 
co sobie ogromnie cenię. To nie znaczy, że katedra nie jest mi bliska, ale zawsze „bliższa ciału koszu-
la”, dlatego bardzo byłem szczęśliwy, że wszystko to dokonuje się właśnie tu. O tej porze byliśmy już 
pod koniec święceń, bo one trwały około trzech godzin, a zaczęły się o dziesiątej. Ludzie po wielu 
latach opowiadali potem, że jeszcze w podobnej uroczystości nie brali udziału. Zwykle święcenia 
dokonuje się w katedrze, tym bardziej to wydarzenie przyciągnęło uwagę wielu ludzi, którzy dla 
nich przyszli do Serca Pana Jezusa. Domyślam się skąd te zdjęcia, skąd to molo, gdzie jest jedno 
z najpiękniejszych miejsc nad Bałtykiem. Wiem, że nie jestem jedynym, który Gdynię bardzo ko-
cha, ale jestem wdzięczny za przypomnienie tych obrazów, bo one są związane z bardzo wczesną 
młodością. Czasem się aż dziwię, że ktoś może żyć tak długo. Wszystko w rękach Pana. Dziękuję 
za to, Księże Dyrektorze, ale nie tylko za to wspomnienie mojego dziesięciolecia i ponad czterdziestu 
już lat kapłaństwa. Dziękuję za wszystko to, co Ksiądz Dyrektor czyni na co dzień, wraz z osobami, 
które tworzą zupełnie naturalne środowisko dla tej placówki.

Tu wspomniał Pan Poseł Marek, że  Włocławek staje się ładniejszy, ja myślę, że on staje się 
ładniejszy również między innymi dzięki szkole Długosza, która kiedy zostanie skończona, będzie 
jednym z tych punktów w mieście, które stanowić będą jego prawdziwą ozdobę. Niezadługo bę-
dziemy otwierali uroczyście Muzeum Diecezjalne, też przecież powiększone i bardzo piękne. Tam, 
w sąsiedztwie katedry, wzdłuż Bulwarów, przy odnowionym moście, tworzy się prawdziwe, piękne 
centrum Włocławka.

Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy zechcieli zabrać głos, Panom Posłom, Panom Pre-
zydentom, dziękujemy Panu Marszałkowi, który przemówił w imieniu Pana Marszałka Piotra Cał-
beckiego. Ja sobie ogromnie cenię te wszystkie słowa uznania, które uważam za nieco zbyt uprzejme, 
ale z drugiej strony, ponieważ mam w sobie odrobinę próżności, jak każdy człowiek, cieszę się nimi. 
Bóg zapłać za to wszystko, czego byliśmy dziś świadkami. Jeszcze do młodzieży chcę dziś wrócić, bo 
zaczęli od tego pięknego Laudate Dominum. Byłem niedawno, bo we wrześniu tamtego roku, w oko-
licach Florencji, opowiedziałem to księdzu biskupowi Stanisławowi, który przecież jest Włochem 
z upodobania i wykształcenia, miałem okazję po raz drugi w życiu pojechać do Alwerni, miejsca gdzie 
św. Franciszek został naznaczony stygmatami. Miejsce tak cudowne, że nawet nie próbuję opowie-
dzieć, miejsce odosobnione, bo tam nie ma tam takiego tłoku jak na przykład w Asyżu. I weszliśmy 
z kolegą (niektórzy z Państwa być może pamiętają potężną prałaat Andrzeja pracującego w Insbruc-
ku) do takiej kaplicy zupełnie pustej, za chwilę przyszedł jeszcze jakiś człowiek, nagle ten Andrzej 
- Bóg działa różne cuda nawet w kapłańskich sercach - zaczął śpiewać właśnie tę melodię, więc obaj 
- ten cudzoziemiec i ja - się dołączyliśmy i możecie sobie wyobrazić zaszumieliśmy, mimo naszych 
starczych głosów, prawie tak jak dzisiaj. Dla mnie ta melodia stała się związana z Alwernią, tym nie-
zwykłym miejscem, w którym Bóg obdarował największym zaufaniem świętego Franciszka z Asyżu.

Kiedy będziecie ludźmi dorosłym, koniecznie zwiedzając Włochy, wybierzcie się do Alwerni 
i wspomnijcie sobie uroczystość poświęcenia tej sali. Bardzo gratuluję też tego rozśpiewania, roztań-

czenia i brzmienia muzyki w wykonaniu uczniów, bo jak już nieraz sobie mówiliśmy, chrześcijanin 
musi być „do tańca i do różańca”. Wprawdzie mnie byłoby trudniej, bo ja mam już trochę słabsze 
stawy, ale Wy możecie sobie poskakać i niech będzie to skakanie na chwałę Bożą.

Bardzo dziękuję władzom samorządowym. Cieszę się, że jest z nami Pan Przewodniczący, który 
wytrwale czeka na to uroczyste nazwanie placu czy skweru imieniem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. 
Ufam, że jakoś w końcu uda się to przeprowadzić przez Radę, która jest przychylna, tylko o tym 
jeszcze nie wie. Bardzo jestem też wdzięczny Panom Posłom, bo wiem, że w natłoku codziennych 
zajęć wykrojenie przedpołudnia wcale nie jest proste. Daj Bóg, żeby te relacje międzyspołeczne 
w naszym kraju były takie, jak między Panami Posłami. Możemy się różnić, ale powinniśmy potra-
fić ze sobą rozmawiać. Bardzo dziękuję Duchowieństwu, Księdzu Biskupowi, Księżom Profesorom, 
całemu gronu profesorskiemu, wszystkim moim Kapelanom. Wszystkim z całego serca życzę tej 
radości, którą Pan Bóg nam dzisiaj daje, gdy wspominamy, jak wielkie rzeczy uczynił. Bóg zapłać!

∑



FOTOKRONIKA
UROCZYSTOŚCI POŚWIĘCENIA 
NOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ 
KATOLICKICH
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5 6

1. Słowa przywitania przez Księdza Dyrektora
2. P. Lidia Miętkiewicz, p. Małgorzata Jaskólska, 

p. wicedyr. Katarzyna Zarzecka, p. Andrzej 
Przybylski, p. Aneta Wąsik

3. Uczestnicy uroczystości zgromadzeni w sali 
gimnastycznej

4. Uzdolniona młodzież ZSK w części artystycznej 
uroczystości

5.  Paulina Słowińska i Mateusz Ulański z życzeniami 
dla Księdza Biskupa. W tle pamiątkowa tablica 
podtrzymywana przez p. Andrzeja Gołębieskiego 
i p. Arkadiusza Różańskiego

6. Przy fortepianie uczeń kl. Ia gimnazjum - Konrad 
Weber

3

2

4

1
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1. Ks. bp Wiesław Mering z uczniem Długosza – 
Mateuszem Ulańskim (od lewej: Mateusz Ulański, 
Ksiądz Biskup, kapelan biskupi ks. Michał Krygier

2. W siłowni Długosza – ks. bp Wiesław Mering, ks. dyr. 
Jacek Kędzierski oraz ks. Sławomir Deręgowski

3. Zaproszeni goście podczas uroczystości
4. Uroczyste poświęcenie sali gimnastycznej przez 

Księdza Biskupa
5. Pamiątkowa tablica na budynku nowej sali 

gimnastycznej
6. JE ks. bp Wiesław Mering  i ks. dyr. Jacek Kędzierski

6
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Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza

B I B L I O T E K A
w Zespole Szkół Katolickich 

im. ks. Jana Długosza 

Opracowała: 
Sławomira Lewandowska



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

„Dobra książka to kawałek nieba”
Bp Roman Andrzejewski



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

Rok szkolny 2006/2007

» Selekcja i oczyszczenie gromadzonych od 2001 roku książek, 
podarowanych Szkole przez osoby duchowne i świeckie.

» Spisanie 130 protokołów i praca nad katalogowaniem książek 
przy pomocy programu komputerowego MOL Optivum.

» Uruchomienie 3 stanowisk komputerowych z dostępem do 
Internetu dla uczniów.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

Wyposażenie czytelni 
w dębowe regały w stylu angielskim



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

Poświęcenie biblioteki przez Księdza Biskupa Ordynariusza 
Wiesława Meringa – 12 października 2006 



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

Przygotowanie biblioteki
do udostępniania książek

» Umeblowanie wypożyczalni.

» Uporządkowanie skatalogowa-
nych książek wg działów UKD.

» Ustalenie i zatwierdzenie 
Regulaminu Biblioteki.

» Założenie kart czytelnikom 
w wersji elektronicznej 
i papierowej.

Nauczyciel  bibliotekarz – Sławomira Lewandowska.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

Rok szkolny 2007/2008

»  Liczba woluminów ogółem – 4920

» 51% literatura popularnonaukowa

» 40,6% literatura piękna

» 7% literatura naukowa

» 1,4% lektury szkolne

» Udostępnienie księgozbioru czytelnikom.

» Lekcje biblioteczne wprowadzające 
uczniów w arkana biblioteki.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

SPOTKANIE AUTORSKIE

W piątek 18 stycznia 2008 r. biblio-
teka gościła Włodzimierza Ko-
walewskiego – prozaika, krytyka 
literackiego oraz felietonistę radio-
wego. Autora zbiorów pt. „Cztery 
opowiadania o śmierci” i „Światło 
i lęk. Opowiadania starej daty.” oraz 
powieści „Powrót do Breitenheide”, 
„Bóg zapłacz!”, „Excentrycy” i „Lu-
dzie moralni”.

Włodzimierz Kowalewski po spotkaniu autorskim.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

Rok szkolny 2008/2009

» Liczba woluminów ogółem – 6988

 Z tego: książki zakupione – 1501

  dary – 5487 

» Średnia wypożyczeń na ucznia – 2,3

» Odwiedzin w czytelni – 1242



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

SPOTKANIE AUTORSKIE

O historii Włocławka a także swoich 
kolekcjonerskich zainteresowaniach 
opowiadał uczniom gość biblioteki 
– Andrzej Winiarski- autor wielu 
książek o naszym mieście, między 
innymi „Włocławek na starej foto-
grafii”. Andrzej Winiarski podarował 
bibliotece swoje książki, kilka cen-
nych bibelotów oraz dziewiętnasto-
wieczne ryciny, które stylowo opra-
wione udekorowały czytelnię.

Andrzej Winiarski podczas spotkania z młodzieżą.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

Ryciny w czytelni



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

„Makbet” – Williama Szekspira
W październiku 2008 r., z okazji Dnia Edukacji Narodowej biblioteka zaprezentowała współczesną adaptację sztuki.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

Rok szkolny 2009/2010

» Liczba woluminów ogółem – 7835

 Z tego: książki zakupione – 1963

  dary – 5872

» Średnia wypożyczeń na ucznia – 3,6

» Odwiedzin w czytelni – 3057



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

„Druga wojna światowa w literaturze”
Apel biblioteczny z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

Rok szkolny 2010/2011

» Liczba woluminów ogółem – 8665

 Z tego: książki zakupione – 2447

  dary – 6218

» Średnia wypożyczeń na ucznia – 3,6

» Odwiedzin w czytelni – 5288



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

„Poskromienie złośnicy” – Williama Szekspira
Adaptację sztuki zaprezentowano z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

„Przed sklepem jubilera”
Spektakl wg dramatu Karola Wojtyły wystawiony z okazji beatyfikacji Jana Pawła II.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

Nowa witryna w bibliotece umożliwiająca ekspozycję 
zabytków i pamiątek z przedwojennego Długosza



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

Rok szkolny 2011/2012

» Liczba woluminów ogółem – 9289

 Z tego: książki zakupione – 2827

  dary – 6462

» Średnia wypożyczeń na ucznia – 4

» Odwiedzin w czytelni – 4669



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

I Włocławski Orszak Trzech Króli
Inscenizacja



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

„Nawojka, czyli kolejne śledztwo Holmesa”
Przedstawienie, efekt bibliotecznego projektu edukacyjnego, zaprezentowane z okazji Światowego Dnia Książki



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

„Savoir-vivre na co dzień”
Lekcja dla programu TV Kujawy Długosz szkoła z pasją



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

Rok szkolny 2012/2013

» Liczba woluminów ogółem – 9508

 Z tego: książki zakupione – 2893

  dary – 6615

» Średnia wypożyczeń na ucznia – 3,11

» Odwiedzin w czytelni – 3730



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

Cenny dar
złożony podczas uroczystości

40. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich
przez 

ks. bpa Wiesława Meringa
–  osobisty fortepian, który stał się instrumentem

uświetniającym święta i uroczystości szkolne.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

Fortepian w bibliotece



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

Wystawa malarstwa Piotra Będkowskiego



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

Spotkanie autorskie z Wojciechem Wenclem
w ramach XI Dni Kultury Chrześcijańskiej



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

Koncert Fortecy
zespołu grającego patriotycznego rocka



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

Wyposażenie biblioteki 
w nowoczesny sprzęt:

» Tablica interaktywna 
QOMO- mobilna

» Komputer iMac

» 5 iPadów

» Drukarka

» Wymiana komputerów 
w czytelni na nowe, działające 
w systemie Windows 8



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

 e-booki na iPadach



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

Uruchomienie podstrony BIBLIOTEKI
na stronie internetowej Szkoły



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

Spotkanie z poezją

QuadArt tworzą zaprzyjaźnieni ze sobą artyści, 
którzy poezją w dwóch językach, polskim i niemieckim, 
wzbogaconą muzyką budują mosty między kulturami. 
W ich działaniach najistotniejsza jest poezja i jej wartość. 
Wszystkie utwory, które mieliśmy okazję usłyszeć 
prezentowane były w języku polskim i niemieckim.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

Międzynarodowa Grupa QuadArt



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

Struktura wypożyczeń

» Lektury 64,2%

» Literatura popularnonaukowa    18,8%

» Literatura piękna 14,9%

» Literatura naukowa 1,2%

» Czasopisma 1%



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza BIBLIOTEKA

Biblioteka w Długoszu
powstała głownie z książek podarowanych Szkole na apel bpa Romana Andrzejewskiego 

o dzieła literatury pięknej dla uczniów, by wyrobili w sobie nawyk czytania.

W większości podarowane książki opatrzone są podpisem darczyńców, bądź ekslibrisem.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza

D Ł U G O S Z
szkoła z tradycją

Opracował: 
Rafał Kurzępa



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza DŁUGOSZ – SZKOŁA Z TRADYCJĄ

„VITA SINE LITTERIS MORS EST”
gmach szkoły 1925 – 2013



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza DŁUGOSZ – SZKOŁA Z TRADYCJĄ

Sztandar Zespołu Szkół Katolickich

Poczet Sztandarowy obecnie.

Uroczyste przekazanie sztandaru Zespołu Szkół Katolickich 
(16 października 2001 roku).



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza DŁUGOSZ – SZKOŁA Z TRADYCJĄ

Uroczyste poświęcenie sal
oraz zawieszenie krzyży (2 września 2002 roku)



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza DŁUGOSZ – SZKOŁA Z TRADYCJĄ

„VITA NUOVA” – Hymn Szkoły
tekst: Jerzy Pietrkiewicz, muzyka: Marian Sawa



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza DŁUGOSZ – SZKOŁA Z TRADYCJĄ

Codziennie ubrany mundurek, oraz logo szkoły na piersi



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza DŁUGOSZ – SZKOŁA Z TRADYCJĄ

Roczniki Zespołu Szkół Katolickich
wydawane od lat przedwojennych do dnia dzisiejszego



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza DŁUGOSZ – SZKOŁA Z TRADYCJĄ

PAMIĘTAMY

Pomnik upamiętniający męczeńską śmierć 
bł. bpa Michała Kozala.

Grób Henryka Sokołowskiego, artysty malarza, 
nauczyciela w przedwojennym Długoszu.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza DŁUGOSZ – SZKOŁA Z TRADYCJĄ

Sztandar Sodalicji Mariańskiej z 1932 roku.

4 marca 2013 roku.

Maryjna Wspólnota Młodych
kontynuacją Sodalicji Mariańskiej



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza

Opracował: 
Rafał Kurzępa

NADBUD OWA 
S ALI  G IMNA S T YC Z NE J

Zespołu Szkół Katolickich 
im. ks. Jana Długosza



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

21 maja 2012r.
Uroczystość poświęcenia terenu pod rozbudowę sali gimnastycznej.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

ks. dyr. Jacek Kędzierski wyjaśnia 
plany rozbudowy sali gimnastycznej.

ks. bp Wiesław Mering dokonuje 
poświęcenia terenu budowy.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

czerwiec 2012r.
Zerwanie starego parkietu.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Rozbiórka stropu.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

lipiec 2012r.
Rozpoczęcie budowy nowej sali gimnastycznej.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Widok od ulicy Bechiego.

Pojawiają się pierwsze 
elementy konstrukcji.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

wrzesień 2012r.
Na budowę przybywa sprzęt ciężki.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Dźwig na placu budowy.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Niech się mury pną do góry.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

październik 2012r.
Pojawia się zarys dachu.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

listopad 2012r.
Dach ukończony.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Prace trwają nieprzerwanie.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

grudzień 2012r.
Odbudowa nieużywanej od wielu lat klatki schodowej.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Zaawansowane prace na dolnej sali gimnastycznej.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

styczeń 2013r.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Nowy parkiet oraz gres na dolnej sali gimnastycznej.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Równocześnie trwają prace na górnej sali gimnastycznej.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

luty 2012r.
Prace są kontynuowane nawet zimą.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Nowoczesne technologie znalazły swoje zastosowanie: 
profesjonalne nagłośnienie, tablica wyników 
oraz uchylny kosz.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Prace remontowe na dolnej 
sali gimnastycznej dobiegają końca.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Już wkrótce zajęcia będą mogły się rozpocząć.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

marzec 2012r.
Odbiór dolnej sali gimnastycznej.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Odbiór c.d.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

kwiecień 2012r.
Budowa górnej sali gimnastycznej na ukończeniu.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Prace wkraczają w ostatni etap budowy.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

maj 2012r.
Zakończenie budowy.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Montaż bramek i drabinek.
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Nowoczesne łazienki dostosowane 
do potrzeb uczniów uprawiających sport.



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Nowo wybudowana sala gimnastyczna czeka na odbiór
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Z E SP Ó Ł  S Z KÓ Ł 
K ATOLICK ICH

LATA  2003 – 2013



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH  2003 – 2013

rok szkolny 2003/2004

01.09.2003 r. – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 
Msza Święta w bazylice katedralnej we Włocławku 
pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Meringa 
(na zdjęciu uczniowie ZSK podczas mszy).

24.06.2004 r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego 
klas III gimnazjum (na zdjęciu: ks. dyr. Jacek Kędzier-

ski, bp Czesław Lewandowski).



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH  2003 – 2013

 ks. bp Czesław Lewandowski wręcza medal.

 ks. bp Czesław Lewandowski 
wręcza medal.

Uczniowie oraz rodzice 
podczas rozdania świadectw.
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rok szkolny 2004/2005

24.06.2005 r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
Msza Święta w katedrze włocławskiej pod przewod-
nictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wiesława 
Meringa.

Uczniowie i rodzice podczas 
rozdania świadectw 

w sali gimnastycznej.
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rok szkolny 2005/2006

23.06.2006 r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
Msza Święta w katedrze włocławskiej pod przewodnictwem 
ks. Jana Perszona i ks. Dyrektora dra Jacka Kędzierskiego.
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rok szkolny 2006/2007

04.09.2006 r. – inauguracja roku szkolnego. 
Msza Święta w bazylice katedralnej 
we Włocławku pod przewodnictwem 
bpa Czesława Lewandowskiego. 
Homilię wygłosił ks. Paweł Pokora.
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22.06.2007 r. – Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego. Msza Święta w katedrze włocław-
skiej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji  
Księdza Biskupa Wiesława Meringa



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH  2003 – 2013

rok szkolny 2007/2008

20.06.2008 r – uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
Rozdanie świadectw w sali gimnastycznej.
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rok szkolny 2008/2009

18.06.2009 r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
Rozdanie świadectw w sali gimnastycznej dla I i II klas ZSK. 
Montaż słowno–muzyczny przygotowany przez 
p. Angelikę Szumińską.
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rok szkolny 2009/2010

01.09.2009 r – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 
Msza Święta w bazylice katedralnej we Włocławku 
pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Meringa.

24.06.2010 r – zakończenie roku szkolnego 
klas 3 gimnazjum.
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rok szkolny 2010/2011

01.09.2010 r. - inauguracja roku szkolnego. Msza Święta 
w bazylice katedralnej we Włocławku pod przewodnictwem 
ks. dra Jacka Kędzierskiego – dyrektora ZSK. 
Homilię wygłosił ks. Michał Styczyński.
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22.06.2011 r. – pożegnanie klas 3 gimnazjum 
w sali gimnastycznej.

23.06.2011 r . - zakończenie roku szkolnego. 
Msza Święta w katedrze włocławskiej pod przewodnictwem 
Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wiesława Meringa.
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rok szkolny 2011/2012

01.09.2011 r. – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 
Msza Święta w bazylice katedralnej we Włocławku 
pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Meringa 
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29.06.2012 r. – uroczyste zakończenie. 
Msza Święta w katedrze włocławskiej 
pod przewodnictwem J E Księdza Biskupa 
Wiesława Meringa. Rozdanie świadectw 
w auli seminarium. 



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH  2003 – 2013

rok szkolny 2012/2013

03.09.2012 r – inauguracja roku szkolnego. 
Msza Święta w bazylice katedralnej we Włocławku 
pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Meringa.
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Opracował: 
Aneta Wąsik

W Y DAR Z ENIA  Z  Ż YCIA 
INTERNATU  Z SK

OD ROKU  2004



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Wychowankowie internatu wraz z wychowawcami
Budynek główny – rok szkolny 2011/2012
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Filia internatu przy ul. Orlej



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

S. Maria Kowalik z grupą wychowanek z filii internatu



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Wychowanki wraz z ks. Kierownikiem  Jackiem Budą, 
s. Marią Kowalik, s. Edwiną Kijek.
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Filia internatu przy ul. Wojska Polskiego
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Wydarzenia internackie
przedstawienia internackiego Teatru „Echo” pt. „Igraszki z diabłem” Jana Drdy



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Internacki teatr „Echo”

Występ w Teatrze Impresaryjnym 
podczas II Nocy Teatru

Premierowe przedstawienie pt. „Miasto”



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Przedstawienie wigilijne pt. „Gwiazda przebaczenia”



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

„Gwiazda przebaczenia”



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Przedstawienie pt. „Upiór w kuchni” Patricka G. Clarka
            IV Przegląd Małych Form Teatralnych



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Warsztaty teatralne z dyr. Teatru Janem Polakiem



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Wspólne wieczerze wigilijne



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Dyżury liturgiczne internatu



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Dyżury liturgiczne



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Spotkanie modlitewne



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Wizyty duszpasterskie w internacie

Ks.Piotr Dykowski

Ks. Marcin Idzikowski



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Ks. Piotr Polak z wizytą duszpasterską w internacie



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Koła zainteresowań – sportowe



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Zajęcia rekreacyjne – aerobik



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Spotkanie z koszykarzami Anwilu



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Koszykarze Anwilu kontra wychowankowie



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Koło kulinarne



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Koło teatralne



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Uroczystości i imprezy internackie



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Mikołajki



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Pierwszy dzień wiosny



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Przedstawienie poświęcone bł. Janowi Pawłowi II



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Pożegnanie maturzystów



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Próba teatru „Echo”



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Mikołajki



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

„Igraszki z diabłem” – premiera



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Wywiad w radio GRA



Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza WYDARZENIA Z ŻYCIA INTERNATU  2004 – 2013

Spotkanie w grupie wychowawczej
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Kalendarium wydarzeń
w roku szkolnym 2011/ 2012

Wrzesień

 3 września	 •	Uroczyste	rozpoczęcie	roku	szkolnego	2012/2013	w	Długoszu
   Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Meringa
   Homilia ks. bpa W. Meringa pt. „Trzymajcie się Bożego prawa, szukajcie Bożej 

mądrości…”
 6 września	 •	„Wolontariat	to	coś	więcej	niż	być	i	mieć...”
   Pierwsze spotkanie wolontariuszy w świetlicy szkolnej 
   Koordynator: p. Małgorzata Ryszewska
 9 września	 •	II	Grand	Prix	Włocławka	w	szachach	Turniej	C
   Uczestnicy: Filip Alabrudziński IIIa, Kamil Kaznowski IIIa, Dominik Mi-

stera  IIa, Michał Piętowski IIa
   Opiekun: p. Andrzej Gołębieski
 10 września	 •	Licealiści	w	Muzeum	Powstania	Warszawskiego
   Uczestnicy: uczniowie pierwszych klas liceum
   Opiekunowie: p. Ewa Bieniek, p. Magdalena Bilska-Ciećwierz, p. Grzegorz 

Matusiak, ks. Piotr Dykowski
 11 września	 •	Test	diagnozujący	z	matematyki
   Uczestnicy: uczniowie klas pierwszych liceum
   Koordynator: p. Emilia Chodoła
 12 września	 •	Rozpoczęcie	kampanii	wyborczej	do	Samorządu	Uczniowskiego
   Koordynator: p. Aleksandra Różańska
	 	 •	Dla	kreatywnych	-	gazetka	w	świetlicy	szkolnej	w	związku	z	II	Tygodniem	

Wychowania pod hasłem: „Wychowywać...ale jak?”
   Opiekun: p. Violetta Gołdobin
 13 września	 •	W	służbie	wolontariatu	-	wizyta	w	Domu	Dziecka	przy	ul.	Żytniej
   Uczestnicy: grupa młodzieży z klasy Ia, IIb, IIIe, IIIb
   Opiekun: p. Małgorzata Ryszewska
 14 września	 •	Zajęcia	z	orientacji	zawodowej
   Uczestnicy: uczniowie klas I i II LO
   Prowadzące: pedagog Izabela Pałucka, psycholog Marta Napierała z Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku
   Koordynator: p. Aleksandra Różańska
 14-15-16 września	 •	Akcja	„Sprzątanie	Świata	–	Polska”	pod	hasłem:	„Kocham,	lubię,	szanuję…nie	

śmiecę”. Przebieg: prelekcje zachęcające młodzież do udziału w ogólnopol-
skiej inwentaryzacji dzikich wysypisk odpadów w celu utworzenia tzw. od-
padowej mapy Polski

   Organizatorzy: p. Agata Jankowska, p. Ewa Bieniek
 14 września	 •	Po	wiedzę….do	stolicy	-	wycieczka	do	Warszawy.	Zwiedzanie	Muzeum	Po-

wstania Warszawskiego oraz Centrum Nauki Kopernik
   Uczestnicy: klasy IIIb oraz IIId
   Opiekunowie: p. Lidia Miętkiewicz, p. Hanna Grudziecka, p. Violetta Goł-

dobin
 15 września	 •	Zjazd	absolwentów	Państwowego	Liceum	Pedagogicznego	i	Liceum	Pedago-

gicznego nr 5
   Uczestnicy: Absolwenci liceów pedagogicznych; uczniowie prezentujący 

swoje umiejętności: Paulina Słowińska IId, Kinga Jóźwiak IIIB, Łukasz 
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Kopczyński IIIC oraz Marcel Maniewski, Aleksandra Zasada, Natalia Miller, 
Joanna Góralczyk i Przemysław Chabiński z kl. IIAB LO

   Celebrans Mszy św. - ks. Michał Styczyński
   Koordynator szkolny: p. Aleksandra Różańska  
 18 września	 •	Sekcja	Paramilitarno-Airsoftowa	Włocławek	(SPAT	WŁOCŁAWEK)
   Zajęcia profilaktyczne pod hasłem: „Bezpieczna szkoła, Bezpieczny TY”
   Prowadzący: SPAT Włocławek
   Uczestnicy: młodzież gimnazjum i liceum ZSK
   Odpowiedzialna: p. Aleksandra Różańska
	 	 •	XII	Ogólnopolskie	Forum	Młodzieży	Szkół	Katolickich	w	Częstochowie
   Temat tegorocznego spotkania: „Żywa wiara daje nadzieję i działa przez 

miłość”; katecheza ks. Marka Studenskiego z Krakowa nt. wiary: „Jestem 
szczęśliwy, bo wierzę”, świadectwa życia p. Emilii Pyzy - absolwentki LO 
w Garwolinie i Akademii Sztuk Pięknych, redaktora sportowego Przemysła-
wa Babiarza

   Uczestnicy: uczniowie klas pierwszych LO
   Opiekunowie: p. wicedyrektor Katarzyna Zarzecka, wychowawcy klas: 

p. Grzegorz Matusiak, p. Magdalena Bilska-Ciećwierz, p. Ewa Bieniek
 19 września	 •	Pierwsza	środa	u	Długosza
   Przebieg: posiedzenie rady pedagogicznej, Msza św. z homilią ks. Michała 

Styczyńskiego (w związku z Tygodniem Wychowania); spotkania rodziców 
z wychowawcami (zapoznanie z dokumentacją ZSK – Statutem oraz We-
wnątrzszkolnym Systemem Ocenienia)

 	 	 •	XI	Dni	Długoszowskie	 w	 Kłobucku	 -	 XI	Międzyszkolny	 Konkurs	Histo-
ryczny „Jan Długosz i Jego czasy” w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Kłobucku

   Wyniki:
   w kategorii gimnazjów: I miejsce – Anna Konopka IIIa; II miejsce – Kinga 

Porębska IIa;
   w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce – Alicja Cieślak IB
 20 września	 •	„Romeo	i	Julia”	w	teatrze	Studio	Buffo	–	wyjazd	nauczycieli	do	Warszawy
   Organizator: ks. Michał Styczyński
   Uczestnicy: p. Urszula Brykalska, p. Lidia Wiśniewska, p. Ewa Bieniek, 

p.  Paulina Jakubowska, p. Joanna Karwowska, p. Małgorzata Jaskólska, 
p. Anna Dominik, p. Sławomira Lewandowska

 21 września	 •	Mistrzostwa	Miasta	w	Biegach	Przełajowych	2012	w	Zespole	Szkół	nr	8	we	
Włocławku

   Organizator: Miejski Szkolny Związek Sportowy
   Reprezentacja Długosza:
   dziewczęta: Julia Krzyżańska Ie, Monika Tymburska Ie, Kinga Porębska IIa, 

Klaudia Kołtuniak IIb, Izabela Krużyńska IIb, Elena Novaković IIe, Izabela 
Koprowska IIb, Zuzanna Tomczewska IIb, Agnieszka Możdżyńska IIId, Do-
minika Nowicka IIIa;

   chłopcy: Kamil Kaznowski IIIa,Wojciech Sarnowski IIIe, Kacper Pałuska 
IIId, Kordian Michalski IIIe, Mateusz Muszkiet IIIe, Kacper Brzeziński IIa, 
Michał Wiliński IIa

   Wyniki: Klaudia Kołtuniak – VIII miejsce; Kordian Michalski – VI miejsce 
(kwalifikacja do finału wojewódzkiego); Kacper Pałuska - VIII miejsce

   Opiekunowie: p. Andrzej Gołębieski, p. Józef Nowak
 24 września	 •	Msza	Święta	o	uzdrowienie	w	klasztorze	oo.	Jezuitów	w	Łodzi
   Uczestnicy: Mikołaj Skonieczny IIIe, Klaudia Błaszczyk IIc, Nikola Śmi-

gielska IIIb, Wiktor Szopa IIIe, Mateusz Ulański IId, Piotr Mroczkowski Ic, 
Mateusz Włosiński IIIB 

   Opiekunowie: ks. Michał Styczyński, p. Milena Lewandowska
 25 września	 •	W	świecie	dinozaurów	–	wycieczka	integracyjna	uczniów	klas	pierwszych	gim-

nazjum do JuraParku w Solcu Kujawskim
   Uczestnicy: uczniowie klas pierwszych gimnazjum
   Opiekunowie: p. Agata Jankowska, p. Jolanta Nowak , p. Agnieszka Sza-

błowska, p. Rafał Kurzępa, p. Lidia Wiśniewska
	 	 •	Pielgrzymka	klas	trzecich	gimnazjum	do	Lichenia
   Uczestnicy: trzecioklasiści gimnazjum
   Opiekunowie: p. Joanna Karwowska, p. Lidia Miętkiewicz, p. Urszula Bry-

kalska, p. Hanna Grudziecka, p. Andrzej Przybylski, ks. Michał Styczyński
 27 września	 •	Wyniki	szkolnych	wyborów	do	Samorządu	Uczniowskiego	w	ZSK
   Uczniowie wybrali następujących przedstawicieli: Przemysław Chabiński 

IIAB LO - przewodniczący Samorządu Uczniowskiego; Kamil Kaznowski 
IIIa - przedstawiciel gimnazjum; Joanna Góralczyk IIAB - przedstawiciel 
liceum

   Komisja wyborcza: p. Aleksandra Różańska (opiekun SU), Paulina Wód-
kowska IIIa, Kinga Kulka IIIa, Kinga Jóźwiak IIIB, Karolina Karbowska 
IIIC, Łukasz Kopczyński IIIC

 28 września	 •	Dzień	Chłopaka	w	ZSK	–	upominki	w	klasach	i	od	przedstawicieli	Samorządu	
Uczniowskiego

   Koordynator: p. Aleksandra Różańska

Październik

 1 października	 •	Stolica	zdobyta	–	wycieczka	drugoklasistów	gimnazjum	do	Warszawy
   Uczestnicy: uczniowie klas IIc, IIe i IIb gimnazjum
   Opiekunowie: p. B. Sobierajska, p. M. Lewandowska, p. D. Goldewicz
	 	 •	Dzień	Chłopaka	klasy	IIIa	gimnazjum	w	Grodzie	Gawra	w	Nasiegniewie
   Organizatorzy: dziewczyny z IIIa gimnazjum i p. Joanna Karwowska
   Opiekunowie: p. Paulina Gajewska, p. Joanna Karwowska
 2 października	 •	Na	rowerowym	szlaku...	-	wycieczka	rowerowa	klasy	II	a	gimnazjum	zorgani-

zowana z okazji Dnia Chłopaka
   Miejsce: teren Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - jezioro 

Dzilno
   Opiekunowie: p. Joanna Wędołowska, p. Agata Jankowska
 8 października	 •	Rozgrywki	w	piłce	nożnej	chłopców	gimnazjum
   Miejsce: „Orlik” Zespołu Szkół nr 11
   Uczestnicy z ZSK: Damian Szymański IIIa, Paweł Grzybek IIIa, Jakub Szy-

mański Ia, Kamil Piecewicz IIIc, Kacper Pałuska IIId, Cezary Pieróg IIIe, 
Piotr Wojciechowski IIIe, Konrad Szczęsny IIIe, Mateusz Muszkiet IIIe, Ja-
kub Nowakowski IIIe, Adam Zuzo Ie, Krzysztof Śpiewak IIIa

   Wyniki: II miejsce w grupie, szansa na wejście do Finału Mistrzostw Wło-
cławka

   Opiekun: p. Józef Nowak
	 	 •	Finały	Mistrzostw	Włocławka	w	piłce	nożnej	dziewcząt	gimnazjum	w	ZS	nr	7
   Uczestnicy: Marta Markiewicz IIb, Klaudia Bujalska IId, Zuzanna Na-

warska  IIb, Oliwia Kwiecińska IId, Wiktoria Seklecka IIIc, Alicja Maj-
chrowicz IId, Katarzyna Antosiewicz IIIc, Natalia Idzikiewicz IId, Klaudia 
Jesionowska IIe, Marta Gruchała IIIa, Agnieszka Rudzińska Ib, Zofia Wal-
czak IIIa
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   Wyniki: IV miejsce w rozgrywkach miejskich, awans drużyny Długosza do 
finału z grupy B

   Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski
 9 października	 •	Mistrzostwa	Włocławka	w	Sztafetowych	 Biegach	Przełajowych	Dziewcząt	

przy Hali Mistrzów
   Uczestniczki Długosza na dystansie 800 m: Klaudia Kołtuniak IIb, Elena 

Nowaković IIe, Monika Tymburska Ie, Julia Krzyżańska Ie, Dominika No-
wicka IIIa, Agnieszka Wójtowicz IIIe, Joanna Skrzypińska IIIe, Agnieszka 
Możdżyńska IIId, Julia Safandowska IIIe, Kinga Porębska IIa, Adrianna Do-
robiała IIIe

   Wyniki: III miejsce uczennic ZSK
   Opiekun : p. Andrzej Gołębieski
	 	 •	Bowlingowe	szaleństwo,	czyli	gimnazjaliści	w	kręgielni
   Uczestnicy: uczniowie klasy IIb
   Opiekunowie: p. Aneta Pawłowska, p. Anna Baranowska, p. Katarzyna Koł-

tuniak 
	 	 •	TV	Kujawy	w	 świetlicy	 szkolnej	 -	 pisanie	 listów	 do	 chorych	 dzieci	 przez	

uczniów ZSK pod hasłem „Napisz list do chorego dziecka” w ramach Ogól-
nopolskiej Akcji „Marzycielska Poczta”

   Uczestnicy: 60 podopiecznych świetlicy szkolnej
   Koordynator: p. Violetta Gołdobin
 11 października	 •	Długosz	szkołą	najnowszych	technologii	-	przystąpienie	do	projektu	Apple	

w edukacji. Szkolenie dla nauczycieli ZSK w zakresie zastosowania iPadów 
w edukacji

   Prowadzący: przedstawiciele i użytkownicy Apple Education Mentor
   Uczestnicy: nauczyciele i pracownicy szkoły
	 	 •	Inauguracja	Roku	Wiary	w	katedrze	włocławskiej
   Uroczyste otwarcie i rozpoczęcie Roku Wiary oraz 40. rocznica święceń ka-

płańskich ks. bpa Wiesława Meringa - uroczysta Eucharystia pod przewod-
nictwem Pasterza Diecezji

   Uczestnicy: poczet sztandarowy ZSK, nauczyciele i młodzież Długosza
   Opiekun: p. Rafał Kurzępa
 12 października	 •	Dzień	pełen	emocji	–	Dzień	Edukacji	Narodowej	i	ślubowanie	klas	pierwszych
	 	 •	III	Edycja	konkursu	„Dzieje	szkolnictwa	Włocławka	i	okolic”	zorganizowa-

nego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej rozstrzygnięta
   Wyniki: I miejsce – Barbara Gołębiewska IB LO
   Opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz
 13 października	 •	Gazetka	w	świetlicy	szkolnej	związana	z	XII	Dniem	Papieskim	i	nauczaniem	

bł. Jana Pawła II
   Koordynator: p. Violetta Gołdobin
 17 października	 •	Akcja	zbiórki	nakrętek	dla	chorej	Lenki	zakończona
   Wynik: 5 tysięcy nakrętek
   Koordynator: p. Małgorzata Ryszewska
	 	 •	Zło	dobrem	zwyciężaj	–	gazetka	w	 świetlicy	 szkolnej	 z	okazji	28.	 rocznicy	

męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki
   Opiekun: p. Violetta Gołdobin
	 	 •	Długosz	-	szkoła	„do	tańca	i	do	różańca”.	Nagranie	w	TV	Trwam	w	Toruniu	

– pokaz walca wiedeńskiego i tańca użytkowego
   Uczestnicy: Karolina Karbowska IIIC, Aleksandra Dynowska IIIC, Kinga 

Jóźwiak IIIB, Bogumiła Zaborowska IIIB, Paulina Słowińska IId, Adrianna 
Głowacka Id, Agnieszka Możdżyńska IIId, Łukasz Kopczyński IIIC, Mate-

usz Włosiński IIIB, Marcin Wujec IC, Przemysław Chabiński IIAB, Mate-
usz Goleniewski IIIa, Filip Janiak Id, Kamil Górczyński IIIb

   Opiekun: p. Paulina Tokarska, p. Dominika Szymczak
 18 października	 •	Mistrzostwa	Włocławka	Szkół	Gimnazjalnych	w	pływaniu	dziewcząt	i	chłop-

ców na pływalni „Delfin”
   Uczestnicy: drużyna dziewcząt: Dominika Nowicka IIIa, Zuzanna Tom-

czewska IIb, Izabela Krużyńska IIb, Julia Siatecka IId, Anna Patyk IIId
   Reprezentacja chłopców: Łukasz Popławski IIIa, Karol Łukaszewski IIIc, 

Mateusz Wojciechowski Mateusz IIIc, Marcel Duda IIb, Mateusz Ulań-
ski IId, Mateusz Witka-Jeżewski Ib

   Wyniki: III miejsce ZSK w sztafecie dziewcząt; III miejsce - sztafeta chłop-
ców 4x50 m stylem dowolnym; indywidualnie: II miejsce - Łukasz Popławski 

- 100 m delfinem; II miejsce - Łukasz Popławski- 100 m stylem klasycznym
   Opiekunowie: p. Andrzej Gołębieski – reprezentacja dziewcząt, p. Józef No-

wak – reprezentacja chłopców
	 	 •	Uroczysta	 Eucharystia	 pod	 przewodnictwem	 JE	 ks.	 bpa	 Wiesława	 Alojze-

go Meringa w Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy 
ul. Płockiej

   Uczestnicy: Dyrekcja Długosza, poczet sztandarowy ZSK
   Opiekun: p. Rafał Kurzępa
 19 października	 •	Apel	 poświęcony	 pamięci	 bł.	 ks.	 Jerzego	 Popiełuszki	 przygotowany	 przez	

kl. IIC LO
   Opiekun: p. Małgorzata Jaskólska
	 	 •	IV	 Międzyszkolny	 Konkurs	 Recytatorski	 z	 okazji	 rocznicy	 męczeńskiej	

śmierci w Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki
   Uczestnicy: Zofia Rogalska i Mateusz Witka-Jeżewski z kl. Ib gimnazjum, 

Radosław Salamończyk IIIB LO
   Wyniki: III miejsce Radosława Salamończyka w kategorii szkół ponadgim-

nazjalnych
   Opiekun: p. Anna Dominik, p. Angelika Szumińska
	 	 •	Wieczór	Chwały	w	płockiej	Stanisławówce	
   Uczestnicy: gimnazjaliści Długosza
   Opiekunowie: p. Milena Lewandowska, p. Anna Dominik
	 	 •	Pierwsze	zawody	z	cyklu	Szkolnej	Ligi	Strzeleckiej	organizowane	przez	Za-

rząd Rejonowy LOK we Włocławku oraz Wydział Oświaty Sportu i Turysty-
ki Urzędu Miasta we Włocławku

   Uczestnicy: drużyna dziewcząt LO: Marcelina Mroczkowska IIC, Anna Łu-
kaszewska IIC, Daria Frątczak IIIB, Elżbieta Mordzak IIC; drużyna chłop-
ców LO: Aleksander Augustyniak IIIA , Jakub Piotrowski IIC, Kacper Płoc-
ki IIC, Wojciech Lewiński IIC

   Trener: p. Krzysztof Łodygowski
 20 października	 •	Uczniowie	Długosza	 zwycięzcami	VI	Międzynarodowego	Konkursu	Arty-

stycznego im. Teresy Ocieszko „Boże, który nam dałeś ziemię jakże piękną”
   Wyniki: I miejsce - Lena Chmielewska Ib; II miejsce - Piotr Muras kl IIc; 

wyróżnienia: Julia Krzyżańska Ie, Jakub Piotrowski IIC
   Opiekun: p. Bożena Sobierajska 
	 	 •	Turniej	 szachowy	dla	 gimnazjalistów	 zorganizowany	 przez	Wyższą	 Szkołę	

Informatyki i Umiejętności w Łodzi Wydział Zamiejscowy we Włocławku
   Uczestnicy: Maciej Chlebny, Tymoteusz Uzarczyk, Przemysław Lewandowski,
   Jakub Bartczak, Wojciech Madajczyk z kl. Ia; Dominik Mistera IIa, Kamil 

Kaznowski IIIa
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   Wyniki: II miejsce - Dominik Mistera; III miejsce - Kamil Kaznowski; 
V miejsce - Przemysław Lewandowski

   Opiekun: p. Andrzej Gołębieski
 21 października	 •	XX	Włocławski	Bieg	poświęcony	pamięci	Księdza	Jerzego	Popiełuszki
   Wyniki: I miejsce - gimnazjum ZSK; II miejsce - liceum ZSK; w klasyfikacji 

generalnej I miejsce dla Długosza za masowy udział; indywidualnie II miej-
sce - Kacper Pałuska IIId, III miejsce - Kamil Kaznowski IIIa

   Opiekunowie: p. Katarzyna Zarzecka, p. Andrzej Gołębieski, p. Sławomira 
Lewandowska, p. Agata Jankowska, p. Urszula Brykalska, p. Józef Nowak, 
p. Joanna Karwowska, p. Andrzej Przybylski, p. Agnieszka Szabłowska

	 	 •	Msza	św.	u	oo.	Franciszkanów	z	udziałem	młodzieży	ZSK	o	zdrowie	naszej	
uczennicy Agnieszki Malczewskiej z kl. IIIb; zbiórka pieniędzy na rehabilita-
cję Agnieszki

   Uczestnicy: Joanna Słowińska IIC, Paulina Słowińska IId, Joanna Góralczyk 
IIAB, Kinga Suska IIIC, Natalia Miller IIAB, Kornelia Szatow IId, Klau-
dia Jankowska IIId, Katarzyna Oborska IIIB, Maciej Oborski IIAB, Wiktor 
Zabielski IId, Adrianna Malendowicz IIIb, Karolina Idzikiewicz IIIb, Piotr 
Kacprzak IIIb

   Opiekunowie: p. Lidia Miętkiewicz, p. Andrzej Gołębieski
 22 października	 •	„O	tańcu	nie	da	się	pisać	[...]	taniec	trzeba	tańczyć”	–	szkolna	dyskoteka
   Organizacja: członkowie kółka filmowego oraz Samorząd Uczniowski
   Opiekunowie: p. Aleksandra Różańska, p. Joanna Karwowska, p. Andrzej 

Gołębieski, p. Aneta Jabłońska, p. Anna Waśkiewicz, p. Agata Nawrocka, 
p. Milena Witkowska, p. Joanna Trawińska, ks. Michał Styczyński, p. Mile-
na Lewandowska.

	 	 •	Relikwie	bł.	Jana	Pawła	II	w	naszej	szkole	z	okazji	liturgicznego	wspomnienia	
bł. Jana Pawła II

   Msza Święta pod przewodnictwem ks. Michała Styczyńskiego, litania, Apel 
Jasnogórski, różaniec wraz z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i uca-
łowanie relikwii w postaci kropli krwi

	 	 •	Wybory	do	Rady	Rodziców	Zespołu	Szkół	Katolickich	im.	ks.	Jana	Długo-
sza. Spotkanie trójek klasowych rodziców

   Skład nowej Rady Rodziców: Przewodniczący Rady Rodziców – p. Jacek 
Maciejewski, Wiceprzewodniczący I – p. Grażyna Jaworska, Wiceprzewod-
niczący II – p. Iwona Tomczewska, Sekretarz – p. Maciej Głowacki, Skarb-
nik – p. Wiera Kulczyńska, Członek Rady z gimnazjum – p. Teresa Wende, 
Członek Rady z liceum – p. Magdalena Rybczyńska

   Skład Komisji Skrutacyjnej: Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – 
p. Agnieszka Zientalska

   Członkowie: p. Monika Budzeniusz i p. Romualda Piątkowska
	 	 •	Jesienne	 impresje	 fotograficzne	 –	wyjście	 członków	 koła	 artystycznego	 do	

Parku Miejskiego im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku
   Uczestnicy: Emilia Kwiatkowska Ic, Paulina Sztuczka Ia, Gabriela Linowiec-

ka Ia, Marcin Sosnowski Ic, Martyna Dudzińska, Olga Semeniuk Ie, Alicja 
Sikora Ie, Cyprian Kopczyński Ie, Monika Tymburska Ie, Emil Pawlak Ic 
i Zuzanna Podemska Ic

   Opiekun: p. Bożena Sobierajska
 23 października	 •	Spotkanie	młodzieży	ZSK	z	ks.	Markiem	Bałwasem	w	auli	szkolnej
   Organizator: ks. dyr. Jacek Kędzierski
	 	 •	„Ze	szkolnej	ławki”,	czyli	profesjonalna	lekcja	tańca	na	żywo	w	TV	Trwam	

w Toruniu

   Uczestnicy: Bogumiła Zaborowska, Mateusz Włosiński z kl. IIIB LO
   Organizatorzy i opiekunowie: ks. Jacek Kędzierski, p. Katarzyna Zarzecka, 

p. Paulina Tokarska, p. Dariusz Goldewicz
 24 października	 •	Październikowa	środa	u	Długosza
   Przebieg: Msza Święta z homilią ks. dra Piotra Stoleckiego pełniącego na co 

dzień posługę duszpasterską w Katolickim Centrum Służby Rodzinie; spo-
tkania rodziców z wychowawcami

 26 października	 •	„Nie	odmawiaj	dobrego	tym,	którym	się	ono	należy,	gdy	akurat	jest	w	mocy	
twojej ręki je wyświadczyć”- wolontariat ZSK w Domu Dziecka przy ulicy 
Leśnej

   Opiekun: p. Małgorzata Ryszewska
 29 października	 •	Msza	Święta	z	modlitwą	o	uzdrowienie	w	kościele	oo.	Jezuitów	w	Łodzi
   Opiekunowie: p. Urszula Brykalska, p. Emilia Chodoła, p. Anna Dominik, 

p. Aleksandra Różańska oraz ks. Michał Styczyński
 30 października	 •	VI	edycja	Ligi	Starożytniczej	na	Uniwersytecie	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu
   Uczestnicy: uczniowie gimnazjum i liceum ZSK
   Opiekun: p. Paulina Jakubowska
	 	 •	„Świat	według	 nazisty”	 –	 spotkanie	maturzystów	 z	 pracownikami	Delega-

tury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Prelekcja historyczna dra 
Tomasza Cerana

   Uczestnicy: kl. IIIB LO
   Opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz
	 	 •	„W	zdrowym	ciele	zdrowy	duch”-	spotkanie	z	Kazimierzem	Sikorskim	-	in-

struktorem Nordic Walking
   Uczestnicy: uczniowie kl. IIc i IIIa gimnazjum
   Opiekun: p. Bożena Sobierajska
	 	 •	Licealiści	w	Teatrze	 im.	Wilama	Horzycy	w	Toruniu	na	sztuce	pt.	„Nowy	

Don Kichot”
   Uczestnicy: kl. IB LO
   Opiekun: p. Anna Dominik
 31 października	 •	Refleksje	wokół	uroczystości	Wszystkich	Świętych	-	gazetka	w	świetlicy	szkolnej
   Opiekun: p. Violetta Gołdobin
	 	 •	Szkolny	etap	Olimpiady	Języka	Francuskiego
   Uczestnicy: Hubert Górczyński i Michał Klimkiewicz z kl. III A, Alicja Cie-

ślak i Filip Rogiewicz z kl. IB oraz Beata Rajnik z kl. IC LO
   Opiekun: p. Hanna Grudziecka
	 	 •	Pamiętamy	 -	 nawiedzenie	 grobu	 Henryka	 Poraj-Sokołowskiego,	 artysty	

malarza, nauczyciela w przedwojennym Długoszu, człowieka bardzo zasłu-
żonego dla lokalnej społeczności, któremu po śmierci jako osobie samotnej 
i  nieposiadającej dzieci w 1927 roku nasza szkoła w dowód wdzięczności 
ufundowała nagrobek

   Uczestnicy: klasa Ic
   Opiekun: p. Rafał Kurzępa
	 	 •	Ku	czci	Wszystkich	Świętych…	-	uroczystość	odpustowa	w	klasztorze	Fran-

ciszkanów we Włocławku
   Przebieg: Msza Święta celebrowana przez Pasterza Diecezji bpa Wiesława 

Meringa oraz procesja z relikwiami Świętych i Błogosławionych; wśród 
koncelebransów ks. Jacek Kędzierski – dyrektor Zespołu Szkół Katolickich 
im. ks. Jana Długosza

   Uczestnicy: młodzież gimnazjalna i licealna ZSK
   Opiekunowie: p. wicedyrektor Katarzyna Zarzecka, p. Urszula Brykalska, 
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p. Paulina Gajewska, p. Andrzej Gołębieski, p. Joanna Karwowska, s. Maria 
Kowalik, p. Jolanta Nowak, p. Bożena Sobierajska, p. Angelika Szumińska, 
p. Lidia Wiśniewska oraz p. Jolanta Gawrysiak

	 	 •	Zajęcia	ze	strzelectwa	sportowego	w	strzelnicy	międzyszkolnej
   Uczestnicy: uczniowie klasy IA LO
   Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski
 7 listopada	 •	Udana	inauguracja	-	pierwszy	mecz	grupowy	pomiędzy	drużynami:	Zespół	

Szkół Katolickich – Zespół Szkół Budowlanych, w ramach Mistrzostw Wło-
cławka w Piłce Siatkowej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych w sali ZS nr 4

   Uczestnicy: Natalia Miller IIAB, Justyna Dalasińska IIAB, Anna Ziółkow-
ska IIC, Edyta Nyklewicz IIC, Anna Urbańska IC, Joanna Gawrońska IA

   Wyniki: zwycięstwo drużyny Długosza 2:0
   Trener: p. Krzysztof Łodygowski
	 	 •	Z	myślą	o	innych...	–	przygotowanie	ozdób	i	kartek	świątecznych	w	świetlicy	

szkolnej na kiermasz bożonarodzeniowy
   Opiekunowie: p. Anna Darowska, p. Violetta Gołdobin, p. Lidia Nowakow-

ska, p. Małgorzata Ryszewska
	 	 •	73.	rocznica	aresztowania	przez	hitlerowców	biskupa	Michała	Kozala,	księży	

naszej diecezji oraz pracowników oświaty z Włocławka i okolic. Msza Świę-
ta w bazylice katedralnej pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Meringa, 
modlitwa przy tablicy upamiętniającej aresztowanie oraz męczeńską śmierć 
kapłanów i nauczycieli

   Uczestnicy: poczet sztandarowy Długosza
   Opiekunowie: ks. Michał Styczyński, p. Rafał Kurzępa
 8 listopada	 •	Awans	Długosza	-	mecze	grupowe	w	ramach	Mistrzostw	Włocławka w	Uniho-

keju dziewcząt gimnazjum w sali Gimnazjum nr 14
   Uczestnicy: Marta Markiewicz IIb, Kornelia Szatow IId, Zuzanna Nawar-

ska IIb, Oliwia Kwiecińska IId, Wiktoria Seklecka IIIc, Alicja Majchrowicz 
IId, Katarzyna Antosiewicz IIIc, Natalia Idzikiewicz IId, Klaudia Jesionow-
ska IIe, Marcjanna Stawecka IIIa, Patrycja Gawlińska IId

   Wyniki: drużyna Długosza awansowała do finału z grupy A, pokonując ry-
wali: ZSK - G3 5:1, ZSK- G12 3:0, ZSK- G9 3:0

   Trener drużyny: p. Krzysztof Łodygowski
 8-10 listopada	 •	„Przekaz	wiary	w	szkole	katolickiej”	–	XXIII	Ogólnopolskie	Forum	Szkół	Ka-

tolickich na Jasnej Górze
   Uczestnicy: Dyrekcja oraz nauczyciele Długosza: p. Urszula Brykalska, 

p. Anna Dominik, p. Joanna Karwowska, p. Aneta Jabłońska, p. Agata Jan-
kowska, p. Małgorzata Jaskólska, p. Bożena Sobierajska, p. Angelika Szu-
mińska, p. Dariusz Goldewicz

 9 listopada	 •	Wycieczka	klas	pierwszych	liceum	do	Płocka
   Opiekunowie: p. Ewa Bieniek, p. Magdalena Bilska-Ciećwierz, p. Grzegorz 

Matusiak
	 	 •	Ważny	 obowiązek	 –	 odwiedziny	 miejsca	 upamiętniającego	 uwięzienie	

oraz męczeńską śmierć patrona Włocławka  Błogosławionego Biskupa Mi-
chała Kozala, duchowieństwa naszej diecezji oraz nauczycieli Włocławka 
i okolic

   Uczestnicy: klasa Ic
   Opiekun: p. Rafał Kurzępa 
	 	 •	Zawody	 strzeleckie	w	 strzelnicy	międzyszkolnej	we	Włocławku	 zorganizo-

wane przez Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych

   Uczestnicy: drużyna dziewcząt: Daria Frątczak IIIB, Anna Łukaszewska IIC, 
Marcelina Mroczkowska IIC LO; drużyna chłopców: Jakub Piotrowski IIC, 
Kacper Płocki IIC, Aleksander Augustyniak IIIA LO

   Wyniki: drużyna dziewcząt Długosza - II miejsce, drużyna chłopców Długo-
sza - III miejsce

   Trener: p. Krzysztof Łodygowski
 11 listopada	 •	Szachowy	 Turniej	 Niepodległości	 w	 ramach	 Grand	 Prix	 Włocławka	 dla	

uczniów gimnazjum
   Uczestnicy: Michał Piętowski IIa, Maciej Chlebny Ia, Jakub Bartczak Ia, 

Przemysław Lewandowski Ia, Tymoteusz Uzarczyk Ia, Kamil Kaznow-
ski IIIa, Filip Alabrudziński IIIa, Dominik Mistera IIa

   Wyniki: Michał Piętowski - II miejsce, Kamil Kaznowski - III miejsce
   Opiekun: p. Andrzej Gołębieski
	 	 •	Narodowe	Święto	Niepodległości	–	Msza	Święta	za	Ojczyznę	pod	przewod-

nictwem biskupa seniora Bronisława Dembowskiego
   Uczestnicy: poczet sztandarowy ZSK
   Opiekun: p. Rafał Kurzępa
 12 listopada	 •	Etap	szkolny	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Języka	Polskiego
   Uczestnicy: 63 uczniów gimnazjum ZSK
   Organizatorzy: p. Aneta Jabłońska, p. Anna Dominik, p. Milena Lewandowska
	 	 •	Uczczenie	 Święta	 Niepodległości	 –	 apel	 z	 okazji	 94.	 rocznicy	 odzyskania	

przez Polskę niepodległości
   Uczestnicy: klasy Id, Ic gimnazjum
   Opiekun: p. Jolanta Nowak
	 	 •	Na	trybunach	Hali	Mistrzów	we	Włocławku	–	Długoszacy	na	meczu	pomię-

dzy włocławskim Anwilem a Jeziorem Tarnobrzeg
   Wyniki: Anwil zwyciężył 81:74
   Uczestnicy: klasa Ia
   Opiekun: p. Piotr Chodoła
 13 listopada	 •	Konkurs	Informatyczny	BÓBR	dla	uczniów	szkół	ponadgimnazjalnych
   Uczestnicy: kl. IA: Jakub Błaszczyk, Adam Dereszewski, Kamil Kamiński, 

Mikołaj Kiełkowski, Wiktor Skowroński; kl. IIAB: Joanna Banachowicz; 
kl.  IIIA: Aleksander Augustyniak, Wiktor Gerstenstein, Michał Klimkie-
wicz, Szymon Nieznański

   Koordynator: p. Jadwiga Piasecka
	 	 •	Etap	szkolny	Przedmiotowego	Konkursu	z	Geografii
   Koordynator: p. Aneta Pawłowska
 13-14-15 listopada	 •	Próbny	egzamin	gimnazjalny
   Odpowiedzialna: p. Katarzyna Zarzecka
 13 listopada	 •	VII	Włocławski	Konkurs	Recytatorski	dla	Dzieci	i	Młodzieży	„WIERSZY-

KARNIA” organizowany przez Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji 
Kultury w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

   Uczestnicy: Konrad Weber Ia, Emilia Kuczmaja IIc
   Wyniki: I miejsce - Konrad Weber
   Opiekun: p. Milena Lewandowska
	 	 •	Spotkanie	ze	sztuką	-	wystawa	p.	Aldony	Ołdyńskiej	w	Galerii	Sztuki	Współ-

czesnej przy ulicy Miedzianej we Włocławku
   Uczestnicy: Martyna Dudzińska, Konrad Pawlak, Emil Pawlak, Daria Gę-

sicka, Zuzanna Podemska i Wiktoria Tober z kl. Ic
   Opiekun: p. Bożena Sobierajska
	 	 •	Finały	Mistrzostw	Włocławka	w	Unihokeju	w	hali	OSIR
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   Uczestnicy: Marta Markiewicz IIb, Patrycja Gawlińska IId, Zuzanna Na-
warska IIb, Oliwia Kwiecińska IId, Wiktoria Seklecka IIIc, Alicja Majchro-
wicz IId, Katarzyna Antonowicz IIIc, Natalia Idzikiewicz IId, Klaudia Jesio-
nowska IIe, Kornelia Szatow IId, Marcjanna Stawecka IId

   Wyniki: III miejsce reprezentacji Długosza
   Trener drużyny: p. Krzysztof Łodygowski
 14 listopada	 •	Etap	szkolny	Przedmiotowego	Konkursu	z	Historii
   Uczestnicy: z kl. IIIa: Filip Alabrudziński, Mateusz Goleniewski, Marta 

Gruchała, Anna Konopka, Kacper Poliński, Krzysztof Śpiewak, Jakub Wrze-
cionkowski; z kl. IIIc: Anna Jakubowska, Jakub Łodygowski, Karol Łuka-
szewski, Kamil Piecewicz, Mariusz Rapsiewicz; z kl. IIId: Klaudia Jarębska, 
Klaudia Kobielska, Monika Krysińska, Weronika Miłkowska, Daria Pan-
kowska, Anna Patyk, Paulina Sadowska, Tomasz Rodkiewicz

   Opiekunowie: p. Aleksandra Rusin (kl. IIIa i IIId) p. Anna Baranowska (kl. IIIc)
	 	 •	Trzymaj	formę	z	Nordic	Walking
   Uczestnicy: uczniowie klas IIa, IIb, IIc i Id
   Prowadzący: p. Kazimierz Sikorski instruktor Nordic Walking
   Opiekunowie: p. Bożena Sobierajska, p. Józef Nowak, p. Arkadiusz Różański 

i p. Andrzej Gołębieski
	 	 •	Konkurs	Informatyczny	BÓBR	dla	uczniów	szkół	gimnazjalnych
   Uczestnicy: kl. Ic: Przemysław Suski; kl. IIa: Bartosz Gotowczyc, Adam 

Jaworski, Dominik Mistera, Michał Molenda, Michał Piętowski, Kasper 
Piórkowski, Kinga Porębska, Szymon Sikorski, Radosław Szmajda; kl. IIb: 
Kajetan Jóźwiak, Klaudia Kołtuniak; kl. IIc: Marcin Różański, Tymoteusz 
Zientalski; kl. IIIa: Paula Karbowska, Kamil Kaznowski, Przemysław Kuli-
gowski, Damian Szymański

   Wynik: wyróżnienia - Dominik Mistera i Kamil Kaznowski
   Koordynator: p. Jadwiga Piasecka
 15 listopada	 •	Etap	szkolny	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Biologii
   Uczestnicy: 60 uczniów z klas I-III gimnazjum
   Wyniki: do etapu rejonowego zakwalifikowały się: Marta Gruchała IIIa, 

Agnieszka Możdżyńska IIId, Julia Safandowska IIIe
   Organizator: p. Agata Jankowska
	 	 •	Światowy	Dzień	Rzucenia	Palenia	–	zajęcia	z	profilaktyki	antynikotynowej	

w świetlicy szkolnej
   Opiekunowie: p. Violetta Gołdobin, p. Małgorzata Ryszewska
	 	 •	„W	zdrowym	ciele	zdrowy	duch”	-	konkurs	plastyczny	w	związku	ze	Świato-

wym Dniem Rzucania Palenia Tytoniu
   Cele: pokazanie szkodliwego wpływu palenia tytoniu na zdrowie człowieka; 

zaktywizowanie środowiska szkolnego w zakresie działań prozdrowotnych; 
wskazanie czynników wpływających na czystość powietrza

   Wyniki: I miejsce - Kinga Ławniczak IC , II miejsce - Zuzanna Napiórkow-
ska Ic ; III miejsce – praca zespołowa uczniów kl. IIb gim.: Krzysztof Jarużal-
ski, Andrzej Brzeziński, Kajetan Jóźwiak, Marcel Duda

   Organizatorzy: p. Bożena Sobierajska, Aleksandra Różańska, p. Małgorzata 
Ryszewska, p. Joanna Sicińska

	 	 •	Kierownik	 Katedry	 Kulturoznawstwa	 Uniwersytetu	 Mikołaja	 Kopernika	
w Toruniu - prof. dr hab. Janusz Skuczyński w Długoszu - wykład pt. „Gdy 
idą między żywych duchy… O „Dziadach” Adama Mickiewicza i „Weselu” 
Stanisława Wyspiańskiego”

   Uczestnicy: uczniowie klas maturalnych
   Organizator: p. Angelika Szumińska
 16 listopada	 •	Mecze	grupowe	w	ramach	Mistrzostw	Włocławka	w	Unihokeju	chłopców	

gimnazjum w Gimnazjum nr 4
   Uczestnicy: Mateusz Milewski IIIc, Andrzej Brzeziński IIb, Kasper Piórkow-

ski IIa, Paweł Grzybek IIIa, Damian Szymański IIIa, Krzysztof Śpiewak IIIa, 
Kamil Górczyński IIIb, Łukasz Gontarski IIIb, Jakub Nowakowski IIIe, 
Maciej Kozicki IIIa

   Wyniki: III miejsce dla drużyny Długosza
   Trener drużyny: p. Krzysztof Łodygowski
	 	 •	Etap	szkolny	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Fizyki
   Wyniki: do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Filip Alabrudziński IIIa, 

Adam Gonstal Ia, Kamil Kaznowski Kamil IIIa, Michał Piętowski IIa, Jakub 
Wrzecionkowski IIIa

   Opiekun: p. Grzegorz Matusiak
	 	 •	Licealiści	w	strzelnicy	–	zajęcia	w	ramach	przysposobienia	obronnego
   Uczestnicy: uczniowie klasy IC LO
   Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski
 19 listopada	 •	Lubawa	2012	-	zgrupowanie	sportowo-rekreacyjne
   Uczestnicy: 14 uczniów z klas II i III gimnazjum; w piłka siatkowa: Maciej 

Kozicki IIIa, Kamil Górczyński IIIb, Sebastian Janicki IIIb; piłka koszy-
kowa: Paweł Grzybek IIIa, Łukasz Gontarski IIIb, Kordian Michalski IIIe; 
piłka nożna: Damian Szymański IIIa, Jakub Nowakowski IIIe; trening lek-
koatletyczny: Marcel Duda IIb, Krzysztof Mulawa IIe, Wiktor Drabczak IIe, 
Wojciech Sarnowski IIIa, Łukasz Popławski IIIa

   Opiekun: p. Józef Nowak
	 	 •	III	Włocławska	Gala	Wolontariatu	zorganizowana	przez	Centrum	Wolonta-

riatu Włocławek oraz Stowarzyszenie Projekt Włocławek z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Wolontariusza

   Wyniki: Weronika Gajewska z kl. IIIb została Wolontariuszem 2012
   Opiekun: p. Lidia Miętkiewicz
	 	 •	Etap	szkolny	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Języka	Niemiec-

kiego
   Uczestnicy: Zuzanna Napiórkowska i Aleksandra Zielińska z kl. Ic, Jeremi 

Lewandowski, Szymon Sikorski i Adam Jaworski z kl. IIa, Klaudia Kołtu-
niak IIb, Piotr Wujec i Julia Siatecka z kl. IIc, Sandra Hadrowicz, Marta 
Gruchała i Jakub Wrzecionkowski z kl. IIIa

   Opiekunowie: p. Anna Waśkiewicz, p. Andrzej Przybylski
	 	 •	Radek	Salamończyk	w	spektaklu	„Parada”	w	reż.	M.	Synakiewicza	-	71.	pre-

miera włocławskiego teatru „Skene” z udziałem ucznia kl. IIIC LO
   Uczestnicy: uczniowie klas III LO
   Opiekun: p. Angelika Szumińska
	 	 •	Etap	szkolny	XXXVII	Olimpiady	Języka	Angielskiego
   Organizator: Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
   Uczestnicy: uczniowie LO
   Koordynatorzy: p. Maciej Ziółkowski, p. Rafał Kurzępa
 20-22 listopada	 •	Próbna	matura	z	OPERONEM
   Odpowiedzialna: p. Katarzyna Zarzecka
   Uczestnicy: 92 licealistów ZSK
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   Przebieg:
   20 listopada, godz. 9.00 – język polski PP - 170 min
   21 listopada, godz. 9.00 – matematyka PP - 170 min
   22 listopada, godz. 9.00 – język obcy (język angielski, język niemiecki) PP – 

120 min lub PR cz. I – 120 min, cz. II – 70 min; matematyka i język polski PR 
(czas trwania: 180 min) oraz przedmioty dodatkowe: historia, wos, biologia, 
chemia, geografia, fizyka i astronomia PP i PR – na lekcjach pod kierunkiem 
nauczycieli poszczególnych przedmiotów

 21 listopada	 •	VII	Olimpiada	Informatyczna	Gimnazjalistów	–	test	wiedzy	z	zakresu	infor-
matyki w ramach etapu szkolnego

   Uczestnik: Kamil Kaznowski IIIa
   Opiekun: p. Jadwiga Piasecka
	 	 •	„Bo	ja	tańczyć	chcę…”-	dyskoteka	charytatywna	w	ZSK
   Cel: zbiórka pieniędzy na świąteczne prezenty dla wychowanków domu 

dziecka
   Organizatorzy: uczniowie z kl. Ie, IIe i IIb; obecna grupa Massive Noise
   Opiekunowie: p. Milena Lewandowska, p. Małgorzata Ryszewska, p. Alek-

sandra Różańska, p. Violetta Gołdobin, p. Andrzej Gołębieski, p. Joanna 
Wędołowska,  p. Anna Waśkiewicz, p. Emilia Chodoła, p. Anna Pawłow-
ska, p. Lidia Wiśniewska, p. Wojciech Krajewski, p. Dariusz Goldewicz, 
p. Agnieszka Lasota-Staszak, p. Paulina Tokarska

	 	 •	Etap	 szkolny	Wojewódzkiego	Konkursu	 Przedmiotowego	 z	 Języka	Angiel-
skiego w auli ZSK

   Uczestnicy: 75 uczniów gimnazjum;
   Wyniki: do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Marta Gruchała IIIa, 

Adam Jaworski IIa , Kajetan Jóźwiak IIb, Przemysław Kuligowski IIIa, Ka-
rol Łukaszewski IIIc, Mikołaj Mielnicki IIIa, Aleksandra Politowska IIId, 
Christopher Radzanowski IIId, Aleksandra Resiak IIIb, Mikołaj Rębacz IIe, 
Paweł Rumiński IIIa, Paulina Wódkowska IIIa, Jakub Wrzecionkowski IIIa

   Koordynator: p. Agnieszka Szabłowska
 23 listopada	 •	Zajęciach	ze	strzelectwa	sportowego	na	strzelnicy	międzyszkolnej	
   Uczestnicy: uczniowie kl. IB LO
   Opiekun: Krzysztof Łodygowski
	 	 •	Szkolny	etap	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Matematyki
   Uczestnicy: 56 uczniów gimnazjum
   Koordynator : p. Joanna Karwowska
	 	 •	Pamiętamy	 o	 zwierzętach-	 zbiórka	 na	   zakup	 karmy	 dla	 psów	 i	 kotów	 ze	

Schroniska dla Zwierząt przy ul. Przemysłowej 16
   Uczestnicy: uczniowie gimnazjum i liceum ZSK
   Wynik: zebranie kwoty 450 zł
   Organizatorzy: p. Hanna Grudziecka z klasą IIId
 26 listopada	 •	Liga	zadaniowa	z	matematyki	–	szkolny	etap	konkursu	organizowanego	przez	

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu oraz Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego

   Uczestnicy: 22 pierwszoklasistów oraz 18 drugoklasistów gimnazjum
   Wyniki: z klas I gimnazjum: Jakub Szymański Ia, Adam Gonstal Ia, Ma-

ciej Chlebny Ia, Damian Goleniewski Ia, Adrianna Lewandowska Ia, Adam 
Marczewski Ia, Zuzanna Zabielska Ia, Ewa Krajenta Ia, Patryk Ćwikliński Ia, 
Adam Krzaczkowski Id;

   z klas II gimnazjum: Szymon Sikorski IIa, Dominik Mistera IIa, Kinga Po-
rębska IIa, Michał Piętowski IIa, Damian Jóźwiak IIc, Jeremi Lewandow-

ski IIa, Bartosz Gotowczyc IIa, Michał Piątkowski IIa, Marcin Różański IIc, 
Adam Jaworski IIa, Mikołaj Molenda IIa, Kasper Piórkowski IIa, Monika 
Wódkowska IIe

   Koordynator: p. Emilia Chodoła
	 	 •	Liga	starożytnicza	w	listopadzie:	„In	hoc	signo	vinces	–	pod	tym	znakiem	

zwyciężysz” - drugie spotkanie na UMK w Toruniu
   Uczestnicy: uczniowie gimnazjum i liceum ZSK – miłośnicy historii staro-

żytnej
   Opiekun: p. Paulina Jakubowska
	 	 •	Twórczo	i	aktywnie...	w	świetlicy	–	przygotowywanie	bożonarodzeniowych	

kartek i ozdób świątecznych na Kiermasz Mikołajkowy
   Uczestnicy: uczniowie przebywający w świetlicy i na zastępstwach
   Opiekunowie: p. Anna Darowska, p. Violetta Gołdobin, p. Lidia Nowakow-

ska, p. Małgorzata Ryszewska
	 	 •	Szkolny	etap	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Chemii	w	ZSK
   Uczestnicy: 31 uczniów gimnazjum
   Wyniki: 8 uczniów zakwalifikowało się do etapu rejonowego: Klaudia Jaręb-

ska IIId, Kamil Kaznowski IIIa, Anna Konopka IIIa, Agnieszka Możdżyń-
ska IIId,Dominika Nowicka IIIa, Julia Safandowska IIIe, Mikołaj Skoniecz-
ny IIIe, Wiktor Zabielski IId

   Opiekun: p. Urszula Brykalska
 27 listopada	 •	Msza	o	uzdrowienie	-	wyjazd	do	Łodzi
   Uczestnicy: Mikołaj Skonieczny IIIe, Wiktor Szopa IIIe i Aleksander Brzu-

stewicz IC
   Opiekunowie: ks. Michał Styczyński, p. Milena Lewandowska
 28 listopada	 •	Szkolny	etap	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Fizyki	i	Astronomii
   Uczestnicy: 7 uczniów gimnazjum
   Opiekun: p. Grzegorz Matusiak
	 	 •	Listopadowa	środa	u	Długosza
   Przebieg: Msza Święta koncelebrowana przez ks. dyr. Jacka Kędzierskiego, 

ks. Michała Styczyńskiego oraz ks. Piotra Dykowskiego; spotkania wycho-
wawców z rodzicami w klasach, indywidualne konsultacje z nauczycielami

 29 listopada	 •	Etap	szkolny	XXIII	Olimpiady	Teologii	Katolickiej	w	ZSK
   Uczestnicy: 25 uczniów z klas I i II liceum
   Opiekunowie: ks. Piotr Dykowski, p. Aleksandra Różańska
 30 listopada	 •	Wiktor	Zabielski	z	kl.	IId	stypendystą	projektu	„Zdolni	na	start”
   Miejsce: Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Bechiego we 

Włocławku
	 	 •	Kochajmy	życie	od	momentu	poczęcia	–	spotkanie	z	drem	inż.	Antonim	Zię-

bą - prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w auli 
szkolnej

   Uczestnicy: uczniowie Długosza
   Organizator: Dyrekcja ZSK

Grudzień

 1 grudnia	 •	Uroczyste	Nieszpory	z	I	Niedzieli	Adwentu	pod	przewodnictwem	ks.	bp.	Sta-
nisława Gębickiego rozpoczynające nowy Rok Liturgiczny w katedrze wło-
cławskiej; poświęcenie wieńców adwentowych

   Uczestnicy: uczniowie, nauczyciele i pracownicy ZSK im. ks. Jana Długosza 
we Włocławku.
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   Wieniec adwentowy Długosza wykonany pod opieką p. Violetty Gołdobin 
w świetlicy szkolnej

   Uczestnicy: Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie ZSK
 3 grudnia	 •	List	Rady	Rodziców	oraz	Księdza	Dyrektora	do	Rodziców	w	sprawie	nadbudo-

wy sali gimnastycznej
 4 grudnia	 •	O	powołaniu	misyjnym	i	codziennym	życiu	misjonarza	–	spotkanie	z	ks.	Hen-

rykiem Kowalskim pracującym przez 30 lat na Wybrzeżu Kości Słoniowej 
i w Szwajcarii

   Uczestnicy: uczniowie ZSK zebrani w auli szkolnej
   Organizator: ks. dyr. Jacek Kędzierski
 5 grudnia	 •	Halowe	Mistrzostwa	Włocławka	-	Mikołajkowy	Miting	Lekkoatletyczny	we	

włocławskiej Hali Mistrzów
   Organizator: Lekkoatletyczny Klub Sportowy „VECTRA-DGS”
   Złoci medaliści Halowych Mistrzostw Włocławka: Klaudia Kołtuniak IIb 

w skoku w dal z miejsca dz.; Kacper Pałuska IIId w biegu na 600 m chł.; Ka-
mil Górczyński IIIb w biegu na 300 m chł.; Kamil Górczyński IIIb w rzucie 
piłką lekarską chł.;

   Srebrni medaliści Halowych Mistrzostw Włocławka: Zuzanna Napiórkow-
ska Ic skok w dal z miejsca dz.; Wiktoria Seklecka IIIc w rzucie piłką lekarską 
dz.; Konrad Rupczak Ib w skoku w dal z miejsca chł.; Kordian Michalski IIIe 
w biegu na 600 m chł.; Mateusz Muszkiet IIIe w biegu na 300 m chł.;

   Brązowi medaliści Halowych Mistrzostw Włocławka: Klaudia Kołtu-
niak IIb w biegu na 300 m dz.; Sebastian Janicki IIIb w biegu na 300 m chł.

   Opiekunowie: p. Arkadiusz Różański, p. Józef Nowak
 6 grudnia	 •	„Pamiętamy	o	Tobie	-	Św.	Mikołaj	i	ja”	-	XI	Świąteczna	Akcja	Charytatywna
   Cel akcji: zbiórka pieniędzy na świąteczne upominki dla dzieci z włocław-

skich domów dziecka: Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch”, 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Ośrodka Wycho-
wawczego Sióstr Orionistek, Domu Dziecka „Paulinka”

   Patronat honorowy: Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering, Prezydent 
Miasta Włocławek Andrzej Pałucki oraz lokalne media

   Organizatorzy: p. Małgorzata Ryszewska, p. Bożena Sobierajska
	 	 •	Katarzyna	Ochocka	z	kl.	IIIa	nagrodzona	w	konkursie	poetyckim	„Jesienne	

depresje – impresje” organizowanym przez Gimnazjum nr 4 im. ONZ we 
Włocławku

   Wynik: II miejsce w kategorii poezja
   Opiekun: p. Lidia Wiśniewska
	 	 •	Mikołajki	w	Długoszu
   Organizator: Rada Rodziców
	 	 •	Kiermasz	Mikołajkowy	–	sprzedaż	kartek,	ozdób	świątecznych	i	ciast	na	upo-

minki świąteczne dla dzieci z domu dziecka przy ul. Sielskiej
   Organizatorzy: p.Małgorzata Ryszewska, p. Violetta Gołdobin,
   p. Anna Darowska, p. Lidia Nowakowska i wolontariusze
	 	 •	Święta	 tuż,	 tuż...	 -	warsztaty	bożonarodzeniowe	w	Muzeum	Ziemi	Kujaw-

skiej i Dobrzyńskiej we Włocławku przybliżające tradycje świąteczne
   Uczestnicy: uczniowie kl. IIIe
   Opiekun: p. Bożena Sobierajska
	 	 •	Etap	rejonowy	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Geografii
   Uczestnicy: Kamil Bujak, Marta Gruchała, Przemysław Kuligowski, Zofia 

Walczak, Jakub Wrzecionkowski z kl. IIIa i Agnieszka Możdżyńska z kl. IIId
   Wyniki: Kamil Bujak, Marta Gruchała i Zofia Walczak zakwalifikowali się 

do etapu wojewódzkiego 
   Opiekun: p. Aneta Pawłowska
 7 grudnia	 •	Otwarcie	wystawy	malarstwa	Piotra	Będkowskiego	-	wykładowcy	w	Zakładzie	

Malarstwa Instytutu Artystycznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK w To-
runiu - w bibliotece szkolnej

   Organizator: p. Sławomira Lewandowska
	 	 •	SZLACHETNA	PACZKA	–	 zmieniaj	 świat	na	 lepsze!	–	Długosz	uczestni-

kiem ogólnopolskiego projektu świątecznej pomocy dla potrzebującej rodziny
   Uczestnicy: uczniowie oraz pracownicy ZSK im. ks. Jana Długosza we Wło-

cławku
   Organizatorzy: ks. dyr. Jacek Kędzierski, wolontariusz akcji p. Iwona Piąt-

kowska, p. Bożena Sobierajska
	 	 •	Wycieczka	po	Zakładach	Chemicznych	ANWIL	S.A.
   Uczestnicy: uczniowie kl. Ia gimnazjum
   Organizator: p. Piotr Chodoła
 10 grudnia	 •	Etap	rejonowy	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Biologii
   Uczestnicy: Marta Gruchała IIIa, Agnieszka Możdżyńska IIId, Julia Safan-

dowska IIIe
   Wyniki: Julia Safandowska zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego
   Opiekun: p. Agata Jankowska
	 	 •	Portret	ks.	Jan	Długosza	w	597	rocznicę	urodzin	–	szkolny	konkurs	plastycz-

ny w ZSK
   Wyniki: I miejsce - Agnieszka Możdżyńska IIId, II miejsce - Oskar Janic-

ki Ic , III miejsce - Patrycja Daroszewska Ie
   Organizator: p. Bożena Sobierajska
	 	 •	Obrzęd	pobłogosławienia	obrazów	św.	s.	Faustyny,	bł.	Jana	Pawła	II	i	bł.	ks.	

Jerzego Popiełuszki w kaplicy szkolnej
 11 grudnia	 •	Etap	rejonowy	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Fizyki
   Uczestnicy: Kamil Kaznowski, Paweł Rumiński, Paula Karbowska i Kacper 

Poliński z kl. IIIa, Jeremi Lewandowski i Kinga Porębska z kl. IIa 
   Wyniki: zakwalifikowani do finału: Kamil Kaznowski, Jeremi Lewandowski 

i Paula Karbowska 
   Opiekun: p. Grzegorz Matusiak
	 	 •	Konkurs	zorganizowany	przez	świetlicę	szkolną	na	najładniejszy	lampion	ad-

wentowy
   Organizator: p. Violetta Gołdobin
   Uczestnicy: 13 uczniów Długosza
   Wyniki: I miejsce - Kacper Kuczyński Ic, II miejsce - Konrad Weber Ia, 

III miejsce - Piotr Mroczkowski Ic; wyróżnienia: Maciej Chlebny Ia, Daria 
Gęsicka Ic, Paulina Sztuczka Ia

 12 grudnia	 •	Etap	rejonowy	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Języka	Niemiec-
kiego

   Uczestnicy: Marta Gruchała IIIa, Jakub Wrzecionkowski IIIa oraz Adam 
Jaworski IIa, Szymon Sikorski IIa

   Wyniki: Jakub Wrzecionkowski zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego
   Opiekunowie: p. Anna Waśkiewicz, p. Andrzej Przybylski.
	 	 •	Pierwszy	dzień	XI	Dni	Kultury	Chrześcijańskiej	w	Długoszu	pod	hasłem	

„Wolność dana i zadana”
   Przebieg: Msza św. w kaplicy szkolnej; apel poświęcony rocznicy wprowadze-

nia stanu wojennego przygotowany pod kierunkiem p. Angeliki Szumińskiej, 
uroczysta inauguracja DKCh przez ks. dra Jacka Kędzierskiego; koncert ze-
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społu FORTECA
	 	 •	Etap	rejonowy	Konkursu	Przedmiotowego	z	Historii
   Wyniki: do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się: Filip Alabrudziński 

IIIa, Anna Konopka IIIa, Kacper Poliński IIIa, Tomasz Rodkiewicz IIId, Ja-
kub Wrzecionkowski IIIa

   Opiekun: p. Aleksandra Rusin
 13 grudnia	 •	Drugi	dzień	XI	Dni	Kultury	Chrześcijańskiej	w	Długoszu
   Przebieg: spotkanie autorskie z p. Wojciechem Wenclem w auli Wyższego Se-

minarium Duchownego, koncert fortepianowy w wykonaniu Marcela Ma-
niewskiego, recytacja wierszy poety przez uczennice ZSK, prezentacja swo-
ich wierszy przez p. Wojciecha Wencla; Msza św. w kościele pw. Wszystkich 
Świętych; Wernisaż Wystawy Malarstwa pana Piotra Będkowskiego; spotka-
nie autorskie pana Wojciecha Wencla, maturzystów i gości w auli szkolnej 
z udziałem ks. bpa Wiesława Meringa

	 	 •	IX	Regionalny	Konkurs	Wiedzy	o	Samorządzie	Terytorialnym
   Uczestnik: Mateusz Kaszyński z kl. IB LO
   Opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz
 14 grudnia	 •	ZSK	gospodarzem	etapu	rejonowego	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmioto-

wego z Języka Angielskiego
   Uczestnicy: uczniowie powiatu rypińskiego, aleksandrowskiego, aleksan-

drowskiego, radziejowskiego, lipnowskiego i miasta Włocławka
   Przewodniczący komisji: p. Maciej Ziółkowski
	 	 •	Akcja	charytatywna	„Pamiętamy	o	Tobie	Święty	Mikołaj	i	ja”
   Koordynatorzy: p. Agnieszka Lasota-Staszak, p. Małgorzata Ryszewska, 

p. Bożena Sobierajska
	 	 •	Eliminacje	 rejonowe	Wojewódzkiego	Konkursu	 Przedmiotowego	 z	 Języka	

Polskiego
   Uczestnicy: 35 uczniów gimnazjum ZSK
   Wyniki: do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się: Kinga Porębska 

z kl. IIa, Anna Konopka, Zofia Walczak, Jakub Wrzecionkowski z kl. IIIa, 
Klaudia Jarębska IIId, Mikołaj Skonieczny IIIe

   Opiekunowie: p. Anna Dominik, p. Aneta Jabłońska, p. Milena Lewandow-
ska, p. Lidia Wiśniewska

 15 grudnia	 •	XXXIX	Ogólnopolska	Olimpiada	Geograficzna
   Wyniki: Adam Stanny IB zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego
   Opiekun: p. Aneta Pawłowska
	 	 •	Etap	rejonowy	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Matematyki
   Uczestnicy: 16 uczniów gimnazjum
   Wyniki: Kamil Kaznowski IIIa zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego 
   Opiekun: p. Joanna Karwowska
 17 grudnia	 •	III	Kujawsko	-	Pomorska	Olimpiada	Wiedzy	o	Bezpieczeństwie	pt.	„Bezpiecz-

ny i przyjazny region”
   Wyniki: Angelika Suska IC i Anna Ptaszyńska IIAB LO – kwalifikacja 

do drugiego etapu 
   Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski
	 	 •	Rozgrywki	w	Piłce	Siatkowej	Chłopców	o	Mistrzostwo	Włocławka	organi-

zowane przez Miejski Szkolny Związek Sportowy; mecze rozegrane w Gim-
nazjum nr 7

   Uczestnicy: Maciej Kozicki IIIa, Damian Szymański IIIa, Krzysztof Śpiewak 
IIIa, Paweł Grzybek IIIa, Łukasz Gontarski IIIb, Kamil Górczyński IIIb, 
Sebastian Janicki IIIb, Mateusz Milewski IIIc , Rafał Korpalski IIIc, Jakub 

Nowakowski IIIe

   Wyniki: I miejsce w grupie dla drużyny Długosza 
   Opiekun: p. Józef Nowak
	 	 •	Strzelcy	 wyborowi	 -	 III	 Mistrzostwa	 Miasta	 Włocławka	 w	 Strzelectwie	

Sportowym organizowane przez Urząd Miasta Włocławek na strzelnicy mię-
dzyszkolnej we Włocławku

   Uczestnicy: Jakub Piotrowski, Kacper Płocki, Wojciech Lewicki, Elżbieta 
Mordzak, Anna Łukaszewska, i Marcelina Mroczkowska z kl. IIC LO

   Wyniki: II miejsce drużyna dziewcząt oraz II miejsce drużyna chłopców 
z  Długosza; indywidualnie III miejsce w kategorii chłopców - Jakub Pio-
trowski 

   Trener: p. Krzysztof Łodygowski
 19 grudnia	 •	Wigilijna	wędrówka	z	duchami	–	spektakl	„Opowieść	wigilijna”	podczas	gru-

dniowej środy u Długosza
	 	 •	Etap	rejonowy	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Chemii
   Uczestnicy: 8 uczniów gimnazjum ZSK
   Wyniki: do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się: Kamil Kaznowski IIIa, 

Anna Konopka IIIa, Agnieszka Możdżyńska IIId
   Opiekun: p. Urszula Brykalska
 20 grudnia	 •	Olimpiada	Solidarności.	Dwie	dekady	historii	–	test	z	historii	Polski	w	latach	

1970-1990
   Wyniki: Adrianna Pilarska i Mateusz Kaszyński z kl. IB LO zakwalifikowani 

do kolejnego etapu
   Opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz
 21 grudnia	 •	„Odważ	się	być	dobrym”	–	przekazanie	na	ręce	ks.	dra	Michała	Styczyńskiego	

Betlejemskiego Światła Pokoju podczas Mszy Świętej Roratniej
   Uczestnicy: grupa harcerzy:  Aleksandra Kosiewicz Ia , Marcin Sosnowski Ic 

i Daniel Rutkowski Ic 
   Opiekun: p. Bożena Sobierajska
	 	 •	Wybory	do	Młodzieżowej	Rady	Miasta
   Wyniki: Mateusz Kaszyński z kl. IB LO członkiem Młodzieżowej Rady Miasta
	 	 •	Wigilia	szkolna
   Msza Święta koncelebrowana przez ks. dyr. Jacka Kędzierskiego, ks. Michała 

Styczyńskiego oraz ks. Piotra Dykowskiego; apel świąteczny – przedstawie-
nie „Opowieść wigilijna”; wigilie klasowe; spotkanie opłatkowe nauczycieli 
i pracowników Długosza

Styczeń

 3 stycznia	 •	Zajęcia	 profilaktyczno-wychowawcze	 dotyczące	 asertywności	 w	 świetlicy	
szkolnej

   Uczestnicy: klasy Ib, Ia, Ie
   Opiekun: p. Małgorzata Ryszewska
	 	 •	„Śladami	Trzech	Króli”	 -	 zajęcia	 i	 gazetka	poświęcone	Świętu	Objawienia	

Pańskiego w świetlicy szkolnej
   Opiekun: p. Violetta Gołdobin
	 4	stycznia	 •	I	Ogólnopolski	Konkurs	„Trzej	Królowie	w	tradycji	i	w	oczach	współczesnych”	

organizowany przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Ka-
tolickich im. bł. Jana Pawła II i Gimnazjum SPSK im. bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki w Modzerowie
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   Wyniki: w kategorii plastycznej II miejsce - Natalia Daroszewska Ie; w kon-
kursie recytatorskim: I miejsce - Konrad Weber Ia, III miejsce – Bartosz 
Durma II e

   Opiekunowie: p. Bożena Sobierajska, p. Milena Lewandowska
 5 stycznia	 •	Liga	starożytnicza	na	Wydziale	Ekonomii	i	Zarządzania	UMK	w	Toruniu	-	

prelekcja dra Roberta Wiśniewskiego z Instytutu Historycznego Uniwersyte-
tu Warszawskiego pt. „Święci, cuda i pielgrzymki czyli o tym, jak w późnym 
antyku rodziła się nowa religijność chrześcijańska”

   Uczestnicy: Natalia Daroszewska IIa, Jerzy Kacprowicz IIc, Monika Krysiń-
ska i Weronika Miłkowska IIId; Filip Alabrudziński i Jakub Wrzecionkowski 
IIIa, Wiktoria Konopka i Adam Stanny IB LO

   Opiekun: p. Paulina Jakubowska
 6 stycznia	 •	Długoszacy	we	włocławskim	Orszaku	Trzech	Króli
   Organizatorzy: parafia katedralna i jej proboszcz ks. Radosław Nowac-

ki   (Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej we 
Włocławku)

   Współorganizatorzy: ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku (odpowie-
dzialni - p. Rafał Kurzępa, p. Grzegorz Matusiak oraz p. Andrzej Gołębieski), 
szkoły z Warząchewki i Modzerowa zrzeszone w Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Szkół Katolickich

   Honorowy patronat: JE ks. bp Wiesław Alojzy Mering – Ordynariusz Diece-
zji Włocławskiej oraz pan Andrzej Pałucki  - Prezydent Miasta Włocławka

 7 stycznia	 •	Wspominamy	 ks.	 prał.	 Józefa	 Frątczaka,	 fundatora	 sztandaru	 Długosza	 –	
Msza Święta pogrzebowa w Kolegiacie Wszystkich Świętych w Sieradzu pod 
przewodnictwem ks. bpa Stanisława Gębickiego

   Uczestnicy: poczet sztandarowy Długosza
   Opiekun: p. Rafał Kurzępa
	 	 •	Szkolna	zbiórka	charytatywna	pod	hasłem	„Pielucha	dla	Malucha”	–	dary	dla	

dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch” przy ul. Sielskiej 3
   Organizator: Samorząd Uczniowski
   Opiekun: p. Aleksandra Różańska 
	 	 •	Mistrzostwa	Włocławka	w	Szachach	gimnazjum
   Uczestnicy: Kamil Kaznowski IIIa , Dominik Mistera IIa, Michał Piętowski 

IIa, Kinga Kulka IIIa, Filip Alabrudziński IIIa
   Wyniki: uczniowie Długosza Mistrzami Włocławka w Szachach w kategorii 

szkół gimnazjalnych
   Opiekun: p. Andrzej Gołębieski
 8 stycznia	 •	Długoszacy	oddali	pamięć	zmarłemu	ks.	prałatowi	Józefowi	Frątczakowi	–	

Msza Święta pogrzebowa w kościele pw. Ducha Świętego we Włocławku-Mi-
chelinie pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Meringa i ks. bpa seniora 
Bronisława Dembowskiego

   Obecni: ks. dyr. Jacek Kędzierski, pani wicedyrektor Katarzyna Zarzecka
   Uczestnicy: poczet sztandarowy Długosza, klasa Ic gimnazjum
   Opiekun: p. Rafał Kurzępa
 8 – 11 stycznia	 •	Bezpieczne	ferie	-	czynne	czy	bierne?	-	warsztaty	profilaktyczne	w	świetlicy	

szkolnej dotyczące bezpieczeństwa podczas ferii zimowych 
   Opiekun: p. Małgorzata Ryszewska
 9 stycznia	 •	Styczniowa	środa	u	Długosza	w	murach	ZSK	–	wywiadówka	semestralna
   Przebieg: Msza Święta koncelebrowana przez ks. dyr. Jacka Kędzierskiego 

oraz ks. Piotra Dykowskiego; spotkania z wychowawcami podsumowujące 
I półrocze

	 	 •	Koncert	Kolęd	w	parafii	pw.	św.	Stanisława	BM	we	Włocławku
   Uczestnicy: wychowankowie internatu Zespołu Szkół Katolickich 

im. ks.  Jana Długosza we Włocławku: Eryk Redmerski IA, Bogumiła Za-
borowska IIIB, Paulina Adamczak IB , Joanna Gawrońska IA, Marta Kar-
wacka IIC oraz Łukasz Kopczyński IIIC LO oraz uczniowie Zespołu Szkół 
Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

   Koordynator: p. Aneta Wąsik
	 	 •	Mistrzostwa	Włocławka	w	Szachach	szkół	ponadgimnazjalnych
   Uczestnicy: Szymon Nieznański, Aleksander Augustyniak, Michał Klimkie-

wicz z kl. IIIA i Adrianna Pilarska IB LO
   Wyniki: IV miejsce reprezentacji Długosza
   Opiekun: p. Andrzej Gołębieski
	 	 •	Rozgrywki	 w	 Piłce	 Siatkowej	 Chłopców	 o	Mistrzostwo	Włocławka	 szkół	

gimnazjalnych organizowane przez Miejski Szkolny Związek Sportowy roze-
grane w Zespole Szkół Elektrycznych

   Uczestnicy: Maciej Kozicki IIIa, Damian Szymański IIIa, Krzysztof Śpiewak 
IIIa, Paweł Grzybek IIIa, Łukasz Gontarski IIIb, Kamil Górczyński IIIb, 
Mateusz Milewski IIIc , Rafał Korpalski IIIc, Jakub Nowakowski IIIe

   Wyniki: II miejsce Długosza, awans do zawodów rejonowych
   Opiekun: p. Józef Nowak 
 10 stycznia	 •	Szkolny	etap	VI	Edycji	Konkursu	Wiedzy	Religijnej	Diecezji	Włocławskiej	dla	

uczniów szkół gimnazjalnych
   Uczestnicy: 38 uczniów: z klas pierwszych 14 osób, z drugich 15 osób, a z trze-

cich 9 osób
   Wyniki: I miejsce - Mikołaj Skonieczny IIIe, II miejsce - Daria Pankowska 

III d , III miejsce - Joanna Skrzypińska III d
   Opiekunowie: s. Maria Kowalik, ks. Michał Styczyński
	 	 •	Szkolny	etap	XXVIII	Olimpiady	Wiedzy	Ekologicznej
   Uczestnicy: 11 uczniów LO
   Wyniki: Blanka Budziejko i Marcin Wujec z kl. IC zakwalifikowani do ko-

lejnego etapu
   Opiekun: p. Ewa Bieniek
 11 stycznia	 •	Próbna	matura	z	informatyki
   Organizator: Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informa-

tycznego, Zakład Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informa-
cyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK i Centrum Kształcenia 
Ustawicznego TODMiDN w Toruniu

   Koordynator: p. Jadwiga Piasecka
 12 stycznia	 •	Studniówka	Długosza	w	nowym	hotelu	Riverside
 16 stycznia	 •	Okręgowy	etap	Olimpiady	Literatury	i	Języka	Polskiego	w	V	Liceum	Ogólno-

kształcącym w Toruniu
   Uczestnicy: Karolina Piwińska z III B i Natalia Dąbrowska z IB LO
   Opiekunowie: p. Angelika Szumińska, p. Anna Dominik
 21 stycznia	 •	Aktywne	ferie	–	zajęcia	pływackie	dla	uczniów	Długosza	na	Basenie	Porto-

wym
   Opiekun: p. Andrzej Gołębieski
 29 stycznia	 •	Zło	dobrem	zwyciężaj	–	Msza	Święta	o	uzdrowienie	w	kościele	Jezuitów	w Ło-

dzi
   Uczestnicy: ks. Michał Styczyński, p. Urszula Brykalska, p. Milena Lewan-

dowska oraz uczniowie Mikołaj Skonieczny i Wiktor Szopa z kl. IIIe
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 30 stycznia	 •	Finał	Mistrzostw	Województwa	Kujawsko-	Pomorskiego	w	Szachach	Druży-
nowych dla uczniów gimnazjów w Toruniu

   Uczestnicy: Kamil Kaznowski IIIa, Dominik Mistera IIa, Michał Piętowski 
IIa, Kinga Kulka  IIIa, Filip Alabrudziński IIIa

   Wyniki: VIII miejsce drużyny Długosza
   Opiekun: p. Andrzej Gołębieski
 31 stycznia	 •	Aktywnie	na	lodowisku	miejskim
   Uczestnicy: klasa IIC LO
   Opiekun: p. Małgorzata Ryszewska 
	 	 •	Innowacyjne	systemy	dla	oświaty	–	szkolenie	MobiDziennik	dla	nauczycieli	

pod kierunkiem p. Antoniego Wielopolskiego
   Uczestnicy: kadra pedagogiczna ZSK
	 	 •	„Chodźcie	stopami	po	ziemi,	lecz	sercem	mieszkajcie	w	niebie”	–	wspomnie-

nie postaci św. Jana Bosko w świetlicy szkolnej
   Opiekun: p. Violetta Gołdobin

Luty

 1 lutego	 •	Nauka	techniki	Nordic	Walking	w	auli	szkolnej	ZSK
   Trener: p. Kazimierz Sikorski
   Uczestnicy: młodzież Długosza
   Opiekun: p. Bożena Sobierajska
	 	 •	Zdrowa	formacja	potrzebuje	Ducha	–	spotkanie	modlitewne	organizowane	

przez Światową Wspólnotę Medytacji Chrześcijańskiej w Polsce przy współ-
udziale Collegium Bobolanum, Instytutu Jana Pawła II oraz Wydawnictwa 
Charaktery nt. „ Psychologia w Szkole”

   Uczestnik: ks. Michał Styczyński
 2 lutego	 •	Liga	starożytnicza	na	Uniwersytecie	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu
   Uczestnicy: miłośnicy historii starożytnej z Długosza
   Opiekun: p. Paulina Jakubowska
 4 lutego	 •	Próbna	matura	z	matematyki
   Uczestnicy: uczniowie klas IIIA, IIIB i IIIC LO
   Opiekunowie: p. Sławomira Lewandowska, p. Ewa Bieniek, p. Magdalena 

Bilska-Ciećwierz, p. Grzegorz Matusiak oraz p. Anna Waśkiewicz 
 6 lutego	 •	Z	wizytą	w	Przedstawicielstwie	Urzędu	Marszałkowskiego	we	Włocławku	–	

spotkanie z p. Leszkiem Urbankiewiczem pt. „Krajobraz kulturowy okolic 
Włocławka, ze szczególnym uwzględnieniem Gostynińsko-Włocławskiego 
Parku Krajobrazowego”

   Uczestnicy: uczniowie kl. IIId
   Opiekun: p. Bożena Sobierajska
 8 lutego	 •	Szkolny	etap	Wojewódzkiego	Konkursu	Fizycznego	dla	uczniów	szkół	ponad-

gimnazjalnych
   Uczestnicy: Aleksander Augustyniak, Hubert Górczyński, Michał Klimkie-

wicz, Szymon Maćczak , Anna Sieradzka i Anna Stanna z kl. IIIA zakwalifi-
kowani do kolejnego etapu

   Opiekun: p. Grzegorz Matusiak
 10 lutego	 •	„Powstanie	Styczniowe	–	150.	rocznica”	-	konkurs	organizowany	przez	Toruń-

ską Szkołę Wyższą
   Uczestnicy: Anita Ekiert, Karolina Kwasek i Anna Ptaszyńska z kl. IIAB 
   Opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz

	 	 •	XXXIX	Olimpiada	Historyczna	na	UMK	w	Toruniu
   Uczestnik i wyniki: Patryk Lewiński IIIB LO zakwalifikował się do etapu 

finałowego
   Opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz
 11 lutego	 •	Szkolna	dyskoteka	walentynkowa
   Organizatorzy: klasy IId i IIAB
   Opiekunowie: p. Emilia Chodoła, p. Piotr Chodoła, p. Milena Lewandow-

ska, p. Urszula Brykalska, p. Anna Dominik, p. Aneta Jabłońska, p. Bożena 
Sobierajska

	 	 •	Mistrzostwa	Włocławka	w	Piłce	Koszykowej	Chłopców	szkół	gimnazjalnych
   Uczestnicy: Michał Wiliński IIe, Michał Cieślewicz IIc, Paweł Grzybek IIIa, 

Wojciech Sarnowski IIIa, Krzysztof Śpiewak IIIa, Kordian Michalski IIIe, 
Jakub Nowakowski IIIe, Hubert Szadkowski Ie

   Wynik: IV miejsce we Włocławku
   Opiekun: p. Józef Nowak
 14 lutego	 •	„Kochać,	jak	to	łatwo	powiedzieć…”	-	walentynki	w	Długoszu
   Uczestnicy: uczniowie ZSK
   Organizator: p. Aleksandra Różańska z Samorządem Uczniowskim, p. Mał-

gorzata Ryszewska
	 	 •	„Życie	Pi”	–	seans	filmowy	we	włocławskim	Multikinie
   Uczestnicy: uczniowie klas Id, Ie, IIc, IId, IIe, IIIb, IIIc gimnazjum oraz 

IIAB LO
   Opiekunowie: p. Milena Lewandowska, p. Lidia Wiśniewska, p. Aneta Ja-

błońska, p. Agata Nawrocka, p. Anna Dominik, p. Urszula Brykalska, p. Bo-
żena Sobierajska, p. Emilia Chodoła i p. Lidia Miętkiewicz

	 	 •	iPady	w	edukacji	-	szkolenie	dla	nauczycieli	ZSK	w	sali	106
   Prowadzący: p. Mariusz Kruk z Zabrza
 15 lutego	 •	Próbny	ustny	egzamin	maturalny	z	języka	angielskiego
   Uczestnicy: 84 uczniów klas trzecich liceum
   Koordynator: p. Agata Nawrocka
 15-16 lutego	 •	Poznajemy	zastosowanie	iPadów	w	edukacji	–	szkolenie	w	sali	nr	106	ZSK
   Prowadzący: p. Dorota Wojtuś - konsultant ds. edukacji informatycznej 

w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 
trener w programie APPLE Profesional Development

   Uczestnicy: nauczyciele Długosza
 18 lutego	 •	Zmagania	młodych	 anglistów	 –	 konkursu	 przeprowadzony	 przez	 Instytut	

Edukacji Językowej London School we Włocławku
   Uczestnicy: 12 uczniów klas I LO
   Wyniki: Alicja Cieślak i Martyna Stelmasik z kl. IB LO zakwalifikowały się 

do etapu finałowego
   Opiekun: p. Jakub Kostrzewski
 19 lutego	 •	„Dziękując	za	dobro”	-	wspomnienie	o	Księdzu	Biskupie	Romanie	Andrzejew-

skim podczas szkolnej akademii
   Realizatorzy projektu edukacyjnego: uczniowie kl. IIc, IIId i Ia gimnazjum 
   Uczestnicy: społeczność ZSK
   Organizator: p. Bożena Sobierajska
	 	 •	Wycieczka	klas	I	liceum	do	Torunia
   Uczestnicy: uczniowie klas IA, IB oraz IC liceum
   Opiekunowie: p. Ewa Bieniek, p. Magdalena Bilska-Ciećwierz i p. Grzegorz 

Matusiak
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 20 lutego	 •	Środa	u	Długosza
   Przebieg: Msza św. koncelebrowana z homilią ks. Michała Styczyńskiego; 

słowo ks. dyr. Jacka Kędzierskiego do rodziców w sprawie nowego dziennika 
elektronicznego; spotkania z wychowawcami

 22 lutego	 •	Olimpiada	Informatyczna	Gimnazjalistów
   Uczestnik: Kamil Kaznowski IIIa zakwalifikowany do II etapu
   Opiekun: p. Jadwiga Piasecka
	 	 •	Długoszacy	 w	 Urzędzie	 Marszałkowskim	 na	 wykładzie	 poświęconym	 po-

wstaniu styczniowemu na terenie Kujaw
   Uczestnicy: uczniowie kl. IB LO
   Opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz
 22-23 lutego	 •	Warsztaty	z	emisji	głosu	w	auli	ZSK
   Prowadzący: p. Aneta Leśniakiewicz i p. Paweł Drzewiecki z Punctum Teatr
   Uczestnicy: nauczyciele ZSK
 23 lutego	 •	Etap	rejonowy	XLIV	Olimpiady	Języka	Rosyjskiego	na	UMK	w	Toruniu
   Uczestnik: Szymon Nieznański z kl. IIIA LO
   Wyniki: I miejsce i kwalifikacja do etapu ogólnopolskiego
 25 lutego	 •	Na	Mszy	Świętej	o	uzdrowienie	w	Łodzi
   Uczestnicy: uczniowie Długosza
   Opiekunowie: p. Emilia Chodoła, p. Aneta Jabłońska i p. Urszula Brykalska
 26 lutego	 •	„Teatralne	potyczki”	–	spektakl	Narodowego	Teatru	Edukacji	im.	A.	Mickie-

wicza z Wrocławia w Pałacu Bursztynowym
   Uczestnicy: uczniowie klas IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe i IId gimnazjum
   Opiekunowie: p. Anna Dominik, p. Aneta Jabłońska, p. Lidia Wiśniewska, 

p. Joanna Karwowska, p. Urszula Brykalska
	 	 •	Licealiści	na	przedstawieniu	pt.	„Zbrodnia	i	kara”	przygotowanym	przez	Naro-

dowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza z Wrocławia w Pałacu Bursztynowym
   Uczestnicy: kl. IIAB i IIC LO
   Opiekunowie: p. Aneta Jabłońska, p. Angelika Szumińska
	 	 •	Nabożeństwo	Drogi	Krzyżowej	w	ZSK
   Uczestnicy: wychowankowie internatu 
   Opiekun: p. Agnieszka Lasota-Staszak
 27 lutego	 •	Młodzieżowa	Rada	Internatu	z	wizytą	w	internacie	Liceum	Ogólnokształcące-

go im. Władysława Jagiełły w Płocku
   Uczestnicy: wychowankowie internatu
   Opiekunowie: p. Aneta Wąsik, p. Milena Witkowska, p. Dariusz Goldewicz
	 	 •	Wystawa	 pokonkursowa	 III	 Międzyszkolnego	 Konkursu	 Fotograficznego	

„Bazylika Katedralna NMP” w Filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Dziewiń-
skiej we Włocławku

   Organizator konkursu: p. Bożena Sobierajska
 28 lutego	 •	Jak	małymi	krokami	zbudować	wielki	autorytet?	–	konferencja	metodyczna	

w Pałacu Bursztynowym
   Uczestnicy: p. Anna Baranowska, p. Jolanta Nowak, p. Jadwiga Piasecka, 

p. Lidia Miętkiewicz i p. Bożena Sobierajska
	 	 •	Przedstawiciele	ZSK	na	uroczystej	 gali	w	 sali	 plenarnej	Episkopatu	Polski	

w Warszawie, wręczenie Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego
   Uczestnicy: Daria Frątczak i Karolina Bierut z kl. IIIB LO
   Opiekunowie: p. Anna Waśkiewicz, ks. dyr. Jacek Kędzierski
	 	 •	II	etap	Olimpiady	Teologii	Katolickiej
   Uczestnicy: Przemysław Chabiński, Katarzyna Pałucka i Kamil Poniatowski 

z kl. IIAB oraz Aleksander Brzustewicz i Mateusz Kaszyński z kl. IB LO

   Wyniki: I miejsce Katarzyna Pałucka, zakwalifikowana do etapu finałowego
   Opiekun: ks. Piotr Dykowski
	 	 •	Zmagania	uczennic	ZSK	w	Międzyszkolnych	Rozgrywkach	Koszykarskich	

Dziewcząt o Mistrzostwo Włocławka
   Uczestnicy: Aleksandra Łuczkiewicz i Adrianna Lewandowska z kl. Ia, Zu-

zanna Nawarska, Amira Imanzade i Marta Markiewicz z IIb, Justyna Ka-
czorowska i Kinga Porębska z IIa, Magdalena Kaczorowska z IIIb, Marta 
Kamińska i Agnieszka Wójtowicz z IIIe oraz Klaudia Jarębska IIId

   Wyniki: IV miejsce wśród włocławskich gimnazjów
   Opiekun: p. Andrzej Gołębieski

Marzec

 1 marca	 •	Konkursu	Wojewódzki	z	Fizyki	i	Astronomii
   Uczestnicy: Adam Gonstal Ia oraz Kamil Kaznowski IIIa zakwalifikowali się 

do finału
   Opiekun: p. Grzegorz Matusiak
	 	 •	V	Konkurs	Rzeźbiarski	dla	Dzieci	i	Młodzieży	im.	Stanisława	Zagajewskiego
   Organizatorzy: Włocławskie Centrum Kultury oraz Muzeum Ziemi Kujaw-

skiej i Dobrzyńskiej
   Uczestnicy: Aleksandra Kosiewicz Ia, Filip Janiak Id, Adam Krzaczkowski 

Id, Emilia Kuczmaja IIc i Anna Jakubowska IIIc
   Opiekun: p. Bożena Sobierajska
	 	 •	Długoszacy	w	finale	konkursu	matematycznego	Liga	Zadaniowa
   Uczestnicy: Kinga Porębska, Szymon Radzin i Michał Piętowski z kl. IIa, 

Marcin Różański IIc
   Opiekunowie: p. Joanna Wędołowska, p. Piotr Chodoła
	 	 •	Wyniki	 etapu	 rejonowego	XIII	Wojewódzkiego	Konkursu	 Fizycznego	 dla	

uczniów szkół średnich
   Uczestnik: Aleksander Augustyniak IIIA LO zakwalifikował się do etapu 

finałowego
   Opiekun: p. Grzegorz Matusiak
	 	 •	Etap	międzyszkolny	VII	Olimpiady	Mediewistycznej
   Uczestnik i wyniki: Alicja Cieślak IB LO - 57. miejsce
   Opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz
 4 marca	 •	Odpust	ku	czci	św.	Kazimierza	Królewicza	–	patrona	kaplicy	szkolnej	jako	

oficjalny początek Maryjnej Wspólnoty Młodych W ZSK
   Gość i koncelebrans: o. Emilio de Cardenas
   Członkowie MWM: Piotr Mroczkowski Ic, Mateusz Ulański IId, Mikołaj 

Skonieczny IIIe i Aleksander Brzustewicz IB LO
   Uczestnicy: uczniowie, nauczyciele i dyrekcja ZSK
 5 marca	 •	V	Otwarte	Mistrzostwa	w	Duathlonie
   Organizator: PWSZ we Włocławku
   Uczestnicy: Wojciech Kraszewski IA, Kordian Michalski IIIe , Kamil Ka-

znowski IIIa, Krzysztof Śpiewak IIIa, Wiktor Drabczak IIe i Konrad Rup-
czak Ib

   Wyniki: II miejsce- Kordian Michalski, III miejsce - Wiktor Drabczak
   Opiekun: p. Józef Nowak
	 	 •	Oddając	krew	-	darujesz	życie!
   Uczestnicy: 17 uczniów LO ZSK
   Opiekun: p. Joanna Sicińska – pielęgniarka szkolna
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 6 marca	 •	Lekcja	otwarta	z	matematyki	w	ZSK
   Uczestnicy: ośmioro uczniów z klasy IIIa gimnazjum - Dominika Nowicka, 

Paula Karbowska, Joanna Dorsz, Katarzyna Ochocka, Maciej Kozicki, Filip 
Alabrudziński, Krzysztof Śpiewak i Kamil Kaznowski, Klaudia Jarębska IIId, 
Kacper Kuczyński Ic i Adam Krzaczkowski Id oraz ponad dwudziestu na-
uczycieli z różnych włocławskich szkół

   Organizator i prowadząca: p. Joanna Karwowska
 7 marca	 •	Finał	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Fizyki
   Uczestnicy: Kamil Kaznowski IIIa – laureat, Paula Karbowska IIIa i Jeremi 

Lewandowski IIa – finaliści
   Opiekun: p. Grzegorz Matusiak
 8 marca	 •	Dzień	Kobiet	w	Długoszu
	 	 •	Kierunek	Oxford	–	konkurs	języka	angielskiego
   Uczestnicy: Kinga Porębska IIa, Wiktor Zabielski IId i Christopher Radza-

nowski IIId
   Opiekun: p. Paulina Gajewska
 9 marca	 •	„Liga	starożytnicza”	w	Collegium	Maius	Uniwersytetu	Mikołaja	Kopernika
   Wykładowca: ks. dr Stanisław Adamiak z Papieskiego Uniwersytetu Grego-

riańskiego
   Uczestnicy: Natalia Daroszewska IIa, Jerzy Kacprowicz IIc, Filip Alabru-

dziński i Jakub Wrzecionkowski IIIa, Wiktoria Konopka i Adam Stanny IB 
oraz Kamil Poniatowski IIAB

   Organizator: p. Paulina Jakubowska
   Opiekun: p. Jolanta Nowak
	 	 •	Ostatni	etap	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Matematyki
   Uczestnik: Kamil Kaznowski z IIIa – uzyskał tytuł laureata
   Opiekun: p. Joanna Karwowska
 10 marca	 •	Książka	Pawła	Szczepankiewicza	pt.	„Roman	Andrzejewski	Biskup	Pomocni-

czy Włocławski. Życie i działalność” w bibliotece ZSK
 11 marca	 •	Rozstrzygnięcie	Konkursu	z	Fizyki	i	Astronomii	
   Uczestnicy: Kamil Kaznowski IIIa – laureat; Adam Gonstal Ia – finalista
   Opiekun: p. Grzegorz Matusiak
	 	 •	Finał	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Biologii
   Wyniki: Julia Safandowska IIIe - laureatka
   Opiekun: p. Agata Jankowska
	 	 •	Pielgrzymka	maturzystów	na	Jasną	Górę
   Uczestnicy: uczniowie klas III LO
   Opiekunowie: ks. Piotr Dykowski, p. Joanna Wędołowska, p. Anna Waśkie-

wicz, p. Maciej Ziółkowski
	 	 •	Zajęcia	dla	licealistów	w	Bibliotece	Pedagogicznej	we	Włocławku	w	związku	

z rocznicą wybuchu powstania styczniowego
   Uczestnicy: uczniowie klas II LO
   Opiekunowie: p. Aneta Jabłońska, p. Angelika Szumińska, p. Magdalena 

Bilska-Ciećwierz
 12 marca	 •	Laureaci	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Historii
   Wyniki: tytuł laureata uzyskali: Filip Alabrudziński, Anna Konopka, Kacper 

Poliński, Jakub Wrzecionkowski z kl. IIIa i Tomasz Rodkiewicz z kl. IIId
   Opiekun: p. Aleksandra Rusin
 13 marca	 •	List	z	Watykanu	–	jako	odpowiedź	Ojca	Świętego	Benedykta	XVI	na	list	napi-

sany pod kierunkiem s. Marii Kowalik - dla społeczności ZSK

	 	 •	Wycieczka	klasy	Ib	i	Ic	gimnazjum	do	Torunia
   Uczestnicy: uczniowie klas Ib i Ic
   Opiekunowie: p. Agnieszka Szabłowska, p. Rafał Kurzępa
	 	 •	„Dziecięcy	pokój”	–	przedstawienie	zrealizowane	na	podstawie	dramatu	ka-

talońskiego pisarza Josepa Marii Beneta w Galerii Sztuki Współczesnej
   Uczestnicy: uczniowie kl. IIIB LO
   Opiekun: p. Angelika Szumińska
 14 marca	 •	Finał	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Geografii
   Uczestnicy i wyniki: Marta Gruchała, Zofia Walczak, Kamil Bujak z kl. IIIa 

uzyskali tytuł laureata
   Opiekun: p. Aneta Pawłowska
 17 marca	 •	Gimnazjaliści	w	finale	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Języka	

Angielskiego 
   Uczestnicy i wyniki: Kajetan Jóźwiak IIb, Mikołaj Mielnicki IIIa, Jakub 

Wrzecionkowski IIIa i Karol Łukaszewski IIc - wszyscy uzyskali tytuł finalisty
   Opiekunowie: p. Agata Nawrocka, p. Jakub Kostrzewski oraz p. Maciej Ziół-

kowski
 21 marca	 •	Ks.	dr	Jacek	Kędzierski	został	zastępcą	przewodniczącego	zarządu	Rady	Szkół	

Katolickich
	 	 •	Zwiastuny	wiosny	–	pierwszy	dzień	kalendarzowej	wiosny	w	świetlicy	szkolnej
   Uczestnicy: uczniowie kl. Ia
   Opiekun: p. Violetta Gołdobin
	 	 •	Spotkanie	nt.	Żołnierzy	Wyklętych	we	włocławskim	seminarium
   Prowadzący: dr Alicja Paczoska-Hauke z Klubu Historycznego im. gen. Ste-

fana Roweckiego-Grota w Bydgoszczy
   Uczestnicy: społeczność ZSK
	 	 •	Międzynarodowy	Konkurs	Matematyczny	„Kangur	2013”
   Uczestnicy: 42 uczniów Długosza
   Organizator: p. Joanna Karwowska
	 	 •	Wielkanocne	 tradycje	 –	 wykonywanie	 palm	 wielkanocnych	 do	 kaplicy  	

szkolnej pw. Świętego Kazimierza Królewicza
   Uczestnicy: uczniowie ZSK, m.in.: Paulina Sadowska IIId, Jerzy Kacprowicz 

i Patryk Wiliński IIc
   Opiekun: p. Bożena Sobierajska
	 	 •	Pierwszy	Dzień	Wiosny	w	Długoszu
 22 marca	 •	„Poezja	-	wzruszenie	i	powiew,	który	w	trzech	kropkach	mieszka	za	przecinkiem”
   Goście: Międzynarodowa Grupa QuadArt
   Uczestnicy: uczniowie ZSK
	 	 •	Szkolne	pasje	–	inscenizacja	„Dziadów”	cz.	II	na	lekcji	języka	polskiego
   Uczestnicy: uczniowie klasy Ia
   Opiekun: p. Milena Lewandowska
	 	 •	Konkurs	Drużynowy	z	Fizyki	„Spotkania	z	Fizyką”	w	Toruniu
   Uczestnicy: Paula Karbowska IIIa, Kamil Kaznowski i Jeremi Lewandowski IIa
   Wyniki: III miejsce w województwie
   Opiekun: p. Grzegorz Matusiak
	 	 •	Finał	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Języka	Francuskiego
   Uczestnik: Anna Patyk IIId – finalistka
   Opiekun: p. Hanna Grudziecka
	 	 •	„Bądź	Pozdrowiona,	Ziemio	Rodzinna…”	-	Międzywojewódzki	Konkurs	Po-

ezji i Prozy oraz Pieśni Regionalnej w Gimnazjum nr 9 im. Oskara Kolberga
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   Uczestnicy i wyniki: Konrad Weber Ia i Paulina Sadowska IIId - ex aequo 
II miejsce 

   Opiekunowie: p. Milena Lewandowska, p. Lidia Wiśniewska
 23 marca	 •	X	 Międzyszkolny	 Konkurs	 „Ortograficzna	 corrida,	 czyli	 walka	 z	 bykami”	

w Gimnazjum nr 2 we Włocławku
   Uczestnicy: Kinga Porębska IIa, Ewa Krajenta Ia, Mikołaj Skonieczny IIIe
   Wyniki: Kinga Porębska I miejsce w kategorii klas II i tytuł Mistrza nad 

Mistrzami, Ewa Krajenta II miejsce w kategorii klas I
   Opiekunowie: p. Anna Dominik, p. Milena Lewandowska, p. Lidia Wi-

śniewska
	 	 •	Rozstrzygnięcie	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Chemii	w	Ku-

jawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy
   Wyniki : Anna Konopka IIIa, Agnieszka Możdżyńska IIId i Kamil Kaznow-

ski IIIa – uzyskali tytuł laureata
   Opiekun: p. Urszula Brykalska
	 	 •	II	etap	Olimpiady	Informatycznej	Gimnazjalistów	w	Bydgoszczy
   Uczestnik: Kamil Kaznowski IIIa
   Opiekun: p. Jadwiga Piasecka
 24 marca	 •	Konkurs	plastyczny	pt.	„Eko-Zając”
   Uczestnicy: Filip Janiak, Anna Krzaczkowska, Adam Krzaczkowski i Adam 

Zieliński z kl. Id, Aleksandra Kosiewicz, Zuzanna Zabielska i Aleksandra 
Łuczkiewicz z kl. Ia oraz Daria Pankowska IIId

   Wyniki: wyróżnienie dla uczniów z klasy Id
   Opiekun: p. Bożena Sobierajska
	 	 •	Wojewódzki	 Konkurs	 Fizyczny	 dla	Uczniów	 Szkół	 Ponadgimnazjalnych	 –	

sukces licealisty
   Uczestnik: Aleksander Augustyniak z klasy IIIA – laureat
   Opiekun: p. Grzegorz Matusiak
	 	 •	Długoszacy	i	ich	potyczki	z	językiem	angielskim	we	włocławskiej	szkole	ję-

zykowej Oxford School – etap I (test gramatyczno – językowy)
   Uczestnicy: 9 uczniów gimnazjum
   Opiekun: p. Paulina Gajewska
 25-27 marca	 •	Rekolekcje	wielkopostne	ZSK	w	kościele	pw.	Najświętszego	Zbawiciela
   Prowadzący: ks. prał. Jacek Nawrot 
   Uczestnicy: społeczność ZSK

Kwiecień

 3 kwietnia	 •	Apel	z	okazji	rocznicy	śmierci	Jana	Pawła	II
   Uczestnicy: uczniowie kl. Id
   Opiekun: p. Agata Jankowska
 4 kwietnia	 •	V	Konkurs	Rzeźbiarski	dla	Dzieci	i	Młodzieży	im.	Stanisława	Zagajewskiego	

– rozstrzygnięcie
   Uczestnicy: Filip Janiak Id, Anna Jakubowska IIIc, Emilia Kuczmaja IIc, 

Aleksandra Kosiewicz Ia 
   Wyniki: Filip Janiak - tytuł laureata
   Opiekun: p. Bożena Sobierajska
	 	 •	Projekt	edukacyjny	z	języka	angielskiego	pt.	„Poznajemy	idiomy	angielskie”
   Uczestnicy: grupa uczniów kl. IIb
   Opiekun: p. Paulina Gajewska

	 	 •	Uczniowie	ZSK	na	„Deserze	z	kulturą	–	Meksyk”	w	Klubie	Włocławskiego	
Centrum Kultury „Stara Remiza”

   Uczestnicy: uczniowie kl. IA, IB, IC i IIAB LO
   Opiekunowie: p. Violetta Gołdobin, p. Małgorzata Ryszewska
 4-6 kwietnia	 •	Ogólnopolski	etap	Olimpiady	Teologii	Katolickiej	w	Legnicy
   Wyniki: Katarzyna Pałucka na 29. miejscu wśród 120 uczestników
   Opiekun: ks. Piotr Dykowski
 5 kwietnia	 •	Spotkanie	młodzieży	ZSK	z	rzecznikiem	prasowym	Straży	Miejskiej	we	Wło-

cławku
   Prowadzący: p. Norbert Struciński
   Uczestnicy: młodzież ZSK
 6 kwietnia	 •	Liga	Zadaniowa	na	Wydziale	Matematyki	i	Informatyki	Uniwersytetu	Miko-

łaja Kopernika w Toruniu
   Uczestnicy: Szymon Sikorski IIa, Kinga Porębska IIa - laureaci, Michał Pię-

towski IIa, Marcin Różański IIc i Bartosz Gotowczyc – finaliści
   Opiekunowie: p. Joanna Wędołowska, p. Piotr Chodoła
	 	 •	Eliminacje	rejonowe	58.	Ogólnopolskiego	Konkursu	Recytatorskiego
   Uczestnik: Radosław Salamończyk i Bogumiła Zaborowska – uczniowie kla-

sy IIIB LO
   Opiekun: p. Angelika Szumińska
 7 kwietnia	 •	Wspomnienie	o	Janie	Pawle	II	–	zajęcia	w	świetlicy	szkolnej
   Organizator: p. Violetta Gołdobin
	 	 •	Wyniki	 finału	 Wojewódzkiego	 Konkurus	 Przedmiotowego	 z	 Języka	 Nie-

mieckiego
   Uczestnik: Jakub Wrzecionkowski IIIa – zdobywca tytułu laureata
   Opiekun: p. Andrzej Przybylski
 8 kwietnia	 •	Sukces	licealisty	w	XXXIX	Olimpiadzie	Historycznej	
   Uczestnik: Patryk Lewiński IIIB LO – zdobywca tytułu finalisty
   Opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz
 9 kwietnia	 •	Młodzież	ZSK	na	obchodach	Światowego	Dnia	Zdrowia	w	Urzędzie	Marszał-

kowskim
   Uczestnicy: uczniowie kl. Id
   Opiekun: p. Violetta Gołdobin
	 	 •	Targi	Szkół	we	włocławskiej	Hali	Mistrzów
   Uczestnicy: Agnieszka Bykowska, Mateusz Włosiński, Bogumiła Zaborow-

ska z kl. IIIB LO, Anita Ekiert, Katarzyna Pałucka z kl. IIAB LO; Izabela 
Szczupakowska i Anna Urbańska z klasy IC LO

   Opiekunowie: p. Agnieszka Szabłowska, p. Maciej Ziółkowski, p. Jakub Ko-
strzewski

 10 kwietnia	 •	Msza	św.	w	katedrze	włocławskiej	w	3.	rocznicę	katastrofy	pod	Smoleńskiem
   Uczestnicy: ks. dyr. Jacek Kędzierski, poczet sztandarowy i delegacja nauczy-

cieli ZSK
 11 kwietnia	 •	Turniej	Coca-Cola	Cup	2013
   Uczestnicy: Marta Markiewicz IIb, Zuzanna Nawarska IIb, Oliwia Kwieciń-

ska IId, Alicja Majchrowicz IId, Natalia Idzikiewicz IId, Patrycja Gawlińska 
IId, Klaudia Jesionowska IIe, Agnieszka Rudzińska Ib, Marcelina Żabicka Ic, 
Zuzanna Napiórkowska Ic

   Trener: p. Krzysztof Łodygowski
 13 kwietnia	 •	Liga	 starożytnicza	w	Collegium	Maius	Uniwersytetu	Mikołaja	Kopernika	

w Toruniu
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   Prowadzący: dr hab. Andrzej Wypustek z Instytutu Historycznego Uniwer-
sytetu Wrocławskiego

   Uczestnicy: Natalia Daroszewska IIa, Wiktoria Konopka IB, Filip Alabrudziń-
ski IIIa, Jakub Wrzecionkowski IIIa, Jerzy Kacprowicz IIc, Adam Stanny IB

   Opiekun: p. Paulina Jakubowska
	 	 •	Finałowy	etap	VI	Włocławskiego	Konkursu	Języka	Angielskiego	organizo-

wanego przez szkołę językową Oxford School
   Uczestnik: Mikołaj Rębacz IIe
   Opiekun: p. Paulina Gajewska
 15 kwietnia	 •	Z	wizytą	w	Boniewie	–	oferta	edukacyjna	Długosza	
   Uczestnicy: Mikołaj Skonieczny IIIe, Joanna Gawrońska IA
   Opiekunowie: p. Paulina Gajewska, p. Aleksandra Różańska, p. Dariusz 

Goldewicz
 16 kwietnia	 •	Tydzień	Biblijny	-	wystawka	różnych	wydań	Pisma	Świętego	w	bibliotece	ZSK
   Organizator: p. Sławomira Lewandowska
	 	 •	Radosław	Salamończyk	laureatem	wojewódzkiego	etapu	58.	Ogólnopolskie-

go Konkursu Recytatorskiego w Tucholi
   Uczestnik: Radosław Salamończyk IIIB reprezentant woj. kujawsko-pomor-

skiego zakwalifikowany do etapu finałowego
   Opiekun: p. Angelika Szumińska
	 	 •	Sukces	 licealistów	Długosza	 w	Ogólnopolskim	Konkursie	Geograficznym	

im. Eugeniusza Romera organizowanym w XXXVIII Liceum Ogólnokształ-
cące im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

   Wyniki: Justyna Lewandowska - tytuł laureata, V miejsce w Polsce; Adrian 
Wiśniewski - tytuł finalisty, XII miejsce w kraju

   Opiekun: p. Aneta Pawłowska
	 	 •	Diecezjalny	etap	Ogólnopolskiego	Konkursu	Wiedzy	Biblijnej
   Opiekun: ks. Piotr Dykowski
   Uczestnicy: Miłosz Dębicki IA, Julia Rozpędzka IA oraz Maciej Oborski IIAB
 17 kwietnia	 •	Długosz	wita!	Drzwi	otwarte	w	ZSK
   Organizatorzy: p. Paulina Gajewska, p. Agata Nawrocka
 18 kwietnia	 •	Dekanalny	etap	VI	Edycji	Diecezjalnego	Konkursu	Wiedzy	Religijnej
   Wyniki: Daria Pankowska IIId – I miejsce; Mikołaj Skonieczny IIIe – II miej-

sce; Joanna Skrzypińska IIId – III miejsce
   Opiekun: ks. Michał Styczyński
 19 kwietnia	 •	IX	Narodowy	Dzień	Życia	oraz	Dzień	Świętości	Życia
   Uczestnicy: uczniowie kl. Ia, Ic, Id, Ie gimnazjum
   Opiekunowie: p. Bożena Sobierajska, p. Anna Dominik, p. Aleksandra Ró-

żańska, s. Maria Kowalik
	 	 •	Długosz	najlepszą	szkołą	w	mieście	-	Gala	Laureatów	Konkursów	Przedmio-

towych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i Wychowania w Pałacu 
Bursztynowym we Włocławku

	 	 •	Od	Skłodowskiej-Curie	przez	Gwiezdne	Wojny	 aż	do	Experymentarium	–	
wycieczka do Łodzi

   Uczestnicy: uczniowie kl. Ia i Id gimnazjum
   Opiekunowie: p. Agata Jankowska, p. Piotra Chodoła, p. Jakub Kostrzewski
	 	 •	Zajęcia	z	historii	najnowszej	dla	licealistów	ZSK	w	auli	szkolnej
   Uczestnicy: klasy maturalne i kl. IIB LO
   Prowadzący: dr Tomasz Ceran, dr Marek Sprenger – pracownicy Okręgo-

wego Biura Edukacji Publicznej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej 
w Bydgoszczy

   Organizator: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz
 19-21 kwietnia	 •	Spotkanie	przedstawicieli	zarządów	szkół	katolickich	w	Brukseli
   Uczestnik: ks. dyr. Jacek Kędzierski
 20-21 kwietnia	 •	Sukces	licealisty	ZSK	w	XLIV	Olimpiadzie	Języka	Rosyjskiego	w	Warszawie	
   Uczestnik: Szymon Nieznański IIIA LO – zdobywca tytułu finalisty
   Opiekun: p. Elizawieta Nieznańska
 22 kwietnia	 •	„Dbajmy	o	nasze	środowisko	naturalne”	-	Światowy	Dzień	Ziemi	w	świetlicy	

szkolnej
   Organizatorzy: p. Violetta Gołdobin, p. Lidia Nowakowska
	 	 •	Długosz	w	Programie	„Trzymaj	formę”	
   Organizator: Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producen-

tów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO 
dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia

   Opiekun: p. Bożena Sobierajska
 23 kwietnia	 •	Światowy	Dzień	Książki	i	Praw	Autorskich	-	gazetka	i	wystawka	w	holu	szkoły.
   Organizator: p. Sławomira Lewandowska
	 	 •	Toruński	 Festiwal	 Nauki	 i	 Sztuki	 na	 Uniwersytecie	 Mikołaja	 Kopernika	

w Toruniu
   Uczestnicy: uczniowie IC i IIC LO
   Opiekunowie: p. Małgorzata Jaskólska, p. Ewa Bieniek
	 	 •	Egzaminy	gimnazjalne:	historia	i	wos,	język	polski
 24 kwietnia	 •	Egzaminy	gimnazjalne:	przedmioty	przyrodnicze,	matematyka
 25 kwietnia	 •	Egzaminy	gimnazjalne:	język	obcy	nowożytny	poziom	podstawowy	i	poziom	

rozszerzony
	 	 •	Międzynarodowy	Dzień	Świadomości	Zagrożenia	Hałasem	w	świetlicy	szkolnej
   Organizator: p. Małgorzata Ryszewska
 26 kwietnia	 •	Zakończenie	roku	szkolnego	dla	uczniów	klas	maturalnych	-	Msza	św.	w	ko-

ściele pw. św. Witalisa
   Homilia ks. bpa Wiesława Meringa pt. „Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem…”
   Uczestnicy: Dyrekcja szkoły, absolwenci i ich rodzice, ks. Piotr Dykowski 

i ks. Michał Styczyński oraz wychowawcy klas maturalnych: p. Anna Waś-
kiewicz, p. Angelika Szumińska, p. Maciej Ziółkowski

Maj

 26 kwietnia-4 maja	 •	W	Roku	Wiary	na	włoskiej	ziemi	…	-	pielgrzymka	do	Italii
   Uczestnicy: uczniowie ZSK, rodzice, nauczyciele
   Organizator: ks. Michał Styczyński
   Opiekunowie: p. Andrzej Gołębieski, p. Agata Jankowska, p. Bożena Sobie-

rajska
 2 maja	 •	„Czy	pamiętamy	o	naszych	świętach	narodowych?	Nasz	pomysł	na	świętowa-

nie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja” – projekt edukacyjny
   Opiekun: p. Anna Baranowska
 3 maja	 •	Uroczystości	222.	Rocznicy	Uchwalenia	Konstytucji	3	Maja	we	włocławskiej	

katedrze
   Uczestnicy: Poczet Sztandarowy ZSK, p. Rafał Kurzępa, ks. dyr. Jacek Kę-

dzierski
 7-27 maja		•	Egzaminy	maturalne	w	Długoszu
 7 maja	 •	Wyniki	Ogólnopolskiego	Konkursu	Historycznego	„Krąg”
   Wyniki: I miejsce w szkole - Tomasz Rodkiewicz IIId, II miejsce - Filip Ala-

brudziński IIIa, III miejsce - Jakub Wrzecionkowski IIIa
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   Opiekun: p. Anna Baranowska
	 	 •	Przewidywalna	czy	zaskakująca?	Matura	pisemna	z	języka	polskiego
	 	 •	Rozwijanie	 umiejętności	matematycznych.	Matematyka	 bez	 barier	 -	 popu-

laryzacja matematyki jako logicznego języka nauki – podpisanie kontraktu 
na realizację międzyszkolnego projektu między uczniami i opiekunami klas 
pierwszych gimnazjum ZSK a uczniami kl. V i VI PSP im. Kazimierza III 
Wielkiego w Szpetalu Górnym

   Opiekunowie projektu: p. Joanna Karwowska z ZSK, p. Monika Bińczarska 
z PSP w Szpetalu Górnym

	 	 •	VI	 Konkurs	 Ekologiczny	 „Moje	 środowisko	 jest	 mi	 bliskie”	 pod	 hasłem	
„W trosce o żywność”

   Uczestnicy etapu szkolnego: 11 uczniów gimnazjum
   Wyniki: Mikołaj Skonieczny IIIe, Julia Safandowska IIIe i Anna Patyk IIId 

zakwalifikowali się do kolejnego etapu
   Organizator: p. Agata Jankowska
 8 maja	 •	Śladami	Pitagorasa	–	matura	pisemna	z	matematyki
 12 maja	 •	Gloria	victis	-	wspomnienie	ofiary	złożonej	w	powstaniu	styczniowy	w	1863	r.	

w walce o niepodległość Ojczyzny
   Organizatorzy: Delegatura Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku, Mar-

szałek Senatu RP Bogdana Borusewicz, senator Andrzej Person, wśród gości 
Krystian Łuczak i Stanisław Pawlak - radni sejmiku województwa kujawsko-

-pomorskiego
   Uczestnicy: uczniowie kl. IA LO ZSK
   Opiekun: p. Jakub Kostrzewski
 13-14 maja	 •		„Rodzina	Bogiem	silna	staje	się	siłą	człowieka	i	całego	narodu.”	/Jan	Paweł	

II/ –Dzień Rodziny w świetlicy szkolnej
   Organizator: p. Violetta Gołdobin
 15 maja	 •	Święto	Polskiej	Niezapominajki	obchodzone	Długoszu
   Organizatorzy : p. Agata Jankowska, p. Ewa Bieniek
	 	 •	Etap	międzyszkolny	VI	Konkursu	Ekologicznego	„Moje	środowisko	jest	mi	

bliskie” pod hasłem „W trosce o żywność”
   Uczestnicy: Mikołaj Skonieczny IIIe, Anna Patyk IIId, Kamil Kaznow-

ski IIIa
   Wyniki: Mikołaj Skonieczny i Kamil Kaznowski - wyróżnienia
	 	 •	Konkurs	„Znam	swój	organizm	zna	szóstkę”-	etap	szkolny	w	ZSK
   Uczestnicy: 33 uczniów Długosza
   Opiekun: p. Agata Jankowska
   Wyniki: do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się Julia Safandowska IIIe 

i Kacper Kopaczewski IIIa
   Organizator: p. Agata Jankowska
	 	 •		Matura	ustna	z	języka	obcego
 16 maja	 •	Zajęcia	koła	matematycznego	realizowane	w	ramach	międzyszkolnego	projek-

tu ZSK i PSP ze Szpetala Górnego
   Temat lekcji: Koła i inne figury geometryczne w zadaniach
   Uczestnicy zajęć: Aleksander Józefowicz, Mateusz Witka-Jeżewski, Szymon 

Wajda, Krystian Tycz, Adam Kwieciński, Kacper Kuczyński , Kornel Pawlak, 
Adam Krzaczkowski, Filip Janiak z gimnazjum ZSZ oraz Aleksandra Bą-
bińska, Julia Błaszczyk, Edyta Prajwos, Eryk Prajwos, Jakub Lewandowski, 
Michał Kostrzewski, Wiktor Spryszyński, Piotr Tomaszewski, Leszek Jawor-
ski, Wiktoria Drzewiecka, Julita Orankiewicz, Dominik Michalak, Mateusz 
Kliński, Wiktor Jakubas, Hubert Jóźkiewicz z PSP w Szpetalu Górnym

   Prowadzący: p. Joanna Karwowska z ZSK i p. Monika Bińczarska z PSP oraz 
jako gość dyrektor PSP w Szpetalu – p. Mirella Kwiatkowska

 19 maja	 •	Zawody	szachowe	w	ramach	Grand	Prix	Włocławka
   Wyniki: w kategorii szkół gimnazjalnych III miejsce - Kamil Kaznowski IIIa, 

IV miejsce- Maciej Chlebny Ia 
   Opiekun: p. Andrzej Gołębieski
	 	 •	Podsumowanie	Szkolnej	Ligi	Strzeleckiej	LOK	Rejonu	Włocławskiego
   Wyniki: drużyna chłopców Długosza - IV miejsce na 15 zespołów, drużyna 

dziewcząt Długosza VI miejsce na 11 zespołów; w klasyfikacji indywidualnej 
dziewcząt: Marcelina Mroczkowska IIC - III miejsce, w klasyfikacji indywi-
dualnej chłopców: Jakub Piotrowski IIC - VI miejsce

   Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski
 16-19 maja	 •	W	stronę	słońca	…	-	II	e	i	II	c	nad	morzem	w	Jastrzębiej	Górze
   Organizator: p. Milena Lewandowska
   Opiekunowie: p. Bożena Sobierajska, p. Małgorzata Ryszewska
 21 maja	 •	Uroczyste	poświęcenie	sali	gimnastycznej	w	41.	rocznicę	święceń	kapłańskich	

ks. bpa Wiesława Alojzego Meringa
 22 maja	 •	Diecezjalny	etap	Konkursu	Wiedzy	Religijnej	dla	gimnazjalistów	w	auli	ZSK
   Uczestnicy: 86 osób z diecezji, wśród nich z ZSK: Mikołaj Skonieczny IIIe, 

Daria Pankowska IIId, Joanna Skrzypińska IIId
   Opiekun: ks. Michał Styczyński
	 	 •	Środa	u	Długosza
   Msza Święta w intencji księży pełniących posługę w ZSK: Księdza Dyrektora 

Jacka Kędzierskiego , ks. Piotra Dykowskiego i ks. Michała Styczyńskiego
	 	 •	Matura	z	informatyki
 22-24 maja	 •	„Nie	ma	jak	u	mamy”	-	zajęcia	w	świetlicy	szkolnej
   Organizatorzy: p. Violetta Gołdobin, p. Lidia Nowakowska
 22-23 maja	 •	Uczniowie	ZSK	na	wystawie	„Śladami	Marii	Danilewicz-Zielińskiej”	w	Klubie	

Włocławskiego Centrum Kultury „Stara Remiza”
   Opiekun: p. Violetta Gołdobin
 23 maja	 •	Wizyta	klasy	IC	LO	w	Sądzie	Rejonowym	we	Włocławku
   Opiekun: p. Lidia Miętkiewicz
 24 maja	 •	Konkurs	na	formę	przestrzenną	Instalacje	2013	„Wiatr”
   Wyniki: Anna Krzaczkowska, Filip Janiak i Adam Krzaczkowski z kl. Id - 

II miejsce i tytuły laureatów
   Opiekun: p. Bożena Sobierajska
	 	 •	Nauczyciele	Zespołu	Szkół	Katolickich	na	musicalu	pt.	„Deszczowa	piosen-

ka” w Teatrze ROMA w Warszawie
 21-26 maja	 •	Licealiści	w	Tatrach
   Uczestnicy: uczniowie klas IIAB, IIC, IB LO (i kilkoro uczniów z gimnazjum)
   Opiekunowie: p. Magda Bilska-Ciećwierz, p. Paulina Jakubowska, p. Agata 

Jankowska i p. Paulina Gajewska
 25 maja	 •	Konrad	Weber	trzeci	w	Polsce!	Konkurs	recytatorski	dla	gimnazjalistów	o	za-

sięgu ogólnopolskim – „Przebudzeni do życia”
   Uczestnik: Konrad Weber Ia – laureat III miejsca
   Opiekun: p. Milena Lewandowska
 26 maja	 •	Wystawa	fotograficzna	-	ukoronowanie	warsztatów	prowadzonych	przez	wy-

kładowcę Akademii Fotografii Patryka Karbowskiego - absolwenta naszej 
szkoły - we Włocławskim Centrum Kultury - Klub „Stara Remiza”

   Uczestnicy: klasa Ic gimnazjum 
   Opiekun: p. Rafał Kurzępa
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 27 maja	 •	Mistrzostwa	Włocławka	na	ergometrze	wioślarskim	w	Hali	OSiR	we	Wło-
cławku

   Wyniki: Agnieszka Wójtowicz zdobywczyni złotego medalu, mistrzyni Wło-
cławka wśród dziewcząt; w kategorii chłopców mistrzem i wicemistrzem 
Włocławka zostali uczniowie: Kamil Górczyński IIIb - medal złoty, Damian 
Szymański IIIa - medal srebrny

   Opiekunowie: p. Andrzej Gołębieski, p. Józef Nowak
 28 maja	 •	Wystawa	pokonkursowa	I	Międzyszkolnego	Konkursu	Fotograficznego	„Ka-

pliczki i Krzyże przydrożne w krajobrazie wsi kujawskiej” w Bibliotece Miej-
skiej we Włocławku, Filia nr 2

   Organizator: p. Bożena Sobierajska
	 	 •	Msza	św.	z	modlitwą	o	uzdrowienie	u	oo.	Jezuitów	w	Łodzi
   Uczestnicy: uczniowie i nauczyciele ZSK
   Organizator: ks. Michał Styczyński
	 	 •	Podsumowanie	Powiatowego	Konkursu	Filozoficznego	dla	Gimnazjalistów	

„Filozofiada 2013” organizowanego przez Gimnazjum nr 4 im. ONZ we Wło-
cławku

   Wyniki: II miejsce drużyny Długosza w składzie: Mateusz Ulański IId, Ka-
rol Łukaszewski IIIc , Kamil Piecewicz IIIc; indywidualnie: II miejsce - Ma-
teusz Ulański, wyróżnienie - Kamil Piecewicz

   Opiekun: p. Aneta Jabłońska
	 	 •	Wycieczka	 gimnazjalistów	 do	 Trójmiasta:	 zwiedzanie	 Gdańska,	 starówki,	

katedry w Oliwie wraz z ogrodami, spacer po sopockim molo
   Uczestnicy: uczniowie klas Ib i Ic
   Opiekunowie: p. Agnieszka Szabłowska, p. Rafał Kurzępa
 29 maja	 •	Gimnazjaliści	w	Centrum	Nauki	„Experymentarium”	w	Łodzi
   Uczestnicy: klasa IIIa i IIIe gimnazjum
   Organizator: p. Joanna Karwowska, p. Andrzej Przybylski
 30 maja	 •	Procesja	Bożego	Ciała	ulicami	Włocławka
   Uczestnicy: uczniowie klas pierwszych ZSK, delegacje pozostałych klas, na-

uczyciele i pracownicy szkoły
 31 maja	 •	Światowy	Dzień	bez	Tytoniu
   Organizatorzy: p. Bożena Sobierajska, p. Joanna Sicińska

Czerwiec

 1 czerwca	 •	Uroczyste	otwarcie	wystawy	pokonkursowej	XXXII	pleneru	malarskiego	dla	
dzieci i młodzieży z cyklu „Włocławek w malarstwie i rysunku” pt. „Ujście 
Zgłowiączki” w Urzędzie Marszałkowskim we Włocławku

   Wyniki: III miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych - Adam Krzaczkow-
ski Id, wyróżnienie - Julia Krzyżańska Ie

   Opiekun: p. Bożena Sobierajska
 2 czerwca	 •	„Ojcze	 prowadź	mnie,	 prowadź	mnie.	Wola	Twa	niech	dzieje	 się”-	LEDNI-

CA 2013
   Organizator: s. Maria Kowalik
   Uczestnicy: młodzież ZSK
   Opiekunowie: p. Grzegorz Matusiak, p. Paulina Gajewska, p. Lidia Wi-

śniewska, s. Oliwia Solarek
 3 czerwca	 •	Dzień	Dziecka	w	Długoszu
   Organizator: p. Joanna Karwowska, p. Urszula Brykalska

	 	 •	Informacja	 dotycząca	mianowania	Księdza	Kanonika	 Jacka	Kędzierskiego	
Prałatem Scholastykiem Prześwietnej Kapituły Katedralnej we Włocławku

 4 czerwca	 •	W	przededniu	70.	rocznicy	masowych	zbrodni	dokonanych	na	Polakach	
na Wołyniu i w południowo-wschodnich województwach II RP – ekspo-
zycja książek podarowanych Szkole przez jej absolwenta ks. Władysława 
Łabiaka

   Organizator : p. Sławomira Lewandowska 
 5 czerwca	 •	Długosz	-	cyfrową	szkołą	z	iPadami.	Udział	nauczycieli	w	szkoleniu	w	Nowym	

Tomyślu
   Nauczyciele Długosza uczestniczący w szkoleniu: p. Agata Jankowska, p. Jo-

anna Karwowska, p. Aneta Pawłowska, p. Jolanta Nowak, p. Bożena Sobie-
rajska, p. Lidia Wiśniewska, p. Piotr Chodoła, p. Rafał Kurzępa i p. Dariusz 
Goldewicz

 6 czerwca	 •	„Więzienie	-	stracony	czas”	-	udział	w	IV	Festiwalu	Nauki,	Kultury	i	Przedsię-
biorczości, który miał miejsce w Collegium Novum WSHE we Włocławku

   Uczestnicy: klasa IA
   Opiekun: p. Violetta Gołdobin
	 	 •	Podsumowanie	 Międzynarodowego	 Konkursu	 Matematycznego	 „KAN-

GUR 2013”
   Wyniki bardzo dobre: Bartosz Gotowczyc, Michał Piętowski i Dominik Mi-

stera z kl. IIa; 
   12 wyróżnień: Kinga Porębska, Marcin Różański , Szymon Sikorski , Daniel 

Rutkowski; Błażej Krzywicki, Kacper Brzeziński , Michał Rzepka , Adam Ja-
worski, Adam Marczewski z kl. IIa , Filip Alabrudziński IIIa, Krzaczkowski 
Adam Ia, Aleksander Augustyniak IIIA LO

   Opiekunowie: p. Joanna Wędołowska, p. Joanna Karwowska
 7 czerwca	 •	VI	Dzień	Matematyki	w	Długoszu	-	konkurs	„Matematyczne	wspinaczki”
   Organizatorzy: p. Piotr Chodoła, p. Joanna Wędołowska, p. Joanna Kar-

wowska
	 	 •	Białe	kruki	w	zbiorach	Miejskiej	Biblioteki	Publicznej	im.	Zdzisława	Arento-

wicza we Włocławku
   Uczestnicy: uczniowie kl. IB LO
   Opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz
	 	 •	Konkurs	„Znam	swój	organizm	na	szóstkę”	w	Gimnazjum	nr	21	im.	Tony ègo	

Halika w Toruniu
   Patronat honorowy: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ku-

jawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
   Wyniki: Julia Safandowska IIIe - laureatka, Kacper Kopaczewski IIIa - fina-

lista
   Opiekun: p. Agata Jankowska
	 	 •	Trzecia	edycja	konkursu	„Test	z	historii	miasta	Włocławka”
   Uczestnicy: uczniowie z klasy IB LO, Kinga Porębska IIa 
   Wyniki: wśród laureatów: Barbara Gołębiewska IB, Kinga Porębska IIa
   Opiekunowie: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz, p. Anna Baranowska 
 7-8 czerwca	 •	I	Kujawsko-Pomorski	Przystanek	PaT	-	„Profilaktyka	a	Ty”,	Inowrocław	2013
   Uczestnicy: uczniowie klasy IIC LO: A. Kowalewska, J. Matusiak, P. Obręb-

ska, A. Walczak, K. Adamski i D. Tomaszewski oraz klasy IIIb gim.: Wero-
nika Gajewska, Wiktoria Gajewska

   Opiekun: p. Dariusz Goldewicz
 8 czerwca	 •	Wycieczka	rowerowa	klasy	Id	gimnazjum	nad	Jezioro	Wikaryjskie
   Opiekunowie: p. Agata Jankowska, p. Andrzej Gołębieski
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	 	 •	Wycieczka	rowerowa	klasy	IIa	gimnazjum	do	Wieńca
   Opiekunowie: p. Joanna Wędołowska, Państwo Nowak, p. Wojciech Sikorski
 9-13 czerwca	 •	Wędrówki	gimnazjalistów	po	ziemi	kłodzkiej	i	wizyta	w	stolicy	Czech	–	Pradze
   Uczestnicy: uczniowie kl. IIb i IIIa
   Organizator: p. Aneta Pawłowska
   Opiekunowie: p. Anna Baranowska, p. Joanna Karwowska, p. Krzysztof Ło-

dygowski
 11 czerwca	 •	Pielgrzymka	do	Kalisza
   Uczestnicy: uczniowie klas IId, IA LO oraz Maryjna Wspólnota Młodych
   Opiekunowie: s. Maria Kowalik, ks. Michał Styczyński, p. Aneta Jabłońska, 

p. Anna Dominik i p. Grzegorz Matusiak
	 	 •	Poznajemy	 kulturę	 brytyjską	 –	 prezentacja	 projektu	 realizowanego	 w	 kla-

sie II b i II d gimnazjum
   Opiekun: p. Paulina Gajewska
	 	 •	Poezja	 gimnazjalistek	Długosza	nagrodzona	w	finale	VII	 edycji	Konkursu	

Poetyckiego im. Leona Stankiewicza
   Miejsce: Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach
   Wyniki: Paulina Sadowska IIId - II miejsce, Agnieszka Malczewska IIIb - 

wyróżnienie
   Opiekun: p. Lidia Wiśniewska
 12 czerwca	 •	Wycieczka	do	Warszawy	–	spektakl	pt.	„Zemsta”	w	Teatrze	Polskim,	zwiedza-

nie „Niewidzialnej Wystawy” i Stadionu Narodowego
   Uczestnicy: uczniowie kl. IIa i Ie gimnazjum
   Opiekunowie: p. Joanna Wędołowska, p. Lidia Wiśniewska i p. Angelika 

Szumińska
 15 czerwca	 •	XX	Ogólnopolski	Festiwal	Piosenki	Francuskiej	w	Szkole	Muzycznej	w	Ra-

dziejowie
   Uczestnik: Joanna Słowińska IIC LO
   Opiekun: p. Hanna Grudziecka
	 	 •	Liga	starożytnicza	–	podsumowanie	VI	edycji	konkursu	wiedzy	o	starożytności
   Organizatorzy: Koło Toruńskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Ka-

tedra Filologii Klasycznej UMK, Fundacja „Traditio Europae”, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego; honorowy patronat Ku-
jawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

   Uczestnicy najbardziej aktywni w tym roku: Adam Stanny IB LO, Natalia 
Daroszewska IIa, Filip Alabrudziński IIIa , Jakub Wrzecionkowski IIIa gim-
nazjum oraz Wiktoria Konopka IB LO

   Wyniki: Wiktoria Konopka - wyróżnienie
   Opiekun: p. Paulina Jakubowska
 15-16 czerwca	 •	Dni	Włocławka	-	udział	młodzieży	ZSK	w	pochodzie	ulicami	miasta
   Opiekun: p. Andrzej Gołębieski
 17 czerwca	 •	Podsumowanie	całorocznej	działalności	wolontariatu	Zespołu	Szkół	Katolickich
   Opiekun: p. Małgorzata Ryszewska
	 	 •	Uroczyste	 rozstrzygnięcie	 V	 Międzyszkolnego	 Konkursu	 Fotograficznego	

„Piękno Natury” w ZSK im. ks. Jana Długosza
   Patronat: JE ks. bp Wiesław Mering
   Wyniki: wśród nagrodzonych uczniowie ZSK: Mateusz Wende IIe – laureat 

nagrody specjalnej, Martyna Stelmasik IB LO - II miejsce, Martyna Matu-
szewska Ib - wyróżnienie

   Organizator i pomysłodawca: p. Bożena Sobierajska; członek jury: ks. Mi-
chał Styczyński

	 	 •	Pokonkursowa	Wystawa	Fotografii	„Piękno	Natury”	w	bibliotece	szkolnej
   Organizator: p. Sławomira Lewandowska
 18 czerwca	 •	Oliwia	Wysocka	z	kl.	III	c	laureatką	konkursu	plastycznego	„zależniNiezależni”
   Miejsce: Pałac Bursztynowy we Włocławku
   Opiekun: p. Bożena Sobierajska
	 	 •	Rozstrzygnięcie	Konkursu	Historycznego	 „Kujawsko-Pomorskim	 szlakiem	

historii”
   Wyniki: Mateusz Witka-Jeżewski Ib – laureat; Marta Jankowska IIIc, Emilia 

Kuczmaja IIc - finalistki 
   Opiekun: p. Jolanta Nowak, p. Anna Baranowska
 19 czerwca	 •	Projekty	edukacyjne	w	klasie	III	b	gimnazjum	–	w	kręgu	kultury	brytyjskiej	

i amerykańskiej
   Opiekun: p. Lidia Miętkiewicz
	 	 •	Mistrzostwa	Włocławka	w	Duathlonie
   Miejsce: Park Miejski im. H. Sienkiewicza we Włocławku
   Wyniki: Agnieszka Wójtowicz IIIe - I miejsce; Zuzanna Napiórkowska Ic - 

II miejsce; Kordian Michalski III e- I miejsce;
   Opiekunowie: p. Andrzej Gołębieski, p. Andrzej Różański
	 	 •	Paulina	Sadowska	z	kl.	III	d	gimnazjum	laureatką	I	miejsca	w	Dobrzyńsko-

-Kujawskim Konkursie Recytatorskim
   Opiekun: p. Lidia Wiśniewska
 20 czerwca	 •	Społeczność	Długosza	na	filmie	pt.	„Christiada”	we	włocławskim	Multikinie
 21 czerwca	 •	Długosz	niepokonany!	-	najwyższe	wyniki	egzaminu	gimnazjalnego	2013	r.
	 	 •	Międzyklasowe	rozgrywki	w	piłkę	koszykową	chłopców	klas	gimnazjalnych	

o Mistrzostwo Zespołu Szkół Katolickich w roku szkolnym 2012/2013
   Uczestnicy: 11 klas gimnazjalnych rozgrywających 30 spotkań 
   Wyniki: I miejsce kl. IIIe w składzie: Jakub Nowakowski, Kordian Michalski, 

Piotr Wojciechowski, Mateusz Muszkiet, Wiktor Szopa, Iwo Zielski; II miej-
sce kl. IIIb w składzie: Kamil Górczyński, Łukasz Gontarski, Piotr Kacprzak, 
Sebastian Janicki; III miejsce kl. IIc w składzie: Michał Cieślewicz, Jacek Czer-
wiński, Patryk Wiliński, Jakub Kolanowski, Tomasz Maciejewski, Jędrzej Śmi-
gielski, Adrian Kalwasiński; IV miejsce kl. IIIc w składzie: Kamil Piecewicz, 
Mikołaj Bielicki, Jakub Łodygowski, Mariusz Rapsiewicz, Mateusz Milewski, 
Mateusz Wojciechowski, Jakub Włodarski, Rafał Korpalski

   Statystyki indywidualne w poszczególnych kategoriach:
   Najbardziej wartościowy gracz MVP - Jakub Nowakowski IIIe
   Najlepszy rozgrywający - Paweł Grzybek IIIa
   Najlepszy zbierający - Kordian Michalski IIIe
   Najlepiej punktujący - Michał Cieślewicz IIc
   Najlepszy pierwszoroczniak - Hubert Szadkowski Ie
   Opiekun: p. Józef Nowak
 22 czerwca	 •	Bal	gimnazjalny	w	Długoszu
 24 czerwca	 •	Uroczysta	Msza	Święta	pod	przewodnictwem	Prymasa	Polski	abp.	Józefa	Ko-

walczyka w bazylice katedralnej we Włocławku; 10 – lecie święceń biskupich 
Pasterza Diecezji bpa Wiesława Meringa; poświęcenie odremontowanego 
Muzeum Diecezjalnego

   Uczestnicy: społeczność uczniowska, nauczyciele i pracownicy ZSK
 25 czerwca	 •	Turniej	Tańca	w	Długoszu
   Komisja sędziowska: p. Magdalena Musielewicz, p. Paulina Tokarska, Łu-

kasz Kopczyński
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   Wyniki: w kategorii klas I: I miejsce - Wiktoria Budzeniusz i Filip Janiak; 
II miejsce - Paulina Ostrowska i Bartek Jabłoński; III miejsce - Paulina Ra-
dziszewska i Bartek Barański; w kategorii klas II i III: I miejsce - Kamil Gór-
czyński i Agnieszka Możdżyńska; II miejsce - Klaudia Kołtuniak i Izabela 
Koprowska, III miejsce - Paulina Słowińska i Mateusz Ulański

   Organizator: p. Paulina Tokarska
	 	 •	Radek	Salamończyk	wyróżniony	w	finale	58.	Ogólnopolskiego	Konkursu	Re-

cytatorskiego
   Opiekun: p. Angelika Szumińska
	 	 •	Wycieczka	klasy	II	c	do	Kowala	i	spotkanie	z	aktorem	p.	Janem	Nowickim
   Opiekunowie: p. Bożena Sobierajska, p. Jolanta Nowak
	 	 •	Postępowanie	egzaminacyjne	na	nauczyciela	mianowanego
   Tytuł nauczyciela mianowanego zdobyli: p. mgr Agata Nawrocka, 

p. mgr Agnieszka Szabłowska, ks. dr Michał Styczyński.
 26 czerwca	 •	Dzień	Sportu	w	Długoszu
   Organizator: p. Krzysztof Łodygowski
 27 czerwca	 •	Zwiedzanie	Muzeum	Diecezjalnego	przez	pierwszoklasistów	ZSK
   Uczestnicy: klasa Ie i Id gimnazjum
   Opiekunowie: p. Lidia Wiśniewska, p. Jolanta Nowak, p. Agata Jankowska, 

p. Paulina Jakubowska
	 	 •	Zakończenie	roku	szkolnego	dla	klas	III	gimnazjum
   Odpowiedzialny: p. Andrzej Przybylski 
	 	 •	Gala	wręczenia	Nagród	Prezydenta	Miasta	Włocławek	za	konkurs	na	plakat	

„Obrona Cywilna wokół nas - Obrona Cywilna wczoraj i dziś”
   Wyniki: Anna Konopka IIIa i Oliwia Wysocka IIIc – wyróżnienia w finale 

wojewódzkim
   Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski
	 	 •	„Cuiavia	Girl	Cup	-	Radziejów	2013”	-	turnieju	piłki	nożnej	dziewcząt	
   Uczestnicy: Wiktoria Seklecka IIIc, Marta Markiewicz IIb, Zuzanna Nawar-

ska IIb, Klaudia Żbikowska IIb, Patrycja Gawlińska IId, Klaudia Bujalska IId
   Wyniki: VII miejsce drużyny Długosza
   Trener: p. Krzysztof Łodygowski
 28 czerwca	 •	„Nie	odnajdzie	więcej	nas	ta	sama	chwila…”	–	uroczyste	zakończenie	roku	

szkolnego 2012/2013
   Msza św. pod przewodnictwem JE ks. bp. Wiesława Meringa
   Homilia Księdza Biskupa pt. „Kim jesteś, jeśli nie potrafisz bronić tego, w co 

wierzysz?”
   Wręczenie medali z najlepsze wyniki dla uczniów oraz z wyróżniającą pracę 

dla nauczycieli i pracowników szkoły

Lipiec

 5 lipca	 •	Szkolenie	przygotowujące	do	pracy	z	iPadami	w	nowym	roku	szkolnym
   Prowadząca: p. Dorota Wojtuś - konsultant ds. edukacji informatycznej 

i wdrażania technologii mobilnych do praktyki szkolnej z Łódzkiego Cen-
trum Doskonalenia 

   Uczestnicy: nauczyciele ZSK
 7 lipca	 •	Śladami	ks.	bp.	Romana	Andrzejewskiego	-	uroczysta	Msza	Święta	w	Licheniu	

w 10. rocznicę Jego śmierci celebrowana przez ks. bpa Bronisława Dembow-
skiego

   Uczestnicy: Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy, uczniowie, poczet sztandaro-
wy ZSK oraz poczet sztandarowy Sodalicji Mariańskiej

 9 lipca	 •	Posiedzenie	komisji	kwalifikacyjnej	na	stopień	zawodowy	nauczyciela	kontrak-
towego

   Skład komisji : ks. dyr. Jacek Kędzierski, p. Angelika Szumińska, p. Anna Waś-
kiewicz, p. Aleksandra Rusin, p. Aneta Wąsik - jako opiekunowie stażu po-
szczególnych osób oraz p. Katarzyna Zarzecka jako nauczyciel dyplomowany

   Awans zawodowy na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego otrzy-
mali: p. mgr Anna Dominik - nauczyciel języka polskiego; p. mgr Jakub Ko-
strzewski - nauczyciel języka angielskiego; p. mgr Jolanta Nowak - nauczyciel 
historii; p. mgr Violetta Gołdobin - nauczyciel świetlicy

 25 lipca	 •	Awans	 zawodowy	 na	 stopień	 nauczyciela	 dyplomowanego	 w	 Kuratorium	
Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku

   Tytuł nauczyciela dyplomowanego otrzymali: p. mgr Arkadiusz Różański- 
nauczyciel wychowania fizycznego; p. mgr Maciej Ziółkowski - nauczyciel 
języka angielskiego; p. mgr Agata Jankowska - nauczyciel biologii; p. mgr 
Urszula Brykalska - nauczyciel chemii

Sierpień

 7-11 sierpnia	 •	Grupa	ewangelizacyjna	Claret	Gospel	z	Wybrzeża	Kości	Słoniowej	gościem	
naszego internatu

   Uczestnicy: JE ks. bp Wiesław Mering, o. Roman Woźnica, ks. Mirosław 
Frankowski, ks. dyr. Jacek Kędzierski, ks. Sławomir Deręgowski, p. Agniesz-
ka Lasota-Staszak

∑
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ludźmi, to nieraz łapię się za resztki włosów na głowie, dziwiąc się małej wiedzy i orientacji, małej 
znajomości historii, tradycji, literatury, kultury. Dlatego Was zachęcam do ciężkiej pracy przez cały 
rok. Waszych nauczycieli zachęcam do stawiania Wam wymagań. Poprzeczka musi być ustawio-
na wysoko, żeby ci, którzy ukończą Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, byli ludźmi 
mądrymi i bystrymi, inteligentnymi, umiejącymi zająć stanowisko, posiadającymi własne zdanie, 
a nie lecącymi w grupie lemingów, które powtarzają bezmyślnie to, co usłyszą z ekranu telewizji czy 
wyczytają z ekranu komputera.

To tytułem wstępu. Pora zająć się Ewangelią, Bożym słowem dla nas dzisiaj przeznaczonym na 
duchowy pokarm. Wierzymy, że w Biblii zawarte jest słowo Boga, On sam, Jego nauka, Jego prawo, 
dlatego czcimy Biblię, jako Księgę Świętą i stąd po Soborze Watykańskim II, jako jedną z  tych 
zmian, które pojawiły się w liturgii, mamy ten znak błogosławieństwa, nie tylko Najświętszym 
Sakramentem, ale także Biblią, Słowem Pana, które jest przecież dla nas napisane. Chcemy w ten 
sposób jakby przygotować miejsce słowu Bożemu we własnych sercach i we własnych umysłach i 
we własnych czynach, bo ściśle się to łączy z tymi trzema znakami, które wykonujemy przed czyta-
niem Ewangelii. Robimy znak krzyża, czynimy to całą otwartą dłonią, w której nie ma podstępu, w 
której nie chowamy przemocy, siły, gniewu, na czole, na ustach i na piersi, żeby niejako powiedzieć, 
niech Twoja nauka przyjdzie do mojego umysłu, do tego, co mówię i do tego, co kocham, co pełnię, 
czym żyję. To od czasu do czasu warto sobie przypominać, żebyśmy nie wykonywali tych świętych 
znaków liturgicznych bezmyślnie, byle jak, szybko. Starajmy się, żebyśmy je wykonywali świadomie, 
skoro jesteśmy już na Mszy Świętej. Tym bardziej to jest konieczne dla uczniów szkoły katolickiej, 
bo może się tak zdarzyć, ktoś Was zapyta, po co robicie te magiczne znaki? Tu nie ma żadnej magii, 
wszystko jest sensowne i przemyślane, tylko musimy o tym wiedzieć. Panie, przyjdź do moich myśli, 
przyjdź do tego, co mówię, bądź w tym, co robię, co kocham, czym żyję. Taki jest sens wykonania 
tych znaków przed słuchaniem słowa Jezusa oraz błogosławieństwa Ewangeliarzem.

To wszystko było jeszcze wprowadzenie, ale musimy wreszcie zabrać się do komentarza dzisiej-
szych czytań, a były wyjątkowej urody. Tak myślałem o tym, Księże Dyrektorze, że mamy duże 
szczęście, jakby Pan Bóg czuwał nad nami bardzo wyraźnie i dawał nam do przemyślenia zawsze na 
koniec i początek roku teksty ogromnej wagi. W liturgii słyszeliśmy fragment pierwszego listu św. 
Pawła napisanego pięćdziesiątego, pięćdziesiątego drugiego, trzeciego roku po narodzeniu Chrystusa 
do chrześcijan w Koryncie. To jest ten słynny Pierwszy List do Koryntian, który powinien się wam 
już kojarzyć, przynajmniej z jednym - z tym cudownym hymnem z 13 rozdziału, w którym mowa jest 
o miłości. Otóż św. Paweł pisze do chrześcijan w Koryncie, że nie chce błyszczeć słowem i mądro-
ścią, głosząc im świadectwo Boże, ale że przyszedł tylko z jednego powodu. Tylko z powodu Jezusa 
Chrystusa i to ukrzyżowanego. Pisze do Greków, do ludzi, którzy znali filozofię, którzy znali naukę, 
dla których słowo filozof było symbolem mądrości, symbolem człowieka prawdziwie uczonego. I do 
nich pisze, że nie zależy mu na tym, żeby głosić jakiś system ludzkiej mądrości, że zależy mu wyłącz-
nie na głoszeniu Jezusa Chrystusa, i to jeszcze ukrzyżowanego. Co za odwaga, co za wiara głęboka, 
jaka odwaga tego Apostoła, który pisząc jakby do współczesnej akademii mądrości potrafi tak jasno 
przedstawić sytuację. My na ogół wyciszamy konflikty, nie mamy odwagi jasno prezentować swojego 
zdania. Nie chcemy zadrażnień, dlatego milczymy, dlatego zgadzamy się na wiele, dlatego udajemy, 
że nie bardzo rozumiemy. Święty Paweł zupełnie inaczej: nie chce błyszczeć mądrością, chce jedynie 
głosić Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Wiecie, dlaczego to jest ważne stwierdzenie? Wiecie, 
dlaczego zastanawiamy się nad tym przeciwstawieniem mądrości ludzkiej mądrości Bożej, mocy 
Bożej? Bo ludzie dzisiaj całą sprawę Boga najchętniej opierają na mądrości ludzkiej i wydaje mi się, że 
ta mądrość ludzka nieustająco rośnie. Taka jest rozwojowa, taką ma przed sobą przyszłość, że potrafi 
nawet rozstrzygnąć, kim jest Bóg, czy jest Bóg, gdzie jest Bóg, że potrafi ocenić, co jest dobre, a co złe, 
co godziwe, a co niegodziwe. Otóż św. Paweł nazywa rzeczy po imieniu. Ludzka mądrość, oparcie 
się na ludzkiej mądrości, może nas poprowadzić bardzo złą drogą. Historia ludzkiej myśli (uczymy 
się jej w ramach studium historii filozofii) pokazuje, w jakie meandry ciemności i nieporozumień po-
trafiło człowieka zaprowadzić zaufanie do własnego intelektu, i jak prosto i jasno potrafił iść zwykły 

bp Wiesław Alojzy Mering

„Trzymajcie się Bożego prawa, 
szukajcie Bożej mądrości…”

Homilia wygłoszona na rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 
we włocławskiej bazylice katedralnej

3 września 2012

Bardzo serdecznie chcę Was powitać. Dopiero co się rozstawaliśmy, ruszaliście w ten trudny czas 
wakacji, a teraz macie przed sobą miły, piękny, jasny radosny czas szkoły, czas pracy. On jest 

radosny miły i piękny, dlatego że Was bogaci, że daje Wam wiedzę, że czujecie się dzięki niemu 
piękniejsi, mądrzejsi, umiejący radzić sobie z dziesiątkami problemów, umiejący odpowiadać na 
dziesiątki pytań. Pomyślcie, jaka to jest szansa, że możecie w sposób nieskrępowany uczestniczyć 
w lekcjach, że możecie się uczyć. Ilu waszych rówieśników w świecie chciałoby mieć takie możli-
wości, ale ich nie ma? Ilu waszych rówieśników, oglądałem to w świecie, od samego początku, od 
czterech, pięciu lat, poddawanych jest tak bezwzględnej indoktrynacji, że nawet nie wiedzą, że 
można myśleć inaczej, niż ich uczą. Wy macie przed sobą szkołę, która zachęca, mobilizuje i po-
kazuje rozmaite możliwości wyborów. Wśród tych wyborów jest jeden najważniejszy, jeden, który 
nosi imię i nazwisko, który ma twarz - to jest Chrystus. W szkole katolickiej staramy się pokazać 
młodym ludziom, że warto w swoim życiu iść drogami, które wskazuje Chrystus. Tym się różni 
szkoła katolicka od wszystkich innych, to nie znaczy, że te wszystkie szkoły mówią, że Chrystusa nie 
warto mieć, ale On ich tam nie zajmuje w tym stopniu jak ucznia i nauczyciela w szkole katolickiej. 
Jeżeliby szkoła, która nosi ten przymiotnik, ten chlubny, piękny przymiotnik, nie chciała tego robić, 
to lepiej, żeby nigdy nie powstała. Tak więc na początku tego roku, uświadamiam Wam, jakie to 
jest szczęście, jaka radość, jaka satysfakcja. Zmierzcie się i zważcie teraz, na początku roku, a potem 
zważcie się po koniec roku. Ta różnica to jest właśnie wiedza, którą zdobędziecie, która się w Was, 
w Waszych umysłach i Waszych sercach zakotwiczy, o tyle będziecie znów centymetrów czy kilogra-
mów mądrzejsi, światlejsi, lepiej przygotowani do życia. Powiedziałem to, żeby Wam dodać otuchy, 
bo wiem, że nie wszyscy myślą dokładnie o wakacjach tak samo jak akurat ja, ale takiego obowiązku 
w szkole katolickiej nie ma. W tym zakresie oczywiście każdy może myśleć, co sobie chce. Mam 
nadzieję, że nieco wypoczęliście, i że czas, który jest przed Wami, tak naprawdę cenicie i będziecie 
się starali go wykorzystać. Są z Wami wychowawcy, jest Ksiądz Dyrektor, są nauczyciele, a przede 
wszystkim jest Chrystus. Niewidzialny. Ja nie mogę powiedzieć: tu jest, czy tam jest. On jest zna-
kach sakramentalnych, jest w Swoim Słowie, jest w drugim człowieku, ale nigdzie nie możemy 
go doświadczyć bezpośrednio, nie możemy zobaczyć dotknąć. Potrzeba nam tego, o czym Ksiądz 
Dyrektor wspomniał w swoim słowie otwierającym liturgię, „potrzeba nam wiary”. Są ludzie, którzy 
wierzą, że Boga nie ma. Są inni, którzy wierzą, że Bóg istnieje. Bóg sam jakby wtrąca się w ludzkie 
sprawy, bo zostawia znaki w swoich różnych sanktuariach, objawieniach prywatnych. Zostawia 
znaki swojej obecności. Kiedy ja byłem w waszym wieku, nic nie słyszeliśmy o całunie z Turynu, nic 
nie słyszeliśmy o Manoppello, chuście, którą przykryta była twarz Chrystusa leżącego w grobie, nie 
słyszeliśmy o Oviedo, nie słyszeliśmy o tylu innych miejscach. Słyszeliśmy tylko nieustanne kpiny 
i drwiny z Jezusa. Dzisiaj te kpiny i drwiny zostały, można je znaleźć; wystarczy włączyć niektóre 
stacje telewizyjne, czytać niektóre tygodniki, miesięczniki, dzienniki. Ale można natrafiać w życiu 
nieustannie na ślady Boga. Wszystko zależy od tego, czego szukamy, co chcemy znaleźć. Do szkoły 
przychodzimy między innymi, żeby uczyć się mądrego wyboru w życiu, właściwego poszukiwania. 
Nie jestem najwyższego mniemania o polskim szkolnictwie. Gdy patrzę, rozmawiam z młodymi 
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człowiek swoją życiową drogą, jeżeli tylko zaufał Bogu. Po to więc mamy ten fragment Pierwszego 
Listu św. Pawła do Koryntian, żeby nam uświadomił i przypomniał, komu mamy zaufać, komu 
uwierzyć, kogo uczynić przewodnikiem swojego życia, komu służyć. To jest pewnie jedyna służba, 
która człowieka nigdy nie pomniejsza, która człowieka nie upokarza, która nie idzie w parze z wy-
wyższaniem się pana nad służącego. Zapamiętajcie to dobrze, co Wam dzisiaj św. Paweł mówi, do 
czego zachęca. A wszystko to mówię w kontekście postaci patrona dzisiejszego święta - św. Grzegorza. 
Europa dopiero się budziła, był właściwie jej sam początek VII w., bo w 604 św. Grzegorz umiera. 
W VI w. starożytna Europa po rozmaitych doświadczeniach przestaje istnieć, rozwaliły się systemy 
polityczne, najazdy barbarzyńców przyniosły zniszczenie kultury tej greckiej i tej rzymskiej. Europa 
nabiera nowego rumieńca, przez tysiąc lat będzie stała na tych trzech wzgórzach, na greckiej mądro-
ści z Akropolu, na rzymskim prawie z Kapitolu i na wzgórzu Golgoty Jezusa Chrystusa w Jerozolimie. 
I ta właśnie Europa stanie się przedmiotem prawdziwej zazdrości innych kontynentów, ta Europa 
rozwinie sztukę, naukę, literaturę, wiedzę w sposób niedościgniony i niepojęty, dzięki tej cudownej 
syntezie kultury greckiej, rzymskiego prawa i wiary w Jezusa Chrystusa. I tak to trwało do XVIII w., 
dopóki tzw. rewolucje nie zakwestionowały tego wszystkiego, co na tych trzech elementach się opie-
rało. Aż do dzisiaj, kiedy najwięksi filozofowie, już nie tylko chrześcijanie, bo my to wiedzieliśmy od 
dawna, ale najwięksi filozofowie i uczeni świata, którzy z chrześcijaństwem nie mają nic wspólnego, 
mówią nam otwarcie – Europa umiera. Obserwowałem niedawno u siebie posadzone przed paru 
miesiącami drzewko. Na początku wydawało się, że bez problemu zaczyna wypuszczać listki, rośnie. 
Potem te listki się zatrzymały, potem zaczęły opadać, najpierw te na dole, a później także i te u góry. 
Po kilkunastu tygodniach postanowiliśmy usunąć to drzewko. Okazało się, że było ono pozbawione 
korzeni, a bez korzeni nie da się rosnąć. Korzeniem Europy była wiara w Jezusa, było rzymskie pra-
wo i grecka kultura. Jeżeli się usunie z tradycji europejskiej któryś z tych korzeni, kultura przestaje 
być europejską. Dlatego właśnie i niechrześcijanie wołają, że nasz kontynent umiera. Otóż potrzeba 
nam tej ludzkiej mądrości, ale potrzeba także Bożej mocy. Wasza koleżanka zaśpiewała dzisiaj w od-
powiedzi na pierwsze czytanie refren psalmu: „Jakże miłuję prawo Twoje, Panie”. Miłuję, bo wiem 
doskonale, że bez Bożego prawa, że bez Bożej nauki, bez Bożej wiedzy idziemy donikąd, bez żadnego 
celu, bez żadnej znajomości drogi.

Drodzy Młodzi Przyjaciele, trzymajcie się Bożego prawa, szukajcie Bożej mądrości, zdobywajcie 
ludzką mądrość po to, żeby łatwiej Wam było w życiu. Dotrzeć do Boga, bo po to przecież Bóg dał 
człowiekowi intelekt, żeby go wykorzystywał, żeby posługując się nim odnajdywał prawdę. A od-
najdując prawdę, nawet jeżeli się o tym nie wie na początku, człowiek zawsze zmierza w kierunku 
Boga. O to prośmy w dzisiejszej Mszy św., rozpoczynając kolejny rok nauki i ciesząc się tym, co Bóg 
pozwoli nam poznać dzięki Jego błogosławieństwu, a naszemu wysiłkowi w szkolnej ławie.

∑
Milena Lewandowska

Uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego 2012/2013 w Długoszu

3 września 2012

Jeszcze niedawno wspólnie przeżywaliśmy zakończenie roku szkolnego, cieszyliśmy się perspek-
tywą wakacji, letniego wypoczynku, słońca. Jednak czas tegorocznych wakacji już minął. Dziś, 

3 września, odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego – 2012/2013.

Tradycyjnie zgromadziliśmy się w bazylice katedralnej, aby w czasie uroczystej Mszy Świętej 
koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Meringa modlić się i prosić o potrzebne 
nam łaski w nowym roku szkolnym.

Zgromadzonych w katedrze nauczycieli, pracowników, rodziców oraz uczniów Zespołu Szkół 
Katolickich im. ks. Jana Długosza powitał ks. dr Jacek Kędzierski. Ksiądz Dyrektor podkreślił 
fakt, że wakacje to czas nabierania sił do kolejnych wyzwań. Zaakcentował, że jesienią rozpocznie 
się w całym Kościele Rok Wiary, który będzie rozwijał hasło „Kościół naszym domem”. Wyraził 
pragnienie, aby ten czas umocnił nas w dawaniu świadectwa naszej wiary.

W tym roku szkolnym powitaliśmy 113 pierwszoklasistów z gimnazjum oraz 76 nowych uczniów 
liceum. Łącznie do Długosza będzie uczęszczać 630 uczniów. Ksiądz Dyrektor przedstawił również 
nowych nauczycieli i pracowników szkoły.

Niezwykle cenne są dla nas zawsze słowa Księdza Biskupa wygłoszone podczas homilii. Jesteśmy 
niezmiernie wdzięczni za obecność i mądrość płynącą z nauki naszego duszpasterza. Ks. bp Wie-
sław Mering  uświadomił nam, że czas szkoły i pracy jest czasem radosnym, miłym i pięknym, 
ponieważ właśnie w tym okresie stajemy się mądrzejsi, możemy w sposób nieskrępowany uczyć się 
i zdobywać wiedzę. To właśnie szkoła pokazuje nam rozmaite drogi wyborów, jednak jeden jest 
dla nas najważniejszy – jest nim Jezus Chrystus. To Jego obecność w naszych sercach sprawia, że 
możemy codziennie podejmować nowe wyzwania. Dlatego u progu nowego roku szkolnego chcemy 
prosić Jezusa, aby przychodził do naszych myśli, aby był stale obecny w naszym życiu. Tak bardzo 
potrzeba nam wiary.

Tradycyjnie Ksiądz Biskup wręczył medal za najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego. Otrzy-
mał go tegoroczny absolwent – Maciej Gawłowski.

Po liturgii uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się do gmachu szkoły. Tutaj w swoim 
gronie dzielili się wrażeniami z wakacji, zapoznali się z planem lekcji, regulaminami… i znów po raz 
kolejny wkroczyli w szkolną rzeczywistość. Jutro już rozpoczynamy zajęcia dydaktyczne, co pod-
kreślał Ksiądz Biskup, z wysoko ustawioną poprzeczką, aby czas nauki był dla nas owocny. Z wiarą, 
zaangażowaniem i radością starajmy się sprostać wymaganiom i obowiązkom, które czekają na nas 
w nowym roku szkolnym.

∑
Aleksandra Różańska

Zajęcia z orientacji zawodowej
14 września 2012

Każdy młody człowiek pragnie, ucząc się w szkole, aby nauka była dla niego ciekawa i sensowna 
oraz aby późniejsza praca zawodowa przynosiła sukcesy i satysfakcję.

Jak to osiągnąć? Jaki wybrać zawód? Jak zwiększyć swoje szanse znalezienia dobrej pracy?
Coraz trudniej jest dziś właściwie ukierunkować swój rozwój zawodowy, aby adekwatnie ulo-

kować się na rynku pracy. Z pewnością nie wystarczy już tutaj czysta edukacja, tzn. zdobycie tylko 
wiedzy i umiejętności ogólnych oraz zawodowych. Fakt, że ktoś zdobywa wiedzę i umiejętności, że 
zdobywa zawód, nie oznacza, że potrafi kierować swoją karierą. Iluż to świetnych uczniów, olimpij-
czyków już wykształciliśmy, którzy niemal genialni w swojej dziedzinie, nie wiedzą, jak przełożyć 
swoje zdolności na wybór odpowiedniego zawodu i znalezienie dobrej pracy. Jak wielu z nich traci 
swoje życiowe szanse przez złe wybory, nietrafne decyzje i brak umiejętności wejścia i utrzymania 
się na rynku pracy?
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Proces wejścia na rynek pracy to nie problem jednorazowej akcji informacyjnej, lecz lata in-
tensywnej pracy! Proces rozwoju zawodowego człowieka zaczyna się dość wcześnie – już od naj-
młodszych lat, chociażby kształtowane są nasze postawy i motywacja do pracy, rozwijane zdolności 
i umiejętności, podejmowane są pierwsze decyzje edukacyjne. Im wcześniej wspomożemy proces 
orientacji i poradnictwa zawodowego młodzieży, tym efekty będą większe. Jest więc absolutnie 
uzasadnione, by zacząć świadome planowanie rozwoju zawodowego już na poziomie szkoły podsta-
wowej i gimnazjum, a z pewnością nie może go zabraknąć w szkole ponadgimnazjalnej.

Dlatego też co roku w naszej szkole odbywają się warsztaty w klasach trzecich gimnazjum oraz 
drugich liceum z zakresu wstępnej orientacji zawodowej. W tym roku spotkania prowadzone są 
przez panie: pedagog Izabelę Pałucką oraz psycholog – Martę Napierała z Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej we Włocławku. Dodatkowo istnieje możliwość indywidualnych konsultacji w po-
radni lub na terenie szkoły. Psycholog szkolny dysponuje również Wielowymiarowym Kwestiona-
riuszem Preferencji, który mogą wypełnić i skonsultować uczniowie mający problem z określeniem 
swoich predyspozycji.

∑
Katarzyna Zarzecka

XII Ogólnopolskie Forum Młodzieży 
Szkół Katolickich na Jasnej Górze

18 września 2012

W liturgiczne wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona Polski, dzieci i młodzieży, w II Ty-
godniu Wychowania, uczniowie klas pierwszych liceum wraz z wychowawcami: IA p. Grze-

gorzem Matusiakiem, IB p. Magdaleną Bilską-Ciećwierz, IC p. Ewą Bieniek, prefektem liceum 
ks. Piotrem Dykowskim i p. wicedyrektor Katarzyną Zarzecką uczestniczyli w XII Ogólnopolskim 
Forum Młodzieży Szkół Katolickich w Częstochowie. Przybyło na nie około 2000 uczniów szkół 
katolickich z całej Polski wraz z opiekunami.

Temat tegorocznego spotkania: „Żywa wiara daje nadzieję i działa przez miłość” - łączył pro-
blematykę wokół zagadnień wiary w życiu człowieka. Na początku przewodniczący Rady Szkół 
Katolickich ks. dr Adam Kostrzewa przywitał zebranych a Auli o. Kordeckiego, wypowiadając m.in. 
te słowa: „Dzisiaj razem całym Kościołem dziękujemy Bogu za św. Stanisława Kostkę, patrona 
polskiej młodzieży. Ten młody człowiek żył lat niewiele, ale przeżył wiele. Osiągnął wewnętrzną 
doskonałość, dojrzałość do tego, żeby wybierać między Bogiem a wszystkimi innymi sprawami tego 
świata. W jego wyborach, w jego życiu Bóg był ważniejszy, Bóg zwyciężył. Jest on patronem i wzo-
rem dla młodych ludzi. Niech się wpatrują w tę postać tak nam bliską i tak przejrzystą w swoim 
postępowaniu”.

Następnie młodzież z Gimnazjum Sióstr Prezentek z Krakowa przedstawiła program artystycz-
ny. Ksiądz Marek Studenski z Krakowa wygłosił katechezę na temat wiary pt. „Jestem szczęśliwy, bo 
wierzę”. Po zakończonym słowie p. Emilia Pyza, absolwentka LO w Garwolinie i Akademii Sztuk 
Pięknych, podzieliła się świadectwem życia na temat przeżywania wiary.

Po krótkiej przerwie mogliśmy wysłuchać świadectwa redaktora sportowego Przemysława Ba-
biarza, który barwnie opowiadał o swoim życiu wiarą na co dzień. Znany dziennikarz od razu 
zyskał sympatię słuchających, o czym świadczyły gromkie oklaski na zakończenie wystąpienia. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu poprzedziła Mszę Świętą w kaplicy Matki Bożej odprawioną 
o godz. 13.30. W homilii ks. M. Studenski zwrócił się do nauczycieli, zaznaczając: „Wychowawcy 
współcześni, myślę tu o rodzicach, nauczycielach i katechetach, stoją przed sytuacją nową, sytuacją, 
której do tej pory nikt nie znał. To jest pewne novum w wychowaniu, wirtualny świat, który coraz 
bardziej wciąga młodego człowieka, wciąga tak bardzo, że nieraz wsysa całe jego życie. Moi dro-
dzy, nie chodzi o to, żeby narzekać, trzeba dzisiaj mobilizować wszystkie siły, by pomóc młodzieży, 
pomóc w tym, aby umiała iść pod prąd. Trzeba niesamowitej mobilizacji sił ducha, by się przeciw-
stawić współczesnym pokusom, których jest o wiele więcej. Młodzież się nie zmienia, to nieprawda, 
że mamy gorszą młodzież, ale mamy o wiele więcej pokus, których kiedyś nie było. Trzeba niesa-
mowitego hartu ducha, by umieć pokonać trudności i wyłamać się, by żyć w rzeczywistości, a nie 
w wirtualnym świecie”.

Na zakończenie Eucharystii przewodniczący RSK ks. Adam Kostrzewa odczytał Akt Zawie-
rzenia Bogu Ojcu Dzieła Wychowania oraz powierzył szkolnictwo katolickie i dzieło wychowania 
naszej Patronce, Matce Bożej.

Posiłek, po który ustawiliśmy się w długiej kolejce, był ostatnim punktem programu dla długo-
szaków, którzy ok. 15.30 wyruszyli do Włocławka.

∑
Milena Lewandowska

XI Dni Długoszowskie w Kłobucku
XI Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Jan Długosz i Jego czasy”

19 września 2012

W środę, 19 września, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku został przeprowa-
dzony XI Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Jan Długosz i Jego czasy”.

W konkursie wzięło udział 28 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii gimna-
zjów wystartowało 16 uczniów, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 11. Reprezentowali oni 
ogółem kilkanaście szkół noszących imię ks. Jana Długosza z różnych regionów Polski.

Uczniowie ZSK jak co roku uczestniczyli w konkursie, w którym musieli wykazać się wiedzą 
z obszaru zakreślonego naukowymi opracowaniami wskazanymi podczas ubiegłorocznej sesji towa-
rzyszącej X Dniom Długoszowskim i wydanymi później w periodyku Zeszyty Długoszowskie nr 
10. Nasi reprezentanci okazali się niepokonani i jak w poprzednich latach zdominowali klasyfikację 
konkursową. W kategorii gimnazjów na podium stanęły dwie uczennice ZSK: Anna Konopka z kl. 
IIIa – laureatka I miejsca oraz Kinga Porębska z kl. IIa, zajmując II lokatę. Spośród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych zwyciężczynią okazała się Alicja Cieślak z kl.B LO. Dziewczęta odebrały na-
grody z rąk p. Krzysztofa Nowaka Burmistrza Kłobucka oraz p. Andrzeja Sękiewicza prezesa PSE 

„Wieniawa”.
Gratulujemy naszym uczennicom, a także nauczycielom historii p. Aleksandrze Rusin, p. An-

nie Baranowskiej i p. Magdalenie Bilskiej-Ciećwierz, wspierającym swoje uczennice w przygotowa-
niach do konkursu.

∑
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Wiktor Targański, uczeń kl. Ia
Kamil Kazimierczyk, uczeń kl. Ie

W świecie dinozaurów
Wycieczka integracyjna uczniów klas pierwszych gimnazjum

25 września 2012

Dnia 25 września 2012 roku odbyła się wycieczka integracyjna klas I gimnazjum do JuraParku 
w Solcu Kujawskim. Około godziny 10.00 grupa pierwszaków dotarła autokarami na miejsce. 

W parku dinozaurów przywitał długoszaków przewodnik pan Ryszard, który pasjonuje się historią 
i życiem tych ogromnych zwierząt i który w kilku słowach przybliżył zwiedzającym świat olbrzy-
mich gadów, które żyły na ziemi wiele milionów lat temu, a wskutek zmian klimatycznych wyginęły.

Już na początku uczestnicy wycieczki zostali podzieleni na trzy grupy, aby usprawnić zwie-
dzanie. W parku dinozaurów mogliśmy przejść z przewodnikiem niezmiernie interesującą leśną 
trasę, przy której znajdują się makiety dinozaurów w skali 1:1. Spośród drzew przed spacerują-
cymi wyłaniają się postacie różnych gatunków zwierząt, o których można się sporo dowiedzieć 
z zamieszczonych przy nich opisów. Można było także obejrzeć ciekawe filmy edukacyjne w 3D 
i 5D. Przybliżały one życie i obyczaje dinozaurów. W muzeum widzieliśmy autentyczny szkie-
let dinozaura oraz prawdziwe jajo znalezione w Mongolii na pustyni Gobi. Po przejściu ścieżki 
z dinozaurami udaliśmy się na ognisko z kiełbaskami, a następnie korzystaliśmy z atrakcji, które 
oferował nam JuraPark. Karuzele, gokarty, szalony statek piracki i wiele innych atrakcji pozwo-
liły się wyszaleć na świeżym powietrzu. Zabawa była przednia. Śmiechy, rozmowy przy ognisku, 
w czasie zwiedzania i w wolnych chwilach. Uśmiechy z twarzy nie znikały ani na moment. Przy 
wspaniałej pogodzie bawiliśmy się przy ognisku, piekąc kiełbaski. Bardzo chętnie rozmawialiśmy 
i żartowaliśmy z rówieśnikami z innych klas. Poznaliśmy wielu  nowych kolegów. Nie zabrakło 
też  w tym nauki! Bardzo chętnie słuchaliśmy opowieści pań przewodniczek i pana kierownika 
o dinozaurach. Dowiedzieliśmy się wielu interesujących  rzeczy o tym,  jak wyglądało życie na 
Ziemi ponad 100 milionów lat temu. Trudno było w to uwierzyć, że dinozaury żyły tak dawno 
i że świat tak długo istnieje. Dinozaury były  ogromne, największe zaskoczyły nas rozmiarami, 
a  najmniejsze swoistymi cechami charakterystycznymi. Mieliśmy okazję przyjrzeć się monto-
waniu makiety spinozaura – największego okazu, który wkrótce stanie w JuraParku. Rozmiary 
jego fragmentów były imponujące. Wycieczka z pewnością zachęciła nas do zgłębiania wiedzy 
z zakresu paleontologii.

Na zakończenie wycieczki integracyjnej zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia i tak uczniowie 
zakończyli swoją pierwszą wyprawę z Długosza. Mamy nadzieję, że będziemy często uczestniczyć 
w innych wycieczkach z naszymi rówieśnikami.

W tej podróży w czasie towarzyszyli nam nasi wychowawcy i opiekunowie: p. Agata Jankowska, 
p. Lidia Wiśniewska, p. Jolanta Nowak, p. Agnieszka Szabłowska i p. Rafał Kurzępa, którym dzię-
kujemy za zorganizowanie wyjazdu.

∑

ks. Michał Styczyński

Pielgrzymka młodzieży III klas gimnazjum 
do Lichenia

25 września 2012

Ponad trzy tysiące gimnazjalistów z całej diecezji włocławskiej zgromadziło się w Sanktuarium 
Matki Bożej Licheńskiej, aby wspólnie zanosić do najlepszego Ojca przez ręce Matki Jego Syna 

wszystkie intencje, z którymi przybyli do Lichenia.  Każdy miał w sercu zapewne swoje indywi-
dualne sprawy, które chciał przedstawić Maryi. Prosiliśmy również wspólnie o świadomie podjętą 
decyzję przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej oraz o dobre przygotowanie się do tego 
wydarzenia. Nie zabrakło też próśb w intencji dobrych wyborów młodych ludzi, do czego zachęcał 
przewodniczący naszej celebracji eucharystycznej, bp Stanisław Gębicki.

Wspólne spotkanie rozpoczął koncert ewangelizacyjny zespołu Full Power Spirit. Grupa hipho-
powa z Siedlec z wielką pasją przekazywała nam Dobrą Nowinę w swoim stylu. Cenne okazało się 
również świadectwo lidera zespołu Mirka „Miru” Kirczuka, który podkreślił, że w naszym spo-
tkaniu nie chodziło jedynie o dobrą zabawę, ale przede wszystkim o świadectwo wiary: „Jeśli ktoś 
poszukuje jakiejś głębi w swoim życiu, ktoś mu opowiada o tym, że coś takiego przeżył, że Pan Bóg 
nie jest rzeczywistością fikcyjną, tylko może być integralną częścią życia człowieka, to może stać 
się motorem napędowym dla takiego człowieka, żeby on próbował tego Pana Boga w swoim życiu 
odkryć i spotkać. Staramy się iść tą drogą i nieść Ewangelię”.

Po koncercie przeszliśmy wspólnie do bazyliki, aby tam przygotować się do Eucharystii. Wraz 
z 65 kapłanami koncelebrowaliśmy Mszę Świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa Stanisława 
w intencji młodzieży modlącej się w licheńskim sanktuarium. Kaznodzieja, ks. Marcin Topolski, 
diecezjalny duszpasterz młodzieży, zapraszał nas do refleksji nad naszą wizją Pana Boga. Pytał, kim 
On dla nas jest, jak Go postrzegamy. Spytał nas również, czy mamy pragnienie nieba, czy nam tam 
się spieszy… Bóg, który na nas czeka, nie jest złym władcą, ale miłosiernym Ojcem, do którego 
wciąż możemy powracać i starać się coraz bardziej być wiernym jego miłości. Po homilii oddaliśmy 
się w opiekę Matce Bożej Licheńskiej.

Od stołu eucharystycznego mogliśmy przejść do stołu przygotowanego dla nas przez opiekunów 
licheńskiego sanktuarium, księży Marianów, korzystając z ich gościnności.

Na zakończenie naszego pielgrzymowania udaliśmy się do grobu Biskupa Romana Andrzejew-
skiego, tak bliskiego naszej Szkole. Tam dziękowaliśmy Bogu za wszelkie dary, jakie nam daje, 
prosiliśmy o zbawienie wieczne dla naszych bliskich zmarłych oraz o potrzebne łaski dla wszystkich, 
którzy tworzą dzisiaj wspólnotę Długosza. W godzinach popołudniowych nasza 130-osobowa grupa 
wróciła do Włocławka.

W pielgrzymce uczestniczyli uczniowie wszystkich klas III wraz ze swoimi wychowawcami: kla-
sa IIIa z p. Joanną Karwowską, klasa IIIb z p. Lidią Miętkiewicz, klasa III c z p. Urszulą Brykalską, 
klasa IIId z p. Hanną Grudziecką oraz klasa III d z p. Andrzejem Przybylskim.  Nad całością czuwał 
prefekt gimnazjum Długosza ks. Michał Styczyński.

∑
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Aleksandra Różańska, opiekun Samorządu Uczniowskiego

Szkolna kampania wyborcza 
do Samorządu Uczniowskiego

27 września 2012

Od 12 września trwała w naszej szkole kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego.
Zainteresowane osoby pobrały wniosek ze strony ZKS, następnie wypełnione arkusze 

odesłały opiekunowi SU. Każdy profil kandydata został umieszczony na stronie Długosza oraz na 
gazetce Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci mogli dodatkowo wykonywać plakaty, które zachę-
ciłyby uczniów do oddania głosu właśnie na nich. Liczyła się kreatywność oraz oczywiście ciekawe 
propozycję działań, jakie mieli do zaoferowania startujący w wyborach.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego przeprowadzono dnia 27 września 2012 r. Społeczność 
Długosza wybrała następujących przedstawicieli:

•	 Przemysław	Chabiński	IIAB	-	przewodniczący	Samorządu	Uczniowskiego,
•	 Kamil	Kaznowski	IIIa	-	przedstawiciel	gimnazjum,
•	 Joanna	Góralczyk	IIAB	-	przedstawiciel	liceum.

W skład komisji wyborczej weszli: p. Aleksandra Różańska (opiekun SU), Paulina Wódkowska 
IIIa, Kinga Kulka IIIa, Kinga Jóźwiak IIIB, Karolina Karbowska IIIC, Łukasz Kopczyński IIIC.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy, aby działalności w Samorządzie Uczniowskim 
stanowiła okazję zdobycia cennego doświadczenia we współpracy w ważnych sprawach, poznania 
nowych ludzi i przeżycia niezwykłej przygody w podejmowaniu decyzji związanych z życiem szkol-
nym Długosza w roku 2012/2013.

∑
Kinga Porębska, uczennica kl. IIa

Na rowerowym szlaku...
2 października 2012

W poniedziałek 2 października odbyła się wycieczka rowerowa klasy IIa gimnazjum zorgani-
zowana z okazji Dnia Chłopaka. Zapamiętamy ją chyba jako najbardziej obfitującą w roz-

maite przygody i przypadki.
Podczas gdy inni pilnie uczyli się w szkole, my byliśmy w drodze nad położone na terenie Gosty-

nińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego jeziorko Dzilno. Po przebyciu niespełna 5 kilometrów 
zarządzony został przymusowy postój z powodu przebitej dętki. Na szczęście nasi dzielni chłopcy 
z Bartkiem na czele szybko zażegnali problem i można było ruszyć w dalszą drogę. Jechaliśmy roz-
ciągniętą kolumną głównie lasem, często zakręcając i gdy zatrzymaliśmy się wkrótce przed wjazdem 
na główna drogę, okazało się, że za którymś razem zgubiliśmy Bartka i panią Agatę Jankowską, ja-
dących w tyle. Wyruszyła „akcja ratunkowa”... Po pewnym czasie wszyscy - zarówno szukani jak 
i szukający - odnaleźli się i znów byliśmy razem. Już bez większych przygód dotarliśmy nad jeziorko, 
gdzie przy przygotowanym przez nadleśnictwo ognisku mogliśmy upiec smakowite kiełbaski, hołdu-
jąc naszej rowerowo-wycieczkowej tradycji. Następnie można było pospacerować trochę w pobliżu 

albo przyłączyć się do obrzucania się puszkiem z kwiatów trzciny zarastającej brzegi jeziora. Wiele 
z rosnących w okolicy sosen miało widoczne nacięcia zwane spałami, pozostałości po żywicowaniu, 
czyli zbieraniu żywicy – tu powtórka z biologii. Po godzinie trzynastej ognisko zostało zgaszone, a my 
wyruszyliśmy w drogę powrotną. Tym razem nie mieliśmy tyle szczęścia co w zeszłym roku i musieli-
śmy pedałować spory kawałek w deszczu, a dodatkowo jeden z rowerów popsuł się zaraz po wyjeździe 
znad Dzilna.

Tak czy siak, trochę spóźnieni, dotarliśmy do Włocławka, nadłożywszy kilka kilometrów. Mimo 
wszystko chyba nikt nie stracił ochoty na kolejne wyprawy i wszyscy będziemy niecierpliwie oczeki-
wać wiosny. Dziękujemy naszej wychowawczyni p. Joannie Wędołowskiej za zorganizowanie nam 
takiej wyprawy dla uczczenia Dnia Chłopaka, a p. Agacie Jankowskiej za opiekę nad nami podczas 
wycieczki.

∑
Violetta Gołdobin

Ogólnopolska Akcja Marzycielska Poczta
TV Kujawy z kamerą w świetlicy szkolnej

9 października 2012

W dniu 9 października br. w  świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Dłu-
gosza we Włocławku gościła TV Kujawy. Okiem kamery podpatrywano przebieg szkolnej 

akcji „Napisz list do chorego dziecka” w ramach Ogólnopolskiej Akcji Marzycielska Poczta. Re-
alizatorzy obserwowali, jak zebrani w  świetlicy szkolnej uczniowie pisali listy do chorych dzieci. 
Uczestnicy programu chętnie dzielili się swoimi refleksjami dotyczącymi udziału w akcji, a zareje-
strowaną relację można było obejrzeć na antenie TV Kujawy.

W ZSK przystąpiło do akcji 60 uczniów, którzy zdecydowali się na pisanie listów niosących 
chorym przewlekle „Marzycielskim Dzieciom” ogromne wsparcie, radość i uśmiech. Pisanie listów 
odbywało się w świetlicy przez cały tydzień od 9 do 15 października. Tej prostej właściwie czynno-
ści, zapomnianej może nieco w dobie e-maili i sms-ów, towarzyszyła często pogłębiona refleksja. 
Koordynatorka akcji, p. Violetta Gołdobin, uczestniczyła w wielu rozmowach z uczniami, których 
wrażliwość i serce było poruszone cierpieniem chorych dzieci. Dla wielu uczniów była to chwila 
zastanowienia nad tym, jakim dobrem jest zdrowie, moment uświadomienia sobie, jak wielu z ich 
rówieśników, a także wiele malutkich dzieci, ciężko choruje, jaki ból towarzyszy ich życiu. Wielu 
uczniów odkryło też, że w tak prosty sposób, jakim jest napisanie krótkiego listu, można dziecku 
dać uśmiech, przepędzić choć na chwilę smutek, rozproszyć uczucie samotności, dać wsparcie w tru-
dzie, jakim jest ciężka choroba. Sześćdziesiąt listów dzięki pośrednictwu Poczty Polskiej powędro-
wało do nieuleczalnie chorych dzieci. Ogromnie się cieszymy, że mogliśmy wywołać uśmiech na 
dziecięcych twarzach, dać wsparcie i zapewnić, że „Marzycielskie Dzieci” w walce z ciężkimi, często 
nieuleczalnymi chorobami, nie są same, że pamiętamy o nich.

Bardzo cieszy, że uczniowie tak licznie i chętnie przyłączyli się do akcji, że wykazali się taką 
wrażliwością, że nie jest im obojętny los chorych dzieci. Warto też w tym miejscu dodać, że niektó-
rzy z uczniów biorących udział w akcji, otrzymali listy z odpowiedzią od dzieci, do których sami 
napisali. Wywołało to u nich ogromne wzruszenie i radość.

∑
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Kolejnym elementem uroczystości było poświecenie przez prefekta liceum ks. Piotra Dykow-
skiego obrazu św. Walentego oraz odczytanie listu skierowanego do społeczności Długosza przez 
ofiarodawcę obrazu – ks. Jacka Budę, który przez wiele lat pracował w naszej szkole.

Następnie głos zabrał nasz gość ks. dr Henryk Witczak, dziekan dekanatu włocławskiego. Pro-
boszcz parafii św. Jana Chrzciciela życzył wszystkim zgromadzonym, aby realizowali swoje życie 
w oparciu o właściwie ukształtowane sumienie oraz wykorzystując swoją wiedzę byli ludźmi sumie-
nia, zaś owoce nauki i wiary przynosiły jak najlepsze rezultaty.

W ten sposób ceremonia ślubowania dobiegła końca. Uczniowie pierwszych klas Zespołu Szkół 
Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku stali się pełnoprawnymi członkami społeczności 
gimnazjum i liceum.

Uroczystość uświetniła część artystyczna w szkolnej auli, przygotowana przez uczniów pod kie-
runkiem p. Agnieszki Szabłowskiej oraz p. Rafała Kurzępy.

Dekoracja przypominała odbiornik telewizyjny, w którym nadawany był program na żywo. Spi-
ker – Mikołaj Skonieczny (ucz. kl. IIIe) zapraszał nas na kolejne odsłony tej gorącej relacji. Na 
początku podziwialiśmy pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu Julii Krzyżańskiej z klasy Ie 
gimnazjum. Następnie był program - „Porady psychologa”, gdzie prowadząca charakteryzowała 
poszczególne typy uczniów - tych uwielbianych, powszechnie potępianych oraz jeszcze innych, któ-
rzy są wiecznymi obiektami żartów – Prymus, Lizus, Gwiazda, Szpaner, Klasowy Błazen, Agresor, 
Ofiara Losu, Artysta, Turysta, Optymista. „Z nami łatwiej, z nami raźniej, z nami wygodniej” – 
tymi słowami powitali nas przedstawiciele firmy ABSURD&COMPANY, którzy zaprosili zebra-
nych gości do obejrzenia okolicznościowego pokazu mody nauczycielskiej. Były to stroje, bez któ-
rych nowoczesny nauczyciel podążający drogą rozwoju zawodowego w burzliwych czasach reformy 
oświatowej wprost nie może się obyć. W przerwie na reklamę mogliśmy zapoznać się z produktem 
na miarę XXI wieku, zaprojektowanym z myślą o krnąbrnych uczniach – szkolnymi dybami.

Aby uświetnić  tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej uczniowie postanowili na wzór Amery-
kańskiej Akademii Filmowej wręczyć i przyznać Nauczycielskie Oskary.

W kategorii Budowniczy Roku – za trud przy budowie nowej sali gimnastycznej – Nauczyciel-
skiego Oskara otrzymał ksiądz dyrektor Jacek Kędzierski – nagrodę stanowiła przewiązana kokardą 
cegła.

Pani wicedyrektor Katarzyna Zarzecka została wyróżniona w kategorii – Motorniczy Szkoły - 
otrzymała lizak zawiadowcy stacji.

Nauczyciele języka polskiego i języków obcych zostali docenieni w kategorii Język Giętki.
Matematycy i fizycy otrzymali wyróżnienie w kategorii Licz na Siebie – podręczny zestaw liczydeł.
Nauczyciele biologii nagrodzeni w kategorii Superfarmer Roku za szczególną dbałość o hodowlę 

ślimaków i patyczaków, otrzymali grabie.
Chemicy w kategorii Najbardziej Wybuchowy Nauczyciel otrzymali zapałki.
Geograf jako Włóczykij Roku za organizowane rajdy z latarkami otrzymał kij włóczykija z wę-

zełkiem zawierającym prowiant.
Historycy w kategorii Wojownik Roku otrzymali świetlny miecz, który może mieć różnorakie 

zastosowanie.
Muzyk – DJ roku otrzymał trąbkę.
Plastyk – Artysta Roku otrzymał duży pędzel.
Nauczyciele wychowanie fizycznego i tańca w kategorii Biceps Roku otrzymali kamień milowy 

z duża zawartością minerałów.
Katecheci nagrodzeni w kategorii Głos Sumienia otrzymali zwój papirusu z wykazem cnót 

uczniowskich.
Informatycy w kategorii Sieciak Roku dostali wędkę.
Pani Bibliotekarka – Strażniczka Białych Kruków otrzymała miotełkę do kurzu.
Panie Pedagog i Psycholog – Meteorolog Roku otrzymały wachlarz, który niewątpliwie przyda 

się w ich gabinecie do studzenia emocji.

Milena Lewandowska

„Jeśli posiadasz wiedzę, pozwól, 
by inni mogli od niej zapalić swoje świece”

Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie klas pierwszych

12 października 2012

To był naprawdę wyjątkowy dzień w Długoszu! Oficjalna uroczystość rozpoczęła się o godzinie 
12.00, jednak już od samego rana nauczyciele byli zaskakiwani w różnorodny sposób przez 

swoich jakże pomysłowych uczniów.
Ale wszystko po kolei. W samo południe po odśpiewaniu hymnu, przygotowani i zgromadzeni 

pod aulą uczniowie klas pierwszych przystąpili do uroczystego ślubowania, powtarzając słowa Roty 
Ślubowania:

My, uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocław-
ku, mając na uwadze wartości tysiąc letniej tradycji naszych przodków, pomni na 
szczególną historię tej Szkoły, na odpowiedzialność Kościół w Ojczyźnie naszej, 
uroczyście ślubujemy i przyrzekamy:

- wzorową postawą godnie reprezentować imię swojej szkoły,
- sumienną nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi,
- z wytrwałością zdobywać wiedzę i systematycznie kształtować swój charakter,
- być zawsze odpowiedzialnym za swoje słowa i czyny,
- pogłębiać wartości chrześcijańskie i według nich żyć,
- służyć Kościołowi, Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi, by stać się wartościo-

wym człowiekiem, gorliwym uczniem Chrystusa i dobrym Polakiem.
Składając to przyrzeczenie, prosimy Ducha Prawdy, by dar mądrości Bożej 

pozwolił nam Ewangelię Chrystusa rzetelnie przyjmować, rozwijać i przekazywać.
 Tak nam dopomóż Bóg!

Po ślubowaniu głos zabrał ks. dr Jacek Kędzierski, dyrektor ZSK im. ks. Jana Długosza, który 
w swoim wystąpieniu podziękował uczniom za ich przygotowanie, godną postawę oraz odśpiewa-
nie hymnu, którego tekst odwołuje się do dwóch istotnych spraw – odpowiedzialności za wiarę 
oraz odpowiedzialności za ojczyznę. Następnie Ksiądz Dyrektor podkreślił fakt, że nasza szkolna 
uroczystość wpisuje się w Rok Wiary (którego inauguracja nastąpiła dzień wcześniej w katedrze 
włocławskiej), prosił, abyśmy teraz szczególnie często zaglądali do Katechizmu Kościoła Katolic-
kiego i skupili się na prawdach wiary. Fundamentalnym elementem przemówienia było odczytanie 
fragmentu Listu Apostolskiego papieża Benedykta XVI. My, uczniowie, nauczyciele, pracownicy 
szkoły katolickiej, powinniśmy stanowić przykład dla innych, aby uświadamiać im, jak można 
odpowiedzialne wyznawać prawdy wiary i nimi żyć. Ksiądz Dyrektor przypominał i prosił również, 
abyśmy zawsze identyfikowali się z wiarą chrześcijańską i żyli nią na co dzień. Życzenia skierowane 
do zgromadzonych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zawierały się w prostym, ale 
jakże głębokim przekazie: „ Aby pobyt w tej szkole przyczyniał się do pogłębiania własnej wiary, ale 
także wiary uczniów, zaś pasja bycia nauczycielem była pasją bycia świadkiem Chrystusa”.
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Następnie uczestnicy uroczystości przeszli w procesji różańcowej z relikwiami Błogosławionego 
aleją ks. Jerzego Popiełuszki przez tamę do ronda i ul. Płocką do sanktuarium. W kościele nastą-
piło poświęcenie tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej.  W dalszym punkcie ob-
chodów zebrani obejrzeli program artystyczny przygotowany przez młodzież z Gimnazjum SPSK 
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Modzerowie oraz Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki we 
Włocławku.

Ten dzień zakończył się uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wiesława 
Alojzego Meringa.

 Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy z opiekunem p. Rafałem Kurzepą.

* * * * *

Joanna Słowińska, uczennica kl. IIC LO

Apel poświęcony pamięci 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

19 października

„Nie daj się zwyciężyć złu, zło dobrem zwyciężaj.
Kto wierzy, żyje na wieki choćby życie stracił
Błogosławiony Jerzy poświęcił życie dla braci.
Kapłan męczennik prawdy, nadzieją żył

 Ewangelii wierny danemu słowu do Boga ludzi prowadził...”

Słowami tej pieśni rozpoczęła się inscenizacja przygotowana przez uczniów klasy IIC LO pod opie-
ką p. Małgorzaty Jaskólskiej, poświęcona błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce w 28. rocz-

nicę Jego męczeńskiej śmierci.
Uczniowie ZSK mogli zatrzymać się nad historią życia naszego Błogosławionego, posłuchać 

fragmentów Jego wypowiedzi oraz dowiedzieć się o przebiegu procesu beatyfikacyjnego.
W inscenizacji udział wzięli recytatorzy: Agata Walczak, Elżbieta Mordzak, Marta Karwac-

ka, Magdalena Stachowska, Joanna Słowińska, Justyna Matusiak oraz Jakub Piotrowski z kl. IIC. 
Oprawę muzyczną przygotowali: Joanna Słowińska, Marta Karwacka z kl. IIC oraz Marcel Ma-
niewski z kl. IIAB LO, który akompaniował dziewczynom na fortepianie. Nad nagłośnieniem oraz 
prezentacją multimedialną czuwali Kacper Adamski oraz Damian Tomaszewski.  Dekorację przy-
gotowali: Marcelina Mroczkowska, Kacper Adamski i Joanna Słowińska. Scenariusz inscenizacji 
oraz prezentacja multimedialna została przygotowana przez Joannę Słowińską. Mamy nadzieję, że 
uroczysty apel pozwolił społeczności Długosza przybliżyć wiedzę o posłudze duszpasterskiej i mę-
czeńskiej śmierci Kapłana Solidarności, a także uświadomił, jak ważną jest On postacią w dziejach 
Polski.

* * * * *

Pielęgniarka – Ostatnia Deska Ratunku otrzymała białą deskę z w/w napisem.
Na koniec części artystycznej uczniowie złożyli nauczycielom oraz wychowawcom najserdecz-

niejsze życzenia: „Życzymy Wam, Nauczyciele, spokojnej pracy i wiele satysfakcji z niej płynącej. 
Dobrego zdrowia i samopoczucia. Spełnienia marzeń i realizacji zawodowych planów”.

Odzwierciedlaniem tych życzeń i podziękowań był upominek muzyczny w wykonaniu ucznia 
klasy Ia gimnazjum Konrada Webera.

Zaproszeni Goście, Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne, Pracownicy administracji udali się 
następnie do szkolnej stołówki, gdzie w iście podniosłej i przyjaznej atmosferze raczyli się wyśmieni-
tym obiadem oraz przepysznym tortem. Miłym elementem tej części uroczystości były słowa uzna-
nia skierowane do p. Urszuli Bonowicz oraz p. Elżbiety Jarmużek – emerytowanych nauczycielek, 
które swoją postawą i oddaniem naszej Szkole na zawsze wpisały się w jej historię.

Niesamowitą niespodziankę i jakże ogromną radość sprawiły wszystkim nauczycielom okolicz-
nościowe kartki wykonane przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego pod czujnym okiem 
ich opiekuna - p. Aleksandry Różańskiej.

Drodzy Uczniowie, dziękujemy Wam za ciepłe słowa, za kwiaty, za prezenty, za pamięć i Waszą 
postawę. Myślę, że mogę w tym miejscu napisać w imieniu nas wszystkich - nauczycieli, że choć 
bywają różne sytuacje i czasami gdzieś na drodze naszego porozumienia pojawiają się jakieś zakłó-
cenia, to jednak zawsze jesteśmy z Was dumni i wdzięczni Bogu, że możemy nauczać w takiej szkole 
i pracować z tak wyjątkową młodzieżą. Dziękujemy.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w tym roku Rada Rodziców przygotowała dla wszystkich 
nauczycieli słodką niespodziankę, która bardzo spodobała się gronu pedagogicznemu. Radzie Ro-
dziców na stronie internetowej szkoły podziękowała p. wicedyrektor Katarzyna Zarzecka. Dyrekcja, 
grono pedagogiczne oraz wszyscy pracownicy Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we 
Włocławku pragną serdecznie i szczerze podziękować za pamięć i ciepłe słowa zawarte w życzeniach, 
które dotarły do naszej Szkoły.

∑

OBCHODY ROCZNICY ŚMIERCI 
KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI

Milena Lewandowska

Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem 
JE ks. bpa Wiesława Alojzego Meringa

18 października

18 października o godz. 17.00 w Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy 
ul. Płockiej rozpoczęły się tegoroczne włocławskie obchody rocznicy śmierci kapelana ludzi 

pracy. Po powitaniu przybyłych gości i pocztów sztandarowych poszczególne delegacje szkół i orga-
nizacji złożyły wieńce przy krzyżu na   włocławskiej tamie.
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Anna Dominik

Konkurs recytatorski 
„O Księdzu Jerzym wierszem…”

19 października 2012

Z okazji rocznicy męczeńskiej śmierci wielkiego Kapłana, jak co roku, w Sanktuarium Męczeń-
stwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie gimnazjum - Zofia Rogalska i Mateusz Witka-Jeżewski 
z kl. Ib, a także tegoroczny maturzysta - Radosław Salamończyk z kl. IIIB, któremu jury przyznało 
III miejsce w kategorii uczestników szkół ponadgimnazjalnych.

* * * * *

Sławomira Lewandowska

Bieg poświęcony pamięci 
Księdza Jerzego Popiełuszki

21 października 2012

W nostalgicznie zasnutej mgłą scenerii kolejny raz spotkaliśmy się na XX Włocławskim Biegu 
Dzieci i Młodzieży poświęconemu pamięci męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. 

Był to jubileuszowy XX Bieg, który znowu zmusił do refleksji nad tymi tragicznymi wydarzenia-
mi sprzed 28 lat. Obserwatorów i uczestników Biegu powitał przedstawiciel organizatorów Rad-
ny Miejski Jarosław Chmielewski, po czym błogosławieństwa wszystkim obecnym i uczestnikom 
udzielił ojciec Bonifacy z parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku. 

W tegorocznym Biegu długoszacy również odnieśli sukcesy. Nasze gimnazjalistki zajęły pierw-
sze miejsce w kategorii grupowej. Wśród chłopców z gimnazjum indywidualnie Kacper Pałuska za-
jął II miejsce, a Kamil Kaznowski trzecie. W tej kategorii wiekowej Długosz zajął pierwsze miejsce 
za masowy udział. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nasza szkoła otrzymała drugą nagrodę 
również za masowy udział w Biegu. W klasyfikacji generalnej zwyciężył… oczywiście Długosz. 
Medale, puchary i  dyplomy wręczyli biegaczom: Radny Wojewódzki Wojciech Jaranowski oraz 
Radni Miejscy: Jarosław Chmielewski, Marek Stelmasik i Stanisław Krzemieniewski oraz Sędzia 
Główny Biegu Marian Będziński. W tym roku były też nagrody rzeczowe w postaci karnetów na 
basen, które ufundował SKOK.

Na koniec uczestniczyliśmy w uroczystym złożeniu kwiatów pod Krzyżem ks. Jerzego Popie-
łuszki, a także byliśmy świadkami wrzucenia wiązanki kwiatów w nurt Wisły. Była to niezwykle 
wzruszająca chwila. Budujący jest udział dużej liczby długoszaków w tych chwalebnych zawodach 
sportowych, tym bardziej, że w większości przybywają nie dla nagród i splendoru, lecz by oddać 
hołd Błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce.

Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratuluję i dziękuję.

∑

Bartosz Durma, uczeń kl. IIe

Wieczór Chwały
19 października 2012

W miniony piątek, 19 października, liczna grupa gimnazjalistów z naszej szkoły uczestniczyła 
w jubileuszowym Wieczorze Chwały w płockiej Stanisławówce. To modlitewne spotkanie 

młodzieży organizowane przez Salezjańskie Duszpasterstwo Akademickie „Petroklezja”. Opiekuna-
mi młodzieży byli ks. Michał Styczyński oraz p. Milena Lewandowska.

Piąty rok i pięćdziesiąte piąte spotkanie stanowiły pewien jubileusz dla organizatorów tych pięk-
nych i przepełnionych modlitwą spotkań. Ten czas tak szybko mija... – w swoich rozważaniach 
stwierdził ksiądz proboszcz parafii św. Stanisława w Płocku.

Na początku spotkania zostało nam przybliżone i wspomniane całe piąć lat pracy inicjatywy. 
Wszystkie modlitwy kierujące myśli na pozytywne tory, wzruszające opowiadania o cudach, jakie 
Bóg działa w życiu człowieka, konferencje, na których dotykane są najbardziej nurtujące, niekiedy 
nawet kontrowersyjne problemy, modlitwa wyrażona muzyką - to ona działa tam, gdzie brakuje 
słów, to dźwięki, które pomagają wyrazić wszelkie uczucia, Duch Święty, wiara, dziękczynienie 
i uwielbienie, a przede wszystkim ukazanie doświadczenia żywego Kościoła – to jest właśnie Wie-
czór Chwały!

,,Może istnieje nadracjonalność: coś, co wykracza poza normalne definicje faktu albo logikę opartą 
na danych i ma sens tylko wtedy, jeśli zobaczy się większy obraz rzeczywistości. Może właśnie tam jest 
miejsce dla wiary.” Ten szczególny dzień został zainspirowany hasłem: ,,Wierzę’’.

Wiara przewodniczy temu, co nadaje życiu sens. „Jest pewnością tego, czego się spodziewamy, 
przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.” To także ufność, pewność o istnieniu Boga i prawdzi-
wości Jego Słowa. To powierzenie siebie Bogu i oczekiwanie, że On okaże nam swoje miłosierdzie. 
W życiu codziennym musimy przecież wierzyć, że miejsce, w którym się znajdujemy jest tym, które 
wybrał nasz Pan, że mamy dzielić się miłością, która została nam ofiarowana. Zadajmy sobie pyta-
nie: Czym byłoby życie bez wiary? - Niczym. Dlatego Pan Bóg dał nam siłę, aby ufać i dostrzegać 
Chrystusa w każdym człowieku. Musimy wierzyć w Pana, który jest, który mówi, który kocha; 
w Chrystusa, który stał się jednym z nas, który za nas umarł, który zmartwychwstał. To także wiara 
w życie, które nie kończy się tutaj.

Wiary musimy uczyć się całe życie, trzeba sobie o niej stale przypominać i ją celebrować. Dla-
tego godnie wykorzystajmy to, co dał nam Pan. Z pewnością skieruje nas to ku temu, co najważ-
niejsze.

∑
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Bożena Sobierajska

Uczniowie Długosza zwycięzcami 
VI Międzynarodowego Konkursu Artystycznego 

im. Teresy Ocieszko
„Boże, który nam dałeś ziemię jakże piękną”

20 października 2012

VI Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Teresy Ocieszko odbywał się pod honorowym 
patronatem: JE Księdza Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego Józefa Kowalczyka 

Prymasa Polski, JE Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, JE Księ-
dza Biskupa Włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa, Marszałka Województwa Pomorskiego 
Mieczysława Struka, Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, Prezydenta Miasta Sopotu Jac-
ka Karnowskiego i Wojewody Pomorskiego Romana Zaborowskiego.

Celem konkursu było zamanifestowanie zachwytu i wyrażenie wdzięczności Bogu za piękno 
ziemi. W tym aspekcie konkurs miał duże znaczenie edukacyjne. Nic tak głęboko nie utrwala 
przekonań, jak samodzielne poszukiwanie wyrazu artystycznego zaobserwowanego piękna. Udział 
w konkursie przygotowywał do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Wśród uczestników nie zabrakło uczniów ZSK we Włocławku, którzy pod kierunkiem 
p. mgr Bożeny Sobierajskiej przygotowali prace plastyczne w kategorii fotografii i rysunku. Czworo 
z uczestników zostało laureatami tego konkursu: A oto uzyskane nagrody:

I miejsce zdobyła Lena Chmielewska z kl. Ib, a II miejsce Piotr Muras kl. IIc gimnazjum. Po-
nadto wyróżnienia otrzymali: Julia Krzyżańska z kl. Ie gimnazjum i Jakub Piotrowski z kl. IIC LO. 
Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym oraz wszystkim, którzy przygotowali prace konkursowe 
i wystartowali w tym jakże prestiżowym konkursie.

∑
Jakub Kostrzewski

Spotkanie młodzieży ZSK z ks. Markiem Bałwasem
23 października

Z inicjatywy Księdza Dyrektora naszą szkołę odwiedził szczególny gość - ks. Marek Bałwas. 
Dla młodzieży Długosza spotkanie z niepełnosprawnym, poruszającym się na wózku po wy-

padku samochodowym kapłanem, było okazją do wysłuchania ciekawego, bogatego w doświadcze-
nia, poruszającego, a jednocześnie przepełnionego ogromną wiarą i nadzieją świadectwa ks. Marka. 
Uczniowie Długosza stali się uczestnikami swoistej katechezy i pogłębionej refleksji oraz wspólnej 
debaty na temat codziennych problemów nękających człowieka we współczesnym świecie. Podczas 
spotkania ks. Marek podzielił się z uczniami Zespołu Szkół Katolickich świadectwem swojej pracy 
duszpasterskiej, w której przychodzi mu mierzyć się z problemami duchowymi, mentalnymi oraz 
bytowymi swoich podopiecznych. Opowiadał również o swoich codziennych zmaganiach z niepeł-

nosprawnością; w jego słowach nie było jednak pretensji do losu czy rozgoryczenia, lecz ogromne 
przeświadczenie o sensie własnego cierpienia i przyjęcie do końca woli Bożej.

Zwrócił on szczególną uwagę na przypadki działania złego ducha, których to obserwuje się coraz 
więcej w dobie globalnej cywilizacji gubiącej duchowy sens ludzkiej egzystencji oraz lekceważącej 
niebezpieczeństwo płynące z procesu laicyzacji oraz postępującego upadku moralnych obyczajów. 
Przywoływał przerażające historie ludzi, którzy pod jego duchowym kierownictwem toczyli walkę 
wewnętrzną z szatanem. Poruszył również ważną w dzisiejszym świecie kwestię czystości przedmał-
żeńskiej u młodzieży, opowiadając historie swoich znajomych, którzy zwrócili się do niego o pomoc 
czy duchową poradę. Opowieści księdza Marka, momentami okraszone humorem, ale w swym 
przesłaniu bardzo poważne, spotkały się z żywym zainteresowaniem, podziwem i wzruszeniem ze 
strony uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, którzy uczestniczyli w tym spo-
tkaniu, gdyż stanowiły autentyczne świadectwo kapłana mocno przekonanego do sensu drogi, jaką 
przeznaczył dla niego Bóg.

∑
Paulina Tokarska

„Ze szkolnej ławki”, 
czyli profesjonalna lekcja tańca w TV Trwam

23 października 2012

W ramach prezentacji i reklamy naszej Szkoły ks. dr Jacek Kędzierski zaproponował wzię-
cie udziału w programie pt. „Ze szkolnej ławki” emitowanym przez toruńską Telewizję 

Trwam. Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza zaprezentował umiejętności taneczne 
swoich uczniów nabyte na lekcjach tańca prowadzonych przez panią mgr Paulinę Tokarską. I tak 
grupa uczniów ZSK pod kierunkiem p. Pauliny Tokarskiej i pod opieką p. Dominiki Szymczak 
w dniu 17.10.2012 wyruszyła do Torunia, aby wziąć udział w nagraniu, które miało miejsce w studiu 
TV Trwam. Po przyjeździe do studia wszyscy zostaliśmy profesjonalnie ucharakteryzowani oraz 
wprowadzeni w świat telewizji. Wprawiły nas w zachwyt warunki panujące w studiu nagranio-
wym, ogromna uprzejmość i profesjonalizm operatorów kamer oraz osób pracujących w reżyserce. 
W końcu nadszedł czas na realizację celu naszego wyjazdu, czyli nagrania. Celem prezentacji było 
pokazanie, jak w naszej szkole wygląda lekcja tańca. Podjęliśmy więc decyzję, że długoszacy zapre-
zentują walca wiedeńskiego oraz taniec użytkowy. I tak po ponad dwóch godzinach tanecznym 
krokiem dotarliśmy do końca programu. Trudno opisać emocje, jakie temu towarzyszyły: obawy, 
niepewności, odrobina tremy, a potem ogromna radość z dobrze wykonanego zadania. Włożyliśmy 
w ten pokaz całą naszą duszę, uczniowie pokazali wysoki poziom umiejętności tanecznych a taniec 
naszym zadaniem wyszedł bardzo naturalnie. Po nagraniu, bogatsi o nowe doświadczenia wróci-
liśmy, aby z niecierpliwością oczekiwać do następnej wizyty w studio - tym razem w programie na 
żywo. I tak 23 października 2012 r. delegacja z Długosza w składzie : ks. dyr. Jacek Kędzierski, p. wi-
cedyrektor Katarzyna Zarzecka, p. Paulina Tokarska, p. Dariusz Goldewicz oraz przedstawiciele 
uczniów biorących udział w nagraniu: Mateusz Włosiński oraz Bogumiła Zaborowska z kl. IIIB LO, 
zawitała do TV Trwam. Emocje były znacznie większe niż ostatnio. Zapewne wiązało się to z tym, 
iż program był transmitowany na żywo. Program prowadził ks. Antoni Balcerzak, któremu chcieli-
byśmy serdecznie podziękować za niezbędne wskazówki oraz serdeczne przyjęcie nas. Podczas emisji 
spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym a nawet entuzjastycznym odbiorem telewidzów i słuchaczy 



Wydarzenia szkolneRocznik ZSK im. ks. Jana Długosza

106 107

radiowych, nawet zza oceanu. Długoszacy musieli się zmierzyć z zadaniem, które jednak nie prze-
rosło ich możliwości. Za to ogromne gratulacje!!! To doświadczenie pozostanie na długo w naszych 
wspomnieniach. Ja jako nauczyciel tańca dziękuję ogromnie za wspólne przeżycia, za odwagę, pięk-
ne występy wszystkim niesamowitym uczniom biorącym udział w nagraniu, bez których tego pro-
gramu by nie było: Karolinie Karbowskiej, Aleksandrze Dynowskiej, Kindze Jóźwiak, Bogumile 
Zaborowskiej, Paulinie Słowińskiej, Adriannie Głowackiej, Agnieszce Możdżyńskiej, Łukaszowi 
Kopczyńskiemu, Mateuszowi Włosińskiemu, Marcinowi Wujec, Przemysławowi Chabińskiemu, 
Mateuszowi Goleniewskiemu, Filipowi Janiakowi oraz Kamilowi Górczyńskiemu. Organizatorom 
programu, ks. dyr. Jackowi Kędzierskiemu, p. wicedyr. Katarzynie Zarzeckiej oraz pracownikom 
Telewizji Trwam jestem wdzięczna za wsparcie i niepowtarzalną atmosferę, która nam towarzyszyła 
podczas realizacji tego niecodziennego przedsięwzięcia, które utwierdziło w nas wiarę w ogromny 
potencjał naszego Długosza, szkoły „do tańca i do różańca”.

∑
Jakub Kostrzewski

Ksiądz dr Piotr Stolecki 
z Katolickiego Centrum Służby Rodzinie 

gościem październikowej środy u Długosza
24 października 2012

Po raz kolejny w murach Zespołu Szkół Katolickich odbyła się dziś tradycyjna już środa u Dłu-
gosza. Jest to comiesięczny cykl spotkań organizacyjno-wychowawczych, podczas których gro-

no pedagogiczne spotyka się wraz z rodzicami celem omówienia najpilniejszych spraw związanych 
z monitorowaniem przebiegu procesu edukacyjnego uczniów.

Centralnym punktem środy u Długosza była oczywiście Eucharystia, w której uczestniczyli 
wspólnie nauczyciele wraz z rodzicami uczniów ZSK. Komentarz poprzedzający sprawowanie świę-
tych obrzędów wprowadził zebranych w nastrój rozważań związanych z tematyką chrześcijańskiej 
odpowiedzialności opartej na wezwaniu przez Chrystusa każdego z nas do czuwania wymagającego 
cierpliwości oraz wytrwałości. Umocnieniem tego przesłania stały się słowa z dzisiejszej Ewangelii: 

„Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie”. Naświetlają one kontekst naszej wiary, która 
została nam zadana po to, abyśmy w duchu służby bliźniemu pomnażali ją dla dobra innych.

Homilię wygłosił specjalnie przybyły na tę uroczystość ks. dr Piotr Stolecki pełniący na co 
dzień posługę duszpasterską w Katolickim Centrum Służby Rodzinie. Nawiązując do idei czuwa-
nia, ksiądz Piotr przywołał słowa błogosławionego Jana Pawła II, który zdefiniował czuwanie jako 
proces strzeżenia powierzonego nam dobra. Podążając za tą myślą, kaznodzieja zobrazował pojęcie 
dobra w kontekście daru wiary, jaki zostaje powierzony każdemu człowiekowi po to, aby troszczyć 
się o los drugiego człowieka. Nie zabrakło odniesień do szczególnej roli rodziców oraz szkoły, któ-
rzy na bazie zgodnej współpracy winni zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz właściwe 
warunki rozwoju ich talentów. W tym świetle uwypuklone zostało znaczenie odpowiedzialności 
za los bliźnich jako wyznacznika naszego człowieczeństwa w dobie postępujących kryzysów więzi 
międzyludzkich.

Kolejnym etapem liturgii słowa było przybliżenie przez księdza Stoleckiego idei działania Kato-
lickiego Centrum Służby Rodzinie. Jako główne przesłanie działalności misyjnej reprezentowanego 

przez siebie centrum, ks. Piotr wymienił potrzebę niesienia pomocy duchowej w różnorakich jej 
formach: spowiedzi, poradnictwa rodzinnego czy też poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. 
Podkreślił on również szczególną wagę mediacji rodzinnych oraz kontaktów międzyludzkich w zło-
żonym procesie troski o harmonijny rozwój rodziny we współczesnym świecie.

Podsumowując swoją naukę, ks. dr Stolecki przypomniał o ewangelicznym zobowiązaniu do 
troski o dobro bliźniego skierowanym do każdego z zebranych, skierowanym do każdego chrześci-
janina. Nie omieszkał dodać, że owo dbanie o dobro osoby ludzkiej jest procesem wymagającym 
poszukiwań, które zajmują dużo czasu.

Eucharystia zakończyła się podziękowaniami wygłoszonymi przez księdza dyrektora Jacka Kę-
dzierskiego pod adresem szacownego gościa, który ubogacił nas głoszonym przez siebie Słowem Bo-
żym, jak również pod adresem wszystkich zaangażowanych w przebieg całej liturgii: ubogacającego 
pięknem śpiewu chóru szkolnego, zawsze czuwających oraz pokornie posługujących u stołu Uczty 
Pańskiej ministrantów oraz rodziców, którzy w trosce o dobro swych dzieci nawiedzili naszą szkołę. 
Dokonano również prezentacji członków nowo wybranej Rady Rodziców.

Po Mszy Świętej rodzice udali się do klas wraz z wychowawcami, gdzie zostały im przedstawio-
ne najpilniejsze informacje związane z postępami edukacyjnymi ich dzieci oraz innymi kwestiami 
ważnymi dla procesu funkcjonowania szkoły. Pozostali nauczyciele do samego wieczora dyżurowali 
w pokoju nauczycielskim w oczekiwaniu na rodziców pragnących zasięgnąć głębszych informacji 
na temat wyników swoich dzieci z poszczególnych przedmiotów. Grono pedagogiczne w ramach 
indywidualnych konsultacji doradzało rodzicom, jak usprawnić proces kształcenia ich pociech tak, 
aby możliwie jak najszybciej nadrobić ewentualne zaległości w nauce. Po raz kolejny okazało się, 
że forma comiesięcznych spotkań z rodzicami cieszy się sporym zainteresowaniem oraz pogłębia 
relacje, jak również współpracę rodziców i pedagogów we wspólnej misji troski o dobro i rozwój 
uczniów Zespołu Szkół Katolickich.

∑
Lidia Wiśniewska

Ku czci Wszystkich Świętych ulicami miasta
31 października 2012

Wieczorem 31 października 2012 r. w kościele pw. Wszystkich Świętych przy klasztorze Ojców 
Franciszkanów we Włocławku odbyła się uroczystość odpustowa. W wigilię uroczystości 

Wszystkich Świętych mieszkańcy miasta uczestniczyli we Mszy św. celebrowanej przez Pasterza 
Diecezji bpa Wiesława Meringa oraz w procesji z relikwiami Świętych i Błogosławionych, by po 
raz pierwszy w ten sposób oddać cześć Tym, którzy 1 listopada w całym Kościele obchodzą swoje 
święto. Eucharystię koncelebrowali: ojciec prowincjał Zakonu Franciszkanów, proboszczowie wło-
cławskich parafii z ks. dziekanem oraz kapłani, wśród których był ks. Jacek Kędzierski – dyrektor 
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza. Nie zabrakło oczywiście nauczycieli i uczniów 
naszej szkoły.

W homilii Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na to, że Dzień Zaduszny niejako wyparł ze świadomo-
ści wiernych Uroczystość Wszystkich Świętych, kiedy to, wyznając wiarę „w świętych obcowanie”, 
łączymy się w duchowej więzi z tymi, którzy po świętym życiu na ziemi, chwalą Boga w wieczności 
przed Jego Obliczem i orędują w naszych potrzebach. Wskazując różnicę, podkreślił jednocześnie 
wzajemne przenikanie się tych dni, uświadamiając zebranym, że na cmentarz przychodzimy, aby 
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modlić się i wspominać tych, którzy oczekują na zmartwychwstanie. Kaznodzieja wyraził swo-
je ubolewanie nad niszczeniem cmentarzy katolickich, poczynił refleksję na temat szerzącego się 
w niektórych krajach braku szacunku dla zmarłych, a także wyraził zaniepokojenie rozpowszech-
nianiem się przeniesionego z zachodu Halloween. Przypomniał, że odwieczny obyczaj polski na-
kazuje otaczać szacunkiem i pamięcią tych, którzy już przekroczyli bramy wieczności; zaznaczył, 
że procesja z relikwiami ma pokazać Bogu i ludziom, jaką drogę chcemy dla naszego życia wybrać. 
Cytując redaktora jednego z czasopism, Ksiądz Biskup podkreślił: „Śmierć nie ma tłumić radości 
życia. Przeciwnie – ma nam uświadamiać, że warto żyć godnie, poświęcić życie dobru, prawdzie, 
sprawiedliwości, ludziom, których kochamy. Bóg nie chce śmierci – On jest życiem. Bóg jest Panem 
żywych, a nie umarłych. On daje życie.”

Po Mszy Świętej Ksiądz Biskup przewodniczył uroczystej procesji z relikwiami, która przeszła 
wokół Placu Wolności. W świetle pochodni niesionych przez harcerzy do nieba płynęły słowa Lita-
nii do Wszystkich Świętych. Przedstawiciele poszczególnych grup nieśli kilkanaście relikwii, wśród 
których znalazły się relikwie bł. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, św. Siostry Faustyny, świę-
tych i błogosławionych założycieli zgromadzeń zakonnych, bł. Dzieci Fatimskich. Długoszacy nieśli 
dwie relikwie: Wiktoria Budzeniusz, Anna Krzaczkowska z kl. Id i Krzysztof Kamiński z kl. Ie nieśli 
zbiorową relikwię świętych zakonników, a Joanna Góralczyk, Natalia Miller z kl. IIAB oraz Kacper 
Adamski z kl. II C - bł. Karoliny Kózkówny. Z dość liczną grupą młodzieży Długosza na Mszy Świętej 
i procesji byli nauczyciele: p. wicedyrektor Katarzyna Zarzecka, p. Urszula Brykalska, p. Paulina Ga-
jewska, p. Andrzej Gołębieski, p. Joanna Karwowska, s. Maria Kowalik, p. Jolanta Nowak, p. Bożena 
Sobierajska, p. Angelika Szumińska i p. Lidia Wiśniewska oraz p. Jolanta Gawrysiak.

∑
Magdalena Bilska-Ciećwierz

Wycieczka integracyjna 
klas pierwszych liceum do Płocka

9 października 2012

W deszczowy piątkowy ranek grupa pierwszoklasistów z naszego liceum wraz ze swymi wycho-
wawcami wyruszyła do Płocka. Celem podróży były muzea stolicy północnego Mazowsza. 

Najpierw zajrzeliśmy do Muzeum Diecezjalnego mieszczącego się w zabudowaniach średniowiecz-
nego opactwa pobenedyktyńskiego na płockim Wzgórzu Tumskim, po którym oprowadzał nas ks. 
kan. Stefan Cegłowski. Przewodnik z niezwykłym znawstwem i swobodą opowiadał o tutejszych 
skarbach. Mogliśmy podziwiać sztukę sakralną – rzeźby i obrazy pochodzące z różnych epok histo-
rycznych oraz pięknie wyeksponowane precjoza pochodzące ze skarbca katedralnego, w tym hermę 
św. Zygmunta – relikwię szczególnie czczoną w tutejszej diecezji. Następnie poszliśmy do katedry 
pw. Wniebowzięcia NMP, gdzie oglądaliśmy spiżowe drzwi płockie, ufundowane przez bpa Alek-
sandra z Malonne w XII w. Niestety, dziś w Płocku znajduje się tylko ich kopia, oryginał zaś został 
wykradziony jeszcze w średniowieczu i jest obecnie w Nowogrodzie Wielkim w Rosji. Zobaczyliśmy 
również Biblię Płocką z XII w. – jeden z najstarszych zabytków tego typu w Polsce. Kolejnym eta-
pem naszej podróży było Muzeum Mazowieckie posiadające jedną z największych kolekcji sztuki 
secesyjnej w Polsce. Na chwilę przenieśliśmy się do mieszczańskich wnętrz z okresu belle epoque, 
podziwiając misternie wykonane meble i mnóstwo bibelotów oraz przedmiotów codziennego użyt-
ku, od zastawy stołowej poczynając, a na przyborach toaletowych kończąc. Druga wystawa, jaką 

obejrzeliśmy w Muzeum Mazowieckim, to „X wieków Płocka”. Najdłużej zatrzymaliśmy się przy 
ogromnej makiecie miasta z okresu XV-XVI w. Niedostatek czasu, ale i zmęczenie nie pozwoliły 
nam zatrzymać się przy wielu eksponatach. Warto na pewno jeszcze tu kiedyś wrócić.

Tymczasem czekamy na otwarcie Muzeum Diecezjalnego we Włocławku, bo i tu czekają na 
obejrzenie ciekawe eksponaty. Opiekunami młodzieży na wycieczce byli: p. Ewa Bieniek, p. Mag-
dalena Bilska-Ciećwierz oraz p. Grzegorz Matusiak.

∑
Katarzyna Zarzecka
Anna Dominik

„Przekaz wiary w szkole katolickiej”
XXIII Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze

9 listopada 2012

„Każdy według własnych darów i zadań powinien kroczyć 
 drogą żywej wiary, która wzbudza nadzieję i działa przez miłość”.

Powyższe słowa zaczerpnięte z Konstytucji dogmatycznej o Kościele, jak również nauczanie Jana 
Pawła II i Jego wskazówka wypowiedziana w 1979 roku: „Musicie być mocni tą mocą, którą daje 

wiara”, wprowadziły wspólnotę zgromadzoną na Jasnej Górze w atmosferę XIII Ogólnopolskiego 
Forum Szkół Katolickich. W związku z przeżywaniem Roku Wiary kwestią przewodnią był prze-
kaz wiary w szkole katolickiej.

Przedstawiciele naszej szkoły: p. Urszula Brykalska, p. Anna Dominik, p. Joanna Karwowska, 
p. Aneta Jabłońska, p. Agata Jankowska, p. Małgorzata Jaskólska, p. Bożena Sobierajska, p. Ange-
lika Szumińska, p. Dariusz Goldewicz oraz Ksiądz Dyrektor Jacek Kędzierski i Pani Wicedyrektor 
Katarzyna Zarzecka, uczestniczyli w kolejnym dniu rozważań o tej jakże istotnej problematyce.

Obrady tradycyjnie rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną w Kaplicy Matki 
Bożej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił JE bp Stanisław Napierała. Podkreślił w niej, 
że jedynym sposobem kształtowania swego życia i budowania relacji z innymi jest żywa wiara, która 
polega na doświadczeniu obecności Boga nie w widzeniu, lecz w ciemności. Człowiek wierzący 
zawsze doświadcza wewnętrznej mocy i światła, które pozwalają mu przezwyciężać życiowe trud-
ności. Warto zatem zwrócić uwagę na przekaz wiary w szkole katolickiej, która spełnia szczególną 
misję. Każdy człowiek potrzebuje ciągłego nawracania, pogłębiania swojej wiary. To na bazie wiary 
i Ewangelii należy podejmować problemy współczesnego świata. Ksiądz Biskup nawoływał, aby 
w wychowankach wyrabiać radość i szlachetną dumę bycia człowiekiem wierzącym, kształtować 
postawy apostolskie – pomagania innym, dzielenia się z nimi dobrem otrzymanym od Boga. Na-
uczyciel ma być przewodnikiem w drodze wiary dla swojego ucznia, musi wobec tego stać się świad-
kiem wiary, co jest możliwe jedynie przez szukanie pomocy u Jezusa Chrystusa, który zsyła światło 
Ducha Świętego. Należy również studiować dokumenty Kościoła.

O godzinie 10.45 nastąpiło oficjalne otwarcie XXIII Forum Szkół Katolickich; dokonał tego 
ks. Adam Kostrzewa pełniący funkcję przewodniczącego Rady Szkół Katolickich. Chór Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II z Rzeszowa zadedykował swój koncert Księdzu Biskupowi jako wyraz 
wdzięczności za długoletnią asystenturę dla szkół katolickich w Polsce.
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O godzinie 15.00 mieliśmy okazję modlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego, a zastępca prze-
wodniczącego Rady Szkół Katolickich - ks. dyr. Zenon Latawiec przywitał gości przybyłych z Węgier.

Rozważania dotyczące misji szkoły katolickiej stanowiły temat odczytu prof. dr hab. Katarzyny 
Olbrycht z Uniwersytetu Śląskiego. Trafne stwierdzenie, że szkoła katolicka winna być wspólnotą, 
której celem jest przekazywanie wartości życia, było przypomnieniem słów Jana Pawła II, wypo-
wiedzianych do społeczności szkół katolickich w roku 1982. Pomimo upływu czasu nie tracą one 
na aktualności. Należy zdawać sobie sprawę, iż wiara jest przekazywana głównie poprzez kontakt 
z osobami, których codzienne życie jest jej świadectwem. Prelegentka wskazała też na stanowi-
sko szkoły katolickiej wobec szczególnego wydarzenia, jakim jest 50. rocznica rozpoczęcia Sobo-
ru Watykańskiego II. Wśród przywołanych w czasie wykładu postaw na uwagę zasługuje funkcja 
prorocka, jako przyjęcie odpowiedzialności z prawdę objawioną przez Boga, co z kolei domaga się 
gruntownego wykształcenia i wychowania młodzieży, co niewątpliwie wpisane jest w misję szkoły 
katolickiej. Młodzieży szkolnej należy przybliżać niełatwą tematykę soborową, w związku z czym 
bardzo istotny jest dobór odpowiedniej metodyki.

Kolejnym ciekawym wystąpieniem był także wykład prof. dr hab. Eugenii Potulickiej dotyczący 
pedagogicznych kosztów reformy szkolnictwa skoncentrowanej na standardach i testowaniu. Zaraz 
potem wśród uczestników wywiązała się interesująca dyskusja na temat współczesnej „testomanii”, 
która nie do końca służy rozwojowi młodego człowieka oraz rzetelnemu sprawdzeniu jego wiedzy.

W pierwszym dniu w Auli o. Kordeckiego zgromadzili się dyrektorzy z całej Polski na Ogól-
nopolskiej Konferencji Dyrektorów. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali wykładu p. Kingi 
Bartoszewskiej z departamentu strategii MEN nt. aktualnych zagadnień systemu informacji oświa-
towej. Następnie, po krótkiej przerwie, głos zabrało trzech dyrektorów szkół: ks. Jacek Kędzierski, 
p. Przemysław Jabłoński, s. Zuzanna Filipczak nt. „Kierowanie szkołą katolicką w rzeczywistości 
kryzysów i zmian w systemie edukacji”.

Ksiądz dr Jacek Kędzierski wskazał filary w kierowaniu szkołą katolicką, którymi są: pomysł, 
pasja i pieniądze. To wszystko jednak musi być wsparte modlitwą, która potrafi zdziałać cuda. 
Tu Ksiądz Dyrektor podzielił się świadectwem, jak przeszło dziesięć lat temu ks. bp Roman Andrze-
jewski, który usilnie poszukiwał środków na remont zniszczonego gmachu szkoły w 2002 r., udał 
się do mniszek kamedułek ze Złoczewa, prosząc o modlitwę w tej intencji. Modlitwa była skuteczna, 
bo miesiąc później brakujące kwota została przekazana dla Długosza z rezerwy MEN. Nie było 
wątpliwości, że Opatrzność czuwała nad rozwojem tego dzieła. Wszyscy prelegenci byli zgodni, że 
wszelkie podejmowane wysiłki bez modlitwy nie przyniosą oczekiwanych owoców. To najważniej-
szy wniosek z tej części spotkania.

„Spojrzenie ad intra na rzeczywistość szkoły katolickiej” to wykład zamykający obrady w dniu 
9 listopada na Jasnej Górze. Wygłosił go abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Ważnym punktem spotkania była Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem 
ks. bpa Marka Mendyka o godz. 20.00 w kaplicy Matki Bożej. Homilię wygłosił ks. dyr. Jacek Kę-
dzierski, który w nawiązaniu do Ewangelii przywołującej przypowieść o zagubionej owcy i drach-
mie, wskazał na postawę wiary dyrektora szkoły katolickiej, który powinien docierać do każdego 
ucznia i nauczyciela. Kaznodzieja ukazał podobieństwo pomiędzy pasterzem szukającym owcy, ko-
bietą, która dokłada wszelkich starań, żeby odszukać zawieruszoną drachmę a dyrektorami szkół. 
Oni powinni z troską pasterza odnajdywać naszą wiarę, poszukiwać jej, jeżeli ją zagubiliśmy.

Spotkania dyrektorów szkół katolickich odbywają się trzy razy w roku w Częstochowie, stano-
wiąc nieodłączny element formacji, jednocześnie dając możliwość zdobywania wiedzy, jak w środo-
wisku szkolnym budować relacje istotne dla rzeczywistości wiary, jakich błędów unikać i jak stawać 
się dobrym nauczycielem.

∑

Angelika Szumińska

Prof. dr hab. Janusz Skuczyński w Długoszu
15 listopada 2013

W czwartek, 15 listopada, mieliśmy okazję gościć w naszej szkole kierownika Katedry Kultu-
roznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – prof. Janusza Skuczyńskiego. 

Jest to wybitny historyk literatury i teatrolog, specjalizujący się w literaturze XIX wieku. Najbardziej 
znanymi jego publikacjami są: „Odmiany form dramatycznych w okresie romantyzmu. Słowacki-

-Mickiewicz – Krasiński”, „W przestrzeni komunikacyjnej. Szkice z historii i teorii dramatu, teatru 
i komunikacji społecznej”, „Misterium teatralne. Mickiewicz i inni. Studia i szkice z dziejów dra-
matu i teatru XIX i XX wieku”, „80 lat teatru w Toruniu” oraz wydane przez Bibliotekę Narodową 
w 2012 roku opracowanie „Dziadów wileńsko – kowieńskich” Adama Mickiewicza.

Uczniowie klas maturalnych wysłuchali wykładu Pana profesora: „Gdy idą między żywych 
duchy…. O Dziadach Adama Mickiewicza i Weselu Stanisława Wyspiańskiego”. Mieli okazję 
przypomnieć sobie genezę obu dramatów oraz dowiedzieć się o elementach łączących teksty. Prof. 
Skuczyński zwrócił uwagę na fenomen tych dzieł. Szkolna analiza, skupiona głównie na warstwie 
ideowej, nie pozwala młodzieży na dostrzeżenie ich wyjątkowości. Wszak, gdy powstawały Mic-
kiewiczowskie „Dziady”, w całej Europie nie było podobnego dramatu – w teatrach wystawiano 
głównie tzw. dramaty historyczne oraz dramy. Natomiast Wyspiański, reformator teatru, „widzący 
swój teatr ogromnym”, stworzył tekst, w którym dostrzec można syntezę różnych sztuk – przede 
wszystkim malarstwa i muzyki.

Pozostaje mieć nadzieję, że spotkanie młodych ludzi, mających wkrótce przystąpić do egzami-
nu dojrzałości, z pracownikiem naukowym uniwersytetu, pozostanie budującym doświadczeniem 
i sprawi, że będą bardziej świadomi bogactwa polskiej kultury.

∑
Milena Lewandowska

Kochajmy życie od momentu poczęcia
Spotkanie z dr. inż. Antonim Ziębą

30 listopada 2013

W piątek, 30 listopada, gościliśmy w naszej szkole dr. inż. Antoniego Ziębę, prezesa Polskie-
go Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych 

Dzieci doprowadziła do cywilizacyjnego przełomu – bezprecedensowego przejścia w warunkach 
demokratycznych od „legalności” aborcji do prawnej ochrony nienarodzonych dzieci.

Jak do tego doszło? To bardzo długa historia, która została przedstawiona zgromadzonym w auli 
szkolnej licealistom. Dlaczego p. red. Zięba zaczął walczyć o ochronę życia dziecka poczętego? 
Bezpośrednim bodźcem stały się zdjęcia zabitych metodą aborcji dzieci oraz słowa Sługi Bożego 
Jana Pawła II wypowiedziane w Nowym Targu w 1979 r.: „I życzę, i modlę się o to stale, ażeby 
rodzina polska dawała życie, aby była wierna świętemu prawu życia”. Gość przedstawił dane sta-
tystyczne, które  nas przeraziły – w roku 1980 doszło do 600 tys. aborcji. Były to tragiczne czasy, 
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a rządzący wówczas reżim propagował aborcję i uniemożliwiał jakąkolwiek społeczną dyskusję na 
ten temat. Dlatego Krucjata sformułowała „Modlitwę w intencji doprowadzenia do anulowania 
ustawy z 27 kwietnia 1956 roku o tzw. przerywaniu ciąży i uznania prawa do życia każdego poczę-
tego dziecka”. Polega ona na tym, że każdy uczestnik zobowiązywał się przez okres roku codziennie 
modlić się w intencji obrony życia i raz w miesiącu w dzień powszedni uczestniczyć we Mszy św., 
przyjmując Komunię św. w tej intencji. Jakie są skutki tej modlitwy? Przede wszystkim zmiana 
świadomości społecznej – świadomość, że życie każdego człowieka rozpoczyna się od momentu 
poczęcia oraz Ustawa z 7 stycznia 1993 r. zakazująca aborcji poza 3 przypadkami: zagrożenia życia 
lub zdrowia matki, nieodwracalnego ciężkiego uszkodzenia płodu oraz gdy istnieje uzasadnione po-
dejrzenie, że ciąża jest wynikiem czynu zabronionego. W związku z powyższymi sukcesami w roku 
2005 został opracowany nowy program Krucjaty, której pierwszym założeniem jest prowadzenie 
modlitwy dziękczynnej za wielkie dobro, które już się wydarzyło oraz dwa cele błagalne: o dalszy 
wzrost szacunku wobec życia człowieka nienarodzonego, chorego, w podeszłym wieku oraz o wpro-
wadzenie precyzyjnej prawnej ochrony życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci 
(uzupełnienie art. 38. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

Na bazie tych doświadczeń wyrosła ogólnoświatowa modlitwa World Prayer for Life, której 
mottem są słowa Jana Pawła II zapisane w encyklice „Evangelium Vitae”: „Pilnie potrzebna jest 
wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat”.

Pan Antoni Zięba w swoim wystąpieniu przedstawił nam również aspekty polskiej polityki pro-
rodzinnej, która czasami ociera się o absurdalność. Poruszył kwestie związane z zapłodnieniem 
metodą in vitro. Gość podkreślał nieocenione zyski płynące z wychowania młodych ludzi do absty-
nencji, wstrzemięźliwości przedmałżeńskiej i wierności małżeńskiej oraz stanowczego „nie” wobec 
reklamy i dystrybucji antykoncepcji.

Niech w życiu codziennym prowadzą nas słowa bł. Jana Pawła II: „Bronić życia i umacniać je, 
czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi…”.

∑
Violetta Gołdobin

Uroczyste Nieszpory na rozpoczęcie Adwentu 
w katedrze włocławskiej

1 grudnia 2013

W dniu 1.12.2012 r. w katedrze włocławskiej o godz. 17.00 odbyły się uroczyste pierwsze Nie-
szpory z I Niedzieli Adwentu pod przewodnictwem ks. bp. Stanisława Gębickiego, roz-

poczynające nowy Rok Liturgiczny. Wśród zgromadzonych  w bazylice katedralnej byli również 
licznie przybyli na tę uroczystość przedstawiciele Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza.

Tym pięknym wieczornym nabożeństwem liturgii godzin rozpoczęliśmy czas Adwentu, czas 
oczekiwania na przyjście Syna Bożego, czas duchowego przygotowywania się na właściwe przeżycie 
Świąt Bożego Narodzenia.

Na zakończenie liturgii Ksiądz Biskup poświęcił wieńce adwentowe. Wśród przyniesionych do 
bazyliki katedralnej były i te wieńce, które przygotowali i z którymi na liturgię przybyli uczniowie, 
nauczyciele i pracownicy ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

Jeden z poświęconych na uroczystych Nieszporach wieńców adwentowych, który został przygo-
towany przez naszych uczniów pod opieką wychowawcy świetlicy p. Violetty Gołdobin, towarzy-

szył nam w kaplicy ZSK przez okres Adwentu. Był on symbolem naszego czuwania i gotowości na 
przyjście Chrystusa, który jest „Światłością świata”.

Już na samym początku Adwentu usłyszeliśmy słowa Chrystusa: „Czuwajcie, bo nie wiecie, kie-
dy pan domu nadejdzie”. Jest to pierwsza prawda: musimy być nieustannie przygotowani na przyj-
ście Pana, bo Adwent to czynne, aktywne przygotowanie się na radość Bożego Narodzenia.

∑
Milena Lewandowska

O powołaniu i codziennym życiu misjonarza
4 grudnia 2012

4 grudnia gościliśmy w gmachu Długosza wyjątkowego gościa – ks. Henryka Kowalskiego, któ-
ry od 30 lat pracuje, ewangelizuje i głosi słowa Chrystusa w dalekiej Afryce - na Wybrzeżu 

Kości Słoniowej oraz w Szwajcarii.
Ks. Henryk Kowalski opowiedział zebranym w auli szkolnej uczniom ZSK o powołaniu misyj-

nym i codziennym życiu misjonarza. Słowa płynące prosto z serca, słowa naznaczone ogromną pasją, 
oddaniem i miłością, sprawiły, że mogliśmy zobaczyć na chwilę Afrykę oczyma kogoś, kto bez 
reszty poświęcił swoje życie dla innych, a tym samym dla Chrystusa. „Powołanie przyszło podczas 
pracy z młodzieżą – podkreślał ks. Henryk. - Są ludzie, którzy nie znają Boga, a to właśnie On jest 
dla mnie źródłem największej radości i szczęścia. Nie można być szczęśliwym tylko samemu. Nie 
można odkryć szczęścia i trzymać go tylko dla siebie”.

Zwracając się do uczniów Długosza, misjonarz scharakteryzował młodość jako okres szczegól-
nie istotny w życiu każdego człowieka – „Nigdy nie kocha się tak jak w młodości, nigdy również 
wiara nie jest tak czysta i bezinteresowna. Należy przeżyć młodość właściwie, gdyż właśnie ten czas 
może ukierunkować nas na całe życie, ukształtować naszą postawę. Nie jest potrzebne długie życie, 
aby zrozumieć jego istotę”.

Skłania do refleksji, a nawet powinna nas zawstydzać postawa mieszkańców Afryki, którzy 
z gromnym zaangażowaniem, ufnością i radością przyjmują Słowo Boże. Zdjęcia ukazujące misyjną 
codzienność były ostatnim elementem wystąpienia ks. Henryka Kowalskiego, któremu z głębi serca 
dziękujemy za spotkanie i inspirującą relację z życia misjonarza.

∑
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Z DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ ŚWIETLICY, 
WOLONTARIATU I SPOŁECZNOŚCI DŁUGOSZA 

PRZED BOŻYM NARODZENIEM
Tylko w dawaniu człowiek odnajduje siebie,
dojrzewając do odpowiedzialności i pokazując,
iż „miłosierdzie czynów nadaje
nieodpartą moc miłosierdziu słów”

 (Jan Paweł II, Novo millennio ineunte)

Violetta Gołdobin

Kiermasz Mikołajkowy w Długoszu
6 grudnia 2012

Świetlica szkolna ZSK w okresie Adwentu to miejsce, gdzie powstawały własnoręcznie przygo-
towywane przez uczniów naszej szkoły, a pod opieką wszystkich z wychowawców świetlicy, bożo-
narodzeniowe kartki i ozdoby świąteczne. Efekty w postaci niepowtarzalnych ozdób świątecznych 

– pięknych choinek z makaronu czy szyszek, stroików, kartek bożonarodzeniowych – a każda z nich 
inna – powstawały z myślą o Kiermaszu Mikołajkowym. Trzeba przyznać, że uczniowie licznie 
i chętnie włączyli się do tej akcji. Ozdoby i kartki wykonywane były przez zarówno w czasie, gdy 
uczniowie mają zajęcia w świetlicy szkolnej w ramach zastępstw, jak i po zajęciach lekcyjnych w ra-
mach pracy wolontariatu. Była to doskonała forma spędzenia wolnego czasu w sposób twórczy, 
umożliwiający wykorzystanie i rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych. Nad sprawnym 
przebiegiem akcji czuwały opiekunki świetlicy szkolnej panie: Anna Darowska, Violetta Gołdobin, 
Lidia Nowakowska i Małgorzata Ryszewska.

Dnia 6 grudnia 2012 w świetlicy szkolnej odbył się Kiermasz Mikołajkowy. Akcja została zorga-
nizowana z myślą o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia, a ten wyjątkowy czas szczególnie 
motywuje nas do okazywania dobroci oraz uwrażliwia na potrzeby innych. Uczniowie bardzo chęt-
nie uczestniczyli w tej akcji charytatywnej. Tego dnia w świetlicy szkolnej można było zobaczyć i 
nabyć prawdziwe „dzieła sztuki”. Wspaniałą oprawę muzyczną wprowadzającą świąteczną atmosfe-
rę przygotował nasz młody pianista - Konrad Weber z klasy Ia gimnazjum. Zebrane środki zostały 
w całości przeznaczone na zakup świątecznych prezentów dla podopiecznych domu dziecka.

* * * * *

Małgorzata Ryszewska
Bożena Sobierajska

„Pamiętamy o Tobie - Św. Mikołaj i ja”
XI Świąteczna Akcja Charytatywna

6 grudnia

Po raz kolejny w okresie przedświątecznym wolontariat ZSK przeprowadził akcję zbiórki pienię-
dzy na świąteczne upominki dla dzieci z włocławskich domów dziecka. Przez udział w tej inicja-
tywie długoszacy, wrzucając do puszki symboliczną złotówkę, stali się pomocnikami św. Mikołaja. 
Dochód z akcji przeznaczony jest jak co roku na świąteczne upominki dla podopiecznych włocław-
skich domów dziecka: Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch”, Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej, Ośrodka Wychowawczego Sióstr Orionistek, Domu Dziecka „Paulin-
ka”. Łącznie pod opieką tych ośrodków znajduje się ponad 160 dzieci. W naszej szkole wolontariusze 
w czapkach Mikołaja, uczniowie klasy IIId i Ie, prowadzili w ciągu kilku dni zbiórkę pieniędzy do 
specjalnych puszek. Wspólnie zebraliśmy kwotę 812,67 zł. Ludzi o otwartym sercu nie zabrakło 
w całym mieście, bowiem akcja przeprowadzana jest wśród dzieci z włocławskich i okolicznych 
przedszkoli i szkół. Organizatorami akcji są: Stowarzyszenie „DAJ SZANSĘ”, Włocławski Ośrodek 
Edukacji i Promocji Kultury przy współudziale Świetlicy „Oratorium”.

Patronat honorowy nad akcją objęli: Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering oraz Prezy-
dent Miasta Włocławek Andrzej Pałucki, a wspierały ją wszystkie lokalne media. Warto dodać, 
że 14 grudnia 2012 r. o godz. 9.00, 10.30 i 12.00 odbyły się Koncerty dla Pomocników Św. Mikołaja 
biorących udział a akcji charytatywnej „PAMIĘTAMY O TOBIE - ŚW. MIKOŁAJ I JA” w sali wi-
dowiskowej WSHE. Organizatorzy co roku w ten sposób podsumowują akcję, chcąc podziękować 
Pomocnikom Św. Mikołaja, którzy włączyli się do jedenastej akcji charytatywnej „Pamiętamy o To-
bie - Św. Mikołaj i ja”. W koncertach wystąpiła grupa „Od Święta” i przyjaciele oraz zespół wokalny 

„Contra”. Cieszymy się, że wspólnie mogliśmy uczestniczyć w tym corocznym przedsięwzięciu, aby 
wywołać radość na twarzach dzieci pokrzywdzonych w jakiś sposób przez los.

* * * * *

Aleksandra Różańska

Pielucha dla malucha
11 grudnia 2012

W grudniu, w okresie przedświątecznym, w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza 
we Włocławku Samorząd Uczniowski po raz kolejny przeprowadził akcję „Pielucha dla ma-

lucha”. Pomoc przeznaczona dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch” przy ul. Sielskiej 
3 na osiedlu Zazamcze polega na tym, że każda klasa przygotowuje paczkę, w której mile widziane 
są przede wszystkim pieluszki oraz środki do codziennej higieny maluchów - szampony, oliwki, 
chusteczki nawilżające i wiele innych artykułów. W placówce tej bowiem przebywają dzieci w wieku 
0 – 7 lat. Najbardziej jednak potrzeba właśnie środków do pielęgnacji najmłodszych, na co odpo-
wiedzieliśmy, organizując właśnie taką zbiórkę. Jak co roku długoszacy nie zawiedli i poszczególne 
klasy chętnie włączyły się w tę ważną inicjatywę.
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Zebrane dary zostały zgromadzone w gabinecie psychologa, a następnie przewiezione do wy-
żej wspomnianej placówki. Opiekun Samorządu Uczniowskiego p. Aleksandra Różańska wraz 
z uczniami klasy IA liceum - Adamem Dereszewskim oraz Wojtkiem Orłowskim dostarczyli zebra-
ne dary do siedziby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch”.

* * * * *

ks. Jacek Kędzierski
Bożena Sobierajska
Milena Lewandowska

Zespół Szkół Katolickich 
w drużynie „Szlachetnej Paczki”

7 grudnia 2012

Zespół Szkół Katolickich   im. ks. Jana Długosza we Włocławku po raz pierwszy włączył się 
w projekt „SZLACHETNA PACZKA”. Pomysłodawcą i inicjatorem tego zaszczytnego przed-

sięwzięcia na terenie naszej szkoły był jej dyrektor - ks. dr Jacek Kędzierski.
Akcja ta co roku łączy tysiące osób: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobro-

czyńców. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do pomnażania i wydobywania z lu-
dzi tego, co najpiękniejsze – pomocy bliźniemu w potrzebie.

Chcąc wspólnie i świadomie realizować ideę mądrej pomocy, uczniowie oraz pracownicy ZSK 
im. ks. Jana Długosza we Włocławku również przyłączyli się do tegorocznej edycji Szlachetnej 
Paczki. Dzięki tej inicjatywie mogliśmy wesprzeć konkretną włocławską Rodzinę. Wielodzietna 
rodzina z problemami zdrowotnymi została wybrana do zorganizowania dla niej pomocy. Aby okre-
ślić potrzeby tej rodziny, która prosiła o zachowanie anonimowości, skontaktowaliśmy się z liderem 

„Szlachetnej Paczki” na województwo kujawsko-pomorskie oraz wolontariuszem tejże akcji panią 
Iwoną Piątkowską.

Kolejnym krokiem było nagłośnienie akcji poprzez rozwieszenie w szkole plakatów. Na holu 
głównym szkoły zostało przygotowane ogromne, udekorowane pudło, do którego składano dary. 
Po godzinie podarków było tak dużo, że pudło było pełne i należało dostawić kolejne puste pu-
dełka, które stopniowo zapełniano. Pragnęliśmy obdarować Rodzinę według wskazanych przez 
nią potrzeb. Wśród prezentów zapakowanych w dwadzieścia paczek znalazły się podstawowe 
produkty żywnościowe tj. kawa, herbata, ryż, makaron, cukier, olej, dżem, konserwy oraz środki 
czystości. Ponadto sprzęty służące wyposażeniu mieszkania: kołdra, poduszki, ręczniki. Zostały 
podarowane także brakujące sprzęty gospodarstwa domowego: zestaw garnków, zestaw obiado-
wy, talerze, żelazko i obuwie. Znalazła się również nowa wersalka, której brakowało naszej Ro-
dzinie. Szczególnym upominkiem była wąska bransoleta dla Wiktorii, szeroka dla Kasi, a dla 
Marcinka pluszowa, wydająca dźwięki zabawka. Specjalnym upominkiem dla Rodziny był obraz 
bł. Jana Pawła II.

Każda osoba, która w jakikolwiek sposób włączyła się w tę akcję, jest ważną i niepowtarzalną 
częścią „Szlachetnej Paczki”. Wierzymy, że dzięki tej inicjatywie każdy z nas miał szansę na chwilę 
zadumy nad losem obdarowanych ludzi. Mądra pomoc, wzrastanie i współtworzenie to idee, które 
przyświecały tej akcji. Wspólnie i świadomie pod kierunkiem ks. dyr. Jacka Kędzierskiego zrealizowa-
liśmy ideę mądrej pomocy, która ziści marzenia tej szczególnie dotkniętej przez los Rodziny.

Wszystkim Darczyńcom z całego serca dziękujemy.
Imiona dzieci obdarowanej Rodziny zostały zmienione.

∑

Sławomira Lewandowska

Pierwszy dzień XI Dni Kultury Chrześcijańskiej 
w Długoszu

12 grudnia 2012

Obchody XI Dni Kultury Chrześcijańskiej w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza 
rozpoczęliśmy Mszą Św. w kaplicy szkolnej, a potem wzięliśmy udział w apelu poświęconym 

rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Podczas apelu dyrektor szkoły ks. Jacek Kędzierski uro-
czyście zainaugurował XI Dni Kultury Chrześcijańskiej, a pani Małgorzata Gontarek- st. wizytator 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku odczytała list od Kuratora Oświaty 
i  przekazała organizatorom i uczestnikom Dni gratulacje i najlepsze życzenia. Wśród gości byli 
także pani Elżbieta Zaborowska - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku oraz pan 
Rafał Sobolewski - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

Przybliżający najnowszą historię Polski spektakl przygotowali uczniowie klas III liceum pod kie-
runkiem pani Angeliki Szumińskiej. Apel zachwycił nas ciekawą formą przekazu informacji o trud-
nym czasie stanu wojennego oraz mistrzowskim wykonaniem utworów muzycznych i recytacji.

W tym niezwykłym dniu, o godzinie 12.40, w szkolnej auli uczniowie uczestniczyli w koncercie 
rockowym. Bardzo głośno zabrzmiała muzyka zespołu FORTECA. To zespół historyczno-patrio-
tyczny, odcinający się od ideologii nazistowskiej i neonazistowskiej, rasizmu i ksenofobii oraz orga-
nizacji związanych z tymi ideologiami.

Ma na celu szerzenie patriotyzmu poprzez przypominanie o bohaterach i wydarzeniach z okresu 
II wojny światowej, w większości korzystając z tekstów twórców tego okresu.

Te informacje pochodzą ze strony internetowej zespołu, która jest jednocześnie historycznym 
biuletynem informacyjnym.

Znając historię, wyciągając wnioski z tragicznych wydarzeń z przeszłości, można zapobiec nie-
szczęściom narodu, ale też oddać hołd ludziom, którym dobro Ojczyzny leżało na sercu. To jest idea 
przyświecająca twórczości tego rockowego zespołu, dziś grającego pod hasłem PAMIĘĆ O  HI-
STORII SIŁĄ NARODU.

Hasło tegorocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej brzmi: WOLNOŚĆ DANA I ZADANA, 
któremu towarzyszy myśl Jana Pawła II „Wolność trzeba stale zdobywać i tworzyć.”

∑
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Sławomira Lewandowska

Drugi dzień XI Dni Kultury Chrześcijańskiej 
w Długoszu

13 grudnia 2013

Po pierwszym historyczno-muzycznym dniu, przyszedł czas na wrażenia literackie i plastyczne. 
W auli Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku miało miejsce spotkanie autorskie 

z panem Wojciechem Wenclem - poetą i publicystą. Zgromadzona młodzież Długosza najpierw 
wysłuchała krótkiego koncertu fortepianowego w wykonaniu Marcela Maniewskiego, a potem 
Wiktoria Nowowiejska zaprezentowała wiersz Wojciecha Wencla „Pani Cogito”, poświęcony Annie 
Walentynowicz. Pani wicedyrektor Katarzyna Zarzecka powitała wszystkich i dokonała wprowa-
dzenia, zwracając uwagę na szczególną datę spotkania i znaczenie „wolności danej i zadanej”.

Zaproszony poeta w bardzo interesujący sposób mówił o wolności Ojczyzny, o wielkim znacze-
niu kultury romantyzmu w odzyskaniu niepodległości i o powojennej emigracji przy zachowaniu 
świadomości komunistycznego zniewolenia. Czytając swoje wiersze, przypominał historyczne wy-
darzenia: Katyń, rzeź na Wołyniu, a także przywołaną wierszem bohaterską postać Anny Walen-
tynowicz. Autor chętnie odpowiadał na pytania uczniów o ulubiony wiersz, najlepsze miejsce do 
pisania, a także wyjaśnił, czym jest propaganda. Podziękowaliśmy panu Wojciechowi Wenclowi 
za spotkanie brawami i wierszem Autora „Przed pasterką” w wykonaniu Pauliny Sadowskiej, który 
wprowadził nas w nastrój nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

O godzinie 11.00 rozpoczęła się Msza św. w kościele pw. Wszystkich Świętych przeznaczona dla 
długoszaków. W homilii uczniowie usłyszeli historię Obrazu Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej 
Nadziei.

Tymczasem w bibliotece Długosza miał miejsce Wernisaż Wystawy Malarstwa pana Piotra Będ-
kowskiego, w którym uczestniczyli: Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering, Prezydent Miasta Wło-
cławka pan Andrzej Pałucki, Zastępca Prezydenta Miasta pani Wanda Muszalik, przedstawiciele 
Rady Rodziców, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz licznie zgromadzeni księża i nauczyciele.

Artysta malarz o opowiedział genezie i treści obrazów znajdujących się na wystawie oraz odniósł 
się do znaczenia wolności w sztuce w szerszym społecznym i narodowym kontekście.

Następnie odbyło się kolejne spotkanie autorskie pana Wojciecha Wencla, tym razem dla gości 
oraz maturzystów w auli szkolnej. Poeta rozpoczął od przejmującej interpretacji swoich wierszy oraz 
powtórzył swój wykład o wolności w rozumieniu poety.

Ksiądz Biskup Wiesław Mering w swoim przemówieniu podziękował Wojciechowi Wenclowi 
za spotkanie oraz podkreślił trzy podstawowe zalety prelegenta: jego umiłowanie „małej Ojczyzny”, 
wielki patriotyzm i wierność wierze chrześcijańskiej.

Na koniec ksiądz dyrektor Jacek Kędzierski podziękował wszystkim gościom, uczestnikom
i organizatorom XI Dni Kultury Chrześcijańskiej za owocnie spędzony czas.

∑
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WIGILIA W DŁUGOSZU

Milena Lewandowska

Wigilijna wędrówka z duchami
Apel świąteczny dla rodziców w ramach grudniowej środy u Długosza

19 grudnia 2012

Było już wiele adaptacji scenicznych i filmowych „Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa. 
19 grudnia 2012 r. podczas środy u Długosza mogliśmy obejrzeć spektakl w wykonaniu uczniów 

naszej szkoły. W przedstawieniu przygotowanym pod opieką p. Magdaleny Bilskiej-Ciećwierz oraz 
p. Anny Dominik w rolę głównego bohatera - skąpca Ebenezera Scrooge’a, który po wizycie duchów 
przeszedł wewnętrzną przemianę - wcielił się Maciej Weber z klasy IIa gimnazjum.

Wszyscy byliśmy pod wrażeniem talentu aktorskiego naszych uczniów. Najbardziej wzruszyła 
nas postać Boba Cratchita zagrana przez Bartosza Durma z klasy IIe gimnazjum.

Oglądając przedstawienie, czuło się nastrój świąt Bożego Narodzenia. Tworzyły je śpiewane 
kolędy i zastosowane efekty specjalne.

Dziękujemy wszystkim wykonawcom za ten świąteczny przekaz, który przypomina nam o mi-
łości do bliźniego jako największej wartości w życiu każdego chrześcijanina.

* * * * *

Milena Lewandowska

Spotkania opłatkowe – szkolna wigilia
21 grudnia 2012

Ten wyjątkowy dzień, ze względu na zbliżającą się Wigilię i Boże Narodzenie, rozpoczęliśmy uro-
czystą Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. dyr. Jacka Kędzierskiego, ks. Michała Styczyń-

skiego oraz ks. Piotra Dykowskiego. Następnie pracownicy Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana 
Długosza zebrali się w pokoju nauczycielskim, aby wspólnie uczestniczyć w wigilijnym spotkaniu. 
Uroczystość rozpoczął ks. dyr. Jacek Kędzierski, który złożył wszystkim zebranym świąteczne ży-
czenia. Przy łamaniu się opłatkiem nie zabrakło powodów do wzruszeń oraz wyrazów serdeczności. 
Później udaliśmy się do pięknie przystrojonej stołówki, gdzie na wigilijnym stole znajdowały się 
tradycyjne potrawy.

Następnie odbyły się wigilie klasowe. Nasi uczniowie w radosnym nastroju, przy dźwiękach 
świątecznych melodii pięknie zastawili i udekorowali stoły, na których znalazły się  wigilijne potra-
wy. W klasach pod opieką wychowawców uczniowie przełamali się opłatkiem; był to czas na prze-
kazanie sobie ciepłych słów i życzeń. Uczestniczyliśmy również w apelu wigilijnym, przygotowanym 
pod kierunkiem p. Magdaleny Bilskiej-Ciećwierz oraz p. Anny Dominik - w tym roku mogliśmy 
podziwiać świetną adaptację  „Opowieści wigilijnej”.

Z radością w sercach udaliśmy się do swoich domów, aby godnie przygotować się na przyjście 
Bożego Dzieciątka.

Niech  miłość, którą ofiarowuje nam Bóg, będzie dla nas natchnieniem i wypełni nasze serca 
pokojem, który przynosi nam Chrystus narodzony w Betlejem.

* * * * *

Milena Lewandowska

Długoszacy w Orszaku Trzech Króli
6 stycznia 2013

Obchody święta Trzech Króli dla uczniów Długosza rozpoczęły się już dnia 4 stycznia 2013 r. 
Wtedy to odbył się I Ogólnopolski Konkurs „Trzej Królowie w tradycji i w oczach współ-

czesnych” organizowany przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 
im. bł. Jana Pawła II i Gimnazjum SPSK im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Modzerowie. Konkurs 
obejmował trzy kategorie: plastyczną, muzyczną i literacką.

Uczniowie ZSK im. ks. Jana Długosza nie zawiedli i wykazali się swoimi talentami zarówno 
plastycznymi, jak i literackimi. W konkursie plastycznym II miejsce zajęła Natalia Daroszewska 
z klasy Ie gimnazjum, która wykonała koronę. Opiekunem uczennicy była p. Bożena Sobierajska. 
Natomiast konkurs recytatorski, którego główne założenie dotyczyło prezentacji tekstu związanego 
z Epifanią Trzech Króli w polskiej kulturze ludowej, wygrał Konrad Weber z klasy Ia gimnazjum. 
Trzecie miejsce w tej samej kategorii zajął Bartosz Durma z klasy IIe gimnazjum. Opiekunami 
uczniów była p. Milena Lewandowska. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie! Ta-
lent artystyczny Konrada mogliśmy podziwiać znów już w niedzielę podczas Orszaku Trzech Króli.

6 stycznia, gdy w kościele katolickim uroczyście obchodzimy święto Objawienia Pańskiego, we 
Włocławku po raz drugi odbył się Orszak Trzech Króli. Organizatorem tegorocznego pochodu 
była parafia katedralna i jej proboszcz ks. Radosław Nowacki (Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa 
Ogólnego Kurii Diecezjalnej we Włocławku). Do współorganizowania Orszaku włączył się ZSK 
im. ks. Jana Długosza we Włocławku oraz szkoły z Warząchewki i Modzerowa zrzeszone w Stowa-
rzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich. W barwnym pochodzie nie zabrakło oczywiście reprezen-
tacji innych szkół z naszego miasta. Całe przedsięwzięcie wspierały włocławskie parafie, wspólnoty, 
szkoły oraz oczywiście mieszkańcy Włocławka, którzy włączyli się do uroczystego przemarszu uli-
cami naszego miasta.

Honorowy patronat nad uroczystością objęli: JE ks. bp Wiesław Alojzy Mering – Ordynariusz 
Diecezji Włocławskiej oraz pan Andrzej Pałucki - Prezydent Miasta Włocławka.

Orszak Trzech Króli, nazywany największymi ulicznymi jasełkami na świecie, odbył się w tym 
roku aż w 92 miastach. Hasło tegorocznej edycji nawiązywało do tradycji kolędowania, zgodnie 
z którą „Kolędy lepiej śpiewać niż słuchać, lepiej razem niż samemu”. Wszyscy uczestnicy Orszaku 
otrzymali od organizatorów korony i śpiewniki.

Włocławski pochód wyruszył punktualnie o godz. 10.00 sprzed Urzędu Miasta przy Zielonym 
Rynku. Wszyscy podążaliśmy za gwiazdą, która prowadziła nas kolejno ulicami Bojańczyka, War-
szawską, dalej przez Plac Wolności, ulicę Brzeską aż do katedry włocławskiej, gdzie o godz. 12.30 
odbyło się zwieńczenie całej uroczystości – Msza Święta pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa 
Wiesława Meringa. Homilię podczas Mszy św. wygłosił rektor WSD we Włocławku, ks. prał. Jacek 
Szymański.

W tym niezwykłym tłumie, podążającym do bazyliki katedralnej, wśród uczniów, nauczycie-
li, rodziców znalazły się również małe dzieci przebrane za aniołki i pastuszków. W tym roku do 
Orszaku przyłączyli się również Romowie (dziękujemy p. Cezaremu Majewskiemu) oraz Zespół 
Pieśni i Tańca KUJAWY, którego umiejętności taneczne i wokalne mogliśmy podziwiać na kolej-
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nych przystankach w trakcie naszego przemarszu. Należy również uwzględnić recytatorski występ 
naszego ucznia Konrada Webera, który zachwycił wszystkich swoją interpretacją utworu K. K. Ba-
czyńskiego „Ballada o trzech królach”. Wodzirejem pochodu, który na każdym etapie dodawał nam 
otuchy i zachęcał do aktywnego udziału, był ks. Mateusz Kuliński. Na wszystkich wytrwałych na 
zakończenie uroczystości pod budynkiem katedry czekała pyszna i rozgrzewająca niespodzianka - 
grochówka.

Uczestników pochodu nie zmogła nawet niesprzyjająca aura, wszyscy bowiem śladem ewange-
licznych Mędrców ze Wschodu i pokoleń ludzi poszukujących Boga podjęliśmy wędrówkę do du-
chowego Betlejem, by spotkać narodzonego Syna Bożego, który dla naszego zbawienia stał się 
człowiekiem. Orszak Trzech Króli to piękna chrześcijańska inicjatywa! Miejmy nadzieję, że udział 
w pochodzie umocnił wierzących, dodał im odwagi w wyznawaniu wiary, przyciągnął do Chrystusa 
tych, którzy Go jeszcze nie znają, pomógł odnaleźć się ludziom zagubionym duchowo i poszukują-
cym sensu własnej egzystencji.

Odpowiedzialnymi za organizację tego przedsięwzięcia z naszej szkoły byli panowie: Rafał Ku-
rzępa, Grzegorz Matusiak i Andrzej Gołębieski.

∑
Milena Lewandowska
Rafał Kurzępa

Wspominamy ks. prał. Józefa Frątczaka, 
fundatora sztandaru Długosza 

8 stycznia 2013

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 3 stycznia 2013 zmarł człowiek, którego można określić 
Darczyńcą i Przyjacielem Długosza. Do wieczności odszedł bowiem ks. prał. Józef Frątczak. To 

absolwent dawnego Liceum im. ks. Jana Długosza, a jednocześnie fundator Sztandaru odrodzonego 
po latach Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza.

Józef Tadeusz Frątczak urodził się 19 lutego 1923 roku w Kłodawie. W 1952 roku ukończył Wyż-
sze Seminarium Duchowne we Włocławku. Święceń kapłańskich udzielił mu 15 czerwca w kate-
drze biskup sufragan Franciszek Korszyński. Przez dwa lata ks. Frątczak był wikariuszem, w latach 
1957-1977 pełnił urząd proboszcza parafii Siniarzewo. Przez kolejnych sześć lat był proboszczem pa-
rafii Skulsk, gdzie znajduje się słynąca łaskami figura Piety, ukoronowana przez papieża Jana Pawła 
II. W roku 1983 ks. Frątczak objął parafię Wszystkich Świętych w Sieradzu. Za jego czasów została 
erygowana kapituła kolegiaty sieradzkiej, której kasacja nastąpiła w początkach XIX w. Ponadto 
świątynia wzbogaciła się o nową polichromię. Ksiądz prałat przyczynił się do ustanowienia patron-
ką miasta i jego opiekunką przed Bogiem św. Urszuli Ledóchowskiej, założycielki klasztoru Sióstr 
Szarych Urszulanek w Sieradzu (są w nim obecne do dziś). W 1998 roku przeszedł na emeryturę, 
lecz dzięki powołaniu kapłańskiemu, podpartemu niezwykłą siłą ducha, służył Bogu i ludziom do 
końca swoich dni. W lutym skończyłby 90 lat, w kapłaństwie przeżył 60 lat.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w poniedziałek 7 stycznia o godz. 11.00 Mszą św. ża-
łobną w kolegiacie Wszystkich Świętych w Sieradzu. Przewodniczył im ks. bp Stanisław Gębicki. 
We wtorek 8 stycznia natomiast, godz. 11.00, została odprawiona uroczysta Msza św. pogrzebowa w 
kościele Ducha Świętego we Włocławku - Michelinie. Celebrował ją JE Biskup Włocławski Wie-
sław Mering wraz z Biskupem Seniorem Bronisławem Dembowskim. Słowo Boże, pełne bardzo 

wielu ciepłych słów o zmarłym, wygłosił ks. prałat Lech Król. Po Mszy św. ciało zmarłego kapłana 
spoczęło w grobie na miejscowym cmentarzu. 

Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza reprezentował ks. dyr. Jacek Kędzierski, pani 
wicedyrektor Katarzyna Zarzecka, poczet sztandarowy oraz klasa Ic gimnazjum wraz z wychowaw-
cą p. Rafałem Kurzępą.

∑
Bożena Sobierajska
Milena Lewandowska

Dziękując za dobro
Wspomnienie o Księdzu Biskupie Romanie Andrzejewskim

28 lutego 2013

Dnia 19 lutego 2013 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia poświęcona Księdzu Bi-
skupowi Romanowi Andrzejewskiemu. Uroczystość została przedstawiona w formie projektu 

edukacyjnego. Akademia przypadła w 75. rocznicę urodzin śp. Księdza Biskupa. W tym roku szkol-
nym będziemy również obchodzić 10. rocznicę jego śmierci. Pochyliliśmy się nad osobą Księdza 
Biskupa, który odegrał ogromną rolę w reaktywacji szkoły katolickiej we Włocławku. Był ogniwem 
łączącym dawnego i nowego Długosza. Tak wspominał: „Upłynęły 52 lata od zamknięcia szkół Dłu-
gosza. Mija 40 lat od usunięcia stamtąd również alumnów Niższego Seminarium Duchownego. Specjal-
na Komisja dokonała odbioru. Nie byłem przy tym obecny, bo pełniłem posługę pasterską na Podolu. Ale 
dwa dni później chodziłem już po korytarzach i salach Alma Mater. Ucałowałem te drogie mury jak 
całuje się ręce matki po długim niewidzeniu się. Miałem prawo do wzruszeń, bo równe 50 lat temu po 
raz pierwszy moje oczy ten gmach zobaczyły. Tak mi się spodobała, tak oczarował mnie łaciński napis 
mówiący, że życie bez nauki jest śmiercią, iż w czasie egzaminów wstępnych modliłem się, by to była 
moja szkoła. Tak się stało, spędziłem tam cztery lata szkoły średniej i dwa lata Wyższego Seminarium 
Duchownego…

Ksiądz dyrektor Jacek Kędzierski chodził ze mną od piwnicy do strychu. Wracają wspomnienia odle-
głe, ale mocno zapisane w pamięci. Ożywiają się obrazy nauczycieli, kolegów… Każdy kąt budzi pamięć 
młodzieńczych wzlotów. Tam kaplica, tu były egzaminy wstępne… Schody, po których kiedyś szybko bie-
głem i na polecenie wychowawcy wróciłem na drugie piętro, by stopień po stopniu, powoli, majestatycznie 
zejść na dół. Jakie były oklaski kolegów i kochanego wychowawcy. Teraz jako biskup chodzę powoli. Dość 
wcześnie zaczęto mnie tego uczyć…”

Księdzu Biskupowi zawsze bliscy sercu byli długoszacy. Czuł się odpowiedzialny za kształtowa-
nie młodych charakterów, podkreślając: „O jakbym chciał, byście pamiętali, Moi Kochani Długoszacy, 
by Bóg był w Waszym życiu na pierwszym miejscu. Po to tę szkołę na nowo otworzyliśmy, by było dobrze 
uporządkowane życie każdego z Was na ziemi”. Ksiądz Biskup czerpał radość z obdarowywania bliź-
nich. Długoszakom ofiarował ogromne lustro, zegar, obraz świętej Faustyny oraz szereg innych pa-
miątek. Sam jako dawny długoszak zawsze miał w pamięci tych, którzy pobierali naukę w tej szkole. 
To właśnie ks. bp Roman Andrzejewski zaproponował Panu Jerzemu Pietrkiewiczowi (najstarszemu 
długoszakowi, profesorowi Uniwersytetu Londyńskiego, poecie, tłumaczowi poezji Karola Wojtyły 
na język angielski) napisanie hymnu dla nowego Długosza, dając mu renesansowy tytuł „Vita Nu-
ova”. Postarał się, by znakomity kompozytor Marian Sawa ułożył melodię z motywami kujawiaka 
i mazurka. Hymn został odśpiewany podczas uroczystej inauguracji nowego Długosza.
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Podczas uroczystości był obecny Ksiądz Dyrektor - dr Jacek Kędzierski, który podkreślił ogrom-
ną rolę wspominanego ks. bpa Romana Andrzejewskiego w reaktywacji naszej szkoły.

Odpowiedzialną za przygotowanie części artystycznej była p. Bożena Sobierajska. Realizatorami 
projektu edukacyjnego byli uczniowie kl. II c gimnazjum oraz uczniowie kl. IIId i Ia gimnazjum, 
którzy w sposób sumienny włączyli się w jego inscenizację.

Z okazji 10. rocznicy śmierci Biskupa Romana ukazała się książka napisana przez Pana Pawła 
Szczepankiewicza - wójta Gminy Wierzbinek, który zebrał wiele ciekawych informacji, korzystając 
zarówno z dokumentów znajdujących się w archiwach kościelnych i państwowych, jak i z rozmów 
z wieloma osobami współpracującymi z ks. bp. Romanem Andrzejewskim. Na uwagę zasługują 
umieszczone w publikacji liczne fotografie obrazujące życie i działalność Księdza Biskupa. Mono-
grafia nosi tytuł „Roman Andrzejewski Biskup Pomocniczy Włocławski. Życie i działalność”. Paweł 
Szczepankiewicz w swej publikacji podjął się pierwszej próby przedstawienia osoby i działalności 
ks.  bp. Romana Andrzejewskiego, który żył w latach 1938 -2003 i był związany z diecezją wło-
cławską. Jak podkreśla autor monografii : „Była to postać bardzo subtelna i szlachetna – człowiek 
wielkiego formatu, obdarzony wieloma zaletami serca erudyta, dobry organizator, gorący orędow-
nik na rzecz polskiej wsi, przepełniony poczuciem swojej misji kapłańskiej oddany sługa Kościoła”. 
Zaangażowanie w życie polityczne środowiska wiejskiego było jednym ze znaków rozpoznawczych 
bp. Romana Andrzejewskiego. Książka Pawła Szczepankiewicza to cenny dar, za który jesteśmy 
ogromnie wdzięczni. Pozycja ta wzbogaci księgozbiór szkolnej biblioteki.

Dla uczczenia pamięci o naszym Duszpasterzu w Warszawie rokrocznie przyznawana jest Na-
groda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego, która została ustanowiona przez Fundację „Solidarna 
Wieś”, by honorować osoby szczególnie zasłużone dla wszechstronnego rozwoju polskiego rolnictwa. 
W tym roku została wręczona po raz dziewiąty.

Uroczysta gala odbyła się w sali plenarnej Episkopatu Polski w Warszawie. Tegorocznym lau-
reatem został Josef Rottenaicher z Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich, który od lat 80. 
ubiegłego wieku czynnie angażuje się w akcje wspierające rozwój polskich rodzinnych gospodarstw 
rolnych. Nagrodę wręczył laureatowi abp Henryk Hoser.

Naszą szkołę na tym spotkaniu reprezentowała kilkuosobowa delegacja. Wraz z ks. dyr. Jackiem 
Kędzierskim pod opieką p. Anny Waśkiewicz do Warszawy udały się dwie uczennice klasy IIIB 
liceum: Karolina Bierut i Daria Frątczak. Karolina Bierut otrzymała z rąk przewodniczącego Rady 
Fundacji „Solidarna Wieś” - Sławomira Siwka - Stypendium im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego.

∑
Lidia Wiśniewska

Warsztaty z emisji głosu w Długoszu 
23 lutego 2013

Dobry, zdrowy głos, dla każdego, kto głosem pracuje, to podstawa i prawdziwy skarb. Umiejęt-
ność jego tworzenia w sposób, który zapewnić ma naszemu narządowi sprawność jest rzeczą 

istotną nie tylko z punktu widzenia higieny narządu głosowego, bowiem głos jako narzędzie służyć 
ma nie tylko naszej pracy, ale i nam samym, pozytywnie oddziałuje na aparat głosowy i funkcjono-
wanie całego organizmu. Prawidła emisja powoduje także, że nasz głos wywołuje pozytywne wra-
żenia u odbiorców, jest warunkiem poprawnej komunikacji. Doskonała komunikacja jest możliwa 
między innymi dzięki temu, że mamy sprawny aparat głosowy i jesteśmy świadomi jego możliwości. 
Możemy wówczas wykorzystywać cały potencjał naszego głosu.

Dbałość o głos jako „narzędzie pracy” w zawodzie nauczyciela jest szczególnie wymagana i po-
trzebna, dlatego praca głosem i nad głosem była tematem i przedmiotem warsztatów w zakresie 
emisji i higieny głosu, w jakich uczestniczyli nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Katolickich 
im. ks. Jana Długosza we Włocławku. W dniach 22-23 lutego w szkolnej auli instruktorzy Punc-
tum Teatr - pani Aneta Leśniakiewicz i pan Paweł Drzewiecki poprowadzili warsztaty, na których 
przekazali „w pigułce” podstawy wiedzy na temat narządów mowy i ich właściwego wykorzystania 
w emisji głosu.

Aneta Leśniakiewicz to absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studium Tera-
pii przez Sztukę przy Teatrze Ludowym w Krakowie, Chrześcijańskiego Studium Teatru Ruchu 
Stowarzyszenia Sztukmisja oraz licznych szkoleń z zakresu arteterapii, obecnie studentka reżyserii 
teatralnej w PWST we Wrocławiu, która od kilku lat pracuje z młodzieżą i dorosłymi, tworząc 
spektakle teatralne i prowadząc warsztaty. Pawła Drzewieckiego znamy jako aktora Teatru Ludzi 
Upartych, pracownika Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku 
i instruktora, który od blisko dziesięciu lat działa na rzecz rozwoju ruchu teatralnego we Włocławku. 
Od 2010 r. posiada on zawodowe uprawnienia aktorskie. Od stycznia 2009 roku pracował w Teatrze 
Impresaryjnym jako specjalista ds. edukacji teatralnej. Prowadzi warsztaty teatralne w zakresie sce-
nicznej interpretacji wiersza i prozy, elementarnych zadań aktorskich, dykcji i emisji głosu. Obecnie 
związany jest z Punctum Teatr.

Prowadzący warsztaty zapoznali uczestników z podstawami teorii pracy głosem i nad głosem 
oraz uczyli, jak tę wiedzę wykorzystywać w praktyce, w konkretnych sytuacjach, w których nasz 
głos wykorzystujemy.

Nauczyciele i pracownicy szkoły z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w sześciogodzinnych 
zajęciach, które służyły m.in.:

•	 opanowaniu	techniki	oddychania	i	umiejętnemu	wykorzystywaniu	rezonatorów,
•	 wykształceniu	nośnego,	dynamicznego	głosu,	zdolnego	do	zmiany	barw,	brzmień,	dyna-

miki w mowie, dającego możliwość wyrażania różnych intencji, emocji, zdolnego dzia-
łać w każdych warunkach i przestrzeni,

•	 rozszerzeniu	skali	głosu,	zwiększeniu	siły	głosu,	wykształcenie	jego	barwy,
•	 opanowaniu	świadomej	kontroli	brzmienia	głosu,
•	 kształtowaniu	kontroli	kinetyczno-czuciowo-słuchowej	procesu	głosotwórczego.

Nauczyciele, pracownicy szkoły z Księdzem Dyrektorem włącznie wykazali się dużym zaan-
gażowaniem i kreatywnością. Zdobytą wiedzę i umiejętności będą z pewnością wykorzystywać 
w czasie pracy w szkole.

∑



Wydarzenia szkolneRocznik ZSK im. ks. Jana Długosza

126 127

MARYJNA WSPÓLNOTA MŁODYCH (MWM) 
W DŁUGOSZU

s. Maria Kowalik

Odpust w szkolnej kaplicy i oficjalny początek 
Maryjnej Wspólnoty Młodych w Długoszu

4 marca 2013

4 marca obchodzimy w Kościele uroczystość św. Kazimierza Królewicza, patrona naszej szkolnej 
kaplicy i jednocześnie ucznia ks. Jana Długosza. Msza św. odpustowa miała miejsce w auli 

szkolnej o godz. 7.20, a dla przybliżenia postaci Świętego, grupa uczniów z internatu przedstawiła 
okolicznościowy program.

Św. Kazimierz Królewicz był gorliwym czcicielem Matki Bożej. To właśnie jego grupa chłopców 
z naszej szkoły – Piotr Mroczkowski z Ic, Mateusz Ulański z IId, Mikołaj Skonieczny z IIIe gim-
nazjum oraz Aleksander Brzustewicz z Ib LO - wybrała za patrona w realizowaniu swojego życia 
chrześcijańskiego w Maryjnej Wspólnocie Młodych (MWM).

Cóż to za wspólnota? Nowa - bo przez ponad trzy miesiące chłopcy zainteresowani jej powsta-
niem przygotowywali cele, środki realizacji i przez twórczą obecność zacieśniali więzi miedzy sobą, 
by właśnie w tym dniu zawierzyć Maryi swoje życie i ponowić świadomie wyznanie swojej wiary. 
Ta wspólnota ma w sobie także coś starego, dawnego, historycznego. Nawiązuje swoimi ideałami do 
Sodalicji Mariańskiej i przyjmuje pod swoją opiekę sztandar tej grupy z 1932 r., pod którym groma-
dzili się przez 10 lat nasi poprzednicy dawnego Długosza (1932-1939; 1945-1948).

Z opazji powołania w naszej szkole Maryjnej Wspólnoty gościł u nas Ojciec Emilio de Cardenas, 
Hiszpan z urodzenia, który jest Moderatorem Federacji Sodalicji Mariańskiej na teren Polski. Wy-
głosił on do zgromadzonych uczniów i pracowników kazanie odpustowe, przekazał nowym człon-
kom MWM pod opiekę sztandar Sodalicji, a także wygłosi prelekcję o Sodalicji Mariańskiej dawnej 
i dzisiejszej.

Jako siostra ZSNM i zarazem opiekunka MWM w Długoszu pragnę podzielić się swoim 
świadectwem. Kiedyś pozwoliłam Matce Bożej, by posługiwała się mną jako narzędziem dla roz-
szerzania Królestwa Bożego. Był to mój pierwszy akt oddania się Matce Bożej w duchu św. Mak-
symiliana. Powtarzałam go wiele razy, choć zawsze z taką lekką obawą, czy zdołam go w życiu 
wypełnić. Wiem, że Maryja przyjęła moją deklarację i co jakiś czas do niej się odwołuje. Ja ze swej 
strony czuję Jej macierzyńska opiekę, prowadzenie, ochronę przed różnego rodzaju złem. Kiedy 
w listopadzie przyszło dwóch moich uczniów prosić o założenie grupy maryjnej, nie mogłam 
im odmówić… to tak jakbym samej Maryi odmawiała. Postawiłam tylko warunek: musicie zna-
leźć przynajmniej pięć osób, które chcą się spotykać i kochają Maryję. Po dwóch dniach nazwiska 
pięciu były na mojej skrzynce e-mailowej. Taki początek miała Maryjna Wspólnota Młodych. 
Dziękuję chłopcom za ich pragnienia bycia bliżej Boga i Matki Najświętszej. Za to odważne 
i wzruszające wyznanie wiary wobec kolegów i koleżanek, za to, że przez ich zapał mogłam odno-
wić własne oddanie się Niepokalanej.

A oto relacje pierwszych członków Maryjnej Wspólnoty Młodych:

Maryjna Wspólnota Młodych rozpoczęła swoją oficjalną działalność 4 marca 2013 r., w dzień pa-
trona szkolnej kaplicy, św. Kazimierza Królewicza. Jest ona namiastką przedwojennej Sodalicji Ma-
riańskiej, która istniała w Długoszu i nawiązuje do jej ideałów. Znakiem tego było przejęcie sztandaru 
dawnej formacji maryjnej działającej na terenie szkoły.

Wszystko zaczęło się jeszcze w listopadzie 2012 r., kiedy to pięciu uczniów Zespołu Szkół Katolickich 
zobowiązało się do poświęcenia siebie na służbę Maryi. Zaczął się okres przygotowawczy, nad którym 
czuwała s. Maria Kowalik. Organizowaliśmy spotkania formacyjne. Każde z nich było prowadzone 
przez jednego z uczniów. Rozmawialiśmy o naszym podejściu do Maryi, o sprawach wiary i jej proble-
mach, o poszanowaniu i wadze modlitwy, uczyliśmy się od świętych osobistej relacji z Jezusem i Maryją. 
Przed zaprzysiężeniem pierwszych czterech uczniów odbyły się dni formacyjne w Domu Generalnym 
Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. W ramach cyklu: „ Rozmowy z ciekawymi 
ludźmi”, rodzina Państwa Bławatów z Kucerza wypowiadała się na temat miłości i poświęcenia życia 
Bogu. Poza miłym akcentem wspólnego ogniska, spotkanie to było dla nas cennym doświadczeniem. Wy-
braliśmy się razem do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, by od Niego uczyć się żyć w bliskości z Jezusem 
i Maryją, tam też po raz pierwszy pełniliśmy straż przy sztandarze.

Wspólnota określiła swoje cele. Chcemy służyć Maryi i w ten sposób zbliżać się do Boga. Chcemy 
pogłębiać swoją wiedzę religijną i dawać świadectwo naszej wiary chrześcijańskiej wśród rówieśników. 
Całe to dzieło ma prowadzić nas ku lepszemu. 

Maryja, czuwając nad Wspólnotą, zaprasza do niej nowych członków. Na koniec roku szkolnego 
2012/13 Wspólnota liczy 11 członków. Należą do niej: Piotr Mroczkowski, Mikołaj Skonieczny, Mate-
usz Ulański, Aleksander Brzustewicz (grupa założycielska), oraz osoby, które dołączyły do Wspólnoty 
po 4 marca 2013 r.: p. Anna Dominik, Wiktor Szopa, Marcin Wujec, Mateusz Żychlewicz, Krzysztof 
Kamiński, Bartosz Jabłoński, Kacper Włocławski. Opiekunem jest s. Maria Kowalik, która wytrwale 
prowadzi grupę.

Wkraczając do tej formacji, każdy z nas ma świadomość obowiązków, jakie trzeba wypełniać, a które 
przybliżają do celu, jaki postawiła sobie Wspólnota. Są nimi: codzienna modlitwa, intensywne życie sakra-
mentalne, noszenie cudownego medalika, troska o duchową bliskość z Maryją, współodpowiedzialność za 
Kościół, lektura duchowa. Każdy z nas szczerze stara się wypełniać te zadania. Maryja nam w tym pomaga.

Jeśli chodzi o moje osobiste odczucia, mogę z pewnością powiedzieć, że Maryja daje mi siłę i opiekuje 
się mną. Jest Mamą. Przez Jej oblicze chcę zbliżyć się do Jezusa. Dzisiejsze oddanie się Jej odnowiło moje 
życie duchowe, napełniając mnie wiarą, nadzieją i miłością.

Jestem pewien tego, że Maryjna Wspólnota Młodych wyda wielkie owoce, ubogacając życie duchowe 
Długosza.

Chciałbym jeszcze podziękować wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Nie pójdzie ono 
na marne. Na szczególne potraktowanie zasługuje siostra Maria Kowalik, która podjęła się całego dzieła 
i włożyła w nie tyle serca. 

Mikołaj Skonieczny, kl. IIIe, prezes MWM 

Po oddaniu mnie i mojej grupy w ręce Najświętszej Maryi Panny byłem szczęśliwy, że się Jej powie-
rzyłem. Jako wspólnota chcemy zbliżyć się do Chrystusa. Jak moglibyśmy tego dokonać bez szczególnego 
umiłowania Matki Bożej? Ona to za swym pośrednictwem prowadzi nas przez nasze życie do swego 
Syna, który jest drogą, prawdą i życiem. Podczas aktu oddania się moje serce było pełne szczęścia i miło-
ści do NMP, ale także do moich braci ze wspólnoty i wszystkich, którzy należą do Chrystusowego Serca, 
lecz w szczególności do tych, którzy jeszcze nie należą, ale szukają drogi do Niego. Jako grupa apostolska, 
po oddaniu się w ręce Matki Bożej, staliśmy   się narzędziem do budowania Chrystusowej wspólnoty. 
Mam nadzieję, że to oddanie się pod opiekę Maryi pomoże mi z każdym dniem stawać się lepszym, co jest 
zadaniem każdego chrześcijanina. Chcę każdego dnia poprzez wewnętrzną kontemplację pogłębiać swo-
ją wiarę, ale chcę także, aby każdy członek wspólnoty był osobą, z którą możemy porozmawiać. To jest 
właśnie cel wspólnoty, abyśmy nawzajem nawracali się każdego dnia, jak winien się nawracać każdy 
z nas, należący przez chrzest do wspólnoty Chrystusowej.
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Myślę, iż prowadzeni przez Maryję, będziemy każdego dnia o krok bliżej do Boga. Najświętsza 
Matko Nasza, módl się za nami!

Mateusz Ulański, kl. IId

Dzisiejszy dzień zapadnie mi w pamięci na długie lata, a w zasadzie na zawsze. Oddać się w opiekę 
Matki Bożej – naszej Matki - to nie są tylko puste słowa, ale jest to ścieżka życia, którą razem z przy-
jaciółmi postanowiliśmy podjąć. Zawierzając się Maryi, umieramy dla tego świata i rodzimy się dla 
Chrystusa, który oddał za nas życie. Pragniemy służyć Panu Bogu jak wszyscy chrześcijanie z gorliwością 
i prawdziwym entuzjazmem, naśladując w ten sposób pierwszych Apostołów Chrystusa.

Aleksander Brzustewicz, kl. IB

Ten dzień na pewno pozostanie w mojej pamięci. Wraz z moimi kolegami: Mikołajem, Olkiem i Ma-
teuszem mogliśmy się wspierać i przygotowywać, aby godnie wstąpić do Maryjnej Wspólnoty Młodych 
i oddać się Matce Najświętszej. Nad nami wszystkim, z pełnym sercem i zaangażowaniem, czuwała 
s. Maria,  której jesteśmy bardzo wdzięczni.

Nasza Wspólnota czerpie natchnienie z Sodalicji Mariańskiej, która od 1932 roku działała na terenie 
naszej szkoły. Dążymy do tego, by  przez Maryję dojść do Jezusa i osiągnąć zbawienie. W naszej wspólno-
cie jesteśmy otwarci na nowych członków, którzy tak jak my chcieliby się oddać Maryi.

Piotr Mroczkowski, kl. Ic

* * * * *

s. Maria Kowalik

List z Watykanu do społeczności 
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza

11 marca 2013

„Podtrzymuje mnie i umacnia pewność, że Kościół jest Chrystusa,
który nie przestanie go prowadzić i troszczyć się o Niego.
Dziękuję wszystkim za miłość i modlitwę, którymi mnie wspieraliście.
W tych niełatwych dla mnie dniach czułem niemal fizycznie moc modlitwy. (…)

 Módlcie się nadal za mnie, za Kościół, za przyszłego Papieża”

Te słowa Papieża Benedykta - seniora przytoczył w liście do Uczniów i Nauczycieli naszej Szkoły 
Jego sekretarz, Mons. Peter B. Wells. List ten pisany w ostatnim dniu pontyfikatu Benedykta 

XVI jest odpowiedzią na listy wysłane przez uczniów z Maryjnej Wspólnoty Młodych wraz z opie-
kunem, w którym wyraziliśmy naszą solidarność modlitewną z Ojcem Świętym po zapowiedzi jego 
abdykacji. Dziękujemy i Uczniom, i Nauczycielom, którzy włączyli się w Iskierkę Solidarności z Be-
nedyktem XVI i dzielimy się zapewnieniem otrzymanym w liście z Watykanu, iż Ojciec Święty, Be-
nedykt - już senior, „uprasza dla nas wszystkich łaskę wierności Chrystusowi, Krzyżowi i Ewangelii”.

* * * * *
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Bogumiła Zaborowska i Joanna Zawadzka, uczennice kl. III B LO

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
11 marca

W dniu 11 marca 2013 roku maturzyści ZSK im. ks. Jana Długosza uczestniczyli w pielgrzymce 
maturzystów na Jasną Górę. Po dotarciu na miejsce mieliśmy możliwość pomodlenia się 

przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej i zawierzenia Jej intencji, z którymi przybyliśmy. Ko-
lejnym punktem naszej pielgrzymki była Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich. Następnie mie-
liśmy godzinę czasu wolnego, którą każdy wykorzystał według własnego uznania. Zwieńczeniem 
naszej pielgrzymki była Msza Święta, która rozpoczęła się o godz. 13.00. Przewodniczył jej ksiądz 
biskup Bronisław Dembowski. Kazanie do maturzystów, jak i wcześniejszą katechezę, wygłosił oj-
ciec Lech Dorowczyński, który wygłosił podkreślił rolę każdego z nas w Kościele. Po zakończeniu 
Mszy Świętej wyruszyliśmy w drogę powrotną. Z Częstochowy nikt nie wyjechał bez pamiątki, 
otrzymaliśmy różańce i obrazki Świętej Rodziny. Przed Łodzią zatrzymaliśmy się, aby po posiłku 
duchowym posilić i ciało. Wróciliśmy około godziny 20.00 z nadzieją pomyślnego wykorzystania 
zdobytej wiedzy w maju.

∑
Jakub Piotrowski, uczeń kl. IIC LO

Spotkanie nt. Żołnierzy Wyklętych 
we włocławskim seminarium

21 marca 2013

W dniu 21 marca uczniowie klas licealnych i gimnazjalnych z wychowawcami uczestniczyli 
w prelekcji o Żołnierzach Wyklętych, która miała miejsce w seminarium włocławskim.

Wykład prowadziła dr Alicja Paczoska-Hauke z Klubu Historycznego im. gen. Stefana Rowec-
kiego-Grota w Bydgoszczy. Prelegentka przybliżyła nam dzieje i późniejsze losy czołowych powstań-
ców i organizacji antykomunistycznych na Kujawach. Jedną z nich był Pułk Ziemi Kujawskiej AK, 
który został powołany w 1945 roku przez Emila Zawiszę. Ten pułk prowadził walki partyzanckie 
w Lipnie, Włocławku i Lubrańcu. Najbardziej czynnym był oddział Jana Wiśniewskiego działający 
w Lubrańcu i okolicach.

Gościnnie w wykładzie brał udział prof. Gadzinowski, który jest bliskim krewnym legendar-
nego Wyklętego z Ziem Kujawskich Jerzego Gadzinowskiego pseud. „Szary”. „Szary” dowodził 
największym i najsilniejszym oddziałem na Kujawach, a po jego schwytaniu i rozstrzelaniu w 1946 r. 
w Bydgoszczy, dowództwo przejął Gabriel Fejcho pseud. „Ogień”. Jednak i jego spotkał okrutny 
los. Po pięciu miesiącach dowodzenia został również schwytany i rozstrzelany, a jego miejsce zajął 
Antoni Fryszkowski pseud. „Ryś”, zamordowany w 1948 r. we włocławskim więzieniu Urzędu Bez-
pieczeństwa.

Na prelekcji obecna była również rodzina, która w tamtych trudnych czasach ukrywała w swo-
im domu w Sompolnie jednego z partyzantów - Longina Zakrzewskiego pseud. „Żbik”. Córka wła-
ścicieli domu – już starsza pani - podzieliła się wspomnieniami z tego ciężkiego okresu swojego życia.

Spotkanie było bardzo wartościowe i pouczające. Pozwoliło nam poznać prawdę historyczną 
o żołnierzach AK, która jeszcze do niedawna była ukrywana. 

Moim zdaniem Żołnierze Wyklęci ocalili honor żołnierza polskiego, chciałbym, aby prawda 
o ich wielkim bohaterstwie na zawsze zagościła w książkach do historii.

∑
Katarzyna Zarzecka

Nowy Zarząd Rady Szkół Katolickich 
21 marca 2013

Szkoły katolickie w Polsce są zrzeszone w Radzie Szkół Katolickich powołanej przez Konferencję 
Episkopatu Polski i pozostającej pod jej opieką. Rada działa w oparciu o Statut, a jej pracami 

kieruje Zarząd, na  czele którego stoi Przewodniczący. Rada Szkół Katolickich wspiera szkoły oraz 
ich organa założycielskie w zachowaniu katolickiej tożsamości oraz w rozwijaniu ich działalno-
ści, świadcząc tym samym pomoc diecezjom, parafiom i stowarzyszeniom. Koordynuje współpracę 
między szkołami katolickimi w zakresie nauczania i wychowania. Corocznie, oprócz konferencji, 
kursów i szkoleń, organizuje Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich oraz Forum Młodzieży.

W dniu 18 marca 2013 r., w Częstochowie, nowo wybrany 27 lutego Zarząd Rady Szkół Ka-
tolickich odbył pierwsze zebranie, na początku którego odczytano nominację Księdza Dyrektora 
Zenona Latawca, salezjanina, na Przewodniczącego Zarządu Rady Szkół Katolickich, podpisaną 

- w  imieniu Konferencji Episkopatu Polski - przez ks. abp. Józefa Michalika, Przewodniczącego 
KEP oraz przez ks. bp. Wojciecha Polaka, Sekretarza Generalnego KEP. W piśmie Konferencji Epi-
skopatu Ksiądz Przewodniczący otrzymał szczególne życzenia: „W imieniu Księży Biskupów oraz 
własnym składamy serdeczne gratulacje i życzymy światła Ducha Świętego w podejmowaniu zadań 
wynikających z powierzonej funkcji”.

Dołączamy się do życzeń naszych Biskupów dla Księdza Przewodniczącego i ukierunkowani 
duchem oraz myślą Ojca Świętego Franciszka - pragniemy dodać: „Twoja posługa, do której wypeł-
nienia zostałeś powołany, jest zadaniem, do którego wezwani jesteśmy wszyscy” (Homilia Papieża 
Franciszka z dn. 19.03.2013 r.).

Zarząd ukonstytuował się następująco:
•	 Ks.	Zenon	Latawiec,	przewodniczący 
•	 Ks.	Jacek	Kędzierski,	zastępca
•	 S.	Maksymiliana	Wojnar,	sekretarz
•	 P.	Przemysław	Jabłoński,	skarbnik
•	 P.	Maria	Chodkiewicz,	członek	zarządu

Komisję Rewizyjną tworzą:
•	 Ks.	Krzysztof	Niemczyk,	dyrektor	szkół	w	Tczewie
•	 S.	Anna	Rogozińska,	dyrektor	SP	OSU	w	Krakowie
•	 P.	Grzegorz	Baran,	dyrektor	zespół	szkół	Federacji	Sodalicji	Mariańskich	w	Warszawie

Biuro Rady Szkół Katolickich zostało zorganizowane następująco:
•	 S.	Patrycja	Garbacka	–	odpowiedzialna	za	organizację	pracy	Biura
•	 P.	Agnieszka	Skibicka	–	przejęła	obowiązki	po	P.	Dorocie	Domańskiej

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=gabriel_fejcho&action=edit&redlink=1
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•	 P.	Katarzyna	Dutkiewicz	–	pełni	obowiązki	księgowej
•	 S.	Maksymiliana	Wojnar	–	wspiera	s.	Patrycję	w	przejmowaniu	odpowiedzialności	za	

służbę dziełu szkolnictwa katolickiego i jego rozwój.

W Zarządzie Rady Szkół Katolickich znalazł się dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana 
Długosza we Włocławku ks. dr Jacek Kędzierski. Całą społeczność Długosza serdecznie gratuluje 
Księdzu Dyrektorowi otrzymania tak zaszczytnej funkcji, życząc przy tym wiele sił i Bożego błogo-
sławieństwa w jej wypełnianiu.

∑
Lidia Wiśniewska

Długoszacy w „walce z bykami” 
na „Ortograficznej corridzie”

23 marca 2013

W sobotnie przedpołudnie troje długoszaków wzięło udział w ortograficznych zmaganiach 
w  czasie X Międzyszkolnego Konkursu „Ortograficzna corrida, czyli walka z bykami”. 

Konkurs rokrocznie organizuje Gimnazjum nr 2. Co roku przedstawiciele naszej szkoły biorą w nim 
udział, a nauczyciele uczestniczą w pracach jury. Tegoroczne eliminacje pt. „Wspomnień czar…” 
miały charakter jubileuszowy, ponieważ konkurs odbył się po raz dziesiąty. Jubileusz ten znalazł 
odbicie w tekstach dyktand oraz zadaniach przeznaczonych do rozwiązania w grupach. Również 
program artystyczny przygotowany przez Gospodarzy nawiązywał do jubileuszu i stanowił przy-
pomnienie w formie kroniki fotograficznej dotychczasowego przebiegu „Ortograficznej corridy…”. 
Warto zaznaczyć, że niektórzy nauczyciele brali udział przez wszystkie lata w pracach komisji kon-
kursowych, a p. Lidia Wiśniewska z Długosza zasiadła w jury po raz ósmy. Najważniejsze jednak, 
jak w każdej edycji, były oczywiście ortograficzne zmagania. Rozgrywki polegają na pisaniu dyktan-
da w trzech kategoriach wiekowych: klas I, II i III gimnazjum, po czym następuje praca w grupach 
w bibliotece i w sali komputerowej. 

Długosza reprezentowali: Ewa Krajenta z kl. Ia (podopieczna p. Mileny Lewandowskiej), Kinga 
Porębska z kl. IIa (przygotowywana przez p. Annę Dominik) oraz Mikołaj Skonieczny z kl. IIIe 
(uczeń p. Lidii Wiśniewskiej).

 Sukcesu można pogratulować Ewie, która w kategorii klas I zajęła II miejsce, ale przede wszyst-
kim Kindze Porębskiej, która zajęła I miejsce w swej kategorii, a poza tym uzyskała zaszczytny tytuł 
i statuetkę Mistrza nad Mistrzami, gdyż popełniła najmniej błędów ze wszystkich uczestników 
dyktanda. Nagrodę w tej kategorii ufundował Poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke. 
Drużynowo zabrakło reprezentantom Długosza 1 punktu do uzyskania tytułu „Bezbłędnej druży-
ny”, który w tym roku przypadł Gimnazjum nr 3 we Włocławku.

Naszym „bezbłędnym uczniom” gratulujemy!

∑

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W DŁUGOSZU

Milena Lewandowska 

„Prawdziwy obraz…” 
Pierwszy dzień rekolekcji wielkopostnych w ZSK

25 marca 2013

Rekolekcje to możliwość odnowienia swojego przymierza z Bogiem - prawdziwy moment reflek-
sji i wyciszenia, tak istotny w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w Wielkim Tygodniu. Tak wiele 

przecież wiemy, ale czy zawsze wszystko rozumiemy? Czy potrafimy zachować swoją prawdziwą 
twarz? Czy też w pogoni za złudnymi wartościami tego świata przybieramy maski? W tym roku 
młodzież Długosza ma niebywałą okazję wysłuchać nauk ks. prał. Jacka Nawrota, teologa ducho-
wości, ojca duchownego w Gdańskim Seminarium Duchownym.

Dzień pierwszy rekolekcji odbywał się według wcześniej zaplanowanego harmonogramu. Roz-
począł się spotkaniem gimnazjalistów i licealistów z ks. Jackiem Nawrotem w parafii Najświętszego 
Zbawiciela na nauce rekolekcyjnej.

Temat tegorocznych nauk rekolekcyjnych to: „Prawdziwy obraz”.
Na wstępie spotkania padło pytanie: Czy lubisz siebie taką, jaką jesteś? Czy lubisz siebie takim, 

jakim jesteś? A może patrząc w lustro nienawidzisz siebie? Stajemy się tym, na co patrzymy....

Prorok Izajasz powiedział:
„Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem.
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi,
dlatego uczyniłem twarz moja jak głaz i wiem, ze wstydu nie doznam”.

 (Iz 50, 7)

Bez posłuszeństwa nie ma wolności. Bez posłuszeństwa jest tylko anarchia, która wszystko nisz-
czy i nie ma w niej poczucia bezpieczeństwa. Ufność zaś leży w wolności. Pan Bóg sprawił, że słowa, 
które do mnie mówił, mogły trafić głębiej. Tak bardzo pragniemy tego, żebyśmy mogli na kogoś 
liczyć, a jednocześnie tak bardzo boimy się zostać zranieni. Jesteśmy obdarzeni duszą, ale jeśli nie 
otwieramy się na relację z Bogiem, nasza dusza umiera. Muszę mieć wolność i świadomość, że to 
my wybraliśmy, my zdecydowaliśmy się kochać Boga. Pan Jezus dokonał wyboru – poświęcił się 
w imię miłości do nas.

Możemy wstydzić się tego, że zrobiliśmy coś złego, ale można też wstydzić się tego, kim i jakim 
się jest. Wstyd może nas zaprowadzić do piekła, podobnie jak poczucie winy. Jeśli wina i wstyd nie 
są przez nas uzdrawiane, to mogą nas doprowadzić do utraty twarzy. Dopiero spotkanie z Jezusem 
sprawia, że możemy się przemienić, że odzyskujemy twarz.

 „Bóg stworzył człowieka na swój obraz, a człowiek odpłacił się tym samym”.

Ludzie z prawdziwą twarzą to ci, którzy nie przestają mówić na temat swojej tożsamości. Nieste-
ty istnieją też sztuczne maski, które zakładamy. Ta maska jest po to, abyśmy ukryli to, kim napraw-
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dę jesteśmy. My jednak powinniśmy zachować twarz, nasze prawdziwe oblicze. Maski nas zabijają, 
tylko twarz pozwala nam żyć. Kto ma prawdziwą twarz, jest piękny!

Twarz i maska to jak prawdziwy obraz i kalkomania. Kto zakłada maskę, powinien uważać, 
bowiem można się tak do niej przyzwyczaić, że stanie się ona jego twarzą. Prawdziwa twarz to 
ikona Matki Boskiej Częstochowskiej. Prawdziwe piękno nie jest zewnętrzne, lecz drzemie w na-
szym wnętrzu. Pan Bóg takimi nas stworzył prawdziwymi, abyśmy mogli się na tyle otworzyć, żeby 
zrezygnować z maski, żeby nie tracić energii na chowanie się przed otoczeniem, ale zainwestować 
w śpiew, radość, życie. Kto kocha, ten śpiewa i tańczy, a kto udaje, boi się i jest nieszczęśliwy. Pan 
Bóg stworzył nas jako wolne istoty, a wolność kryje się w tym, że mając wolną wolę możemy sami 
decydować o sobie, ale za to trzeba również ponosić konsekwencje. Jeżeli zachowamy twarz, to lu-
dzie będą nas kochali i będą chcieli z nami przebywać i będziemy mogli innych umacniać swoją siłą.

Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal Panie,
 byś został tylko Ty, byś został tylko Ty, naprawdę Ty!

Po nabożeństwie w kościele uczniowie wraz z opiekunami przeszli do budynku Długosza, gdzie 
mieli możliwość obejrzeć film pt. „Szkoła uczuć”. Następnie o godzinie 12.15 ks. dr Jacek Nawrot 
wygłosił wykład dla zgromadzonych w kaplicy szkolnej pracowników ZSK.

* * * * *

Milena Lewandowska

Czym jest grzech?
Drugi dzień rekolekcji wielkopostnych w ZSK

26 marca 2013

Kolejny dzień wielkopostnej refleksji znów zgromadził w parafii Najświętszego Zbawiciela 
uczniów Zespołu Szkół Katolickich. W czasie nauki rekolekcyjnej wysłuchaliśmy wykładu 

ks. Jacka Nawrota dotyczącego istoty grzechu.
Co to jest grzech?
Musimy mieć jego świadomość, aby szukać uwolnienia z jego sideł. Kobieta nie jest grzechem. 

Mężczyzna nie jest grzechem. Potrafimy jednak popełniać grzechy, które będą nam szkodzić. Każ-
dy grzech szkodzi i sprowadza na człowieka chorobę. Jak działa grzech w nas samych? Odpowiedź 
odnajdziemy w wyznaniu św. Teresy „Twierdza wewnętrzna”.

Grzech to bariera, która odgradza mnie od Boga. Grzech to jest nieposłuszeństwo. Nie słu-
cham. Nie uznaję prawdy. Zaczynam twierdzić, że to ja tworzę swoją prawdę. Nie uznaję prawdy 
obiektywnej. Grzech to wyłamanie się z porządku, w którym ja istnieję. Grzech doprowadza do 
całkowitego zniszczenia. Rozum i wola mają nas bronić od grzechu. Grzech zaczyna zmieniać naszą 
strukturę wewnętrzną. Niszczy nas i wypala. Wówczas nadzieją dla nas jest jedynie Jezus. Gdy On 
nas dotyka, widać efekt zwrotny. Jednak nawracanie i powrót do piękna to bardzo powolny proces, 
który wymaga cierpliwości. Grzech niczego nie ułatwia. Grzech zniekształca rzeczywistość. Jezus 
nas stworzył prawdziwie pięknymi, dlatego starajmy się dostrzegać to piękno w sobie, w innych 
i cieszmy się, widząc to piękno! Pamiętajmy, że mamy tylko jedno życie.

Po tym rozważaniu nastąpił moment wystawienia Najświętszego Sakramentu, który adorowali-
śmy w ciszy i skupieniu przy śpiewie uczniów z zespołu Alegria z parafii w Kruszynie. Następnie mo-

gliśmy skorzystać z sakramentu pokuty. Ostatnim elementem naszego wtorkowego spotkania była 
Droga Krzyżowa, podczas której rozważaliśmy poszczególne etapy męki Jezusa Chrystusa. Na za-
kończenie otrzymaliśmy błogosławieństwo i umocnieni duchowo udaliśmy się do naszych domów.

* * * * *

Milena Lewandowska

Eucharystia wyrazem miłości…
Trzeci dzień rekolekcji wielkopostnych w ZSK

27 marca 2013

Trzeci - ostatni dzień rekolekcji wielkopostnych w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Dłu-
gosza we Włocławku - miał wyjątkowo uroczysty charakter ze względu na obecność JE Księdza 

Biskupa Wiesława Meringa, który przewodniczył dzisiejszej Eucharystii.
Mszę Świętą koncelebrowali również: ks. dyr. Jacek Kędzierski, ks. Jacek Nawrot, ks. Piotr Dykow-

ski, ks. Michał Styczyński oraz proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela ks. Zbigniew Szygenda.
Zgromadzonych w kościele uczniów i pracowników ZSK przywitał ks. dyr. Jacek Kędzierski, 

który w słowie wstępnym przypomniał, że po raz kolejny zgodnie z tradycją, jako długoszańska 
wspólnota, spotykamy się na rekolekcjach wielkopostnych. Kapłan podziękował za obecność i przy-
witał Pasterza Kościoła Włocławskiego, ks. bp. Wiesława Meringa, który od 10 lat prowadzi naszą 
diecezję. Podziękowania skierowano również w stronę ks. prał. Zbigniewa Szygendy za możliwość 
spotykania się w kościele parafii Najświętszego Zbawiciela, który staje się dla nas Jerozolimą, gdzie 
spotyka nas to, co przyczynia się do naszego zbawienia. Podziękowania odebrał również ks. prał. Ja-
cek Nawrot, który uwrażliwia nas na Ewangelię, a poprzez głoszone słowo rzuca na nią nowe światło. 
Rekolekcje to czas zadumy, uporządkowania relacji. To czas spotkania z samym sobą, z drugim 
człowiekiem, a przede wszystkim z Panem Bogiem. Podsumowując kolejne w historii Długosza 
rekolekcje, Ksiądz Dyrektor posłużył się piękną metaforą, aby zobrazować siłę nauk rekolekcyjnych. 
Te słowa są jak woda lana do koszyka, która z pewnością z niego wycieknie, ale jednocześnie koszyk 
się oczyści i pozostanie wilgotny. Również w nas zasłyszane słowa dokonają przemiany. Na koniec 
ks. dyr. Jacek Kędzierski zwrócił uwagę na dzisiejszą Ewangelię - na historię Judasza, aby ta stała 
się dla nas przestrogą, żebyśmy nie sprzedawali tego, co dla nas najcenniejsze, przyjaźni z Jezusem.

Homilię podczas Mszy Świętej wygłosił ks. Jacek Nawrot. Stanowiła ona osobiste świadectwo 
jego życia i głębokiej miłości do Boga.

Historia odkrywania miłości, zakochanie prowadzące do klatki. Moja pierwsza miłość to telewizja, za-
kochanie się w telewizji. Ta miłość doprowadziła mnie do zniewolenia i później zaczęła zbierać swoje żni-
wo. To uczucie stawało się klatką dla mojej świadomości, mojej tożsamości. Myśląc o sobie, miałem świado-
mość bohatera z ulubionego filmu. Naśladowałem go tak, jak zobaczyłem w telewizji. A przecież nie bylem 
dzieckiem... Wtedy w ogóle nie czułem, że tracę wolność. Czułem, że mogę obejrzeć swój ulubiony film, że 
to mnie umacnia. Nie wiedziałem, nie mogłem tego sobie uświadamiać, że to mi nic nie daje. Następnie 
pojawiła się kolejna moja miłość – Eklezja. Miłość, w której trwam do dziś. Stan kapłaństwa jest taki sam 
jak miłość... Eklezja to Kościół. Tylko wtedy, kiedy dla kogoś żyję, tylko wtedy moje życie ma sens. Kiedy 
zostałem księdzem, uświadomiłem sobie, że jestem w klatce. Ciągle miałem fałszywy obraz rzeczywistości, 
spotkania z nim mnie męczyły i wyczerpywały. To nie były prawdziwe obrazy, które by mnie umacniały. 
Z powodu telemanii przyszedł taki moment, że nie potrafiłem spojrzeć innym w twarz, że nie potrafiłem 
nad tym zapanować. Jak to się stało, że dziś stałem się wolnym człowiekiem, że to wszystko się skończyło? 
Nie wiem. Mogę dziś powiedzieć, że telewizja mnie oszukała, a tym samym zabrała mi tożsamość, z którą 
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każdy człowiek się rodzi. Musiałem przejść przez piekło, żeby z szacunkiem odnosić się do swojego imie-
nia. Dziś jestem szczęśliwy, bo mam świadomość swojego obrazu. To nie znaczy, że się nie boję, bo się boję, 
ale zawsze wiem, gdzie jest moja twarz. Z objęć tego grzechu, tego świata wyrwał mnie Jezus. Nigdy nie 
wątpiłem w to, że Jezus jest Zbawicielem. Nie wiem, co zrobiłem, że stałem się wolny, natomiast wiem, 
co Jezus dla mnie zrobił. Wiem, co zawdzięczam Bogu, który wszedł w moje życie, które nabrało nowego 
blasku i sensu. Bylem bliski końca, kończyła się moja nadzieja, jednak Jezus na to nie pozwolił. Chciałbym, 
żebyście byli mądrzy, żebyście trafnie potrafili ocenić, czy to, czemu chcemy się oddać, jest prawdziwe. Czy 
wzór, według którego chcemy kształtować swoje życie, pochodzi ze źródła, któremu możemy ufać. Żyjemy 
w świecie mnogości fałszywych obrazów, które zawierają truciznę uwodzenia, są bardzo pociągające, od-
wołują się do tego, co jest wpisane w nasz instynkt. Uratować nas może jedynie szanowanie i pielęgnowanie 
wolnej woli, która pozwala nam podejmować decyzje.

Miłość to jest wybór i wierność temu wyborowi, ale tego wyboru należy dokonać rozumem i wolną wolą. 
Miłość to wybór, po którym jest cale życie... Najistotniejsza jest wierność, cierpliwość i oddanie temu wybo-
rowi. Miłość w nas nie umiera, może tylko spać, a Jezus przychodzi do nas po to, aby nas obudzić.

Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podziękowali Kapła-
nom za ich obecność oraz złożyli życzenia z okazji ich święta, które przypada w Wielki Czwartek, 
kiedy to Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa.

Następnie Ksiądz Biskup podziękował wszystkim zgromadzonych w kościele za modlitwę, w szcze-
gólności Księdzu Dyrektorowi za jego oddanie, mądrość i wiedzę, z jaką prowadzi szkołę oraz formuje 
chrześcijańskie postawy uczniów. Słowa podziękowania z ust Pasterza Diecezji padły również pod 
adresem ks. Jacka Nawrota za poprowadzenie tegorocznych rekolekcji. Ks. bp Wiesław Mering życzył 
wszystkim spełnienia tego, co w czasie rekolekcji było zasiane w nasze serca i umysły, uwrażliwiając 
nas jednocześnie na to, abyśmy nie podążali za tym, co płytkie i byle jakie, ale wybierali to, co trudne 
i kształtuje charakter człowieka. Ludzi gotowych służyć wartościom i gotowych realizować je w życiu 
mamy ciągle mało, a świat tak bardzo ich potrzebuje. Ksiądz Biskup namawiał też wszystkich do ak-
tywnego uczestniczenia w swoich parafiach w uroczystościach Triduum Paschalnego.

Na zakończenie Mszy Świętej Ksiądz Biskup udzielił nam Bożego błogosławieństwa przez gest 
nałożenia dłoni kapłana na głowę każdego wiernego. Jest to niesłychanie  piękny i wyjątkowy pre-
zent ze strony Kościoła.

Te trzy dni rekolekcji wielkopostnych stały się okazją do pogłębienia i umocnienie naszej wiary. 
Nie wystarczy wiedzieć, trzeba też rozumieć, że Jezus umarł na krzyżu, aby odkupić nasze grzechy 
i zmartwychwstał. Zrobił to z miłości do każdego z nas.

∑

KU CZCI BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II

Agata Jankowska 

Apel z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II
3 kwietnia 2013

Postać bł. Jana Pawła II jest szczególnie czczona w ZSK im. ks. Jana Długosza. W październiku, 
w rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża oraz we wspomnienie liturgiczne Błogosła-

wionego, oddawaliśmy cześć relikwiom naszego wielkiego Papieża, które przybyły do naszej szkoły. 
3 kwietnia 2013 r., natomiast w 8.rocznicę śmieci bł. Jana Pawła II, tradycyjnie odbył się apel poświę-
cony pamięci Ojca Świętego. Ten krótki montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie klasy Id 
gimnazjum w ramach projektu edukacyjnego „Papież – Polak”. Uczniowie przedstawili trzy scenki 
dotyczące życia Karola Wojtyły. Pierwsza scenka obrazowała dzieciństwo małego Karola, druga 

- lata duszpasterstwa, a trzecia - czasy pontyfikatu. Na zakończenie uczniowie wspólnie z publicz-
nością odśpiewali „Barkę”, ulubioną pieśń Jana Pawła II oraz obejrzeli krótki film podsumowujący 
życie Wielkiego Polaka. Wszyscy uczestnicy projektu bardzo zaangażowali się w jego realizację 
i wzorowo wykonali swoje zadania. Udział we wspólnym przedsięwzięciu pozwolił na lepsze pozna-
nie się i integrację zespołu klasowego, a przede wszystkim przybliżył społeczności szkolnej sylwetkę 
naszego wspaniałego Rodaka.

* * * * *

Violetta Gołdobin

„Jan Paweł II wychowawca młodzieży” 
 Dzień z Papieżem w świetlicy szkolnej

3 kwietnia 2013

„Jan Paweł II wychowawca młodzieży” - hasło to było również tematem dnia w świetlicy szkolnej 
w nawiązaniu do rocznicy śmierci Ojca Świętego. To właśnie Jan Paweł II zainicjował corocz-

ne Światowe Dni Młodych, z których pierwsze odbyły się w Rzymie w 1985 roku. W trakcie całej 
swojej papieskiej posługi Jan Paweł II przyciągał do siebie setki tysięcy młodych ludzi. W swoim 
nauczaniu podkreślał, że podstawowym zadaniem rodziców, kapłanów, nauczycieli, wychowawców 
jest wychowywać młodzież do najbardziej dojrzałego, czyli zgodnego z Ewangelią, sposobu życia.

W świetlicy szkolnej, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przybliżono te aspekty 
nauczania Jana Pawła II, które poświęcone były właśnie wychowaniu młodzieży. Przypomniano 
niektóre z tekstów homilii czy przemówień, w których, podczas swego pontyfikatu, Jan Paweł II 
bezpośrednio zwracał się do młodzieży. Można było usłyszeć po raz kolejny słowa licznych jego 
wypowiedzi skierowanych do młodych, w tym również takie słowa:

„Bądźcie w tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej,
żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa
zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami,

 które piętrzą się na ścieżkach waszego życia.”

Błogosławiony Jan Paweł II to prawdziwy wychowawca młodzieży, który jak magnes przyciągał 
do siebie młodych ludzi, to ten, który do dziś fascynuje i inspiruje młodych do pójścia za Chrystu-
sem.

∑
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Bożena Sobierajska

Filip Janiak laureatem 
V Konkursu Rzeźbiarskiego dla Dzieci i Młodzieży 

im. Stanisława Zagajewskiego 
4 kwietnia 2013

Włocławskie Centrum Kultury oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organi-
zatorem piątej edycji Konkursu Rzeźbiarskiego dla Dzieci i Młodzieży im. Stanisława Za-

gajewskiego, który odbył się 1 marca 2013 roku w budynku WCK przy ul. Toruńskiej 87. Celem 
konkursu było jak co roku propagowanie wśród dzieci i młodzieży rzeźby jako dziedziny sztuki oraz 
rozwijanie wyobraźni przestrzennej. Pozwoliło to na wymianę doświadczeń między uczestnikami 
konkursu, a przede wszystkim służyło uczczeniu pamięci Stanisława Zagajewskiego - wybitnego 
włocławskiego artysty rzeźbiarza, który większą część swojego życia mieszkał i tworzył w naszym 
mieście. Temat i forma prac były dowolne. Elementem, który połączył prace uczestników konkursu 
z twórczością Stanisława Zagajewskiego, było tworzywo – glina, bo jak wiemy, z niej powstały 
wszystkie rzeźby Mistrza Stanisława.

Naszą szkołę na konkursie reprezentowali uzdolnieni plastycznie gimnazjaliści: Aleksandra Ko-
siewicz Ia, Filip Janiak Id, Adam Krzaczkowski Id, Emilia Kuczmaja IIc i Anna Jakubowska IIIc. 
Opiekunem młodzieży była p. Bożena Sobierajska – nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych. 
Uczestnicy konkursu wykonali bardzo oryginalne rzeźby, wykazując się pomysłowością i zaanga-
żowaniem.

Rozstrzygnięcie tych artystycznych zmagań i podsumowanie V Konkursu Rzeźbiarskiego dla 
Dzieci i Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego nastąpiło 4 kwietnia 2013 r. W tym dniu w Mu-
zeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku otwarto wystawę pokonkursową, na której 
pojawiły się również najciekawsze prace naszych uczniów. Gratulacje należą się przede wszystkim 
Filipowi Janiakowi z kl. Id gimnazjum, który zdobył I miejsce i uzyskał tytuł laureata. Na wystawie 
pokonkursowej oprócz rzeźby Filipa znalazły się prace Aleksandry, Anny i Emilii.

Liczymy na to, że nasi artyści, z uporem równym samemu Stanisławowi Zagajewskiemu, będą 
rozwijać swoje zdolności.

∑
Agata Nawrocka
Milena Lewandowska

Długosz wita!
Prezentacja oferty szkoły na Targach Szkół i Drzwiach Otwartych

4 kwietnia 2013

W dniu 4 kwietnia 2013 r. na terenie włocławskiej Hali Mistrzów odbyły się Targi Szkół, pod-
czas których swoją ofertę prezentowały szkoły ponadgimnazjalne oraz szkoły rzemiosła z te-

renu naszego miasta i rejonu. W trwających od godz. 9 do godz. 13 targach zaprezentowało się wiele 

szkół z Włocławka i okolic, a nawet z tak dalekich zakątków naszego województwa jak... Tuchola. 
Nie zabrakło przedstawicieli tak znanych marek na rynku szkolnym jak chociażby LZK, LMK i… 
oczywiście reprezentacji ZSK im ks. Jana Długosza.

Podczas targów można było zasięgnąć informacji na temat oferty edukacyjnej każdej ze szkół, 
uzyskać szczegółowe wskazówki od uczniów i nauczycieli oraz doświadczyć atmosfery danego typu 
szkoły, co było widoczne zwłaszcza u przedstawicieli placówek mundurowych oraz zawodowych. 
Nasza szkoła reprezentowana była przez Agnieszkę Bykowską, Mateusza Włosińskiego i Bogumiłę 
Zaborowską z kl. IIIB LO, Anitę Ekiert, Katarzynę Pałucką z kl. II AB LO oraz Izabelę Szczupa-
kowską i Annę Urbańską z kl. IC LO. Nasi uczniowie w fachowy sposób informowali, nadspodzie-
wanie liczną grupę chętnych do wstąpienia od września w progi naszej szkoły, o możliwościach 
rozwoju, jakie oferuje ZSK. Pytania dotyczyły katolickiego charakteru naszej placówki, oferty języ-
kowej; zainteresowanie budziły również lekcje tańca, które czynią naszą szkołę szczególnie atrakcyj-
ną w oczach młodych ludzi pełnych energii oraz pasji. Długoszacy swoją pogodą ducha, schludnym 
strojem oraz promocją szkoły za sprawą nowoczesnych technologii, przyczynili się do poszerzenia 
grona osób aspirujących do rozpoczęcia edukacji w naszych murach od nowego roku szkolnego.

O sukcesie naszej szkoły podczas targów niechaj świadczy fakt, że w niecałe 2 godziny rozpro-
wadzono niemal wszystkie materiały promocyjne, podczas gdy okoliczne stoiska tonęły pod stosami 
ulotek, do których uczniowie podchodzili z dużą dozą rezerwy. Wizja Długosza jako szkoły nowo-
czesnej, dbającej o wszechstronny rozwój ucznia i sprzyjającej inicjatywom jej wychowanków, prze-
łamała wiele mitów krążących na nasz temat i… zdaje się powiększyła krąg gości spodziewanych na 
Drzwiach Otwartych będących kulminacją dzisiejszego wstępu promocyjnego.

Opiekunowie szkolnej delegacji pragną serdecznie podziękować uczniom, którzy w naprawdę 
atrakcyjny i dojrzały sposób podeszli do niełatwego wyzwania, jakim jest promowanie Długosza na 
arenie ogólnospołecznej.

Wyrazy wdzięczności pragniemy również skierować pod adresem wszystkich osób, które w jaki-
kolwiek sposób, czy to od strony technicznej, logistycznej czy też merytorycznej, przyczyniły się do 
sukcesu tego przedsięwzięcia, a także opiekunom: p. Agnieszce Szabłowskiej, Maciejowi Ziółkow-
skiemu i Jakubowi Kostrzewskiemu. Miejmy nadzieję, że ziarno zasiane dziś na glebie uczniowskich 
dusz i umysłów przyniesie obfity owoc w postaci wielu chętnych, którzy zechcą zasilić szeregi naszej 
drogiej szkoły.

Z dużym zainteresowaniem spotkały się również Drzwi Otwarte, które w naszej szkole odbyły 
się 17 kwietnia w godzinach od 14 do 17.

Od reaktywacji Długosza minęło już 13 lat! Kolejny raz gościliśmy więc wszystkich chętnych, 
zainteresowanych, przychylnie oraz czasem sceptycznie nastawionych, aby przekonali się, że ta-
blety w ZSK to nie fikcja, że kadra pedagogiczna to nie zespół tyranów, a grupa oddanych nauce 
i uczniom pracowników, że mundurki, często negatywnie postrzegane, to nie przymus, a oznaka 
świetności i elitarnego charakteru naszej placówki.  Chcieliśmy pokazać, że nasze gimnazjum od 
wielu lat wyróżnia się najwyższą średnią z egzaminów gimnazjalnych, a w tym roku, w tym właśnie 
gmachu, swój sukces osiągnęło 19 laureatów z konkursów przedmiotowych! Chcieliśmy pochwalić 
się faktem, że od kilku lat mamy 100% zdawalności matur. Mamy tyle powodów do dumy, tyle 
powodów do radości - dziś mogliśmy się nimi śmiało dzielić z przybyłymi gośćmi. W tym roku ser-
decznie przyjmowaliśmy również tych najmłodszych, ponieważ od września zacznie funkcjonować 
w Długoszu szkoła podstawowa.

Organizatorzy - i tu ogromny ukłon w ich stronę za zaangażowanie i kreatywność - pomyśleli 
o wszystkim. Było coś dla ciała – „długoszanka” i słodki poczęstunek – ogromny tort, ale również 
dla ducha – przedstawienia, konkursy, pokazy, wystawy, lekcje z iPadami, rozprawa sądowa. Każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie, zobaczyć, jak funkcjonuje szkoła i jej uczniowie, bo przecież to oni i ich 
relacje są najbardziej rzetelne. Na gości czekali również przedstawiciele Rady Rodziców, Samorządu 
Uczniowskiego, psycholog, pedagog, przedstawiciele naszego internatu. Odwiedzający szkołę mo-
gli się przekonać, że tętni ona życiem, tutaj można realizować swoje pasje, takie jak: taniec, śpiew, 
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sport, sztuka, ale przede wszystkim kształcić swój umysł, zdobywać wiedzę, przygotowywać się 
do konkursów, egzaminów oraz pielęgnować swoją wrażliwość duchową, bo właśnie to nas wyróż-
nia. Długosz to szkoła katolicka, a dzięki temu wyjątkowa i jedyna! Tradycyjnie zgromadzonych 
w szkolnej auli gości przywitał  Ksiądz Dyrektor - dr Jacek Kędzierski, który od wielu lat dokłada 
wszelkim starań, aby Długosz był najlepszą szkołą w mieście - nie tylko pod względem wyposażenia, 
ale przede wszystkim formacji naszych uczniów – tej umysłowej i duchowej.

A co o szkole sadzą przybyli goście? Jak oceniają Długosza?
Kamil Rafalski, brat Natalii z klasy II e gimnazjum – Moja siostra uczęszcza do tej szkoły, jest 

bardzo zadowolona, stąd moja decyzja. Myślę, że słuszna.
Pani Lucyna Siedlecka – Przyszłam dziś z moją córką. To ona bardzo chce być uczennicą Długo-

sza. Podoba nam się ta szkoła, a przede wszystkim fakt, że już w gimnazjum można uczyć się języka 
łacińskiego.

Marta Stawska i Emilia Siedlecka ze SP nr 14 – Chcemy się uczyć w dobrej szkole, do Długosza 
przyciąga nas wysoki poziom nauczania.

Pani Radzanowska, mama ucznia naszego gimnazjum – Mój syn uczęszcza tu do gimnazjum. 
Jestem bardzo zadowolona z tej szkoły i chcę, aby kontynuował tu naukę.

Daria Spychalska ze Skaszyna koło Lubrańca – Bardzo chciałabym dostać się do Długosza. Nie 
wiem, czy mi się to uda. To nowoczesna szkoła, w której są tablice interaktywne i iPady. Chyba każdy 
chciałby się uczyć w takiej szkole.

Pani Agnieszka Kowalska – Nie zdążyłam zobaczyć dziś wszystkiego. Bardzo podoba mi się gmach 
tej szkoły, słyszałam o niej wiele opinii, tych pozytywnych, jak i negatywnych, jednak złożę podanie, 
bo chcę, żeby moja córka chodziła do Długosza.

Katarzyna Patyk, siostra uczennicy naszego gimnazjum – Do Długosza chodzi moja siostra, jest 
zadowolona z nauki w tej szkole, lepszych rekomendacji nie potrzebuję.

Pani Elżbieta Seklecka – Jestem bardzo zadowolona, że tu dziś przyszłam. Chcę, żeby mój syn 
od września stał się uczniem tej szkoły, poza tym on jest ministrantem i to nas dodatkowo motywuje.

Pani Zawadzka – Tak, bardzo podoba mi się Długosz. Słyszałam wiele pochlebnych opinii o waszej 
szkole. Mój młodszy syn ma dopiero trzy lata, ale będę chciała, aby chodził tu do szkoły podstawowej.

∑
Katarzyna Zarzecka

Spotkanie zarządów szkół katolickich w Brukseli
18 kwietnia 2013

Rada Szkół Katolickich wytypowała ks. dra Jacka Kędzierkiego, aby reprezentował RSK w Bruk-
seli podczas spotkania przedstawicieli zarządów szkół katolickich w dniach 18-20 kwietnia 2013 r.

Lista osób uczestniczących w spotkaniu w Brukseli:
•	 Sr.	Teuta	BUKA	(AL)
•	 Dr	Christine	MANN,	President	and	Mag.	Marlis	LAMI	(AT)
•	 Mr	Etienne	MICHEL	et	Mr	Guy	SELDERSLAGH	(BE-fr)
•	 Mrs	Mieke	VAN	HECKE	and	Ms	Beatrijs	PLETINCK	(BE-nl)	
•	 Mr	Martin	ČECH,	Mr	Jaroslav	FIDRMUC	(CZ)
•	 Dr	Lukas	SCHREIBER	(DE)
•	 R.F.	José	Maria	ALVIRA	(ES)

•	 Mr	Louis-Marie	PIRON	(FR)
•	 R.F.	Tim	GARDNER	(GB-EW)
•	 Br.	KAPETANIOS,	Mme	Sofia	TSARDAKA	(GR)
•	 Mr	Michael	McGRATH	(GB-SCOT)
•	 Dr	András	GIANONE,	Treasurer	(HU)	
•	 Mgr.	Jim	CASSIN,	Mr	Paul	MEANY	(IE)
•	 Mr	Dick	WIJTE,	Vice-president	(NL)
•	 Mr	Gjermund	HØGH	(NO)
•	 R.F.	Adam	KOSTRZEWA,	R.F.	Jacek	KEDZIERSKI	(PL)
•	 R.F.	Q.	PEREIRA	da	SILVA,	Ms	Maria	Helena	CALADO,	Mr	Jorge	COTOVIO	(PT)
•	 Dr	Mioriţa	GOT	(RO)
•	 Mrs	Paddy	MAGUIRE	(SE)
•	 Mrs	Monika	MELICHÁČOVÁ,	representing	Mr	Ján	HORECKÝ	(SK)
•	 Sr.	Khrystophora	BUSHTYN	(UA)
•	 Rf.	Angel	ASTORGANO	RUIZ,	Secretary	General	of	OIEC
•	 Dr	Georg	PLATZ,	Permanent	Representative	 of	OIEC	 to	 the	Council	 of	Europe	 in	

Strasbourg
•	 Dr	Philippe	RICHARD,	Permanent	Representative	of	OIEC	to	the	UNESCO	in	Paris
•	 Mrs	Betty	MEYER,	Secretary	General	of	CEPEC
•	 Mr	Giuseppe	MARIANO,	President	of	UNAEC-Europe
•	 Mr	Etienne	VERHACK,	Secretary	General
•	 Mrs	Myriam	BADART,	admin.	&	fin.	dir.

∑
Lidia Wiśniewska
Katarzyna Zarzecka

Długosz najlepszą szkołą w mieście!
Gala Laureatów konkursów przedmiotowych 2013

19 kwietnia 2013

„On daje nam w zarząd gospodarstwo świata”
 Cz. Miłosz

Tegoroczna Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych odbyła się w Pałacu Bursztynowym. 
Zgromadziła ponad stu dwudziestu laureatów z gimnazjów wraz z opiekunami z rejonu wło-

cławskiego. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Wicewojewoda Kujawsko- Pomorski p. Zbi-
gniew Ostrowski, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i Wychowania p. Anna Łukaszewska, 
Wiceprezydent Miasta Włocławka p. Wanda Muszalik, Starszy Wizytator p. Małgorzata Oborska, 
Starszy Wizytator p. Teresa Więczkowska oraz dyrektorzy szkół, którzy mogli poszczycić się osią-
gnięciami swoich uczniów.

Dla Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza był to moment szczególny, bowiem w tym 
roku, po raz pierwszy, zdobyliśmy najwięcej tytułów laureatów, bo aż 19.

Tym samym znaleźliśmy się w gronie najlepszych 12 szkół w województwie, zdobywając w tej 
kategorii III miejsce. Na ten sukces złożyła się ciężka praca uczniów i nauczycieli, dlatego ogromne 
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gratulacje należą się tym, którzy z rąk Pani Kurator i Pana Wojewody odebrali wymarzone statuetki 
i zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata, które zwalniają z odpowiedniej części egzaminu gim-
nazjalnego. Wśród uczniów naszej szkoły w tym roku znaleźli się tacy, którym udało się uzyskać ty-
tuł laureata z kilku przedmiotów: Jakub Wrzecionkowski IIIa (j. polski, j. niemiecki, historia), Ka-
mil Kaznowski IIIa (matematyka, fizyka, chemia), Anna Konopka IIIa (j. polski, historia, chemia) 
i Zofia Walczak IIIa (j. polski, geografia). Laureatami zostali również: Marta Gruchała IIIa (geo-
grafia), Agnieszka Możdżyńska IIId (chemia), Julia Safandowska IIIe (biologia), Kinga Porębska IIa 
(j. polski), Kamil Bujak IIIa (geografia), Kacper Poliński IIIa (historia), Tomasz Rodkiewicz IIId 
(historia). Nauczyciele-opiekunowie merytoryczni otrzymali z rąk kuratora i wojewody „Podzięko-
wania” za przygotowanie uczniów do konkursu. Ci, którzy przygotowali kilkoro laureatów, zostali 
wyróżnieni i nagrodzeni. Jako pierwsza została wyczytana p. Aleksandra Rusin z Długosza, która 
osiągnęła spektakularny sukces, ponieważ przygotowała pięcioro laureatów z historii. Opiekę nad 
trzema laureatami z naszej szkoły sprawowały: p. Urszula Brykalska (nauczyciel chemii), p. Aneta 
Pawłowska (nauczyciel geografii) i p. Lidia Wiśniewska (nauczyciel j. polskiego). Ponadto „Podzię-
kowania” odebrali: p. Anna Dominik (nauczyciel j. polskiego), p. Agata Jankowska (nauczyciel 
biologii), p. Joanna Karwowska (nauczyciel matematyki), p. Grzegorz Matusiak (nauczyciel fizyki) 
i p. Andrzej Przybylski (nauczyciel j. niemieckiego).

Warto dodać, że nasza szkoła może poszczycić się 2 tytułami laureatów w Lidze Zadaniowej; 
uzyskali je Kinga Porębska i Szymon Sikorski z kl. IIa przygotowywani przez p. Joannę Wędołow-
ska. Poza tym mamy też laureata z astronomii - Kamila Kaznowskiego, którego opiekunem mery-
torycznym był p. Grzegorz Matusiak. 

Oprócz laureatów w tym roku mamy również 9 finalistów konkursów przedmiotowych: Klau-
dia Jarębska IIId (j. polski), Kajetan Jóźwiak IIb (j. angielski), Paula Karbowska IIIa (fizyka), Jeremi 
Lewandowski IIa (fizyka), Karol Łukaszewski IIIc (j. angielski), Mikołaj Mielnicki IIIa (j. angiel-
ski), Anna Patyk IIId (j. francuski), Mikołaj Skonieczny IIIe (j. polski), Jakub Wrzecionkowski IIIa 
(j. angielski).

W czasie uroczystej Gali Laureatów, po programie artystycznym przygotowanym przez uczniów 
Gimnazjum nr 4 im. ONZ oraz po rozdaniu statuetek, o zabranie głosu poproszona została p. Kata-
rzyna Zarzecka jako dyrektor zwycięskiej Szkoły. W swoim wystąpieniu powiedziała m.in.:

Panie Wojewodo, Pani Kurator, Pani Prezydent!

Na początku tego spotkania usłyszeliśmy słowa poety Cz. Miłosza: „On daje nam w zarząd gospo-
darstwo świata”. Dziś niejako zdajemy sprawę z tego zarządu, a jednocześnie zdajemy sobie sprawę, jak 
wiele otrzymaliśmy, przyjmując w nasze progi tak zdolną młodzież.

Kiedy 13 lat temu wznawiała działalność szkoła Długosza we Włocławku, wielu powątpiewało 
w powodzenie tego dzieła. Dziś, z nieukrywaną satysfakcją stajemy w szeregu 12 najlepszych szkół w wo-
jewództwie, a jako najlepsza szkoła w mieście.

Zdobyliśmy aż 19 tytułów laureatów konkursów przedmiotowych. Nasza szkoła od samego początku 
kładzie duży nacisk na rzetelne zdobywanie wiedzy, ale także na wartości. Cieszymy się, że od 13 lat, 
udaje nam się łączyć wiarę i rozum, a efekty są widoczne nie tylko na forum naszego miasta, ale i wo-
jewództwa. Z tego miejsca pragnę wszystkim Laureatom i Finalistom serdecznie pogratulować. Wyrazy 
uznania i podziękowania kieruję w stronę Nauczycieli, którzy tak wiele czasu poświęcili, aby kierować 
przygotowaniami swych podopiecznych.

Gratulacje składam również Rodzicom, dziękując za współpracę ze szkołą, za wspieranie nauczycieli 
w procesie wychowawczym - to bardzo ważne, bez tego wsparcia nie było by tak spektakularnego sukcesu.

∑

Sukcesy licealistów Długosza
22 kwietnia 2013

Magdalena Bilska–Ciećwierz

Patryk Lewiński finalistą XXXIX Olimpiady Historycznej

Ogromnym sukcesem zakończyły się zmagania Patryka Lewińskiego, ucznia klasy IIIB LO, zo-
stał finalistą XXXIX Olimpiady Historycznej, której ogólnopolski etap odbył się w dniach 

4-6 kwietnia w Gdańsku. Podczas eliminacji centralnych uczniowie pisali samodzielnie pracę z hi-
storii na jeden z ośmiu podanych do wyboru tematów. O wartości pracy decydowały następujące 
kryteria: samodzielność i oryginalność ujęcia, umiejętność analizy i oceny problemu, poprawność 
merytoryczna, konstrukcyjna i językowa, a także znajomość różnych opinii i ocen historiograficz-
nych. Następnie uczniowie przystąpili do pisemnej interpretacji wskazanych tekstów źródłowych. 
Kolejnego dnia odbyły się eliminacje ustne, w czasie których należało odpowiedzieć na dwa pytania 
z wybranej przez uczestnika dziedziny oraz pytania nt. zgłoszonych przez niego ośmiu lektur. Patryk 
przeszedł te zadania pomyślnie i znalazł się w gronie najlepszych uczniów z całej Polski biorących 
udział w tegorocznych rozgrywkach centralnych olimpiady. Tytuł finalisty zapewnia mu ocenę ce-
lującą z przedmiotu oraz wynik 100% na egzaminie maturalnym z historii. Olimpiada historyczna 
jest jednym z tych konkursów, dzięki którym jej finaliści i laureaci podwyższają notowania swoich 
szkół w ogólnopolskich rankingach szkół średnich. Patrykowi należą się gratulacje również z tego 
powodu, że nikt przed nim w Długoszu nie osiągnął takiego sukcesu! Finalista otrzymał list gratu-
lacyjny, który jednocześnie oferuje indeks na renomowane polskie uczelnie, m. in. na Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie.

Elizawieta Nieznańska

Szymon Nieznański finalistą XLIV Olimpiady Języka Rosyjskiego

W dniach 20-21 kwietnia 2013 roku w Warszawie odbyły się zawody trzeciego stopnia XLIV 
Olimpiady Języka Rosyjskiego. Na eliminacjach centralnych obowiązywał sprawdzian pi-

semny oraz ustny. Sprawdzian pisemny miał formę obszernego wypracowania na jeden z trzech 
tematów zaproponowanych przez jury eliminacji. Z uwagi na to, że tematy te obejmują w większości 
przypadków problematykę bardzo obszerną i złożoną, uczestnicy mogli ją omawiać na wybranych 
przykładach konkretnych twórców, dzieł, gatunków, okresów historycznych, zdarzeń itp. Komisja 
oceniała nie tylko znajomość faktów i poprawność językową, ale też sposób ujęcia tematu oraz 
umiejętność prowadzenia rozmowy w języku rosyjskim. Prezentacja tematu była tylko wprowadze-
niem do rozmowy jurorów z uczestnikiem. Tegoroczne zmagania zakończyły się sukcesem naszego 
ucznia, Szymona Nieznańskiego z kl. IIIA LO, który uzyskał tytuł finalisty Olimpiady, zapewnia-
jąc sobie tym samym indeks na wielu renomowanych polskich uczelniach, w tym na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, gdzie podejmie studia.

Grzegorz Matusiak

Aleksander Augustyniak laureatem XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego 
dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych

Uczeń naszego liceum – Aleksander Augustyniak z klasy IIIA, w zawodach finałowych kon-
kursu fizycznego uplasował się w ścisłej czołówce najlepszych fizyków naszego województwa 

i otrzymał zaszczytny tytuł laureata XIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla Uczniów Szkół 
Ponadgimnazjalnych. Zawody ścisłego finału odbyły się w sobotę 23 marca na Wydziale Fizyki 
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UMK w Toruniu. Gratulujemy Olkowi sukcesu oraz ponadprzeciętnej wiedzy i umiejętności, które 
zapewne przydadzą się na studiach.

Aneta Pawłowska

Sukces Justyny Lewandowskiej i Adriana Wiśniewskiego 
w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym

W dniu 16 kwietnia 2013 r. w XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki 
Potockiego w Warszawie odbył się etap centralny Ogólnopolskiego Konkursu Geograficz-

nego im. Eugeniusza Romera pod Patronatem Honorowym Minister Edukacji Narodowej Krystyny 
Szumilas. W bieżącym roku szkolnym do I etapu przystąpiło 2578 licealistów z 16 województw, do 
II etapu w całej Polsce zakwalifikowano 553 licealistów, do etapu centralnego Komisja Konkursowa 
z Warszawy zakwalifikowała tylko 29 osób, w tym aż 2 licealistów z Długosza: Justynę Lewandow-
ską i Adriana Wiśniewskiego z klasy IIIA LO. Uczniowie odnieśli ogromny sukces, bowiem Justyna 
Lewandowska uzyskała tytuł laureata zajmując 5 miejsce w Polsce, a Adrian Wiśniewski zdobył 
tytuł finalisty, zajmując 12 miejsce w kraju.

∑
Magdalena Bilska-Ciećwierz

Zajęcia z historii najnowszej dla maturzystów
22 kwietnia 2013

Pierwsze zajęcia z pracownikiem Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy dr. To-
maszem Ceranem dla uczniów klasy IIIB LO odbyły się w tym roku szkolnym 30 października. 

Maturzyści, którzy będą zdawali egzamin dojrzałości z historii, mieli możliwość uczestniczenia 
w wykładzie na temat nazizmu. Zajęcia prowadził dr Tomasz Ceran, autor publikacji dotyczących 
historii najnowszej. Prelegent, opisując ideologię nazizmu, prowadził uczniów przez meandry poli-
tyki rasowej III Rzeszy, skupiając się na problemie antysemityzmu oraz stosunku Hitlera do Słowian. 
Wykład ilustrowały zdjęcia oraz fragmenty tekstów zarówno głównych ideologów nazizmu, jak i ich 
oponentów. Zajęcia zakończyła dyskusja, w którą włączyli się uczniowie, prezentując własne spo-
strzeżenia na temat hitlerowskich Niemiec.

Po raz kolejny pracowników Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy gościliśmy 
15 marca oraz 19 kwietnia. Pierwsze spotkanie prowadził dr Tomasz Ceran. Dotyczyło ono tematu: 

„Czy PRL był państwem totalitarnym?”; drugie poprowadził dr Marek Sprenger, który przybliżył 
młodzieży problem stanu wojennego w Polsce na początku lat 80. W obu prelekcja uczestniczyła 
klasa IIIB LO o profilu humanistycznym.

∑

Anna Waśkiewicz

Zakończenie roku szkolnego 
dla uczniów klas maturalnych

26 kwietnia 2013

26 kwietnia 2013 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w seminaryjnym kościele św. Witalisa pod prze-

wodnictwem Jego Ekscelencji ks. bpa Wiesława Meringa. W wydarzeniu tym brali udział: Dyrekcja 
szkoły, absolwenci i ich rodzice, ks. Piotr Dykowski i ks. Michał Styczyński oraz wychowawcy 
klas maturalnych: p. Joanna Wędołowska, p. Anna Waśkiewicz i p. Maciej Ziółkowski. Imprezę 
uświetnił chór szkolny i poczet sztandarowy ZSK. Podczas Mszy Świętej dziękowaliśmy Panu za 
szczęśliwe zakończenie roku szkolnego oraz za naszego Księdza Biskupa -   uroczystość rozdania 
świadectw ukończenia liceum zbiegła się bowiem z dziesięcioleciem przyjęcia sakry biskupiej przez 
Pasterza Diecezji Włocławskiej JE Biskupa Wiesława Meringa. Ks. dr Jacek Kędzierski – dyrektor 
Długosza - we wprowadzeniu do Eucharystii skierował do zebranych słowo, w którym podkreślił 
splot dzisiejszej uroczystości z rocznicą posługi biskupiej Pasterza Diecezji. Ksiądz Biskup natomiast 
w homilii zwrócił się do młodzieży z przesłaniem, aby w podejmowaniu dorosłych decyzji wybierała 
Chrystusa, który jest „Drogą, Prawdą i Życiem”.

Po Mszy Świętej wszyscy udali się do auli seminaryjnej, by otrzymać świadectwa i jeszcze raz, 
czasem z łezką w oku, spotkać się w klasowym gronie.

* * * * *

bp Wiesław Alojzy Mering

„Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem…”
Homilia wygłoszona na pożegnanie klas III LO

26 kwietnia 2013

Drodzy Młodzi Przyjaciele, Czcigodni Wychowawcy i Profesorowie, Księże Kanoniku Dyrekto-
rze! Dziś jest tak wiele tych rozmaitych okazji wywołanych zresztą czy przypomnianych nam 

przez Księdza Kanonika Dyrektora, że z prawdziwym trudem spróbuję jednak wyłowić to, co uwa-
żam za najważniejsze, za najistotniejsze. Zwrócę uwagę na liturgię słowa i to połączenie, które za-
wsze Bóg poprzez Pismo Święte w naszą stronę na zgromadzeniu liturgicznym kieruje, dlatego da-
rujcie, że już nie będę rozważał tych moich osobistych wspomnień, chociaż są one i mogłyby być 
bardzo ciekawe. Po dziesięciu latach wiele rzeczy widzi się nieco inaczej, nieco pełniej. Dostrzega się 
sens tego wszystkiego, co spotkało człowieka w okresie, w którym pełni swój urząd, swoje zadania, 
ale mimo wszystko to są rzeczy drugorzędne w porównaniu z tym, w czym uczestniczymy. Księdzu 
Dyrektorowi bardzo dziękuję za przypomnienie dziesiątej rocznicy. Oczywiste jest zupełnie, że żyję 
tym jubileuszem bardzo intensywnie, bo on staje się okazją do takiego też rachunku sumienia, zo-
baczenia tego, co się udało, co było zamierzone, co jeszcze trzeba zrealizować, bo czas leci bardzo 
szybko. Najpierw jednak chcemy bardzo serdecznie Was powitać właśnie tu, w seminarium. Cieszę 
się, że zatrzymaliśmy się na tym ostatnim, uroczystym bardzo zgromadzeniu trzecich klas w koście-
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le seminaryjnym, bo to ten kościół historycznie biorąc jest najczcigodniejszy w naszym mieście. 
Jeszcze nie było katedry, dopiero była budowana i w tym czasie ten kościół właśnie, dzisiaj semina-
ryjny, pełnił funkcję kościoła katedralnego. To on był miejscem uroczystych liturgii, zgromadzeń. 
Pewnie, że Włocławek nie był wtedy tak duży jak jest dzisiaj, ale ważna jest zawsze ta świadomość 
historii. To ona pozwala nam trafniej odczytać wszystko to, co niesie z sobą dzień dzisiejszy. Tak, 
więc jesteście w kościele seminaryjnym. Ja gdziekolwiek jestem: czy to w Pelplinie, czy w Krakowie, 
czy w Warszawie, kiedy mam możliwość zatrzymania się na chwilę w kościele seminaryjnym, 
ogromnie to sobie cenię. Bo pewnie mury żadnego kościoła nie są tak przesiąknięte modlitwą, roz-
ważaniem, rozmyślaniem, mocowaniem się z sobą jak mury kościoła seminaryjnego. To tu bowiem 
dojrzewają powołania. Gdy w którymś z naszych braci, kandydatów do stanu duchownego, nie było 
tego mocowania, tego rozmodlenia, to znaczy, że popełnił pomyłkę, źle wybrał, źle odczytał, źle 
zrozumiał zamiary Boga wobec siebie. To jest jedno, a dwa - wejście do seminaryjnego kościoła za-
wsze musi zmobilizować nas do pamięci o powołaniach kapłańskich dla Kościoła diecezjalnego, ale 
również dla całego Kościoła. bo w intencji powołań modliliśmy się przez cały ten tydzień rozważań. 
Czwarta niedziela Wielkanocy jest niedzielą Dobrego Pasterza. Mam nadzieję, że także w szkole 
o tym wasi księża prefekci Wam mówili, że z tą myślą spotykaliście się również w swoich parafiach. 
Wykorzystajcie tę okazję, żeby otoczyć modlitwą tych, którzy zmierzają do kapłaństwa i prosić Pana 
o nowe, święte powołania kapłańskie dla Kościoła. To jest Wasze bardzo ważne zadanie. Ja nie 
mówię tego w kontekście, że spodziewam się, iż wszyscy przyjdą do seminarium. Święte powołania 
mogą wyrosnąć wyłącznie w świętych rodzinach, a do życia rodzinnego jesteście powołani. Niektó-
rzy z Was pewnie przyjdą do seminarium i bardzo dobrze, ale taka będzie jakość tego powołania, 
jaka jest jakość religijnego życia waszych rodzin i rodzin, które Wy założycie, bo także w Waszych 
rodzinach pojawią się powołania do stanu kapłańskiego. A teraz przenieśmy się ze szkoły do Antio-
chii, bo dzisiaj usłyszeliśmy to słowo: Antiochia. Moglibyśmy księdza kapelana zapytać, to by nam 
wyjaśnił różnicę między Antiochią w Pizydii i Antiochią syryjską i nieraz uświadamiam moim 
słuchaczom, jak bardzo te Antiochie są ważne dla nas chrześcijan. W Antiochii bowiem syryjskiej 
po raz pierwszy zostaliśmy nazwani chrześcijanami. Pierwszy raz w historii, to są ciekawostki są 
niby drobiazgi, ale one mówią o naszej tożsamości, a tu w Antiochii pizydyjskiej, w Pizydii, czyli 
niedaleko Efezu, dokonało się coś niesłychanie ważnego z innego punktu widzenia. Otóż do tej 
Antiochii w Pizydii Święty Paweł wchodzi do synagogi. Nabożeństwa w synagodze odbywały się 
zawsze w sobotę. Żydzi gromadzili się, aby wspólnie śpiewać psalmy, żeby się modlić, żeby dzięko-
wać Bogu, prosić Go o błogosławieństwa. Każdy dorosły Żyd mógł zabrać głos, mógł przemówić. 
Nie musiał być urzędowym rabinem, a mógł zabrać głos. To jest ta może pewna różnica między 
synagogami, a naszymi zwyczajami i Święty Paweł korzysta z tego przywileju, z takiej możliwości. 
Mówi do swoich słuchaczy o zbawieniu. Jeżeli słuchaliście uważnie, to powinniście to właśnie 
przede wszystkim zapamiętać dzisiaj, że Święty Paweł uczy o rzeczywistości zbawienia, ale jak uczy? 
Otóż Święty Paweł, mówiąc o rzeczywistości zbawienia, o tym, że dokonało się, że wypełnił się Boży 
plan, daje równocześnie niesłychanie konkretną twarz temu zbawieniu. To zbawienie, ten plan, jaki 
Bóg miał od wieków, wykonuje się i dokonuje się w Jezusie Chrystusie. Wprowadzając w tę naukę, 
natychmiast uszczegóławia, że dla chrześcijan zbawieniem jest Chrystus. To jest zasadnicza myśl 
dzisiejszego czytania i opowiada o tym, co spotkało Jezusa, znowu podkreślając przede wszystkim, 
że ten Chrystus, osądzony niesprawiedliwie i skazany na powieszenie na krzyżu, zmartwychwstaje. 
Bóg wskrzesza go z martwych. To było dla Żydów czymś niesamowitym. Bo jakżeż człowiek, który 
umarł, któremu przebito serce, któremu nie trzeba już było nawet łamać goleni, który został za-
mknięty w grobie, jakże on może żyć? Jak może zmartwychwstać? Czegoś takiego nigdy nie słysza-
no, od wieków, jak długo istnieje człowiek. Jezus, który jest wypełnieniem zamiaru, Ojca potwier-
dza swój wybór zmartwychwstania. A my właśnie głosimy Wam dobrą nowinę, że Bóg spełnił ją 
wobec nas jako swoich dzieci. Niesamowite, cudowne, wspaniałe, porywające słowa, bo one wplata-
ją nas w ten wielki Boży plan, w to, co zrobił Chrystus. My stajemy się udziałowcami dzieła samego 
Jezusa Chrystusa. Dlatego cytat z Psalmu 2 brzmi; „Tyś jest moim synem, Jam ciebie wyzwolił”. 

I my potem tymi samymi słowami odpowiedzieliśmy z zachwytem. Psalm, który śpiewamy w czasie 
liturgii, musi być zachwytem, musi być krzykiem, to po prostu musi być potężny śpiew, to musi być 
zachwyt. To musi być krzyk na cześć Boga. Piękne dziś było wykonanie zarówno psalmu, jak 
i pierwszego czytania - zabrzmiały dokładnie tak, jak powinny zabrzmieć. A więc w Antiochii w Pi-
zydii Paweł, korzystając z przywilejów przysługujących Żydom, wchodzi w szabat do synagogi i wy-
głasza chrześcijańskie orędzie. Chrystus spełnia odwieczny plan Boga. Chrystus potwierdza, że to 
On został wybrany przez Boga swoim zmartwychwstaniem. Inaczej stać się nie mogło, bo jest od-
wiecznym Synem Stwórcy. Jutro usłyszymy w liturgii dalszy ciąg tego fragmentu i tam właśnie bę-
dzie ten moment, który sygnalizowałem przed chwilą. Otóż Święty Paweł nie spotkał się ze zrozu-
mieniem, zachwytem ze strony swoich słuchaczy. To jest dla mnie zawsze duża pociecha, kiedy 
słyszę, że ktoś słuchał i nie dał się przekonać. Słuchający wówczas Świętego Pawła, o wiele lepszego 
kaznodzieję i katechetę niż którykolwiek z nas, nie dali się przekonać i wtedy Paweł podejmuje de-
cyzję z natchnienia Ducha Świętego. Decyzję, która przesądziła o losach Kościoła. Pisze on: „Nale-
żało głosić słowo najpierw wam, ale ponieważ nie chcieliście uwierzyć, staliście się go niegodni, za-
mknęliście wasze umysły, dlatego zwracamy się do Boga.” Dzięki temu słowo trafia tu, teraz, do nas, 
do Włocławka, do Polski, do Europy. Ono przestało być zamknięte. Ono rozszerzyło się na cały 
świat. I jak wspomniałem przed chwilą, w posługę Bożego słowa włączeni jesteśmy my, jesteśmy 
świadkami. A teraz Ewangelia Świętego Jana. Fragment Ewangelii, którą nam diakon przeczytał, 
to jest wypowiedź Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy. Bardzo szczególna wypowiedź, długa, piękna. 
Jej poszczególne fragmenty czytamy w różnych momentach roku liturgicznego. Najpierw Jezus, 
świadom tego, co będzie (oni jeszcze nie wiedzieli, ale On wiedział). Jezus był świadom tego, że zo-
baczą Go za chwilę pokonanego, upokorzonego, nagiego, wiszącego w spiekocie palestyńskiego 
słońca na na krzyżu, z którego wolno było drwić i kpić, ośmieszać, że w ich sercach pojawi się wtedy 
to, co jest w pełni naturalne, czyli lęk, dlatego im mówi, przygotowując się ich na tę chwilę; „Niech 
się nie trwoży serce wasze”. Oni wysłuchali tego, tak jak my słuchamy słów Ewangelii. Jezus mówił 
to z określoną intencją: nie bójcie się, nie lękajcie się, tak jak się dzieje, tak się musi stać, „Wierzycie 
w Boga? I we mnie wierzcie”. Wspominałem niedawno w katedrze kazanie pewnego księdza w Kra-
kowie. Najkrótsze kazanie, jakie wygłosił w życiu. Wyszedł na ambonę i powiedział dwa zdania: 

„Chrystus zmartwychwstał”. To było pierwsze święto Wielkanocy. „Chrystus zmartwychwstał, 
kropka, ale wy w to nie wierzycie, kropka”. I zszedł z ambony. Ci, którzy byli na tym kazaniu nie 
zapomnieli go do końca życia, wspominają je do dziś. Wierzycie w Boga? Ciekawy tu jest znak za-
pytania. Jezus mówi do apostołów, a nie do ludzi, których przypadkowo, pierwszy raz w życiu zoba-
czył. Mówi do tych, którym powierza swoje zadania, swoją funkcję, swoje dzieło i życie duchowe: 

„I we mnie wierzcie. Nie ma innej drogi do Boga jak tylko przeze mnie.” I raz jeszcze to ostatnie 
zdanie. Tomasz, ten dociekliwy, który później miał problemy właśnie z uwierzeniem w zmartwych-
wstanie Jezusa, to był racjonalista. Chciał być pewny wszystkiego, co miał głosić. Chrystus nigdy 
nie potępił jego postawy, chociaż powiedział mu: „Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Otóż 
dzisiaj mu odpowiada; „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem”. Ciekawe to, że na Wasze życie, na Wa-
sze drogi życiowe otrzymujecie dzisiaj tę właśnie wskazówkę, że chrześcijaństwo ma twarz Chrystu-
sa, osoby. To On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Często wspominam takie dziewiętnastowieczne ob-
jawienia, jakie miała jedna z mistyczek. Szatan mu odpowiada: „Ja jestem bezdrożem, kłamstwem 
i śmiercią”. Za czym się opowiadasz? Co wybierzesz na swoje życiowe drogi? Co będzie dla ciebie 
ważne? Czy to chrześcijaństwo z twarzą Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem? Odpowiedzią 
jest każdy dzień naszego życia, a moje życzenia dla Was w tym tak istotnym momencie Waszych 
zajęć, Waszego przeżywania jest takie, byście mądrze wybrali.

∑
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Sławomira Lewandowska
ks. Michał Styczyński

W Roku Wiary na włoskiej ziemi…
7 maja 2013

W piątek, 26 kwietnia 2013 roku, grupa uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. ks. J. Długosza 
wraz z opiekunami oraz kilkoma rodzicami rozpoczęła pielgrzymkę do Italii. Organizato-

rem wyjazdu był ks. Michał Styczyński, który poprzez biuro podróży Ciao Italia i przy pomocy pani 
pilot Jolanty Dybkowskiej zapewnił uczestnikom komfortową podróż i pobyt w tym pięknym kra-
ju. Dzięki ks. dyrektorowi Jackowi Kędzierskiemu, który przewodniczył Mszy św. w szkolnej auli, 
modląc się o szczęśliwą wyprawę oraz zapewnił nam dni wolne, mogliśmy ze spokojem wyruszyć.

Do hotelu w Rimini, położonego nad samym Morzem Adriatyckim, przybyliśmy w sobotę po 
południu. Resztę dnia przeznaczyliśmy na spacery piękną nadmorską promenadą. Nie zabrakło 
takich, którzy, mimo chłodu, moczyli nogi, zbierając muszelki.

Następnego dnia, skoro świt, udaliśmy się do Loreto, to miejsce bliskie Polakom ze względu 
na położony tam cmentarz polskich żołnierzy. Nawiedziliśmy sanktuarium Santa Casa, w którym 
znajduje się Domek Świętej Rodziny przeniesiony z Nazaretu. Tam też widzieliśmy tablicę upamięt-
niająca polskich żołnierzy.

Kolejnym niezwykłym punktem pielgrzymki było Manopello, gdzie znajduje się chusta św. We-
roniki, a więc materiał, na którym widnieje w cudowny sposób utrwalone oblicze Jezusa Chrystusa. 
Szczegóły na temat chusty mogliśmy poznać, zwiedzając muzeum przy sanktuarium. W tym nie-
zwykłym miejscu uczestniczyliśmy we Mszy św. odprawionej przez naszego padre Michele. Potem 
pojechaliśmy do Lanciano, a tam kolejny cud. Obejrzeliśmy relikwie przemienionego chleba i wina 
w Chrystusowe Ciało i Krew.

Kolejny dzień dostarczył nam wielu przeżyć związanych z Ojcem Pio. W San Giovanni Rotondo 
modliliśmy się w Sanktuarium Ojca Pio, którego wnętrze jest wręcz olśniewające. Zobaczyliśmy 
celę, w której mieszkał i krzyż, pod którym na ciele Ojca pojawiły się stygmaty. Widzieliśmy ogrom-
ne ilości listów, które napływały do niego z całego świata od ludzi wierzących w jego moc oraz Dom 
Ulgi w Cierpieniu, jak nazwał wybudowany z jego inicjatywy szpital. Postać Ojca Pio wywarła na 
nas wielkie wrażenie, do końca pielgrzymki w autokarze rozlegał się okrzyk na jego cześć.

Monte Sant’Angelo to miejscowość położona w regionie stanowiącym „ostrogę” włoskiego buta. 
Tam, na górze Gargano znajduje się bazylika, a w niej Sanktuarium Św. Michała Archanioła. W tej 
jedynej, niekonsekrowanej ręką ludzką świątyni, uczestniczyliśmy w naszej Mszy św.

Z tego miejsca skierowaliśmy się na południe Włoch, by dojechać do hotelu w Sorrento. Podróż 
była długa i obfitująca w zapierające dech w piersiach widoki. Mijaliśmy piękny Neapol. Porośnięte 
egzotyczną zielenią i kwiatami a także drzewami cytrusowymi zbocza gór, po których wspinał się 
nasz autokar, bezpośrednio graniczyły z morzem. Temperatura powietrza przekroczyła 30 stopni, 
a wzrastała jeszcze dzięki emocjom związanym z widokiem mijanego, nieczynnego na szczęście, 
wulkanu Wezuwiusz.

Rano, następnego dnia, udaliśmy się do Pompei, niewielkiej miejscowość nad Morzem Tyrreń-
skim, w której w XIX wieku Bartolo Longo, by odpokutować swoje winy, zbudował sanktuarium 
Matki Bożej Różańcowej, otaczając je sierocińcami, szkołami i domami wychowawczymi.  Tu też 
celebrowana była nasza pielgrzymkowa Eucharystia.

Przyszedł czas na Pompeje, ta nazwa intryguje. Jakie skutki erupcji wulkanu w 79 roku zobaczy-
my? Każdy z nas miał inne wyobrażenie tego miejsca. To, co ujrzeliśmy, przerosło nasze najśmielsze 
oczekiwania. Wędrowaliśmy ulicami odkopanego przez archeologów miasta, dużego (bo dwudzie-
stotysięcznego) miasta z jego barami, sklepami, piekarniami, łaźniami, świątyniami, amfiteatrem 

oraz domami jego mieszkańców. Paradoksalnie, dzięki popiołowi wulkanicznemu, dziś możemy 
podziwiać doskonale zachowane starożytne rzymskie miasto.

Kolejny dzień naszego pielgrzymowania zaprowadził nas do Wiecznego Miasta. W środę, 1 maja, 
po odczekaniu w przeogromnej kolejce, a właściwie w różnojęzycznym, kolorowym tłumie wier-
nych, dotarliśmy na Plac Św. Piotra na audiencję generalną Ojca Świętego Franciszka. Zajęliśmy do-
godną pozycję, by swobodnie rozwinąć transparent z nazwą naszej szkoły. Niektórzy stanęli blisko 
niepozornej barierki. Pogoda była wspaniała: ciepło, słonecznie i optymistycznie.

Nadeszła chwila powitania przybyłych z całego świata pielgrzymek, wśród nich wymieniono 
Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, co spotkało się z naszym wielkim 
aplauzem. Wreszcie nadeszła wyczekiwana z utęsknieniem chwila, kiedy zobaczyliśmy na telebi-
mach postać Papieża, który wyruszył swoim papamobile między wiernymi w stronę ołtarza głów-
nego przed Bazyliką Św. Piotra.

Jakaż była nasza radość, kiedy okazało się, że wspomniana barierka wytycza trasę przejazdu 
Franciszka. Byliśmy dzięki temu w odległości ok. 2 metrów od Papieża, który ze swoim nieodłącz-
nym uśmiechem na twarzy pozdrawiał i błogosławił zgromadzonych. Była to bardzo wzruszająca 
i radosna chwila, której nie zapomnimy.

Papież Franciszek w homilii nawiązał do Święta Pracy, obchodzonego tego dnia na całym świe-
cie. Wspomniał także rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II. Myślę, że ze względu na Papieża Polaka 
i obecność na placu tysięcy naszych rodaków, czuliśmy się w Watykanie jak u siebie.

Nadszedł czas na zwiedzanie Bazyliki Św. Piotra, a właściwie modlitwę przepełnioną zachwy-
tem nad dziełami sztuki tam zgromadzonymi. Pierwsze kroki skierowaliśmy jednak do grobu Jana 
Pawła II - naszego Błogosławionego Papieża, do niego skierowaliśmy prośby o modlitwy, w których 
polecaliśmy nasze rodziny i znajomych.

Potem podziwialiśmy dzieła między innymi Michała Anioła, Berniniego, Reniego. Chyba naj-
większe wrażenie zrobiła na nas Pieta, jedna z najwspanialszych rzeźb Michała Anioła.

Z Watykanu wyruszyliśmy na wędrówkę po Rzymie. W poznawaniu jego zabytków pomagała 
nam pani przewodnik. Zobaczyliśmy starą część Wiecznego Miasta z Forum Romanum, Bazyliką 
Maksencjusza, Forum Trajana i wreszcie Koloseum.

Następnego dnia znowu udaliśmy się metrem do Rzymu, by cały dzień oglądać, zwiedzać i po-
dziwiać. Rozpoczęliśmy od Eucharystii w wyjątkowym miejscu, którym jest Kaplica Paulińska 
z przepięknym wizerunkiem Matki Bożej Patronki Rzymu Salus Populi Romani. To słynący łaska-
mi wizerunek szczególnie czczony przez mieszkańców Rzymu. Patrząc w oblicze Madonny z Synem 
na ręku przypominaliśmy sobie naszą Matkę z Częstochowy, przygotowując się do obchodzenia Jej 
uroczystości następnego dnia naszego pielgrzymowania. Ucieszyliśmy się również obecnością wło-
skich i polskich przyjaciół z Wiecznego Miasta, z którymi wspólnie mogliśmy zanosić do Pana naszą 
modlitwę. Eucharystię koncelebrował wraz z ks. Michałem oraz wygłosił do nas homilię ks. prałat 
Telesfor Kowalski, nasz diecezjanin, który od wielu lat pracuje w Wiecznym Mieście. Po duchowej 
uczcie zachwycaliśmy się wnętrzem tej przepięknej świątyni, która głosi cześć Maryi, królującej 
z Chrystusem i prowadzącej zagubionych do swojego Syna.

Z Bazyliki Matki Bożej Większej przeszliśmy drogą, którą co roku odbywa się procesja Bożego 
Ciała do niegdysiejszej siedziby papieży, katedry biskupa Rzymu – Bazyliki św. Jana na Lateranie. 
Miejsce to obfituje w dzieła sztuki, są tam między innymi, posągi Apostołów autorstwa uczniów 
Berniniego, piękna mozaikowa posadzka w stylu Cosmatich, zdobiony sufit i fresk Giotta. Nieopo-
dal znajdują się Święte Schody, po których, według tradycji, Jezus wchodził do pałacu Poncjusza Pi-
łata. Wielu z nas przebyło Schody na kolanach, modląc się intensywnie, by po wejściu na ich szczyt 
ujrzeć ikonę przedstawiającą Zbawiciela w kaplicy św. Wawrzyńca. Tradycja mówi, że nie została 
ona namalowana ręką człowieka.

Po zwiedzaniu sakralnej części miasta przyszedł czas na pozostałe ważne zabytki Rzymu. W celu 
nabrania sił na długi spacer od św. Jana na Lateranie do Fontanny di Trevi i Schodów Hiszpańskich 
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posililiśmy się pyszną rzymską pachnącą porchettą (prosiakiem pieczonym w całości nadzianym 
masą ziół). Razem z ochoczym duchem i ciało zostało wzmocnione…

Rzym jest pięknym miastem, potrzeba jednak wielu dni, a może tygodni, by poznać je lepiej. 
Rzymskie widoki chłonęliśmy z zapałem, mimo tłumów ludzi nam towarzyszących, a na koniec, 
zgodnie z tradycją, wrzuciliśmy pieniążek do Fontanny di Trevi, by jeszcze raz kiedyś drogi przy-
wiodły nas do Wiecznego Miasta.

Ostatnim etapem naszej pielgrzymki była Mirabilandia - miasteczko zabaw i park rozrywki. 
Przyznam, że jako osoba… bardzo już dorosła, sceptycznie podchodziłam do tego miejsca. Widząc 
jednak entuzjastyczne podejście młodzieży do oferowanych uciech, postanowiłam popróbować za-
bawy. Przyznaję, że szybko wpadłam w wir zjeżdżalni, karuzel i innych… kołowrotów i czas upły-
nął na wesołej relaksującej zabawie. Park oferuje 44 atrakcje, wszystkie można podziwiać z ogrom-
nego młyńskiego koła. Nam udało się obejrzeć z góry również pokazy kaskaderskie. Podziwiam 
amatorów kolejki iSpeed, Katun i innych atrakcji dla twardzieli. Niektórzy z nich uwiecznili swoją 
odwagę na filmie, który oglądaliśmy w autokarze. Pobyt w Mirabilandii dostarczył wszystkim wielu 
wrażeń i pozwolił przygotować się do całonocnej podróży do domu.

Jazda powrotna była czasem na modlitwę, przemyślenia i podsumowania. Udało się też prze-
prowadzić konkurs z nagrodami przypominający nam nasze pielgrzymowanie po włoskiej ziemi 
pełnej pamiątek wiary. Była to bardzo udana pielgrzymka. Każdy z nas przywiózł do Polski swoje 
osobiste wrażenia, chociażby dotyczące włoskiej kuchni, której dane nam było spróbować. Nasze 
codzienne Msze św. swoim akompaniamentem na skrzypcach wzbogaciła Iga, a na gitarze grał 
Konrad. Długoszacy zachowywali się jak należało. Pomagali im w tym z oddaniem wychowawcy: 
p. Andrzej Gołębieski, p. Agata Jankowska, p. Bożena Sobierajska i ks. Michał Styczyński, który 
opiekował się całością. Wśród dorosłych też panowała serdeczna atmosfera, a pani Jola, pilot naszej 
wycieczki, emanowała dobrocią i życzliwością. Jesteśmy wdzięczni kierowcom, panu Zbyszkowi 
i panu Andrzejowi za bezpieczną podróż i poczucie humoru.

Podczas pobytu w Italii dużo przeżyliśmy, dużo zobaczyliśmy i dużo dowiedzieliśmy się o sobie 
nawzajem, ale też  dużo o sobie samych.

∑
Milena Lewandowska

W stronę słońca … IIe i IIc nad morzem 
20 maja 2012

Słońce inspiruje. Najpierw była myśl, która powoli dojrzewała, potem przybrała konkretny wy-
miar, nic więc dziwnego, że decyzja została podjęta: JEDZIEMY NAD MORZE! Od pomysłu 

do realizacji droga nie była daleka.
W czwartek 16 maja z Włocławka wyjechała 37-osobowa grupa spragnionych wrażeń gimnazja-

listów oraz trzech opiekunów: p. Milena Lewandowska, p. Bożena Sobierajska oraz p. Małgorzata 
Ryszewska. Podróż, dzięki zdobyczom XXI wieku – autostradzie i klimatyzacji, minęła niezwy-
kle szybko i przyjemnie. W krótkim czasie dotarliśmy do Jastrzębiej Góry, a dokładniej Ośrodka 
Wypoczynkowego RELAKS, mieszczącego się przy ul. Wypoczynkowej. Nazwa ośrodka i ulicy 
brzmiała bardzo obiecująco. Na początek krótkie rozpoznanie terenu i spacer nadmorskim wybrze-
żem. Wrażenia niesamowite. Następnie czas wolny, który uczniowie wykorzystywali na gry zespo-
łowe. Kolacja. Dalej coś dla wielbicieli hasła : „wyginam śmiało ciało”, czyli dyskoteka.

Dzień drugi to już czas poświęcony na zwiedzanie konkretnych obiektów. Punkt startowy – 
Gdynia, dalej rejs statkiem, piękna panorama Trójmiasta, spacer deptakiem w Sopocie i główna 
atrakcja dla szkolnych fotoreporterów – słynne sopockie Molo. Gdańsk i przepiękne Stare Miasto 
to kolejny etap piątkowej podróży. Ten intensywny dzień zakończyliśmy zwiedzaniem Westerplatte 
z końcową refleksją: „Nigdy więcej wojny!”. Wieczorem, siedząc na plaży, podziwialiśmy zachód 
słońca.

Czas uciekał nam bardzo szybko… Sobota to wyprawa do Władysławowa i dłuższy postój 
na Helu. Tutejsza plaża zyskała nowych fanów z Włocławka, ale zanim zaczęliśmy wygrzewać się 
w słońcu i korzystać z atrakcji tej miejscowości, dokładnie przeczesaliśmy okoliczny teren – zainte-
resował nas system fortyfikacji Półwyspu Helskiego, bunkry i stanowiska ogniowe. Po powrocie do 
ośrodka zorganizowaliśmy ognisko i znów dyskoteka, bo taniec to pasja długoszaków!

Niedzielę rozpoczęliśmy poranną Mszą Świętą. Smutni, że nasza przygoda dobiegała końca, ale 
jednocześnie radośni, że wszystko przebiegło zgodnie z planem, bo pogoda była wymarzona, ruszy-
liśmy na plażę, aby ostatni raz spojrzeć na morze.

Do Włocławka dotarliśmy w niedzielę wieczorem. Opaleni i zmęczeni – jak przystało po udanej 
wycieczce - rozjechaliśmy się do swoich domów.

Teraz czas na wnioski i refleksje. Postawa i zachowanie naszych uczniów na wyjeździe zasługują 
na pochwałę. Takie wycieczki to świetna okazja do integracji, do poznawania nowych miejsc, ale 
przede wszystkim siebie, odkrywanie swoich talentów i pasji. Jako organizator dziękuję wszystkim 
i mam nadzieję, że to nie był nasz ostatni wspólny wyjazd.

∑
Maria Gazda, uczennica kl. IB LO

Wyprawa licealistów w góry
26 maja 2013

21 maja uczniowie klasy IIAB, IIC, IB (i kilkoro uczniów z klasy gimnazjalnej) wybrali się na 
pięciodniową wycieczkę szkolną w Tatry. Z samego rana, o godzinie 6.00, żądni wrażeń 

uczestnicy wyprawy wraz z opiekunami: p. Magdaleną Bilską-Ciećwierz, p. Pauliną Jakubowską, 
p. Agatą Jankowską i p. Pauliną Gajewską, wyjechali z Włocławka. Pierwszym punktem podróży, 
ok. godz. 12.30, było zwiedzanie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, byłego 
obozu zagłady. Historię z czasów II wojny światowej przybliżył nam przewodnik, który oprowadzał 
nas po muzeum do godziny 16.00. Po odwiedzeniu tego szczególnego miejsca pamięci ruszyliśmy 
w dalszą drogę. Około godziny 19.00 dotarliśmy wreszcie do Zakopanego, gdzie zakwaterowaliśmy 
się w miejscu noclegowym „Zakopianka”. Nazajutrz czekał nas spacer Doliną Kościeliską, przejście 
drogą pod Reglami: od Murowanicy w Dolinie Bystrej do Siwej Polany w Dolinie Chochołowskiej. 
W Dolinie Chochołowskiej czekały na nas rowery, którymi wracaliśmy do autokaru. Podczas prze-
jażdżki jednośladami zaczął padać deszcz, który jednak nikomu nie popsuł dobrego nastroju i wszy-
scy zadowoleni wróciliśmy do miejsca zakwaterowania na obiadokolację. Następnego dnia wybrali-
śmy się na Kalatówki. Po drodze mieliśmy okazję zwiedzić Pustelnię Świętego Brata Alberta, gdzie 
mieści się kaplica Świętego Krzyża i Chatka Brata Alberta. Po zobaczeniu tego miejsca wróciliśmy 
na czarny szlak – Ścieżką nad Reglami, która przebiega przez doliny i przełęcze reglowe na zachód, 
aż do Doliny Chochołowskiej. Szlak zakończyliśmy wyjściem pod skocznią narciarską. Około go-
dziny 16.30 przejechaliśmy autobusem na zakopiańskie Krupówki, gdzie spędziliśmy dwie godziny. 
Czwarty dzień był pełen wrażeń, bowiem tego dnia pojechaliśmy do Krakowa – byłej stolicy Polski. 
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Tam od razu zajrzeliśmy na Wawel, by zobaczyć Zamek Królewski oraz bazylikę archikatedralną św. 
Stanisława i św. Wacława. Największe wrażenie zrobił na nas Dzwon Zygmunta na wieży, który bije 
tylko w najważniejszych momentach dla naszego kraju. O godzinie 12.30 przemieściliśmy się na Ry-
nek Główny w Krakowie, gdzie dostaliśmy półtorej godziny wolnego czasu na spacer po urokliwym 
Starym Rynku. Ostatnią atrakcją tego dnia była wizyta w Aquaparku „Bania” w Białce Tatrzańskiej. 
Ostatni dzień (25 maja) był niestety przeznaczony na powrót do Włocławka. Z Zakopanego wyje-
chaliśmy o godzinie 8.00 rano. O 12.00 zatrzymaliśmy się na Jasnej Górze, w Częstochowie, gdzie 
zrobiliśmy godzinną przerwę, a następnie ruszyliśmy dalej. Około 18.00 szczęśliwie dotarliśmy do 
Włocławka i rozjechaliśmy się do swoich domów. Te dni były dla nas wszystkich wspaniałą przygo-
dą, z którą będą się łączyć miłe wspomnienia.

∑
Andrzej Gołębieski
Józef Nowak 

Triumf długoszaków w Mistrzostwach Włocławka 
na Ergometrze Wioślarskim

27 maja 2013

W hali OSiR we Włocławku odbyły się Mistrzostwa Włocławka na Ergometrze Wioślarskim. 
Uczniowie Długosza stosunkowo niedawno zaczęli treningi na tym sprzęcie. Ciężka praca 

sportowców i ich trenerów okazała się jednak bardzo owocna. Drużynę dziewcząt tworzyły uczenni-
ce: Aleksandra Rapsiewcz IIIc, Agnieszka Możdżyńska IIId, Katarzyna Antonowicz IIIc i Agniesz-
ka Wójtowicz IIIe. Reprezentantki naszej szkoły w klasyfikacji drużynowej zajęły II miejsce. W kla-
syfikacji indywidualnej natomiast najlepszą zawodniczką wśród znakomitych konkurentek z innych 
szkół okazała się Agnieszka Wójtowicz, która przygotowywała się pod okiem p. Andrzeja Gołębie-
skiego. Ona to właśnie zdobyła w tych zawodach złoty medal i tytuł Mistrzyni Włocławka.

Zespół Szkół Katolickich reprezentowała również drużyna chłopców w składzie: Kamil Gór-
czyński IIIb, Damian Szymański IIIa, Szymon Sikorski IIa, Wiktor Drabczak IIe. Chłopcy, przy-
gotowywani przez p. Józefa Nowaka, również zajęli w tych rozgrywkach miejsca na podium. Indy-
widualnie złoty medal wywalczył Kamil Górczyński, a srebro zdobył Damian Szymański. Im tym 
samym przypadły tytuły mistrzowskie.

W klasyfikacji zespołowej drużyna Długosza zajęła I miejsce, zdobywając puchar dla naszej 
szkoły. Naszym mistrzom gratulujemy i liczymy, że zawody na ergometrze wioślarskim pozostaną 
tą dyscypliną, w której w przyszłości również będziemy osiągali sukcesy.

∑

Milena Lewandowska

Konrad Weber laureatem 
VII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 

dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do życia”
26 maja 2013

Konrad Weber z kl. Ia gimnazjum zatriumfował w tym roku szkolnym jako zwycięzca VII Wło-
cławskiego Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci i Młodzieży „WIERSZYKARNIA”, który 

odbył się 13 listopada 2012 r. w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Wśród jurorów tego 
konkursu, organizowanego przez Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury, zasiadali wte-
dy m.in. Wiktoria Siedlecka-Dorosz - teatrolog i Jan Zdziarski - wykładowca Akademii Teatralnej 
w Warszawie. Komisja zwracała szczególną uwagę na dobór repertuaru, interpretację utworów, kul-
turę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Każdy uczestnik przygotował wiersz i fragment prozy. Do 
konkursu przystąpili uczniowie ze wszystkich włocławskich gimnazjów. Naszą szkołę reprezento-
wało dwoje uczestników – Konrad Weber z kl. Ia oraz Emilia Kuczmaja z IIc gimnazjum. Konrad, 
który wyrecytował wiersz K. I. Gałczyńskiego pt. „Rozmowa liryczna” oraz tekst prozatorski pt. 

„Przedziwne zdarzenie” Andrzeja Rumiana, swoim wykonaniem podbił serca jurorów oraz zgroma-
dzonej publiczności. Zdobył wówczas w pełni zasłużone pierwsze miejsce, co otwierało mu drogę 
do startu w eliminacjach wojewódzkich, które przeszedł równie pomyślnie.

25 maja 2013 r. w Bielsku-Białej odbył się po raz siódmy jedyny w kraju Konkurs Recytatorski 
dla Gimnazjalistów o zasięgu ogólnopolskim „Przebudzeni do życia”. Uczestnikami byli zwycięzcy 
eliminacji wojewódzkich. Łącznie na kameralnej scenie Teatru Lalek Banialuka wystąpiło 18 recyta-
torów z 9 województw. Oprócz udziału w konkursie uczestniczyli oni w warsztatach prowadzonych 
przez wspomnianego wcześniej Jana Zdziarskiego, wykładowcę Akademii Teatralnej w Warszawie, 
równocześnie wiceprezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej oraz Włodzimierza 
Pohla, aktora Banialuki. Ponadto uczestnicy zmagań obejrzeli obsypany ostatnio licznymi nagro-
dami spektakl Banialuki pt. „Złoty klucz”. Konkurs zorganizował Regionalny Ośrodek Kultury 
w Bielsku-Białej, wspomagany przez Fundację Dobry Dom.

Konrad Weber był jednym z najmłodszych uczestników konkursu, a swoim radosnym usposo-
bieniem i życzliwością podbił serca nie tylko profesjonalnego jury, ale również innych uczestników 
i ich instruktorów. Wszyscy byli pod wrażeniem poczucia melodyjności i wrażliwości długoszaka, 
który z taką łatwością i wrodzonym wdziękiem recytował balladę Adama Mickiewicza „Świtezian-
ka” oraz tekst prozatorski pt. „Rozum” autorstwa Andrzeja Rumiana. Niezwykle miły i zaskakujący 
okazał się werdykt jury. Nasz uczeń, jako reprezentant ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku, 
zajął w tym konkursie III miejsce. To ogromny sukces pierwszoklasisty, a także szansa na kolejne 
zwycięstwa. Jako nauczyciel j. polskiego i opiekun Konrada myślę, że to piękne osiągnięcie w cza-
sach, gdy chęć czytania poezji wśród młodych zanika. Konrad nie tylko dużo czyta, ale również, 
dzięki swej wrażliwości, potrafi poprzez szczerą, płynąca z głębi serca interpretację przywołać świat 
słowem malowany. Przejechaliśmy prawie 1000 km, nie licząc na ten sukces. To miała być dla nas 
przede wszystkim lekcja i piękna przygoda. Okazało się, że wyprawa do Bielska-Białej zakończyła 
się powodzeniem i stała się dla całej szkoły powodem do zadowolenia i dumy. Konradowi gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

∑
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ks. Michał Styczyński
Milena Lewandowska 

Po uzdrowienie do oo. Jezuitów w Łodzi
26 maja 2013

Od października uczniowie i nauczyciele naszej szkoły udawali się do kościoła oo. Jezuitów 
w Łodzi na Mszę Świętą o uzdrowienie. Młodzieży w czasie wyjazdów towarzyszyli nauczycie-

le: p. Urszula Brykalska, p. Emilia Chodoła, p. Anna Dominik, p. Aleksandra Różańska, p. Milena 
Lewandowska, p. Aneta Jabłońska oraz ks. Michał Styczyński.

Podczas Eucharystii, której przewodniczył o. Remigiusz Recław, karmiliśmy się Słowem i Cia-
łem Pańskim, otwierając się na dar przebaczenia i uzdrowienia. O. Remigiusz w homilii uczył 
nas, czym się różni prawo od miłości. Ukazał przez tekst Ewangelii dnia wielką moc Bożej łaski. 
W Ewangelii słyszeliśmy o kobiecie, która przez osiemnaście lat była związana przez ducha niemocy. 
Jezus zauważył ją, pomimo tego, że była schylona i niewidoczna, wyciągnął ręce i uwolnił ją z nie-
mocy. Nie spodobało się to tym, którzy byli świadkami cudu – faryzeuszom. Oni strzegli prawa 
z wielką pieczołowitością. Jedyną zasadą życia było dla nich prawo. Zapomnieli o miłości. Chrystus 
im o miłości przypomniał. Przypomina również nam, że trzeba nam żyć według jednego jedynego 
prawa, którym jest prawo miłości.

Ci spośród nas, którzy już po raz kolejny uczestniczyli w tej wyjątkowej modlitwie, odczuwają 
wielką radość z możliwości trwania przy Chrystusie, który dokonuje konkretnych cudów, dokład-
nie w taki sam sposób, jak to miało miejsce w Ewangelii. Cieszymy się, że możemy doświadczać 
Bożej miłości oraz uczyć się, jak żyć jedynie Miłością, którą jest Jezus.

Tego, że modlitwa ma ogromną moc, doświadczyliśmy również 27 listopada, uczestnicząc 
w  ostatni poniedziałek miesiąca po raz kolejny we Mszy Świętej o uzdrowienie. Uboga wdowa 
z  Ewangelii, która oddaje w ofierze wszystko co posiada, w rzeczywistości zawierza swoje życie 
Bogu. Ona Mu zaufała, a czy my również potrafimy? Ci, którzy zaufali Jezusowi, dzieląc się swoim 
świadectwem w łódzkim kościele, oddają Mu pokłon uwielbienia, bowiem Jego nieskończona mi-
łość dokonała cudów w ich życiu, uzdrowiła serca, psychikę, a także zabrała brzemię, jakie niesie ze 
sobą choroba fizyczna.

Kolejny raz byliśmy na Mszy Świętej o uzdrowienie 28 stycznia 2013 r. To było naprawdę wyjąt-
kowe spotkanie z Chrystusem. Każdy jednak odczuwa je na swój sposób, każdy powierza Jezusowi 
swoje najbardziej skrywane problemy, bolączki, do każdego Jezus dociera w inny sposób, aby mu 
pomóc. Wystarczy zaufać Bożej miłości. To ona ma nieograniczoną moc. „Zło dobrem zwyciężaj” 

– te słowa pochodzące z Pisma Świętego usłyszałam w łódzkim kościele. Boży plan po ludzku jest 
bardzo często niezrozumiały. Jedyną drogą prowadzącą do zrozumienia jest podążanie za tym, co 
proponuje Chrystus. Dlatego trzeba mieć odwagę, aby wybrać inną drogę, może trudniejszą, ale tę 
słuszną, jedyną prowadzącą do Jezusa. Często nazywamy dobro złem, dlatego nie umiemy kochać. 
Z wiarą zwracamy się więc do Boga o pomoc – siłę i wytrwałość w miłości do świata i ludzi. Na 
drugie spotkanie z uzdrawiającym Bogiem do Łodzi udali się: ks. Michał Styczyński, p. Urszula 
Brykalska, p. Milena Lewandowska oraz uczniowie: Mikołaj Skonieczny i Wiktor Szopa z klasy III 
e gimnazjum i Aleksander Brzustewicz z kl. IC LO.

28 maja na Mszy Świętej o uzdrowienie u ojców Jezuitów w Łodzi podczas Eucharystii pro-
siliśmy przede wszystkim o dar prawdziwej radości z doświadczania bogactwa obecności Jezusa 
w naszym życiu. Towarzyszył nam w tej modlitwie fragment Ewangelii dnia o bogatym młodzieńcu, 
który bardzo zapatrzył się na swoje dobra i nie zauważył dobra najcenniejszego, którym było pójście 
za Chrystusem. My też bardzo często jesteśmy zapatrzeni w to, co mamy. Konsekwencją koncen-
trowania się na naszym bogactwie jest strach przed tym, że Pan Jezus pozbawi nas radości z tego 

wszystkiego, co posiadamy. Dlatego też nie potrafimy Mu zaufać. Nie widzimy prawdziwego dobra, 
którym jest On sam… i tylko On.

Jezus pragnie dotykać nas swoją łaską. Trzeba Mu jednak na to pozwolić. Modliliśmy się pod-
czas modlitwy powszechnej przede wszystkim o uwolnienie od naszych nieuporządkowanych przy-
wiązań, o uzdrowienie trudnych relacji, o przebaczenie tym, do których żywimy urazy. Następnie 
prosiliśmy o prawdziwą radość i dary Boże potrzebne nam każdego dnia. Na zakończenie po chary-
zmatycznym rozeznaniu prosiliśmy o uzdrowienie wszelkich fizycznych i psychicznych dolegliwości 
uczestniczących w modlitwie w świątyni oraz łączących się z nami przez radio i telewizję.

Msza Święta o uzdrowienie, animowana przez zespół i grupę Odnowy w Duchu Świętym Mocni 
w Duchu, jest wspaniałym doświadczeniem działania żywego Boga, który przez swojego Ducha 
odnawia Kościół, serca, umysły i ciała wiernych gromadzących się na szczerej, pokornej i całkowicie 
skupionej na Bogu modlitwie. Bogu niech będą dzięki za wszelkie łaski, których doświadczyliśmy 
i które spłynęły dzięki wspólnocie modlitwy na wszystkich potrzebujących.

Do Łodzi jeździmy, ponieważ wiemy, że warto cieszyć się spotkaniem z uzdrawiającym Bogiem.
Niech świadectwo uczniów, uczestników spotkań, będzie zaproszeniem do doświadczania mi-

łości Chrystusowej!

Wiktor Szopa, uczeń kl. IIIe:
Kolejny raz uczestniczyłem we Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie. Kolejny raz jestem nią za-

chwycony. Sposób modlitwy polegający m. in. na wspólnym radosnym śpiewie oraz wznoszeniu do Pana 
modlitwy uwielbienia trafiają do mnie najbardziej. Co najważniejsze, Bóg daje się nam prawdziwie 
poznać przez to, że cudownie uzdrawia, co potwierdza się w świadectwach po Mszy Świętej podczas 
adoracji Najświętszego Sakramentu. Zapraszam wszystkich na takie spotkania modlitewne! Inicjatorowi 
wyjazdów, ks. Michałowi, wyrażamy naszą ogromną wdzięczność.

Mikołaj Skonieczny, uczeń kl. IIIe:
Wsłuchując się w Słowo Boże, zrozumiałem, co może dać mi Bóg i jak Go o to prosić. Msza św. 

o uzdrowienie jest niesamowitym przeżyciem, dlatego że można osobiście doświadczyć łaski Jezusa. On 
sam, wysłuchując tych, którzy Go proszą, obdarza ich zdrowiem fizycznym i duchowym. Na koniec 
każdej liturgii osoby, którym Chrystus dopomógł, wygłaszają świadectwo, uświadamiając nam, jak Bóg 
wpłynął na ich życie, przemieniając je.

Pewna młoda kobieta, uczestnicząc miesiąc temu we Mszy Świętęj z modlitwą o uzdrowienie, do-
znała łaski Pana, który zabrał od niej przewlekła bóle głowy i kręgosłupa w odcinku szyjnym. To wszyst-
ko działo się podczas modlitwy o uzdrowienie, która w liturgii zajmuje miejsce modlitwy wiernych. Pod-
czas tej modlitwy osoby posiadające dar rozeznawania schorzeń wiernych uczestniczących w Eucharystii 
głośno wypowiadają nazwy chorób niektórych wiernych i modlą się za nich. Następnie zgromadzeni 
dziękują Panu i uwielbiają Go za dokonane cuda.

Zachęcam tych wszystkich, którzy nie wiedzą, czy warto udać się na Mszę Świętą z modlitwą o uzdro-
wienie, aby odważyli się i z wiarą otworzyli swoje serca na dar łaski Chrystusa.

∑
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Joanna Słowińska, uczennica kl. II AB

„Ojcze prowadź mnie, prowadź mnie. 
Wola Twa niech dzieje się” LEDNICA 2013

2 czerwca 2012

W sobotę, 1 czerwca 2013, wraz z opiekunami: s. Marią Kowalik, s. Oliwią Solarek, p. Grze-
gorzem Matusiakiem, p. Pauliną Gajewską, p. Lidią Wiśniewską oraz grupą kleryków wy-

braliśmy się na XVII Spotkanie Młodych Lednica 2013, które w tym roku odbyło się pod hasłem 
„W Imię Ojca”.

W drodze na spotkanie staraliśmy się przybliżyć sobie historię i istotę spotkań nad Lednicą. 
Pomógł nam w tym quiz przygotowany przez s. Marię.

Dotarliśmy na Pola Lednickie. Choć pogoda na początku była dla nas niezbyt łaskawa, humory 
nam dopisywały. Po modlitwie Anioł Pański rozpoczęły się konferencje mające na celu przybliżyć 
nam hasło tegorocznego spotkania. O tym, „Jak być dobrym dzieckiem kochającego Ojca” powie-
dział nam jezuita o. Józef Augustyn. „Wszyscy mamy Ojca. Nikt nie jest sierotą!” - przekonywał.

W tym roku na Polach Lednickich jedną z głównych postaci był św. Andrzej Bobola. Jego syl-
wetkę oraz świadectwo jego obecności przedstawił proboszcz parafii Strachocina - rodzinnej parafii 
św. Andrzeja.

Tuż przed Koronką do Bożego Miłosierdzia przed tłumami młodych stanął redaktor Szymon 
Hołownia. Zwrócił on szczególną uwagę, że istotą ojcostwa jest bezinteresowna pomoc i dojrzałość, 
która przejawia się w różnych czynach i relacjach z bliźnimi: „Wyobraź sobie siebie jako matkę/ ojca 
i pomnóż swoją miłość razy miliony... Tak właśnie kocha Ojciec – Bóg”.

Po słowach Szymona Hołowni wyjrzało upragnione przez nas słoneczko, a wszyscy zgromadzeni 
na Polach Lednickich modliliśmy się Koronką do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził zespół 
Siewcy Lednicy.

Jak co roku nieodłącznym elementem spotkania były tańce i śpiewy. Na tegoroczne spotkanie 
Siewcy Lednicy przygotowali nowe piosenki: „Ojciec” i „Tango Francesco”. Oczywiście nie zabra-
kło innych, dobrze nam znanych śpiewów, np. „Tak, tak Panie, Ty wiesz, że cię kocham”. Wszyscy 
radośnie śpiewaliśmy i tańczyliśmy na chwałę Panu.

Oficjalnie spotkanie „Lednica 2013” rozpoczęło się o godzinie 17.00 procesją z relikwiami 
św. Wojciecha i Pięciu Braci Męczenników, która przeszła Drogą III Tysiąclecia. Początek obwieścił 
tradycyjnie lednicki dzwon i uroczyście odśpiewana „Bogurodzica”.

Centralnym punktem czuwania była tradycyjnie wieczorna Eucharystia sprawowana pod Bra-
mą Rybą pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, wiceprzewodniczącego KEP, konce-
lebrowana przez ok. 1700 kapłanów. Homilię wygłosił bp Grzegorz Ryś, przewodniczący Komisji 
Episkopatu ds. Nowej Ewangelizacji. W słowie skierowanym do młodych Ksiądz Biskup podkreślił, 
że Bóg jako Ojciec przekazuje nam życie, które ma w sobie. „Kiedy odkrywamy Boga, który jest na-
szym Ojcem, odkrywamy jednocześnie matkę, którą jest Kościół. Jeśli chcemy mieć życie z Ojcem 
musimy żyć w łonie matki aż się urodzimy” – stwierdził kaznodzieja dodając, że Bóg nie zachowuje 
się jak Ojciec, ale jest Ojcem.

Po liturgii odbyła się ceremonia wręczenia krzyży misyjnych 11 wolontariuszom z Międzynaro-
dowego Wolontariatu Don Bosco działającego przy Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie.

Ok. godz. 22 na telebimach pojawił się papież Franciszek, który przygotował przesłanie do mło-
dzieży zgromadzonej na Lednicy. Zapewnił o łączności z nami w modlitewnym czuwaniu.

Papież przypomniał też, że ojcostwo to Boży dar i wielka odpowiedzialność, by dać nowe życie. 
„Nie lękajcie się, by być kiedyś rodzicami. Wielu z was będzie zapewne ojcami. Bądźcie też otwarci 

na ojcostwo duchowe, wielki skarb naszej wiary. Niech Bóg obdarzy was bogactwem i promienio-
waniem swojego ojcostwa i napełni was swoją radością” – mówił Ojciec Święty.

Na koniec Papież pobłogosławił nas wszystkich, którzy „pielgrzymują na Pola Lednickie, do 
źródeł chrzcielnych Polski”.

XVII Spotkanie Młodych na Lednicy zakończyło się po godz. 24 wyborem Chrystusa na Pana 
swojego życia i przejściem przez Bramę III Tysiąclecia.

Wróciliśmy zmęczeni, ale radośni. Dzięki Lednicy mogliśmy lepiej poznać, wspaniałego Ojca 
Niebieskiego, który się o nas troszczy, jest zawsze z nami i czuwa nad nami. Mogliśmy zastanowić 
się nad wartością ojcostwa, a przede wszystkim z innej perspektywy spojrzeliśmy na swoich ojców.

Dziękujemy Ojcu Janowi Górze za to, że jest i co roku czeka na nas na Lednicy, naszym opieku-
nom, klerykom, s. Oliwii, a przede wszystkim siostrze Marii za zorganizowanie wyjazdu!

∑
Milena Lewandowska

Ksiądz Dyrektor Kanonik Jacek Kędzierski 
PRAŁATEM SCHOLASTYKIEM PRZEŚWIETNEJ 

KAPITUŁY BAZYLIKI KATEDRALNEJ WE WŁOCŁAWKU
3 czerwca 2013

Społeczność Zespołu Szkół Katolickich gratuluje Księdzu Kanonikowi Jackowi Kędzierskiemu, 
który Dekretem Księdza Biskupa z dniem 1 lipca 2013 r. zostanie mianowany PRAŁATEM 

SCHOLASTYKIEM PRZEŚWIETNEJ KAPITUŁY BAZYLIKI KATEDRALNEJ WE WŁO-
CŁAWKU. Ten niezwykły zaszczyt stanowi dowód uznania dla Księdza Dyrektora, który z ogrom-
nym oddaniem już przez 13 lat pracuje nad odbudową i rozwojem Długosza. Dziękujemy Księdzu 
Dyrektorowi za jego zaangażowanie, życzliwość i opiekę, którą obejmuje społeczność Zespołu Szkół 
Katolickich.

∑
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Jolanta Nowak
Joanna Karwowska 
Agata Jankowska

Długosz - cyfrową szkołą z iPadami
Udział nauczycieli w szkoleniu w Nowym Tomyślu

6 czerwca 2013

Długosz jako Szkoła Nowych Technologii od kilku lat wykorzystuje e-narzędzia w pracy dy-
daktycznej. Nauczyciele nie wyobrażają sobie już z pewnością pracy bez tablicy interaktywnej 

i komputera. W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu Apple w edukacji, który zakłada 
wykorzystanie iPadów w pracy z uczniami.

Przygotowanie do pracy z iPadami ma służyć temu, aby proces nauczania był jeszcze bardziej 
efektywny, a zajęcia bardziej atrakcyjne dla młodzieży.

iPad to mobilne urządzenie o szerokim spektrum zastosowania, które wraz z infrastrukturą sieci 
bezprzewodowej umożliwia wzrost kreatywności uczniów, a także w znacznym stopniu ułatwia 
pracę nauczyciela. Pierwsze szkolenie dla pracowników naszej szkoły miało miejsce w czwartek 11 
października 2012 r. Przeprowadzili je przedstawiciele i użytkownicy Apple Education Mentor, któ-
rzy podkreślili, że w zawodzie nauczyciela liczy się jakość i mobilność. Takie możliwości daje nam 
nowoczesny iPad, który, jak stwierdzili prowadzący: „Doskonale sprawdza się w ławce uczniowskiej.” 
Uczestnicy kursu mieli możliwość przetestowania urządzeń, które podnoszą jakość usług eduka-
cyjnych w nielicznych, jak na razie, szkołach naszego kraju. 14 lutego 2013 r. odbyło się kolejne 
szkolenie związane z wdrażaniem nauczycieli z Długosza do pracy z iPadami. Zajęcia prowadził 
p. Mariusz Kruk, który dokładnie zapoznał zgromadzonych z możliwościami (a te często przekra-
czają nasze oczekiwania) tych mobilnych urządzeń. Większość nauczycieli posiadało już własne 
iPady, więc mogli oni zapoznać się z podstawowymi funkcjami tych urządzeń oraz poznać niektóre 
aplikacje możliwe do wykorzystania na lekcjach w początkowej fazie pracy z nowym sprzętem. Ist-
niała jednak konieczność pogłębiania tej wiedzy.

W związku z tym w dniach 15-16 lutego 2013 r. w ZSK odbyło się szkolenie dotyczące szerszego 
wykorzystania iPadów w procesie edukacji. Zajęcia z nauczycielami prowadziła p. Dorota Wojtuś 

- konsultant ds. edukacji informatycznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształce-
nia Praktycznego, trener w programie Apple Profesional Development.

Prowadząca w bardzo ciekawy sposób przedstawiła nam możliwości iPadów, począwszy od pod-
stawowych zasad funkcjonowania tych urządzeń, skończywszy na ich szerokim zastosowaniu w no-
woczesnym nauczaniu. W trakcie zajęć przekonaliśmy się, że iPady otwierają przed nami nową 
drogę w edukacji. Nową i wydaje się lepszą, bo dostęp do źródeł wiedzy nie będzie miał już żad-
nych ograniczeń. Oczywiście należy zachować zdrowy dystans i pamiętać, że iPad stanowi jedynie 
narzędzie w drodze do wiedzy, które ma pomóc, ułatwić nam naukę, ale nie będzie się uczyć za 
nas… Podczas szkolenia poznaliśmy wiele przydatnych, interesujących aplikacji, umożliwiających, 
np. udostępnianie materiałów lekcyjnych (Showbie), tworzenie ciekawych i inspirujących prezen-
tacji (Explain Everything, Keynote) czy też filmów (iMovies) – a wszystko to za pomocą iPadów. 
Wszyscy byli zdumieni możliwościami tych urządzeń, które Długosz jako pierwsza szkoła we Wło-
cławku zamierza wprowadzić. W połączeniu z zaskakującymi pomysłami uczniów oraz kreatywno-
ścią nauczycieli istnieje szansa na gwarancję powodzenia, aby najnowsze rozwiązania technologicz-
ne zagościły w naszej szkolnej rzeczywistości.
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W środę, 5 czerwca, grupa nauczycieli różnych przedmiotów udała się na szkolenie do Nowego 
Tomyśla. W tamtejszym Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego od kilku lat funkcjonują tzw. e-klasy, 
których uczniowie pracują na lekcjach z iPadami. Uczestnicy - nauczyciele z Włocławka, Kołobrze-
gu i Dźwirzyna - mogli w ramach szkolenia obejrzeć lekcje prowadzone właśnie z wykorzystaniem 
tabletów Apple. Nauczyciele Długosza uczestniczący w szkoleniu to: p. Agata Jankowska, p. Joanna 
Karwowska, p. Aneta Pawłowska, p. Jolanta Nowak, p. Bożena Sobierajska, p. Lidia Wiśniewska, 
p. Piotr Chodoła, p. Rafał Kurzępa i p. Dariusz Goldewicz.

Szkolenie składało się z trzech zasadniczych części. Pierwsza z nich miała charakter infor-
macyjny: nauczyciele zapoznali się z dotychczasowym doświadczeniem gimnazjum w Nowym 
Tomyślu w zakresie praktycznego wykorzystania technologii cyfrowo - informacyjnej w eduka-
cji. Okazało się, że pewne subiektywne i obiektywne trudności, które napotykamy, są wspólne 
wszystkim, którzy wprowadzają innowacyjne technologie i metody kształcenia, ale także podob-
na jest droga ich pokonywania. Następnie nauczyciele z Długosza i innych szkół uczestniczyli 
w interesujących ich lekcjach, prowadzonych z wykorzystaniem iPadów. Dało to możliwość za-
obserwowania stosowanych metod i środków dydaktycznych w klasach, które wykorzystują iPady 
na co dzień. Już w trakcie zajęć istniała możliwość nie tylko obserwowania poczynań nauczyciela 
i uczniów, ale także zadawania pytań prowadzącemu lekcję. Pedagodzy z Nowego Tomyśla zapro-
sili gości na zajęcia j. angielskiego, j. niemieckiego, wos-u, fizyki i matematyki. Lekcje przy użyciu 
iPadów przebiegały bardzo sprawnie, gdyż iPad jest świetnym urządzeniem mobilizującym mło-
dzież do aktywności i pracy. Znacznie wzrasta tempo pracy przy wykorzystaniu tego typu urzą-
dzeń. Każdy pracuje samodzielnie i we własnym tempie. Szczególnie ważne jest to w przypadku 
nauki języków obcych. Uczniowie przy wykorzystaniu słuchawek odsłuchiwali i sprawdzali swoją 
znajomość słówek. W miarę potrzeby mogli powtórzyć ćwiczenie. Na zajęciach z fizyki uczniowie 
rozwiązywali przygotowany dla nich quiz. Następnie wspólnie, pod czujnym okiem nauczyciela, 
ustalali prawidłowe odpowiedzi.

Jako obserwatorzy przekonaliśmy się, że najwięcej możliwości mają nauczyciele języków obcych 
ze względu na dużą ilość dostępnych aplikacji oraz świetnie wyposażone pracownie językowe.

Podczas szkolenia obserwowaliśmy, w jaki sposób nowe technologie pomagają w prowadzeniu 
zajęć. Nauczyciele chętnie dzielili się swoim doświadczeniami i udostępniali informacje o aplika-
cjach, z których korzystają na lekcjach, co zdecydowanie skróciło nasz czas poszukiwania dobrych 
programów. Niektóre z nich znaliśmy oczywiście z odbytych wcześniej szkoleń, ale tu mogliśmy 
zobaczyć na żywo, jak przebiegają lekcje z wykorzystaniem tabletów, które uczniowie po prostu 
noszą na lekcje, sporządzają w nich notatki, przygotowują prezentacje, korzystają z e-podręczników 
i Internetu.

Trzecia część szkolenia stała się okazją do zadawania pytań, dzielenia się wrażeniami i do dysku-
sji, ale przede wszystkim była spotkaniem z kadrą pedagogiczną, która w bardzo otwarty, efektywny, 
a zarazem życzliwy i sympatyczny sposób podzieliła się z uczestnikami szkolenia praktyczną wiedzą 
i bogatym doświadczeniem. Goszczący w Nowym Tomyślu nauczyciele zapoznali się z szeregiem 
nowych aplikacji i sposobami wykorzystania tych już znanych. Szczególnie cenna była obserwacja, 
że drogą do sukcesu jest otwarta i autentyczna współpraca wewnątrz danej szkoły, możliwie jak 
najszersze, codzienne wręcz dzielenie się nauczycieli nowościami, wiedzą i doświadczeniem.

Uczestnicy szkolenia zadawali pytania, wyrażali swoje spostrzeżenia oraz dzielili się doświadcze-
niami ze swojej pracy. Nauczyciele z Nowego Tomyśla podpowiedzieli również, w jaki sposób najle-
piej pracować w grupach nauczycielskich, aby wprowadzenie iPadów w szkole przebiegało sprawnie.

Gospodarze spotkania - dwaj dyrektorzy szkoły : panowie Andrzej Wałęsa i Dariusz Stechec-
ki - to ludzie otwarci na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań informacyjnych, którzy co roku 
uczestniczą w międzynarodowych szkoleniach związanych z wprowadzaniem najnowszych techno-
logii w szkole. Realizują unikalny w skali kraju projekt „Technologie mobilne w szkole - edukacja 
z iPadem”. Oni to swym zapałem i ogromnym zaangażowaniem  zmotywowali swoich nauczycieli 

do stosowania iPadów, na co pedagodzy odpowiedzieli entuzjastycznie, uczestnicząc w licznych 
szkoleniach i wdrażając nowe rozwiązania w pracy z młodzieżą.

W czasie spotkania można było również otrzymać wskazówki, w jaki sposób rozwiązać ewentu-
alne problemy techniczne. Przekonaliśmy się, że bardzo dużo zależy od motywacji i kreatywności 
nauczycieli, ale warunkiem niezbędnym do pracy z iPadami jest sprawnie działająca sieć interneto-
wa, co wicedyrektor nowotomyskiego gimnazjum jako informatyk podkreślał, wspominając osobi-
stą pracę nad przekształcaniem swojej placówki cyfrową szkołę. Warto zaznaczyć, że gimnazjum w 
Nowym Tomyślu może pochwalić się międzynarodowymi certyfikatami szkoły stosującej zaawan-
sowane technologie informacyjne i w tej dziedzinie należy do 30 najlepszych szkół na świecie, co 
potwierdzają informacje zamieszczone na stronie internetowej tej szkoły.

Szkolenie zakończyło się w atmosferze przyjaźni i chęci pomocy, wymieniliśmy się adresami 
e-mailowymi oraz doświadczeniami w pracy z iPadami. Z Nowego Tomyśla wyjechaliśmy pełni 
nowych pomysłów i energii do pracy.

∑
Katarzyna Zarzecka

iPady w Długoszu czy nauka odręcznego pisania?
Przygotowania do nowego roku szkolnego 

Nauczyciele ZSK poprzez uczestnictwo w szkoleniach na temat obsługi iPadów przygotowy-
wali się do już nowego roku szkolnego. Kilkugodzinne spotkanie poprowadził p. Mariusz Kruk z 
Zabrza. Ci, którzy czytają naszą stronę internetową, pewnie pamiętają, że pierwsze szkolenie z tre-
nerem Apple odbyło się w Długoszu w ubiegłym roku. Wówczas prowadził je p. Dariusz Stachecki, 
wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, które od kilku lat tworzy 
klasy z iPadami. Już wówczas dobiegały do nas głosy, że te nowe technologie nie są idealne, że wręcz 
stanowią swego rodzaju zagrożenie, a że i tak na obiecywaniu wprowadzenia iPadów się skończy.

Sceptyków nie brakuje nawet wśród niektórych pedagogów, chociaż wydaje się, że nie do końca 
mówimy o tym samym. Warto sobie uzmysłowić, że nowe technologie same w sobie nie mają war-
tości i nigdy nie mogą być celem samym w sobie. To przecież tylko narzędzie w ręku człowieka. To 
człowiek, który ich używa, nadaje przekazowi treść. Jaka to będzie treść? To zależy od naszej woli. 
Jan Paweł II niejednokrotnie zachęcał do tego, aby stosować nowe technologie jako „dary Boże”, 
które dziś stanowią już element kultury. Mając tego świadomość, ponosimy też odpowiedzialność, 
w jaki sposób nauczymy młodzież korzystać z postępu, który ma służyć człowiekowi, a nie odwrot-
nie!

Dlatego wcale się nie zachwycamy nowinkami technicznymi jako takimi, lecz próbujemy wyko-
rzystać to co dobre w edukacji, aby nasi uczniowie umieli się poruszać w tym świecie.

Wchodzimy w kolejny etap, otrzymując tytuł cyfrowej szkoły, która pracować będzie od wrze-
śnia z tabletami iPada, ale to nie jest żadna rewolucja, to świadome i spokojne wykorzystywanie 
nowych narzędzi do pracy.

Ważnym elementem w podążaniu za tym co nowe, jest pielęgnowanie tego, na czym nasza 
kultura wyrosła. Dlatego przygotowując się do nowego roku szkolnego, myślimy też o wprowadze-
niu nauki odręcznego pisania. Wielu autorów podkreśla, że zapewnienie dzieciom odpowiednich 
warunków i programu nauki pisania ręcznego znacząco wzmacnia ich przyszłe zdolności językowe, 
co może mieć wpływ na całe dalsze życie dziecka.
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Słabo wykształcona umiejętność pisania ręcznego jest w wielu przypadkach powodem spadku 
pewności siebie i niższej samooceny. Promowanie umiejętności starannego pisania odręcznego jest 
zatem niezbędnym elementem edukacji. W szkołach, które wprowadziły programy promujące sta-
ranne ręczne pisanie zauważono wiele pozytywnych efektów, m.in. znacznie wzrosła koncentracja, 
szczególnie u najmłodszych dzieci (por. Odręczne pisanie w społeczeństwie, Vivento Infobrokers, 
Warszawa 2006.) Dlatego te dzieci, które przyjdą jako pierwszy rocznik do naszej szkoły podstawo-
wej we wrześniu br. z pewnością zostaną objęte tym programem, a uczniowie gimnazjum i liceum 
naukę kaligrafii będą mogli pobierać na zajęciach dodatkowych dla chętnych uczniów.

Zatem nowy rok szkolny w Długoszu zapowiada się obiecująco, bo robimy kolejny krok w stronę 
przyszłości, a jednocześnie jeszcze mocniej zakorzeniamy się w tradycji.

∑
Natalia Daroszewska
Kinga Porębska, uczennice kl. IIa

VI Dzień Matematyki w Długoszu
Konkurs „Matematyczne wspinaczki” 

7 czerwca 2013

W piątek, 7 czerwca, w Długoszu królowała matematyka. Do naszej szkoły przybyli uczniowie 
klas piątych i szóstych szkół podstawowych miasta Włocławka i okolic na finał konkursu 

„Matematyczne Wspinaczki”. Pomysłodawcami i głównymi organizatorami konkursu byli ucznio-
wie klasy IIa gimnazjum w ramach projektu edukacyjnego pod opieką nauczyciela matematyki 
p. Joanny Wędołowskiej.

Młodych sympatyków zadań logicznych oraz towarzyszących im nauczycieli powitał w auli 
szkoły ks. dr Jacek Kędzierski – dyrektor ZSK. Podziękował za udział w konkursie, zachęcał do 
rozwijania swych pasji i zainteresowań i życzył wielu dobrych pomysłów podczas rozwiązywania 
zadań. Uczestnicy w ciągu godziny zmierzyli się z pięcioma zadaniami przygotowanymi przez or-
ganizatorów. Tymczasem opiekunowie uczniów zostali zaproszeni na mały poczęstunek. Następnie, 
w czasie gdy komisja konkursowa złożona z uczniów klasy IIa gimnazjum pod opieką pani Joanny 
Wędołowskiej przystąpiła do sprawdzania prac, młodzi matematycy wraz z towarzyszącymi im na-
uczycielami uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanym przez p. Piotra Chodołę pokazie 

„Mathematica Curiosa”, a w ciągu następnej godziny wraz z p. Joanną Karwowską uczyli się i bawili 
na pokazowej lekcji matematyki.

Około 12.30 zostały ogłoszone wyniki konkursu. Mimo  że zadania nie były łatwe, dwie uczenni-
ce: Aleksandra Bąbińska oraz Edyta Prajwos, uzyskały po 21 punktów na 25 możliwych do zdobycia 
i wspólnie zajęły I miejsce. Dziewczyny górą! – jak powiedziała pani Joanna Wędołowska w czasie 
podsumowania konkursu. II miejsce ex aequo zajęli Eryk Prajwos i Leszek Jaworski. Cała czwórka 
laureatów to uczniowie Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym. III miejsce zdobyli uczniowie 
włocławskich szkół: Adam Piętowski z SP nr 18, Wiktoria Kulewska z SP nr 10, Joanna Kasprowicz z 
SP nr 20, Jakub Pawlak z SP 12 i Szymon Litke z SP nr 10. Były także wyróżnienia i dyplomy, a każ-
dy z uczestników otrzymał w nagrodę grę planszową „Kakuzu”, „ Qwirkle”, „Abbalone”, „Trio” lub 

„Tangram”. Fundatorem tych pięknych nagród był Ksiądz Dyrektor, któremu organizatorzy bardzo 
dziękują za wszelką pomoc i wsparcie.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie! Mamy nadzieję, że wszystkim 
spodobały się nagrody, pokaz, szkoła, ciasto smakowało, zadania były ciekawe, a rozwiązywanie ich 
sprawiło satysfakcję. Zachęceni dobrą i mądrą zabawą przy pracy nad tegoroczną edycją konkursu 
nie wykluczamy, że również w przyszłym roku przystąpimy do organizacji „Matematycznych Wspi-
naczek” i kto wie ... może kiedyś staną się one naszą długoszańską tradycją?

* * * * *

VI Dzień Matematyki w Długoszu
Rozmowa pani wicedyrektor Katarzyny Zarzeckiej 

z organizatorami międzyklasowych zmagań 

- W jaki sposób zrodził się pomysł organizowania Dnia Matematyki?
- Dzień Matematyki jest organizowany co roku od 6 lat, czyli od pierwszego roku mojej pracy 

w Długoszu - mówi p. Piotr Chodoła, nauczyciel matematyki w Długoszu. - Co roku staramy się 
zorganizować jakiś ciekawy event matematyczny – „matematyczne origami”, paradoksy matema-
tyczne, iluzje optyczne, zagadki matematyczne, magiczny świat sudoku, międzygalaktyczny kon-
kurs dla klas III gimnazjum. W tamtym roku było przedstawienie Dlaczego nie ma nagrody Nobla 
z matematyki” i kilka innych ... Od zeszłego roku do organizacji włączyła się p. Joanna Karwowska 
(tym razem przeprowadziła z uczniami pokazową lekcję matematyki z iPadami), a w tym roku 
p. Wędołowska, która zainicjowała „Matematyczne Wspinaczki”.

- W tym roku głównymi organizatorami tego dnia byli uczniowie klasy IIa gimnazjum, 
którzy w ramach projektu edukacyjnego pod opieką nauczyciela matematyki p. Joanny Wę-
dołowskiej zorganizowali konkurs matematyczny „Matematyczne Wspinaczki”.

W jaki sposób uczniowie klasy IIa gimnazjum pomogli Pani w organizacji tego konkursu 
i na czym polegała ich praca?

Joanna Wędołowska, nauczyciel matematyki ZSK:
- Ponieważ klasa ta realizuje rozszerzony program matematyki na poziomie gimnazjum, postano-

wiłam przeprowadzić z nią projekt, który dotyczył tego przedmiotu. Konkursów dla gimnazjalistów 
jest wiele, a dla uczniów szkół podstawowych mniej. Kolejne etapy projektu polegały na: opraco-
waniu regulaminu i zasad, zestawów zadań, rozesłaniu zadań do szkół podstawowych Włocławka 
i okolic, sprawdzeniu przez uczniów przysłanych zadań i zakwalifikowaniu najlepszych do finału; 
należał do nich też wybór zestawu finałowego, przygotowanie schematów oceniania oraz sprawdze-
nie przez uczniów zadań finałowych.

W projekt edukacyjny zaangażowani byli: Natalia Daroszewska, Kinga Porębska, Kacper Brze-
ziński, Bartosz Gotowczyc, Przemysław Hałasiński, Dominik Mistera,  Mikołaj Molenda, Michał 
Piętowski, Kasper Piórkowski, Szymon Radzin, Radosław Szmajda, Hubert Widyński, Filip Żabic-
ki.

- Jak Pani ocenia przebieg tego konkursu?
Joanna Wędołowska, nauczyciel matematyki ZSK:

- Była to pierwsza edycja. W początkowy etap włączyło się 11 szkół podstawowych (nauczyciele 
i uczniowie), do finału zakwalifikowało się 28 uczniów. Myślę, że to dobry wynik. Mimo że zadania 
nie były łatwe, dwie uczennice: Aleksandra Bąbińska oraz Edyta Prajwos, uzyskały po 21 punktów 
na 25 możliwych do zdobycia i wspólnie zajęły I miejsce. II miejsce ex aequo zajęli: Eryk Prajwos 
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i Leszek Jaworski. Cała czwórka laureatów to uczniowie Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym. 
III miejsce zdobyli uczniowie włocławskich szkół: Adam Piętowski z SP nr 18, Wiktoria Kulewska 
z SP nr 10, Joanna Kasprowicz z SP nr 20, Jakub Pawlak z SP 12 i Szymon Litke z SP nr 10. Były 
także wyróżnienia i dyplomy, a każdy z uczestników otrzymał w nagrodę grę planszową  „Kakuzu”, 

„Qwirkle”, „Abbalone”, „Trio” lub „Tangram”. Fundatorem tych pięknych nagród był Ksiądz Dy-
rektor, któremu organizatorzy bardzo dziękują za wszelką pomoc i wsparcie. Myślę, że po doświad-
czeniach pierwszej edycji na pewno moi uczniowie, może z pomocą pierwszoklasistów, przygotują 
przyszłoroczny konkurs.

- Jaki cel przyświeca organizowaniu Dnia Matematyki?
Piotr Chodoła, nauczyciel matematyki ZSK: 

- Dni Matematyki mają ukazać praktyczne zastosowanie tej dziedziny wiedzy w życiu codzien-
nym. Jest to przedmiot, który uczy logicznego łączenia faktów w całość. Przedmiot, który jest 
zmorą wielu uczniów, podany w formie łamigłówek czy zagadek, okazuje się bardziej przystępny 
dla wszystkich. Starałem się zawsze rozbudzać ciekawość, przekuwać ją w zapał, a potem w pasję. 
Niektóre z zagadek uczniowie przekazują innym rówieśnikom czy rodzicom. Takie zainteresowanie 
może skutkować studiami inżynieryjnymi. A to już jest inwestycja na przyszłość!

- Mamy zatem nadzieję, że otwierana od września br. szkoła podstawowa (klasa pierwsza 
i czwarta) przy Zespole Szkół Katolickich będzie cieszyć się zaufaniem rodziców i doskonale 
kształcić w kierunku matematycznym, podobnie jak gimnazjum Długosza. Dziękuję Pań-
stwu za rozmowę.

∑
Julia Operlein, uczennica kl. IId
Mikołaj Skonieczny, uczeń kl. IIIe

Pielgrzymka Maryjnej Wspólnoty Młodych 
do św. Józefa w Kaliszu

12 czerwca 2013

Maryjna Wspólnota Młodych, która na jednym ze spotkań rozmawiała o roli ojca i mężczyzny, 
zdecydowała się zorganizować pielgrzymkę do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Odbyła 

się ona 11.06.2013 r. Pielgrzymka była poświęcona w pełni Oblubieńcowi Maryi. Już w autokarze 
wymieniliśmy się swoimi doświadczeniami związanymi ze Świętym Józefem. Po dotarciu na miej-
sce udaliśmy się do bazyliki i tam, przed cudownym obrazem, przeżywaliśmy Eucharystię. W cza-
sie liturgii obecny był sztandar przedwojennej Sodalicji Mariańskiej, który „adoptowała” Maryjna 
Wspólnota Młodych.

Opiekun Jezusa to cichy i pokorny święty. Ludzie zawdzięczają mu bardzo wiele. Świadczy 
o tym m.in. liczba wotów złożonych przed Jego obliczem w Sanktuarium. Święty Józef to także 
wzór dla rodzin i ojców. To On miał przybliżyć naszą Wspólnotę do Maryi.  Jeśli wzorując się na 
św. Józefie będziemy Jej wierni, to Ona zaprowadzi nas do Pana Jezusa. Nie bez przyczyny istnieje 
zawołanie „Przez Maryję do Jezusa”. Maryjna Wspólnota Młodych chce iść tą drogą.

Inicjatywa wycieczki wyszła od siostry Marii i członków MWM, a naszym duchowym prze-
wodnikiem był św. Józef. Wyjechaliśmy o godzinie 7:00 spod gmachu szkoły. Podróż minęła nam 

szybko - umilaliśmy sobie czas piosenkami, kilka osób opowiedziało swoje świadectwo związane ze 
św. Józefem. Na miejsce dojechaliśmy o godz. 10 i zaczęliśmy dzień od zwiedzania zamku w Gołu-
chowie - dawnej posiadłości Leszczyńskich, która obecnie należy do rodziny Czartoryskich. W zam-
ku mieści się muzeum, które przedstawia, jak żyła szlachta w XIX wieku, ale co ciekawe, można 
w nim też obejrzeć kolekcję greckich waz hrabiego Działyńskiego.

W Kaliszu, w sanktuarium św. Józefa, najpierw wzięliśmy udział we Mszy Świętej przed cu-
downym obrazem Świętej Rodziny, a następnie zwiedzaliśmy kościół. W nim największe wrażenie 
zrobiła na mnie sala poświęcona księżom zabitym w obozie w Dachau. Po zwiedzaniu nadszedł czas 
na pamiątki - wiele osób kupiło medalik z wizerunkiem cudownego obrazu.

Po szybkim obiedzie udaliśmy się do  w sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego na Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego. Po niej, w katedrze, mogliśmy odkryć ślady znanych osób związanych z Kali-
szem, np. Marii Konopnickiej, Adama Asnyka, Włodzimierza Przerwy-Tetmajera.

Niestety, po tym punkcie wycieczki musieliśmy wracać do autokaru i opuścić Kalisz, ale nie był 
to jeszcze koniec atrakcji. Kilka kilometrów od Turku znajduje się Galewska Góra Przemienienia, 
gdzie proboszczem jest kapłan, który niedawno nauczał w Długoszu - ksiądz Jacek Buda. Opowie-
dział nam on niezwykłą historię tego miejsca oraz relikwii św. Rity. Każdy z nas został obdarowany 
obrazkiem z wizerunkiem Świętej i modlitwą do niej.

Chcąc nie chcąc, musieliśmy już wracać do domów. Na szczęście droga nas nie nudziła - odmó-
wiliśmy różaniec i śpiewaliśmy.

Około godziny 20 wróciliśmy do Włocławka. Pielgrzymka była dla każdego z nas niesamowi-
tym przeżyciem umacniającym naszą wiarę. Mam nadzieję, że moja klasa weźmie udział w jeszcze 
wielu takich wyjazdach, ponieważ dają one możliwość nie tylko zintegrowania, ale także rozwijania 
duchowego. Jesteśmy bardzo wdzięczni siostrze Marii za zorganizowanie wycieczki i już nie może-
my doczekać się kolejnej.

Dziękujemy również pozostałym opiekunom: ks. Michałowi Styczyńskiemu, p. Anecie Jabłoń-
skiej, p. Annie Dominik i p. Grzegorzowi Matusiakowi, którzy wraz z uczniami - członkami MWM 
oraz uczniami klas IId i IA wybrali się na pielgrzymkę do Kalisza.

∑
Lidia Wiśniewska 

Poezja gimnazjalistek Długosza 
nagrodzona w finale VII edycji 

Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza
12 czerwca 2012

Dnia 11 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach nastąpiło rozstrzygnięcie VII edy-
cji Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza.

Dyrektor szkoły pan Sławomir Gwardecki podkreślił na wstępie, że na tegoroczny konkurs 97 
uczestników nadesłało 200 wierszy. Zarówno on, jak i członkowie jury – poeci Mirosław Glazik, 
Marian Kutra i Jarosław Wojciechowski reprezentujący włocławski oddział Stowarzyszenia Lite-
ratów Polskich - wyrazili radość, że uczniowie potrafią wykazać wrażliwość na polszczyznę w cza-
sie, gdy język polski jest tak bardzo poddany obcym wpływom. Podkreślili, że czytanie wierszy 
uczniowskich pozwala im na skonfrontowanie rzeczywistości widzianej oczyma młodego człowieka 
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ze spojrzeniem poety, który tworzy już od wielu lat. Jeden z jurorów, zwracając się do młodych 
twórców, powiedział, że poezja pomaga żyć, pełni funkcję terapeutyczną, ale przede wszystkim daje 
radość tworzenia. Wyróżnieni w konkursie otrzymali życzenia, aby nie porzucali swoich pasji, ale 
talent pielęgnowali i próbowali swoją twórczość publikować. Regionalny poeta Mirosław Glazik 
zaznaczył, że teksty poetyckie są świadectwem poszukiwania dobra, prawdy i poczucia bezpieczeń-
stwa w obecnej rzeczywistości.

W tym roku w jury zabrakło syna patrona konkursu, Pana Jana Stankiewicza, który zmarł 
w grudniu 2012 roku. Jego pamięć przybyli uczcili chwilą ciszy. W części pierwszej spotkania głos 
zabrała również pani Danuta Czerwińska-Morawska, prezentując napisaną przez siebie książkę 
o Leonie Stankiewiczu i przybliżając tym samym fakty z jego biografii. Promowała również pierw-
szy tomik poezji Leona Stankiewicza zatytułowany „Co mi moja gwiazda gado”. Wiersze z tego 
zbiorku zaprezentowali zebranym uczniowie Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach w ramach progra-
mu artystycznego.

Drugą część spotkania wypełniła poezja tych, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji Konkurs 
Poetyckiego im. Leona Stankiewicza. Uczestnicy poetyckich zmagań mieli okazję przeczytać swoje 
wiersze, co stanowi już tradycję tego konkursu.

Biorąc pod uwagę liczbę uczestników oraz ilość nadesłanych wierszy, możemy być dumni 
z uczennic Długosza. Paulina Sadowska z kl. III d wierszem „Codzienność” wywalczyła II miejsce, 
a Agnieszka Malczewska z kl. III b za wiersz pt. „Odwaga” otrzymała wyróżnienie. 

Spotkanie upłynęło w sympatycznej atmosferze, młodzież miała okazję porozmawiać o poezji 
z twórcami zasiadającymi w jury oraz upamiętnić to szczególne wydarzenie wspólną fotografią.

A oto wiersze naszych młodych poetek:

Codzienność

Ciągle biegniemy…
Czas nam odmierzają
Zegary zadań
Złudnych ludzkich celów

W pośpiechu
W zgiełku ulic
W gonitwie czynów i zamiarów
Aż do zmęczenia

A ja bym chciała
Móc przystanąć…
Głowę położyć na zielonej łące
I spojrzeć w niebo…

Dotknąć myślą obłoków
Głaskać chłód trawy
Porozmawiać z drzewem
Dotykając czule jego liści

Tylko tyle -
I aż tyle
zarazem

Paulina Sadowska, kl. IIId

Odwaga

Na ślepo stąpam po ziemi,
Licząc na nutę szczęścia.
Jak ślepiec idę we mgle, 
Stawiając ciche kroki.

Niebezpieczeństwo można oswoić.
Może kamień, 
o który mam się potknąć,
jest najlepszym towarzyszem?

Odwagą jest kusić los…
poruszać się, wiedząc, 
że każdy następny krok 
może być ostatni.

Agnieszka Malczewska, kl. IIIb

∑
Aneta Pawłowska

Wędrówki gimnazjalistów po ziemi kłodzkiej 
i wizyta w stolicy Czech – Pradze

14 czerwca 2013

W dniach od 9 do 13 czerwca uczniowie klasy IIb i IIIa gimnazjum uczestniczyli w wycieczce 
w Sudety i do Pragi. Organizatorem i kierownikiem wycieczki była p. Aneta Pawłowska 

- wychowawca klasy IIb, opiekunami młodzieży byli: p. Anna Baranowska, p. Joanna Karwowska - 
wychowawca klasy IIIa oraz p. Krzysztof Łodygowski.

W pierwszym dniu naszej wspólnej wędrówki po dotarciu do miejsca zakwaterowania zorga-
nizowana została integracyjna dyskoteka dla gimnazjalistów. Oprócz tego męska część wycieczki   
zagrała w ośrodku w bilard i tenisa stołowego pod czujnym okiem p. Krzysztofa Łodygowskiego.

W drugim dniu naszej wyprawy wybraliśmy się z panem przewodnikiem do Wambierzyckiego 
Sanktuarium Maryjnego zwanego Dolnośląską Jerozolimą, czyli bazyliką i Kalwarią z 74 kaplicami. 
Duże zainteresowanie uczniów wzbudziła ruchoma szopka. Mieści się ona w budynku u podnóża 
Kalwarii. Powstała w drugiej połowie XIX wieku, a jej twórcą jest Longinus Wittig, który przez 28 
lat wyrzeźbił ok. 800 postaci, z tego 300 jest ruchomych. Kolejnym punktem naszej wędrówki był 
Szczeliniec Wielki - to najwyższy szczyt Gór Stołowych o wysokości 919 m n.p.m. Najłatwiej do-
trzeć do niego ze wsi Karłów. Na szczyt prowadzi droga zbudowana z ponad 600 kamiennych stop-
ni. Wewnątrz licznych korytarzy panuje swoisty mikroklimat, a w niektórych miejscach, np. w tzw. 
Piekiełku śnieg utrzymuje się do lipca. Ciekawostką świadczącą o niesamowitych widokach tych gór 
jest fakt, że wybrano ten teren na zdjęcia filmu fantasy „Opowieści z Narnii”.

Na koniec drugiego dnia zwiedziliśmy wielki wspólny grobowiec ofiar wojen śląskich z lat 
1740-1742 i 1744-1745 oraz chorób zakaźnych z XVIII wieku. Raz w roku o północy z 14 na 15 sierpnia 
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odprawia się w Kaplicy Czaszek Mszę św. za wszystkich, którzy w niej spoczywają oraz za wszyst-
kich, którzy umarli na wskutek chorób lub w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Kaplica Czaszek 
to jedyny tego typu obiekt w Polsce i jeden z trzech w Europie.

Trzeci dzień naszej wspólnej wyprawy zaczęliśmy od zwiedzania Twierdzy Kłodzkiej. Najcen-
niejsze dzieło nowożytnej architektury obronnej w Polsce, zachęca do odwiedzenia swoją tajem-
niczością i ogromem. Zobaczyć tu można ogromne bastiony i komnaty oraz wraz z przewodni-
kiem przejść podziemnym chodnikiem minerskim. Z tarasu widokowego rozciąga się wspaniały 
widok na Kłodzko i całą kotlinę. Następnie wybraliśmy się do Polanicy - Zdrój. Na obszarze Parku 
Zdrojowego i wzdłuż głównej promenady spacerowej leżą najważniejsze obiekty architektonicz-
ne: sanatorium Wielka Pieniawa, drewniana muszla koncertowa, pijalnia wód mineralnych i Hala 
Spacerowa, gdzie często odbywają się koncerty muzyki uzdrowiskowej oraz sąsiadujący z nią Teatr 
Zdrojowy. Park Zdrojowy to także miejsce gromadzenia drzew egzotycznych, kilkudziesięciu ga-
tunków m.in. z Ameryki Północnej i Bliskiego Wschodu, które naturalnie nie rosną w naszym kraju, 
a które mieliśmy okazję podziwiać. 

Piękna pogoda nas nie opuszczała, więc kolejnym punktem wyprawy był obszar ochrony ścisłej 
Błędne Skały, który ma powierzchnię ok. 22 ha, znajduje się na wysokości 915 m n.p.m. i położony 
jest na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych. Błędne Skały to labirynt szczelin i zaułków, 
niekiedy niezwykle wąskich, oddzielających bloki skalne kilkunastometrowej wysokości. Wiele skał 
ma własne nazwy np.: „Skalne Siodło”, „Kurza Stopka”, „Labirynt”, „Tunel”, „Wielka Sala”. W po-
bliżu Błędnych Skał znajduje się „Głaz Trzech Krzyży”. Powstałe bloki skalne tworzą kilkusetme-
trową trasę turystyczną o niepowtarzalnym uroku, którą zwiedzając, często dosłownie przeciskamy 
się pomiędzy skałami wąskimi szczelinami. Na zakończenie trzeciego dnia młodzież na boiskach 
należących do ośrodka grała w piłkę siatkową i nożną z grupą gimnazjalistów ze Stryszowa. Rywa-
lizacja zakończyła się wieczorem wspólnym ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.

Czwartego dnia pobytu przyszła pora na zwiedzanie Pragi. To jedno z tych miejsc, które potrafią 
zmusić do refleksji nawet najmniej wrażliwego turystę. Piękno Pragi zapiera dech w piersiach. Pod 
względem turystycznym Praga jest jednym z najciekawszych miast na świecie. Długoszacy odwie-
dzili m.in. Muzeum Miniatur, które prezentuje twórczość Anatolija Koněnko, który z niezwykłą 
precyzją odtworzył w skali mikro m.in. następujące dzieła: karawanę wielbłądów przechodząca 
przez ucho igielne, portret A. Czechowa namalowany na połówce makowego ziarnka, modlitwę 

„Ojcze Nasz” napisana na ludzkim włosie, najmniejszą książkę świata, wpisaną jako rekord do Księgi 
Guinessa, o rozmiarze 0,9 x 0,9 mm, a także kopie wielu obrazów znanych mistrzów: Dali, Botticel-
lego, Rembrandta, Leonarda namalowane na fragmentach kości mamutów o rozmiarze 10 x 10 mm.

 Obowiązkowymi punktami zwiedzania stały się: ogrody senackie, Most Karola na Wełtawie 
oraz katedra św. Wita, Wacława i Wojciecha – siedziba arcybiskupów praskich. Mieści się ona na 
wzgórzu zamkowym Hradczany w Pradze, które jest jednym z cenniejszych przykładów architek-
tury dojrzałego gotyku w Europie Środkowej. Kolejnym ważnym punktem zwiedzania był rynek 
Starego Miasta, na którym stoi praski ratusz i słynny zegar zwany Orlojem. Następnie nadszedł 
upragniony czas wolny na lody i pamiątki. Po powrocie do ośrodka dla tych najbardziej wytrwałych  
czekały gry zespołowe na boiskach pod opieką wychowawców.

W ostatnim dniu podczas powrotu do domu odwiedziliśmy znajdujący się w południowo-
-wschodniej Wielkopolsce, niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego, kompleks Górecznik, który poło-
żony jest nad jeziorem. Można w nim odpocząć, pospacerować i podziwiać piękne widoki, jednak 
główną atrakcją stworzoną specjalnie dla najmłodszych gości, jest Minizoo. Ostatnim punktem 
naszej wyprawy był wspólny posiłek w McDonaldzie w Kaliszu, a około godz. 19.00 dotarliśmy na 
włocławskie Bulwary.

Cieszymy się wszyscy z tego niezwykłego czasu. Już planujemy kolejne wyprawy. Z taką grupą 
naprawdę warto!!! Opiekunom wycieczki: p. Annie Baranowskiej, p. Joannie Karwowskiej oraz 
p. Krzysztofowi Łodygowskiemu bardzo dziękuję za sumienne opiekowanie się naszą młodzieżą. 

Uczestnikom wycieczki z klasy II b i III a gimnazjum dziękuję za niesamowicie pozytywną energię, 
zdyscyplinowanie i wyśmienite humory.

∑
Paulina Jakubowska

Uczniowie Długosza uczestnikami VI edycji 
„Ligi starożytniczej” na UMK w Toruniu

16 czerwca 2013

Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza już szósty rok brali udział w „Lidze 
starożytniczej” - inicjatywie, której autorami są: Katedra Filologii Klasycznej UMK, Koło 

Toruńskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Fundacja „Traditio Europae”.
Tegoroczna inauguracja miała miejsce 27 października 2012 r. Tegoroczny program obejmował 

cykl wygłaszanych przez specjalistów wykładów poświęconych antykowi oraz konkurs sprawdzają-
cy wiedzę uczestników o świecie starożytnym.

Serię spotkań z antykiem rozpoczął pan dr hab. prof. Tomasz Derda z Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Jego wykład nosił tytuł: „Piaski egipskie mówią po grecku”. Treść 
wystąpienia obejmowała wprowadzenie w zagadnienia związane z papirologią jako nauką, jej po-
czątkami, jej specyfiką i trudnościami. Pan profesor wspomniał o odkryciu pierwszych papirusów 
u schyłku XVIII wieku w Herkulanum oraz o publikacji pierwszego greckiego dokumentu papiru-
sowego Egiptu (Charta Borgiana), który to fakt związany jest z początkami historii papirologii. Pre-
legent przedstawił zwięźle proces produkcji kart papirusowych, wspomniał o zwoju i kodeksie jako 
postaciach starożytnej książki. Omówiono również najważniejsze miejsca znalezisk papirusowych, 
Oksyrynchos i oazę Fajum, skąd pochodzi ok. 60% materiału, jakim dysponują papirolodzy. Miej-
sca poza Egiptem, skąd pochodzą interesujące znaleziska papirusowe to Petra (na terenie dzisiejszej 
Jordanii), Dura Europos – ośrodek miejski nad Eufratem, czy miejscowość Derveni na północy 
Grecji, skąd pochodzi jeden z najstarszych zachowanych tekstów literatury europejskiej. Po części 
wykładowej uczestnicy napisali test sprawdzający zakres zdobytej wiedzy.

Spotkanie 27 listopada odbyło się na temat: In hoc signo vinces – „Pod tym znakiem zwycię-
żysz”. Słowa te miał usłyszeć Konstantyn Wielki przed stoczeniem bitwy z Maksencjuszem przy 
moście mulwijskim w 312 roku. Jak informuje Laktancjusz, Konstantyn miał otrzymać boskie po-
lecenie, by żołnierze umieścili na tarczach monogram złożony z dwóch pierwszych liter imienia 
Chrystusa – greckich X i P; Vita Constantini przekazuje natomiast, iż Konstantynowi miał ukazać 
się świetlisty krzyż na niebie. Te wydarzenia miały wywrzeć znaczący wpływ nie tylko na życie sa-
mego cesarza, ale i dzieje religii chrześcijańskiej. Zwycięski Konstantyn wprowadził politykę, która 
zapewniła chrześcijanom swobodę wyznania, sam również stał się wyznawcą Chrystusa. Zanim 
jednak historia chrześcijaństwa osiągnęła ten ważny punkt, na terenie Imperium Rzymskiego miały 
miejsce prześladowania, w których niejeden chrześcijanin oddał życie za wiarę.

Na drugim tegorocznym spotkaniu organizowanym w cyklu „Ligi starożytniczej” wykład na 
temat „Kto, kiedy i jak prześladował pierwszych chrześcijan?” wygłosił dr hab. Przemysław Neh-
ring, prof. UMK. Pan Profesor, wskazując na znaczenie męczeństwa w dziejach chrześcijaństwa, 
odniósł się do męki Chrystusa; przypomniał również, że wielu apostołów zginęło śmiercią mę-
czeńską. Kiedy chrześcijaństwo zaczęło się wzmacniać i rozwijać na terenie Imperium Rzymskiego, 
nieuchronnie doszło do konfliktu między wartościami wyznawanymi przez chrześcijan a sposobem 

http://info.podroze.gazeta.pl/temat/podroze/praga
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funkcjonowania wymaganym przez władców wyznających religię rzymską, której charakter był 
bardziej państwowy niż osobisty. Odmowa składania ofiar bogom rzymskim, nieuczestniczenie 
w  kulcie oraz tajemniczość spotkań chrześcijan wywołały falę zarzutów kierowanych przeciwko 
nim, co nasilało się zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia państwa. Słuchacze mogli poznać źródła 
dotyczące prześladowań, takie jak między innymi: wzmianki historyków, acta martyrum, passiones 
czy apologie, a także przybliżyć sobie tak wybitne postacie w dziejach chrześcijaństwa jak św. Ignacy 
biskup Antiochii, św. Polikarp biskup Smyrny czy św. Justyn Męczennik.

Ponad sto pięćdziesiąt osób zgromadziło się 5 stycznia 2013 r. na Wydziale Ekonomii i Zarzą-
dzania UMK w Toruniu, by uczestniczyć w prelekcji dra Roberta Wiśniewskiego z Instytutu Histo-
rycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykład, którego mogli wysłuchać uczniowie Publicznego 
Gimnazjum i Publicznego LO w ZSK im. ks. Jana Długosza w ramach „Ligi starożytniczej”, do-
tyczył fenomenu kształtowania się pobożności chrześcijańskiej w późnej starożytności. Prelekcja 
zatytułowana była: „Święci, cuda i pielgrzymki, czyli o tym, jak w późnym antyku rodziła się nowa 
religijność chrześcijańska”. Dr R. Wiśniewski przedstawił interpretację rozprzestrzeniającego się zja-
wiska kultu świętych, rozpoczynając od wyjaśnienia greckiego słowa „martys”, którego pierwotne 
znaczenie to „świadek”, następnie – „męczennik”. Odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób przeżywa-
no kult świętych wykładowca szukał, badając takie źródła, jak m. in.: Barsanufiusz i Jan (List 808); 
Sulpicjusz Sewer, Żywot świętego Marcina; Żywoty Ojców Jurajskich, pisma Wiktrycjusza z Rouen, 
św. Augustyna, św. Grzegorza Wielkiego. Przywołane postaci świętych czczone w starożytności to 
m. in.: św. Szczepan, św. Marcin, Symeon Słupnik Starszy i Młodszy, św. Seweryn.

Interesującą częścią wykładu była ta poświęcona pielgrzymkom do Jerozolimy. Początek wiel-
kiemu ruchowi pielgrzymkowemu dała św. Helena – matka cesarza Konstantyna, która dla uczcze-
nia miejsc związanych z ziemskim życiem Jezusa Chrystusa zaczęła budować wielkie, wspaniałe 
kościoły.

Jak każdego miesiąca, w lutym również, miłośnicy antyku z Zespołu Szkół Katolickich 
im. ks. Jana Długosza spotkali się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, by wziąć udział w ko-
lejnym spotkaniu „Ligi starożytniczej”. Wykład pod tytułem „Barbarzyńcy oczyma Rzymian” 
wygłosiła mgr Agnieszka Schreiber z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 
Uczestnicy popularyzującego antyk programu zostali zapoznani z rzymskimi przedstawieniami 
tych wszystkich, których nazywano barbarzyńcami. Prelegentka rozpoczęła swe wystąpienie od 
wyjaśnienia etymologii słowa „barbarzyńca”. Źródłosłów tego terminu tkwi w języku greckim 
(barbaroj) i  dźwiękonaśladowczo wskazuje na niezrozumiałość mowy tych wszystkich, którzy 
mówią w innym języku niż mieszkańcy Hellady. Poczucie wyższości wobec barbarzyńców było 
widoczne zarówno w  starożytnej Grecji, jak i Rzymie, a konotacje z tym terminem są jedno-
znacznie negatywne. Za przykład posłużyły wyrażenia użyte przez Marka Tulliusza Cycerona, 
który swego adwersarza nazywa „nieokrzesanym barbarzyńcą” lub określa słowami: „barbarzyń-
ca, potwór, zwierzę”. Mgr  Agnieszka Schreiber omówiła sposób przedstawiania barbarzyńców 
przez starożytnych Rzymian, ilustrując wykład głównie ocalałymi z antyku reliefami i rzeźbami. 
Uczestnicy mogli zatem przyjrzeć się dokładniej kolumnie Trajana, kolumnie Marka Aureliusza, 
łukom triumfalnym, Wielkiemu sarkofagowi Ludovisi, stelom, gemmom i monetom, zawierają-
cym interesujące wizerunki.

Piąte w tym roku szkolnym spotkanie uczestników „Ligi starożytniczej” odbyło się 9 mar-
ca 2013 r. w Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wykład wygłosił ks. dr Stanisław 
Adamiak z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Ksiądz doktor skupił uwagę słuchaczy na  
niezwykle ciekawym i znaczącym dla chrześcijaństwa momencie historii – na czasach panowa-
nia Konstantyna Wielkiego. Fakt zwrócenia się tego cesarza ku chrześcijaństwu wywarł ogromny 
wpływ na bieg wydarzeń; nie bez przyczyny zatem jego okoliczności stanowią przedmiot licznych 
spekulacji, dociekań, przedstawień w kulturze i legend. Ksiądz doktor zapoznał audytorium ze zło-
żonością ówczesnej sytuacji w Cesarstwie Rzymskim, kreśląc trudną sytuację polityczną z jednej 
strony, z drugiej zaś wskazując na targające biskupami kontrowersje doktrynalne, wywołane przez 

błędy ariańskie. Rzetelność wykładu, wieloaspektowe spojrzenie na ważne wydarzenia oraz przej-
rzystość formy pozwoliły młodym słuchaczom uporządkować i pogłębić wiedzę historyczną, chro-
niąc przed nadmiernymi uproszczeniami. Wykład - mocno osadzony w realiach czwartowiecznego 
Imperium Rzymskiego – nie był pobawiony odniesień do współczesności. Nakreślenie okoliczności 
wydania tzw. „edyktu mediolańskiego” pogłębia rozumienie historii, pozwala poznać genezę wielu 
funkcjonujących w kulturze i potocznym użyciu wyobrażeń dotyczących osoby Konstantyna i jego 
polityki. Liczne nawiązania do obecnych zwyczajów i wyjaśnienia ich genezy dopełniły całości 
i spotkały się z życzliwym przyjęciem słuchaczy. Po części wykładowej uczniowie zmierzyli swe siły 
podczas pisania testu sprawdzającego dotychczas zdobytą wiedzę z wykładów i zadanych lektur.

Dnia 13 kwietnia 2013 r. uczniowie Długosza po raz kolejny udali się do w Collegium Maius 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestnicy „Ligi starożytniczej” mieli przyjemność 
wysłuchać wykładu nt. „Wykopaliska w rejonie Wezuwiusza: okno na świat starożytności”. Wygło-
sił go dr hab. Andrzej Wypustek z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, którego 
uczniowie znają go jako współautora podręcznika „Historia 1. Strarożytność” dla szkół ponadgim-
nazjalnych. Sobotni wykład poświęcony był tzw. „miastom Wezuwiusza”, czyli tym okolicom, któ-
rych mieszkańcy ucierpieli z powodu erupcji wulkanu w sierpniu 79 r. po Chrystusie. To tragiczne 
wydarzenie spowodowało śmierć ludzi zamieszkujących Pompeje i Herkulanum, ale także inne 
miejscowości. Drastyczne szczegóły dramatu, jaki przeżywano po wybuchu Wezuwiusza, zostały 
utrwalone przez śmiercionośny materiał wulkaniczny. Zachował on postacie osób, które nie zdołały 
się uratować, oraz wszystkie miejsca i przedmioty, jakie znajdowały się w zasięgu oddziaływania 
chmury wulkanicznej. Dzięki odkryciom i pracom prowadzonym na terenie dotkniętych tragedią 
miast archeolodzy uzyskali bogatszy obraz życia codziennego mieszkańców rzymskiego cesarstwa, 
pozyskując wiedzę nie tylko o materialnej przestrzeni, w jakiej się oni poruszali (domostwa, przed-
mioty codziennego użytku, miejsca użyteczności publicznej), lecz również o sposobie ich życia, re-
lacjach, codziennych zajęciach. Infrastruktura miast, sposób urządzenia domu, techniczne rozwią-
zania, z którymi na podstawie odkryć zapoznał słuchaczy pan doktor, mogą wprawiać w podziw 
współczesnego odbiorcę.

W czasie każdego spotkania po części wykładowej następowała część konkursowa – test, w któ-
rym uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swej wiedzy, zdobytej zarówno w czasie dotychcza-
sowych wykładów, jak i z przeczytanych lektur. Materiały służące lepszemu przygotowaniu się do 
każdego kolejnego spotkania były dostępne są na stronie internetowej Fundacji „Traditio Europae”.

W czerwcu zakończyła się VI już edycja konkursu wiedzy o starożytności „Liga Starożytni-
cza”, w której brali udział uczniowie naszej szkoły. Zdobyte podczas każdego testu punkty zostały 
wliczone do klasyfikacji końcowej. Niezwykle cieszy wiadomość, że w bieżącym roku wyróżniona 
została Wiktoria Konopka, uczennica klasy IB Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Długosza 
we Włocławku.

Konkurs, organizowany przez Koło Toruńskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Katedrę 
Filologii Klasycznej UMK, Fundację „Traditio Europae” oraz Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego, objęty był honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kurato-
ra Oświaty. Zaświadczenia organizatorów o aktywnym uczestnictwie otrzymali: Adam Stanny 
z kl. I BLO, Natalia Daroszewska z kl. IIa, Filip Alabrudziński i Jakub Wrzecionkowski z kl. IIIa 
gimnazjum. Za udział w spotkaniach dziękuję również Jerzemu Kacprowiczowi z kl. IIc, Weronice 
Miłkowskiej i Monice Krysińskiej z kl. IIId oraz Kamilowi Poniatowskiemu z kl. IIAB LO.

Wiktorii składam serdeczne gratulacje, a wszystkich uczniów naszego gimnazjum i liceum za-
chęcam do udziału w kolejnych edycjach „Ligi starożytniczej” oraz pogłębiania wiedzy o starożyt-
ności.

∑
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Bożena Sobierajska

V Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny 
„Piękno Natury”

17 czerwca 2013 

W dniu 17 czerwca 2013 roku w ZSK im. ks. J. Długosza odbyło się uroczyste rozstrzygnię-
cie V Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego „Piękno Natury”. Papież Benedykt XVI 

w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, dnia 11 października 2012 r., ogłosił Rok Wiary 
w Kościele katolickim. W tym szczególnym czasie zaprosiliśmy uczniów do udziału w V Międzysz-
kolnym Konkursie Fotograficznym „PIĘKNO NATURY” inspirowanym Psalmem „Do Pana nale-
ży ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy” [24,1]. Patronat nad konkursem, którego 
pomysłodawcą i koordynatorem była p. Bożena Sobierajska, objął JE bp Wiesław Alojzy Mering. 
Oddźwięk konkursu był imponujący. Na konkurs wpłynęło ponad 300 prac, a wśród uczestników 
znaleźli się uczniowie nie tylko z Włocławka i okolic, ale z Torunia, Ciechocinka i Warty.

Ksiądz Dyrektor Jacek Kędzierski powitał uczestników uroczystości oraz podkreślił ogromne 
znaczenie konkursu, który został zorganizowany w Roku Wiary. Wszyscy zebrani z niecierpliwością 
oczekiwali na ogłoszenie wyników artystycznych zmagań, bowiem w dniu 10 czerwca 2013 roku od-
było się posiedzenie Kapituły Konkursowej, której przewodniczył p. Jarosław Czerwiński - fotore-
porter, laureat wielu prestiżowych nagród fotograficznych. W składzie Kapituły znaleźli się również 
ks. Michał Styczyński z ZSK im. ks. Jana Długosza oraz p. Wojciech Alabrudziński - fotoreporter 

„Gazety Kujawskiej”, laureat prestiżowych nagród fotograficznych.
W oczekiwaniu na werdykt jury odbyła się część artystyczna spotkania.
„Pieśń słoneczną św. Franciszka z Asyżu” wyrecytował z wielkim artyzmem uczeń klasy Ia gim-

nazjum Konrad Weber – wielokrotny laureat konkursów recytatorskich. Konradowi akompanio-
wała na flecie uczennica klasy Ia gimnazjum Karolina Ostrowska. Uroczystość uświetnił taniec 
Pauliny Słowińskiej, uczennicy kl. IId nawiązujący do tematu konkursu. Nasze licealistki – Jo-
anny - wzbogaciły część artystyczną pięknym profesjonalnym śpiewem. „Radość najpiękniejszych 
lat” - utwór Anny Jantar - zaśpiewała uczennica Joanna Gawrońska, a Joanna Słowińska wykonała 
w języku francuskim piosenkę „Historie de l’amour”.

Należy zaznaczyć, że tematyka konkursu była wyjątkowa, bo związana z przyrodą, której pięk-
no tkwi nawet w każdym źdźble trawy, liściu na drzewie. Przyroda – natura, była i jest motywem 
wielu poematów. Poeci od najdawniejszych czasów najczęściej podejmowali ten temat. Fotografia 
bez słów utrwala piękno otaczającej nas przyrody w kadrze, inspiruje nas do refleksji i odczuwania 
coraz to nowych doznań w kontakcie z naturą.

Zmagania fotograficzne młodzieży utrwaliły w obiektywie piękno natury, zatrzymały w kadrze 
sytuacje i zdarzenia w plenerze z udziałem człowieka, pokazały ciekawe, inspirujące przyrodniczo 
miejsca, życie zwierząt, a także piękno roślin – jednym słowem ukazały piękno i artyzm przyro-
dy. Jestem pewna, że stając do konkursu, jego uczestnicy inspirowani byli rzeczywiście psalmem 

„Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy” [24.1].
Po zakończeniu części artystycznej oddano głos Kapitule Konkursowej. Ksiądz Michał Styczyń-

ski odczytał protokół, a ks. dyr. Jacek Kędzierski i p. wicedyrektor Katarzyna Zarzecka wręczyli 
nagrody laureatom oraz podziękowania opiekunom i Kapitule Konkursowej.

Zwycięzców i laureatów wyłoniono spośród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych, bowiem te kategorie obejmował konkurs. Pośród 28 osób nagrodzonych znaleźli 
się również uczniowie Długosza. Martyna Stelmasik z kl. IB LO otrzymała nagrodę, a Martyna 
Matuszewska z kl. Ib gimnazjum wyróżnienie. Szczególne wyróżnienie otrzymał Mateusz Wende 

z kl. IIe ZSK im. ks. J. Długosza we Włocławku, z czego jesteśmy bardzo dumni. Gratulacje należą 
się wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.

Z ogromną radością pragniemy podziękować JE ks. bp. Wiesławowi Alojzemu Meringo-
wi za przyjęcie patronatu nad Konkursem, Księdzu Dyrektorowi za jego organizację, a jurorom 
za wnikliwą analizę prac konkursowych i sprawiedliwy werdykt. Podziękowania kierujemy również 
do wszystkich uczestników i opiekunów, bez których ta wspaniała artystyczna impreza by się nie 
odbyła. Wystawę pokonkursową zorganizowano w bibliotece szkolnej ZSK im. ks. J. Długosza 
we Włocławku.

∑
Angelika Szumińska

Radosław Salamończyk wyróżniony 
w 58. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim

22 czerwca 2013

Droga do sukcesu długoszaka rozpoczęła się w kwietniu 2013 roku, kiedy odbyły się eliminacje 
rejonowe 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego - najstarszego i najbardziej presti-

żowego wydarzenia tego rodzaju w Polsce. Wśród nagrodzonych uczestników z rejonu Włocławka, 
zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego, jako reprezentant naszego miasta znalazł się Radosław 
Salamończyk - uczeń kl. IIIB liceum. Recytował on dwa utwory - wiersz Charlesa Bukowskiego 

„Bez marzeń” oraz prozę Marcina Świetlickiego - fragmenty książki „Dwanaście”.
Recytacja została doceniona przez jurorów – Radek miał okazję wystąpić 12 kwietnia w Tucholi 

podczas etapu wojewódzkiego, organizowanego przez Bydgoskie Centrum Kultury. Warto dodać, 
że w kategorii „poezja śpiewana” wystąpiła również Bogumiła Zaborowska z kl. IIIB. Sukces od-
niósł jedna Radek. Jego recytacja została po raz kolejny doceniona, co wiązało się z kwalifikacją 
do finału konkursu, który odbył się w dniach 19-21 czerwca w Ostrołęce. Radosław Salamończyk 
pojechał tam nie tylko jako reprezentant Włocławka, ale województwa kujawsko-pomorskiego.

Już jako tegoroczny absolwent Liceum Ogólnokształcącego ZSK – Radosław Konrad Salamoń-
czyk – wystąpił w finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, potwierdzając tym samym 
swój niezwykły talent aktorski, który mieliśmy okazję obserwować przez sześć lat edukacji w Dłu-
goszu.

Jury wysłuchało 50 wykonawców w turnieju recytatorskim (29 w kategorii młodzieży szkolnej i 21 
w kategorii dorosłych) oraz 8 wykonawców w turnieju „Wywiedzione ze słowa”. Nie zostało przyzna-
ne I miejsce. II miejsce zajęli Artur Kurdiawcew z Wilna i Katarzyna Rosińska z Opola, III miejsce 

– Michał Kurek z Lubaczowa, a Radek zdobył wyróżnienie. Jesteśmy z niego dumni i gratulujemy!
W protokole jury czytamy: „Jury z radością zauważa liczny udział debiutantów, wskazujący na 

duże zainteresowanie Ogólnopolskim Konkursem Recytatorskim, szczególnie wśród młodzieży 
szkolnej. Dostrzega powrót studentów, a także osób dorosłych do swoich pasji związanych z inter-
pretacją tekstów literackich i ekspresji twórczej.”

Jury dziękuje uczestnikom za stworzenie atmosfery sprzyjającej wymianie doświadczeń i obser-
wacji efektów indywidualnych poszukiwań artystycznych w dziedzinie żywego słowa. 

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Narodowe Centrum Kultury.

∑
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W krainie „Szu”
Spotkanie z aktorem Janem Nowickim

25 czerwca

W dniu 25 czerwca 2013 roku uczniowie klasy IIc gimnazjum z wychowawczynią p. Bożeną 
Sobierajską i p. Jolantą Nowak odbyli wyjątkową wizytę, byli bowiem gośćmi aktora - Pana 

Jana Nowickiego urodzonego w Kowalu, a mieszkającego w Krzewencie. Wizyta nasza zbiegła się z 
imieninami Pana Jana – uczniowie wyśpiewali solenizantowi życzenia oraz wręczyli prezenty. Na-
stępnie odbyła się wartościowa w treści  rozmowa z Aktorem, którą zapewne każdy z uczestników 
spotkania zapamięta na całe życie. Pan Jan Nowicki odpowiadał na pytania zadawane przez uczniów, 
ale były to niezwykłe odpowiedzi, pełne wskazówek życiowych dla młodzieży. Aktor podkreślał, że 
nie należy spoczywać na laurach, ale ciągle podejmować nowe wyzwania. Zwrócił młodzieży uwa-
gę, że „każdy okres w życiu człowieka jest wspaniały, bo jest jedyny, niepowtarzalny…”. Spotkanie 
miało miejsce w posiadłości aktora na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

A oto wrażenia uczennic po spotkaniu z Panem Janem Nowickim:
Daria Skotnicka IIc:
Godzina w towarzystwie „Wielkiego Szu”, była urzekającą chwilą. Z całą pewnością mało kto tak 

otwarcie i szczerze potrafi opowiedzieć o życiu jak pan Nowicki. Jego poczucie humoru, połączone z 
prawdami życiowymi dało nam najlepszy wykład, jaki mogliśmy usłyszeć. Jan Nowicki nie bał się roz-
mawiać, nie starał się owijać w bawełnę, po prostu mówił. Jego słowa z pewnością trafiły do nas. W tym 
momencie, śmiało mogę stwierdzić, że nikt jak dotąd nie przemówił do mnie jak On.

Z przyjemnością odpowiadał na nasze pytania, a że jak podkreślał- nie lubi dużo gadać- po kilku 
odpowiedziach poprosił nas o lżejsze pytania. Nie były związane z jago zawodem, dotyczyły bardziej 
przyziemnych spraw. Najbardziej zaskoczyła mnie lekkość z jaką mówił o swojej przeszłości i naszej przy-
szłości. Zwracał się do nas z ogromną sympatią. Mam ogromną nadzieję, że to nie była ostatnia szansa 
na rozmowę z Mistrzem. Nie zadałam wszystkich pytań, zostało kilka niedopowiedzeń, więc mimo że 
pan Nowicki sam stwierdził, że „jest zaskoczony tym, jak się rozgadał”, to ja czuję niedosyt.

Emilia Kuczmaja IIc: 
Artysta opowiadał nam bardzo ciekawie o swoim życiu, o podejściu do codzienności, blaskach i cie-

niach swojej młodości oraz o zawodzie aktora. Pomimo krótkiego czasu na przeprowadzenie rozmowy 
(wizyta trwała godzinę) Panu Nowickiemu udało się ,,przekazać’’ niemal wszystkie swoje refleksje.

A z okazji imienin, klasa II c wraz z wychowawczynią p. Bożeną Sobierajską, wręczyła artyście 
podarunki w postaci półmetrowej drewnianej figury przedstawiającej kobietę, dwóch gołębi pocztowych 
z rodowodem oraz mistrzowskiej butelki Coca Coli. Do prezentów dołączyliśmy kartkę z najszczerszymi 
życzeniami od całej klasy. Niewątpliwie owa wizyta przysporzyła gimnazjalistom (jak i samemu gospo-
darzowi) wiele radości oraz dobrego humoru.

∑

Katarzyna Zarzecka
Milena Lewandowska

Długosz niepokonany!
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013 r. 

26 czerwca 2013

23 kwietnia 2013 r. stu trzydziestu jeden uczniów trzecich klas przystąpiło do egzaminu gim-
nazjalnego. Pierwszego dnia była przeprowadzona część humanistyczna. O godz. 9.00 zda-

jący dostali pierwszy arkusz egzaminacyjny z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na jego rozwiąza-
nie mieli 60 minut. Nie było trudno, ale uczucia mieli mieszane. Test wymagał konkretnej wiedzy 
z zakresu wymienionych wyżej przedmiotów.

O godz. 11.00 uczniowie zasiedli do arkuszy z języka polskiego. Ta część egzaminu zajęła im 90 
minut. Motywem przewodnim testu było pojęcie odwagi. W tym roku nie pojawiła się spodziewana 
forma wypowiedzi, jaką dotychczas stanowiła rozprawka, lecz charakterystyka.

Zapewne odwagi i hartu ducha nie brakuje długoszakom, którzy mogli sprawdzić swoją wiedzę 
i umiejętności kształtowane w murach naszej szkoły przez całe trzy lata.

W drugim dniu intelektualnych zmagań gimnazjalistów, 24 kwietnia, punktualnie o godzinie 
9.00 uczniowie przystąpili do egzaminu z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki 
i geografii, który trwał 60 minut. Następnie, po krótkiej przerwie, zmierzyli się z testem dotyczą-
cym matematyki, na którego rozwiązanie mieli 90 minut.

Egzamin przebiegł bardzo sprawnie, bez żadnych zakłóceń. Młodzież na ogół wychodziła z sali 
usatysfakcjonowana i zadowolona.

Czwartek, 25 kwietnia, był ostatnim dniem egzaminów – pisanie testów z języka obcego nowo-
żytnego. Zdecydowana większość naszych uczniów otrzymała dziś arkusze z języka angielskiego, 
ale byli również i tacy, którzy wybrali język niemiecki i francuski. Egzamin, który rozpoczął się 
o  godz. 9.00, obejmował sprawdzenie wiedzy uczniów na poziomie podstawowym. Zdający naj-
pierw wykonali ćwiczenia ze słuchu, następnie przystąpili do rozwiązywania zadań zamkniętych 
i otwartych znajdujących się w arkuszu. Po teście na poziomie podstawowym uczniowie zdawali 
poziom rozszerzony.

Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na wyniki egzaminu gimnazjalnego, które po raz 10 z rzę-
du okazały się rewelacyjne!

Średni wynik szkoły ze wszystkich części egzaminu wyniósł 73,24 %. Średni wynik wszystkich 
szkół w mieście to 56,96%. Zatem różnica pomiędzy Długoszem a miastem znów jest dwucyfrowa, 
a z matematyki prawie aż o 20 punktów! Przez te lata Długosz wyrobił już sobie markę szkoły o wy-
sokim poziomie nauczania, co wynik egzaminów jeszcze raz potwierdził. Do rekrutacji w tym roku 
nie będą brane pod uwagę wyniki egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym, a warto 
podkreślić, ze długoszacy osiągnęli z języka angielskiego poziomu rozszerzonego 79%, z języka nie-
mieckiego poziomu rozszerzonego 100%.

Nie ma więc wątpliwości, że w roku 2013, nasze gimnazjum osiągnęło najlepsze wyniki, nie 
tylko zdobywając najwięcej tytułów laureatów i finalistów spośród wszystkich szkół w mieście, ale 
także poprzez wyniki egzaminu gimnazjalnego.

∑
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Aleksandra Rusin

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 
w roku szkolnym 2012/2013

W Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza uczniowie gimnazjum już dziesiąty raz 
przystąpili do egzaminu gimnazjalnego. Po raz drugi był on przeprowadzony na nowych 

zasadach. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka 
polskiego oraz z historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej najpierw 
pisali test z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki, geografii, a później z matematyki. 
W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestaw zadań z języka obcego nowożytnego 
albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie gimnazjum zdobyli 19 tytułów laureatów konkursów 
przedmiotowych. Niektórzy z nich zostali laureatami w kilku konkursach, dlatego zwolnienie z eg-
zaminu i 100% punktów otrzymało odpowiednio z części humanistycznej 6 osób, z części matema-
tyczno-przyrodniczej 7 osób, z części językowej 1 osoba.

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego

cz. humanistyczna cz. matematyczna język obcy

jęz. 
polski

historia 
wos

matema-
tyka

cz. przy-
rodnicza

jęz. ang. 
P

jęz. ang. 
R

jęz. niem. 
P

jęz. niem. 
R

jęz. franc. 
P

jęz. franc. 
R

Klasa IIIa 83,2% 81,5% 81,8% 80,5% 86,4% 85,9% 100% 100% - -

Klasa IIIb 74,4% 68,1% 66,2% 68,5% 73,1% 58,4% 75,0% - - -

Klasa IIIc 73,9% 73,3% 51,3% 67,8% 76,4% 71,4% 70,5% - - -

Klasa IIId 77,1% 74,2% 70,0% 75,3% 83,4% 71,7% - - 93,0% 68,0%

Klasa IIIe 74,4% 64,6% 59,1% 68,4% 74,2% 64,3% - - - -

Średni wynik 76,8% 72,3% 66,2% 72,2% 78,7% 70,5% 79,0% 100% 93,0% 68,0%

Wyniki uczniów z poszczególnych przedmiotów w skali staninowej

stanina

jęz. polski 8

historia, wos 8

matematyka 8

przed. przyrod. 8

jęz. angielski P 8

jęz. niemiecki P 8

Brak staniny dla języka francuskiego.
Wyniki uczniów z klasy IIIa z: j. polskiego, j. angielskiego, historii i wos, matematyki, cz. przy-

rodniczej, j. niemieckiego poziomu podstawowego zaliczają się do 9 staniny.

Zestawienie wyników w procentach dla województwa kujawsko-pomorskiego, kraju, Publicznego 
Gimnazjum im. ks. J. Długosza, miasta

woj. 
kujawsko-pomorskie kraj Publiczne Gimnazjum 

im .ks. J. Długosza Gmina / miasto

jęz. polski 60,78% 62,0% 76,8% 60,5%

historia, wos 56,27% 58,0% 72,3% 57,0%

matematyka 46,20% 48,0% 66,2% 46,6%

przed. przyrodnicze 57,28% 59,0% 72,2% 56,8%

jęz. angielski P 59,97% 63,0% 78,7% 63,9%

jęz. niemiecki P 54,85% 58,0% 79,0% 45,1%

jęz. francuski P 66,0% 68,0% 93,0% 74,3%

Średni wynik szkoły z egzaminu gimnazjalnego wyniósł 73, 24 %, a średni wynik wszystkich 
szkół w mieście to 56, 96% 

Wyniki szkoły z jęz. polskiego są lepsze od wyniku miasta o 16,3%.
Wyniki szkoły z historii i wos są lepsze od wyników miasta o 15,3%.
Wyniki szkoły z matematyki są lepsze od wyników miasta o 19,6%.
Wyniki szkoły z przedmiotów przyrodniczych są lepsze od wyników miasta o 15,4%.
Wyniki szkoły z języka angielskiego na poziomie podstawowym są lepsze od wyników miasta 14,8%, 
a na poziomie rozszerzonym o 20,8%.
Wyniki szkoły z języka niemieckiego na poziomie podstawowym są lepsze od wyników miasta 
o 33,9%, a na poziomie rozszerzonym o 65,3%.
Wyniki szkoły z języka francuskiego na poziomie podstawowym są lepsze od wyników miasta 
o 18,7%, na poziomie rozszerzonym o 16%.

Analiza wyników egzaminu 
z poszczególnych przedmiotów

Język polski

klasa IIIa IIIb IIIc IIId IIIe

wynik 83,2% 74,4% 73,9% 77,1% 74,4%

Szkoła  76,8%

Miasto / gmina  60,5%

Zestaw standardowy zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych (wielokrotnego wyboru, 
prawda-fałsz, uzasadnienie poprawności wybranej odpowiedzi) i 2 zadania otwarte (sformułowanie 
zapytania dotyczącego problemu językowego, napisanie charakterystyki wybranego bohatera lite-
rackiego).

Najlepiej egzamin z języka polskiego napisała klasa IIIa, następnie IIId; potem IIIb i IIIe, nieco 
słabiej IIIc.
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Najlepsze wyniki:
- 6 uczniów uzyskało wynik 100%,
- 8 długoszaków uzyskało wynik ponad 90%.

Najsłabszy wynik:
- najniższy wynik 38% otrzymała 1 osoba.

Historia i wiedza o społeczeństwie

Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte, w tym 20 zadań z historii i 4 zadania z 
wiedzy o społeczeństwie. Dominowały zadania wielokrotnego wyboru, były też zadania typu praw-
da-fałsz, na dobieranie.

klasa IIIa IIIb IIIc IIId IIIe

wynik 81,5%% 68,1% 73,3% 74,2% 64,6%

szkoła  72,3%

gmina/miasto  57,0%

Najlepsze wyniki:
- wynik 100% otrzymało 6 osób,
- wyniki od 90%-99% uzyskało 9 osób.

Najniższy wynik od 33-36% uzyskały 2 osoby.
Wyniki egzaminu klas: najlepiej napisała egzamin klasa IIIa, następnie klasy IIId, IIIc, IIIb i IIIe.

Matematyka

klasa IIIa IIIb IIIc IIId IIIe

wynik 81,8% 66,2% 51,3% 70,0% 59,1%

szkoła  66,2 %

gmina/miasto  46,6 %

Zestaw zawierał 23 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych (wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz) 
i trzy zadania otwarte wymagające samodzielnego sformułowania rozwiązania.

Najlepsze wyniki :
- 8 osób uzyskało wynik 100%,
- 12 osób uzyskało wynik od 90%-99%

Najsłabszy wynik:
- 1 osoba uzyskała wynik 17%
- 11 osób uzyskało wynik 28%-34%

Kolejność klas według uzyskanych wyników: IIIa, IIId, IIIb, IIIe, IIIc.

 Część przyrodnicza egzaminu

klasa IIIa IIIb IIIc IIId IIIe

wynik 80,5% 68,5% 67,8% 75,3% 68,4%

szkoła  72,2 %

gmina/miasto  56,8 %

Zestaw zawierał 24 zadania zamknięte i składał się z 4 części przedmiotowych: biologii, chemii, 
fizyki i geografii. Każdy przedmiot reprezentowany był przez 6 zadań różnego typu (wyboru wielo-
krotnego, prawda-fałsz, na dobieranie).

Najlepsze wyniki:
- 7 osób uzyskało wynik 100%,
- 2 osoby mieściły się w przedziale od 90%- 99%.

Najsłabsze wyniki:
- wynik 32% i 34% otrzymały 2 osoby.

Kolejność klas według uzyskanych wyników: IIIa, IIId, IIIb, IIIe i IIIc.

Języki obce

Zestaw z części języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym zawierał 40 zadań za-
mkniętych różnego typu (wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, na dobieranie) ujętych w jedenaście 
wiązek. Zadania sprawdzały rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, znajomość funk-
cji językowych oraz znajomość środków językowych.

Zestaw z części języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym zawierał 20 zadań za-
mkniętych różnego typu ujętych w pięć wiązek. Zadania zamknięte sprawdzały rozumienie ze słu-
chu oraz rozumienie tekstów czytanych. Zestaw zawierał również 10 zadań otwartych z luką oraz 
jedno zadanie krótkiej odpowiedzi, w którym uczeń musiał stworzyć krótki e-mail.

Język angielski

klasa IIIa IIIb IIIc IIId IIIe

poziom podst. rozsz. podst. rozsz. podst. rozsz. podst. rozsz. podst. rozsz.

wynik 86,4% 85,9% 73,1% 58,4% 76,4% 71,4% 83,4% 71,7% 74,2% 64,3%

szkoła
podstawa rozszerzenie

78,7% 70,5%

miasto
podstawa rozszerzenie

63,9% 49,7%

Najlepsze wyniki na poziomie podstawowym:
- 5 uczniów uzyskało wynik 100%,
- 34 uczniów znalazło się w przedziale procentowym 90%-99%.

Wynik najsłabszy od 33 do 38% uzyskały 3 osoby.
Najlepsze wyniki na poziomie rozszerzonym:

- 2 uczniów otrzymało wynik 100%,
- 28 osób otrzymało wynik 90%-99%.

Wynik najsłabszy 18% - 1 osoba , a od 25% do33%- 5 osób.
Kolejność klas według uzyskanych wyników z języka angielskiego na poziomie podstawowym: 

IIIa, IIId, IIIc, IIIe, IIIb.
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Język niemiecki

klasa IIIa IIIb IIIc IIId IIIe

wynik podst. rozsz. podst. rozsz. podst. rozsz. podst. rozsz. podst. rozsz.

100% 100% 75,0% -% 70,5% -% -% -% -% -%

szkoła podstawa rozszerzenie

79,o% 100%

miasto podstawa rozszerzenie

45,1% 34,7%
 
Poziom podstawowy:
Wyniki:

- 1 osoba uzyskała 100% punktów,
- najniższy wynik 58% uzyskała 1 osoba.

Poziom rozszerzony:
Najlepszy wynik 100% uzyskała 1 osoba.

Kolejność klas według uzyskanych wyników: IIIa, IIIb, IIIc.
 

Język francuski

klasa IIIa IIIb IIIc IIId IIIe

wynik
podst. rozsz. podst. rozsz. podst. rozsz. podst. rozsz. podst. rozsz.

-% -% -% -% -% -% 93,0% 68,0% % %

szkoła
podstawa rozszerzenie

93,0% 68,0%

miasto
podstawa rozszerzenie

74,3% 84,0%

Do egzaminu z języka francuskiego przystąpiła 1 osoba. 
Na poziomie podstawowym uzyskała ona wynik 93% , a na poziomie rozszerzonym 68,%.

∑
Andrzej Przybylski

Zakończenie roku szkolnego klas III gimnazjum
27 czerwca 2013

27 czerwca o godz. 16:30 odbyło się w gmachu naszej Szkoły uroczyste zakończenie klas 
trzecich gimnazjum. Młodzież, która trzy lata temu przekroczyła progi Długosza, otrzy-

mała świadectwa ukończenia gimnazjum wręczane przez Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich 
im. ks. Jana Długosza – ks. dra Jacka Kędzierskiego, Panią Wicedyrektor mgr Katarzynę Zarzecką 

oraz wychowawców klas trzecich: p. Joannę Karwowską, p. Lidię Miętkiewicz, p. Urszulę Brykal-
ską, p. Hannę Grudziecką i p. Andrzeja Przybylskiego.

Wśród zaproszonych gości obecny na tej uroczystości był Pan dr Jerzy Łaś, przedwojenny absol-
went Długosza, który przed jedenastu laty wniósł duży wkład w reaktywację szkoły. Liczną grupę 
stanowili rodzice najlepszych absolwentów, którzy z dumą podchodzili do Księdza Dyrektora, aby 
odebrać wraz ze swoimi pociechami świadectwa z wyróżnieniem i listy gratulacyjne.

Po rozdaniu świadectw nastąpiła chwila refleksyjnej zadumy - montaż słowno-muzyczny, pod-
czas którego uczniowie kończący szkołę mogli przypomnieć sobie trzy lata spędzone w naszym 
gimnazjum, oglądając pokaz zdjęć, słuchając wierszy i takich utworów śpiewanych przez solistów 
i chór szkolny, jak choćby piosenka Anny Jantar „Radość najpiękniejszych lat” czy Anny German 

„Człowieczy los”. Spotkanie zakończyły podziękowania złożone na ręce Dyrekcji, Wychowawców 
i pozostałych Nauczycieli.

Moment rozstania ze szkołą niektórzy przyjęli z radością, inni natomiast z sentymentem i ża-
lem, że czas pobytu w murach Długosza dobiegł końca. Wśród podziękowań, bukietów kwiatów 
i upominków można było dostrzec łzy wzruszenia z powodu pożegnania z kolegami, przyjaciółmi, 
nauczycielami.

∑
Katarzyna Zarzecka

Wyniki egzaminu maturalnego w Długoszu
28 czerwca 2013

W dniu 28 czerwca o godz. 7.20 w naszej szkolnej kaplicy została odprawiona Msza Święta 
dziękczynna za zdane egzaminy maturalne. Liturgii przewodniczył prefekt liceum ks. Piotr 

Dykowski, a koncelebrowali ją ks. dyr. Jacek Kędzierski wraz z prefektem gimnazjum ks. Michałem 
Styczyńskim. W krótkim kazaniu do zgromadzonej młodzieży Ksiądz Dyrektor zwrócił uwagę na 
znaczenie słów antyfony: ,,On wziął na siebie nasze słabości” - to jakby o nas, bo jesteśmy słabi i na 
ciele, i na duchu, ale z łaską Bożą możemy osiągać rzeczy wielkie”.

Następnie w auli szkolnej zostały uroczyście wręczone świadectwa dojrzałości. Najwyższy wy-
nik egzaminu maturalnego osiągnęła Justyna Lewandowska: 95.28, i ona odbierze medal w dniu 2 
września w katedrze za najlepiej zdany egzamin maturalny. Jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ 
po raz kolejny mamy szansę na 100% zdawalność. W sierpniu czeka nas tylko jedna poprawka z 
jednego przedmiotu, wszyscy inni zdali.

Wszystkim gratulujemy, życząc kolejnych powodów do radości.

∑
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Matura 2013
Zestawienie wyników, podsumowania i wnioski 

TABELA ZBIORCZA

przedmiot nauczyciel klasa/grupa poziom podst.
(liczba osób)

poziom roz.
(liczba osób)

część ustna
(liczba osób)

język 
polski

razem: 68,86% (90 os.) 69,03% (28 os.) 89,33% (89 os.)

Aneta Jabłońska IIIA 69,5% (30 os.) --- 89,1% (30 os.)

Angelika Szumińska IIIB 67,86% (27 os.) 68,58 % (19 os.) 91,73% (26 os.)

Angelika Szumińska IIIC 69,09% (33 os.) 70,00% (9 os.) 87,58% (33 os.)

matematyka

razem: 81,68% (90 os.) 68,25% (26 os.) ---

Joanna Wędołowska IIIA 91% (30 os.) 69,5% (25 os.) ---

Joanna Wędołowska IIIB 68,30% (27 os.) --- ---

Joanna Wędołowska IIIC 82% (33 os.) 37% (1 os.) ---

język 
angielski

razem: 78,61% (88 os.) 72,84% (20 os.) 74,54% (88 os.)

Agata Nawrocka IIIA/gr.1 84,21% (14 os.) 67% (3 os.) 85,64% (14 os.)

Rafał Kurzępa IIIA/gr.2 87,1% (16 os.) 76,67% (6 os.) 80,93% (16 os.)

Maciej Ziółkowski IIIB 67,66% (27 os.) 70,86% (7 os.) 61,32% (27 os.)

Rafał Kurzępa IIIC/gr.1 83,33% (16 os.) 79,33% (2 os.) 78,33% (16 os.)

Agnieszka Szabłowska IIIC/gr.2 78,6% (15 os.) 70,5% (2 os.) 73% (15 os.)

język 
niemiecki

razem: 74,5% (1 os.) 52% (1 os.) 88,5% (1 os.)

Andrzej Przybylski IIIB 82% (1 os.) 52% (1 os.) 97% (1 os.)

Anna Waśkiewicz IIIC 67% (1 os.) --- 80% (1 os.)

historia M. Bilska-Ciećwierz IIIB 47% (5 os.) 64% (6 os.) ---

wos M. Bilska-Ciećwierz IIIB 61% (5 os.) 43% (6 os.) ---

geografia

razem: 34% ( 2 os.) 71,25% (4 os.) ---

Aneta Pawłowska IIIA 34% (2 os.) 80,7% (3 os.) ---

Aneta Pawłowska IIIB --- 43% (1 os.) ---

biologia

razem: 52,66% (12 os.) 46,36% (24 os.) ---

Ewa Bieniek IIIA --- 57% (1 os.) ---

Ewa Bieniek IIIB 51,2% (5 os.) --- ---

Ewa Bieniek IIIC 53,7% (7 os.) 45,9% (23 os.) ---

chemia

razem: 33,36% (6 os.) 61,01% (10 os.) ---

Małgorzata Jaskólska IIIA 22,67% (3 os.) 68% (1 os.) ---

Małgorzata Jaskólska IIIC 44% (3 os.) 60,33% (9 os.) ---

fizyka

razem: 32% (2 os.) 36,4% (20 os.) ---

Grzegorz Matusiak IIIA --- 35,84% (19 os.) ---

Grzegorz Matusiak IIIC 32% (2 os.) 47% (1 os.) ---

informatyka Jadwiga Piasecka IIIA --- 61% (2 os.) ---

Analiza wyników i wnioski nauczycieli poszczególnych przedmiotów:

JĘZYK POLSKI

Aneta Jabłońska

Podsumowanie:
Absolwenci kl. IIIA bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami tegorocznej matury z języka pol-

skiego. Okazało się, że umieją czytać ze zrozumieniem, analizować i interpretować teksty literackie, 
a także odnajdują się w sytuacji ustnego egzaminu z tego przedmiotu. Była to klasa o profilu mate-
matycznym, dlatego też nikt z abiturientów nie zdawał języka polskiego na poziomie rozszerzonym. 
Jednak uzyskane przez uczniów wyniki pozwalają sądzić, iż poradziliby sobie także z zadaniami 
trudniejszymi.

Tegoroczny egzamin nie należał do najłatwiejszych. Zaproponowano uczniom dość trudny test 
sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem. Następnie należało – jak co roku – przystą-
pić do napisania wypracowania. Tegoroczni maturzyści zmagali się z interpretacją „Przedwiośnia” 
S. Żeromskiego lub z porównaniem liryku K.K. Baczyńskiego z fragmentem noweli pt. „Gloria 
victis” E. Orzeszkowej. Wszystkie te propozycje były trudne, wymagały zrozumienia tematu i umie-
jętności konstruowania własnych wypowiedzi. Jako nauczyciel biorący udział w sprawdzaniu prac 
wiem także, że kontrowersje budził klucz, zgodnie z którym te matury były oceniane. Dlatego re-
asumując, uważam, że wyniki są naprawdę imponujące. Gratuluję moim Uczniom dużego poziomu 
wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu. Mam nadzieję, że jest to początek także ich humanistycz-
nej drogi w gąszczu matematycznych zadań.

Na koniec jeszcze garść statystyk, które tłumaczą mój entuzjazm, aczkolwiek nie mówią wszyst-
kiego na temat tegorocznych abiturientów – ludzi bardzo zdolnych, kreatywnych i pracowitych.

Klasa uzyskała średni wynik z egzaminu pisemnego 69,5%, gdy tymczasem średni wynik w Pol-
sce to 55%. 11 osób otrzymało noty powyżej 75%.Najwyższy wynik w klasie to 90% (2 osoby), naj-
niższy to 49% (1 osoba). Bardzo dobrze wypadł także egzamin ustny. Tutaj aż 11 uczniów uzyskało 
wynik 100%. Dodam, że do tej pory wszyscy długoszacy zdawali zarówno ustną, jak i pisemną 
maturę z języka polskiego.

Wnioski do dalszej pracy: 
- motywowanie uczniów do pracy samodzielnej, czytania lektur etc.,
- systematyczne powtarzanie i utrwalanie materiału na zajęciach,
- doskonalenie umiejętności pracy z tekstem literackim, popularnonaukowym itp.
- doskonalenie umiejętności konstruowania spójnej, rzeczowej, uporządkowanej wypo-

wiedzi; walka z kolokwializmami w pracach pisemnych uczniów,
- rozbudzanie i rozwijanie pasji literackich, polonistycznych.

Angelika Szumińska

Podsumowanie: 
Biorąc pod uwagę średnie wyniki opublikowane na stronie CKE oraz OKE, wskazujące na osią-

gnięcia abiturientów odpowiednio w skali kraju oraz w skali woj. kujawsko-pomorskiego, można 
dojść do wniosku, że wyniki matury z j. polskiego uzyskane przez absolwentów ZSK są zadowalają-
ce. Jak w ubiegłych latach, tak i tym razem, nie zawsze wynik matury jest zbieżny z osiągnięciami, 
a przede wszystkim z obserwowanym wkładem pracy niektórych uczniów.

Wnioski do dalszej pracy: 
- pracować nad ograniczeniem nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych; związek 

niepowodzeń szkolnych z absencją jest oczywisty;
- mobilizować do czytania lektur;
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- doskonalić umiejętności sprawdzane na maturze, a w szczególności czytanie ze zrozu-
mieniem oraz umiejętność analizy tekstu literackiego;

- doskonalić poprawność językową.

MATEMATYKA

Joanna Wędołowska

Podsumowanie: 
Tegoroczne wyniki egzaminu maturalnego z matematyki są bardzo satysfakcjonujące. Trud 

włożony w przygotowanie uczniów zaowocował średnim wynikiem w całej szkole 81,4% przy śred-
nim wyniku w Polsce 55%. Świadectwem bardzo dobrego przygotowania był także fakt, iż ucznio-
wie, wchodząc na egzamin mówili, że czują się przygotowani, a po wyjściu stwierdzali, że zadania 
nie sprawiły im kłopotu. Co prawda jedna osoba z klasy IIIB nie uzyskała wymaganych 30%, ale nie 
podjęła ona próby rozwiązania ani jednego zadania otwartego, choć wśród nich były zadania typo-
we, które rzetelnie ćwiczyliśmy w okresie przygotowawczym. Również na poziomie rozszerzonym 
wynik w naszej szkole 69,5% w klasie matematycznej a 68,5% w całej szkole (do egzaminu na pozio-
mie rozszerzonym przystąpił jeden uczeń z klasy IIIC, który nie realizował na lekcjach zakresu roz-
szerzonego, a korzystał tylko z konsultacji) znacznie przewyższa wynik krajowy, który wynosi 54%.

Wnioski do dalszej pracy: 
- zaproponowany harmonogram przygotowań do tegorocznej matury i sposób przygoto-

wania zdał egzamin i przyniósł bardzo dobre wyniki
- w kolejnych latach pracy należy jeszcze większy nacisk położyć na ćwiczenie poszcze-

gólnych typów zadań otwartych i wskazywać na konieczność rozwiązywania ich przez 
uczniów w czasie egzaminu.

JĘZYK ANGIELSKI

Agata Nawrocka

Podsumowanie:
Wyniki pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym klasy IIIa wy-

padły bardzo dobrze. Cieszą poszczególne wyniki uczniów, zwłaszcza tych, którzy uzyskali wyniki 
w przedziale: 90-100%, a jest ich ponad połowa.

Wnioski do dalszej pracy: 
Przekonywać do wyboru adekwatnego do wiedzy i możliwości językowych poziomu, przy jed-

noczesnym zachowaniu odpowiedniego terminu decyzji co do zdawania egzaminu na poziomie 
rozszerzonym.

Rafał Kurzępa

Podsumowanie:
Trzy lata wytężonej pracy zaowocowały osiągnięciem przez uczniów dobrych i bardzo dobrych 

wyników. Na szczególne uznanie zasługują uczniowie klasy IIIC, którzy zdali egzamin maturalny 
powyżej swoich ocen końcoworocznych.

Wnioski do dalszej pracy:
- należy położyć większy nacisk na ćwiczenie umiejętności w mówieniu, czyli zasadnym 

jest kontynuowanie zajęć dodatkowych z konwersacji dla licealistów.

Maciej Ziółkowski 

Podsumowanie:
Wyniki pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego klasy IIIb są do siebie zbliżone, co świadczy 

o równym poziomie przygotowania z obu części, lecz także o przeciętnych średnich możliwościach języ-
kowych klasy. Cieszą poszczególne wyniki uczniów oraz przyzwoity wynik na poziomie rozszerzonym.

Wnioski do dalszej pracy: 
- więcej pracy nad częścią ustną egzaminu maturalnego.

Agnieszka Szabłowska

Podsumowanie:
Niewątpliwie sukcesem w klasie IIIC liceum jest fakt, że wszyscy uczniowie pozytywnie napisali 

egzamin maturalny. Część ustna wypadła nieco gorzej aniżeli część pisemna.

Wnioski do dalszej pracy: 
- zwiększenie nacisku na zadania z części ustnej.

JĘZYK NIEMIECKI

Anna Waśkiewicz
Podsumowanie:
Uczennica osiągnęła dobry wynik egzaminu, podobny do egzaminu próbnego. Lepszy wynik 

zdobyła podczas egzaminu ustnego.

Wnioski do dalszej pracy: 
- ćwiczyć wszystkie sprawności językowe,
- przeprowadzać próbne egzaminy w formie pisemnej i ustnej.

Andrzej Przybylski

Podsumowanie: 
Uczennica osiągnęła bardzo dobry wynik matury pisemnej podstawowej i ustnej, zadowalający 

z poziomu rozszerzonego.

Wnioski do dalszej pracy:
- utrwalanie najważniejszych zagadnień gramatycznych,
- ćwiczenie czterech sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

HISTORIA I WOS

Magdalena Bilska-Ciećwierz

Podsumowanie:
Wyniki tegorocznej matury z historii i wiedzy o społeczeństwie są dość niskie i niesatysfakcjo-

nujące. Jedna osoba nie zdała matury z wos-u na poziomie rozszerzonym (osiągnięty wynik – 18%). 
Dobrym miernikiem wiedzy uczniów okazuje się próbna matura przeprowadzona w kwietniu. Jej 
wyniki odzwierciedlają wyniki właściwego egzaminu. Niestety, uczniowie nie wyciągnęli wniosków 
z egzaminu próbnego i nie uzupełnili braków.

Wnioski do dalszej pracy: 
– systematyczna nauka,
– powtórki i sprawdzanie wiedzy w postaci testów maturalnych,
– dokładne omawianie wyników testów ze zwróceniem uwagi na najczęstsze błędy.
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GEOGRAFIA

Aneta Pawłowska

Podsumowanie:
Tegoroczna matura była na wysokim poziomie. Było dużo zadań obliczeniowych, z którymi to 

młodzież miała najwięcej problemów. Najtrudniejsze zmagania w bieżącym roku z maturą z geogra-
fii miała uczennica, która zakończyła naukę tego przedmiotu na poziomie podstawowym w klasie 
II liceum, a mimo to podeszła do egzaminu z geografii na poziomie rozszerzonym.

Wnioski do pracy poziom rozszerzony:
Wyniki tegorocznej matury potwierdzają, że przyjęta metoda pracy z uczniami piszącymi egza-

min na tym poziomie jest prawidłowa, ponieważ gwarantuje sukces na maturze. Niemniej jednak 
nie należy rezygnować z systematycznej pracy rozwijającej trudne problemy.

Wnioski do pracy – poziom podstawowy:
- praca nad obliczeniami matematycznymi,
- należy wyegzekwować 100% obecności uczniów na zajęciach,
- zwrócenie uwagi na czytanie poleceń ze zrozumieniem,
- położenie większego nacisku na świadomość podejmowanych decyzji o wyborze przed-

miotu czy poziomu egzaminu, który powinien być adekwatny do posiadanej wiedzy.

BIOLOGIA

Ewa Bieniek

Podsumowanie:
Matura na poziomie podstawowym wypadła dobrze, średni wynik uczniów naszej szkoły jest 

wyższy niż ogólnopolski o 8%.
Słabo natomiast uczniowie napisali biologię na poziomie rozszerzonym, wynik jest niższy od 

średniej ogólnopolskiej o 4,1%. Podstawową przyczynę tak słabego wyniku upatruję w tym, że na 
poziom rozszerzony z biologii decydują się uczniowie bardzo słabi. Około połowa uczniów piszą-
cych rozszerzenie nie osiągnęła w całym cyklu edukacyjnym oceny powyżej dostatecznej, a nie-
którzy dopuszczającej. Maturę rozszerzoną z biologii pisze ponadto bardzo duża grupa uczniów 
(23 osoby) w porównaniu z innymi przedmiotami dodatkowymi. Przy tak licznej i zróżnicowanej 
pod względem możliwości i prezentowanej wiedzy grupie trudno jest dostosować poziom prowa-
dzonych zajęć, szczególnie dodatkowych - fakultetów.

Wnioski do dalszej pracy: 
- rozmawiać i przekonywać do wyboru adekwatnego do wiedzy i możliwości poziomu 

egzaminu,
- zmobilizować do regularnego uczęszczania na fakultety lub inne formy pomagające po-

wtórzyć materiał.

CHEMIA

Małgorzata Jaskólska

Podsumowanie:
Do egzaminu maturalnego z chemii przystąpiło 16 osób. 6 uczniów wybrało egzamin na po-

ziomie podstawowym, a 10 na poziomie rozszerzonym. Najwyższy uzyskany wynik na poziomie 
podstawowym to 44%, najniższy 12%. Najwyższy uzyskany wynik na poziomie rozszerzonym to 
85%, najniższy 33%. Są to wyniki w miarę zadowalające, porównywalne, a nawet nieco wyższe w sto-

sunku do wyników krajowych. Zadania maturalne z chemii w 2013 r. w ocenie uczniów były trudne, 
czasochłonne i wymagające dokładnej analizy pytań i informacji dodatkowych. 

Wnioski do dalszej pracy:
- położenie większego nacisku na świadomość podejmowanych decyzji o wyborze przed-

miotu czy poziomu egzaminu, który powinien być adekwatny do posiadanej wiedzy,
- konieczność systematycznego powtarzania i porządkowania przerobionego materiału,
- zwrócenie uwagi na czytanie poleceń ze zrozumieniem,
- zwiększenie ilości zadań problemowych,
- zachęcanie i mobilizowanie uczniów do samodzielnej, intensywnej pracy,
- organizowanie obowiązkowych zajęć dodatkowych w ramach przygotowań do egzami-

nu maturalnego z chemii,
- praca z arkuszami maturalnymi,
- przeprowadzanie prac klasowych w formule matury,
- przeprowadzanie próbnych egzaminów maturalnych.

FIZYKA

Grzegorz Matusiak

Podsumowanie:
Znów tradycyjnie fizyka była bardzo trudna na maturze i w tym roku. Najlepszy wynik 85% 

zdobyła osoba, która wygrywała konkursy fizyczne! Sześć osób osiągnęło wynik poniżej 30% i są to 
osoby, które nie chodziły na dodatkowe zajęcia powtórzeniowe. 

Wnioski do dalszej pracy:
- należy zwiększyć ilość dodatkowych godzin na przygotowanie bezpośrednie do matury 

i uświadomić uczniom, że przedmiot maturalny nie może być wybierany przypadkowo, 
- przypominać nieustannie poznany zakres materiału i szlifować umiejętności analizy ja-

kościowej zjawisk zawartych w pytaniach i zadaniach obliczeniowych, 
- zwrócić szczególną uwagę na przejrzystość zapisu rozwiązań, wypisywanie danych oraz 

unikanie błędów obliczeniowych, 
- uczniowie muszą rozwiązywać więcej przykładowych zadań, aby nabrać pewności siebie,
- muszą poświęcić więcej czasu i uwagi na rozwiązywanie problemów fizycznych, ale 

także doskonalić umiejętności matematyczne, zwłaszcza przy rozwiązywaniu układów 
równań z wieloma niewiadomymi.

INFORMATYKA

Jadwiga Piasecka

Podsumowanie: 
Maturę z informatyki na poziomie rozszerzonym zdawały dwie osoby, co stanowi 2,25% wszyst-

kich zdających. Obie zdały egzamin. Jedna osoba napisała egzamin na wysokim poziomie, druga 
na niskim. Średni wynik jest znacznie lepszy od średniej krajowej(56%) i nieco niższy od średniej 
wojewódzkiej (61,39%) dla wszystkich typów szkół.

Wnioski do dalszej pracy: 
- zwiększyć ilość godzin przeznaczonych na rozwiązywanie zadań maturalnych,
- zwiększyć liczbę prac samodzielnych.

∑
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Milena Lewandowska

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013
28 czerwca 2013

Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęliśmy dziękczynną Mszą Święta pod przewod-
nictwem JE ks. bpa Wiesława Meringa. Przed błogosławieństwem tradycyjnie zostały wręczone 

medale za zasługi dla Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza w roku szkolnym 2012/2013. 
Za wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły katolickiej w latach 2010 - 2013 wyróżniony został 
Mikołaj Skonieczny. Najlepsze wyniki spośród wszystkich uczniów w całym cyklu edukacyjnym 
oraz najlepszy wynik z egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum (98%) uzyskała Anna Konopka, za 
co odebrała medal z rąk Księdza Biskupa. Za najlepszy wynik z egzaminu po trzeciej klasie gimna-
zjum (98%) oraz najwyższą frekwencję (100%) nagrodzona została Zofia Walczak. Oprócz niej 100% 
frekwencję w trzyletnim cyklu edukacyjnym uzyskali: Adrianna Dorobiała, Marta Gruchała i Filip 
Alabrudziński. Po raz pierwszy więc szkoła przyznała kilka medali w tej kategorii.

Za wyróżniającą pracę i szczególne osiągnięcia w minionym roku szkolnym Nagrodę Dyrektora 
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza otrzymali także nauczyciele oraz pracownicy. Są 
to: p. Paulina Jakubowska – nauczyciel j. łacińskiego, ks. Piotr Dykowski i ks. Michał Styczyński 

– nauczyciele religii, p. Jakub Kostrzewski – nauczyciel j. angielskiego oraz p. Joanna Trawińska – 
specjalista ds. administracji za wyróżniającą pracę w latach 2011-2013.

Po Mszy Świętej wszyscy udali się do gmachu Długosza, gdzie w salach lekcyjnych wychowawcy 
wręczyli uczniom świadectwa.

Bukiety kwiatów z pewnością wyrażały życzliwość i wdzięczność za ten rok wspólnej pracy.

* * * * *

bp Wiesław Alojzy Mering 

„Kim jesteś, jeśli nie potrafisz bronić tego, 
w co wierzysz?”

Homilia na zakończenie roku szkolnego 2012/2013

28 czerwca 2013

Jesteście ciekawi, co mam tu na kartce? Przeczytam w swoim czasie. Nad swoją ciekawością trzeba 
panować. Patrzę czasem na ludzi, którzy są zgromadzeni na nabożeństwie i słyszą, jak otwierają 

się drzwi do kościoła i wszyscy się odwracają. Przecież to wszedł tylko człowiek. Panujcie nad swo-
imi odruchami, namiętnościami, ciekawością. Mówię to, żebyśmy się też wzajemnie wzbogacali 
w ludzkim, czysto ludzkim sensie. Dzisiaj nie każdy człowiek się opanowuje. Jest takie cudowne 
sformułowanie, które staram się wprowadzać w swoje życie jako pewną regułę: „We wszystkim 
umiar”. To nie jest łatwe, bo wszyscy mamy skłonności do gniewu, pychy, nieuczciwości, lenistwa, 
nieczystości, ale musimy kontrolować to, co jest złe. Bóg mówił do Dawida „Grzech czai się wszę-
dzie, ale Ty masz się pilnować (…)”. To moje pouczenie na czas wakacji. Zróbcie z nim, co chcecie. 
Człowieka nigdy nie da się zmienić. Można najwyżej próbować go przekonywać . To właśnie zrobi-
łem, próbuję Was przekonać do umiaru, samokontroli. Do wymagań, jakie sobie stawiacie w życiu. 

Jest innymi słowami powiedziane to, z czym zwrócił się do młodzieży w Polsce Jan Paweł II, kiedy 
mówił, iż trzeba od siebie wymagać.

A teraz przejdę do dzisiejszej naszej uroczystości, do tego spotkania. Ksiądz Prałat powitał nas 
pięknie na początku tej Mszy Świętej i jak to wypada, właśnie z umiarem o tym nie wspomniał, 
że dwunaste zakończenie roku szkolnego wiąże się z wprowadzeniem dwunastego kanonika. Kano-
nika, który jest na miejscu prałackim, który cieszy się przywilejem tego pięknego tytułu z woli 
Stolicy Apostolskiej. Bo Kapituła ma dwunastu członków, dwunastu księży, ma też cztery miejsca 
prałackie. Te miejsca prałackie ostatnio zostały skrupulatnie zajęte. Właśnie jedno przez Księdza 
Prałata, waszego Dyrektora, którego pracę i zasługi dla szkoły są tak duże w ciągu tylu lat, żeby Go 
tym tytułem uhonorować. Tak to właśnie jest , że czeka się aż do stosownego momentu. Tak więc 
nie wspomniał Ksiądz Prałat o tym swoim własnym wyróżnieniu, a to jest bardzo piękne wyróżnie-
nie, bo Kapituła Katedry Włocławskiej jest bardzo stara. W Kościele liczy się to, co jest, co ma 
tradycję, co ma za sobą wiele lat, co ma doświadczenie, co przynosi mądrość, co osiągnęło takie czy 
inne sukcesy. Zupełnie idziemy w Kościele pod prąd temu wszystkiemu, co gra na ekranach naszych 
rozmaitych maszyn. Otóż wejście do tego ścisłego grona, do tych dwunastu ludzi, którzy mają 
wspomagać biskupa diecezjalnego w wypełnianiu jego obowiązków, jest i przywilejem i zaszczytem. 
Przywilejem, dlatego że chętnych nigdy nie brakuje. Trzeba dokonać jakiegoś wyboru. Wyboru 
dokonuje się w oparciu o jasne, czytelne kryteria. Nie jesteśmy w stanie zapewnić takiego właśnie 
pięknego wyróżnienia wszystkim, ale bez wątpienia Ksiądz Dyrektor bardzo na nie zasłużył. Nieraz 
mówiłem, darząc go tytułem „Jacek Odnowiciel” o tym, jak wiele ta szkoła zawdzięcza energii Księ-
dza Dyrektora, Jego pomysłom, Jego inicjatywom, Jego oddaniu szkole. To jest wielka rzecz znaleźć 
człowieka, który dobrze realizuje się w pełnieniu swoich obowiązków. Tu muszę wspomnieć, Księże 
Jacku, o moich poprzednikach, bo kiedy przyszedłem, już Ksiądz Dyrektor swoją funkcję pełnił, 

„wynaleziony” został ks. Jacek jeszcze przez moich poprzedników. Cieszę się, że mogę mieć dokład-
nie to samo zdanie o Księdza zdolnościach, pasjach i oddaniu swojej pracy. Znakiem wdzięczności 
jest między innymi tytuł, z którego także ja, wszyscy uczniowie i nauczyciele się cieszymy. To tak na 
zakończenie roku w sam raz, bo liczba swoją symboliką odsyła nas do dwunastu ludzi, których 
wybrał sobie Chrystus właśnie po to, żeby pomagali, żeby szli z Jego nauką przez życie, po całym 
świecie. My też w tym małym świecie, w którym żyjemy, w którym mieszkamy, w którym jesteśmy, 
chcemy ludzi zarazić Ewangelią, przekonywać do Ewangelii. Stąd, choć to jest zakończenie roku, 
życzę Księdzu Prałatowi, by w kolejnych latach swojej pracy, swojej służby dla tej szkoły, której stał 
się symbolem, miał wiele radości i satysfakcji, żeby znajdował udanych i lojalnych współpracowni-
ków, mądrych i wrażliwych, chcących się uczyć. To takie życzenie przed wakacjami, ale aktualne 
również na czas powakacyjny. Pozwoli Ksiądz Jacek, że nie będę już tego powtarzał. A teraz przejdź-
my do dzisiejszych czytań. Słuchaliście uważnie? Pamiętacie więc, że pierwszy fragment dziś prze-
czytany pochodzi z bardzo starej księgi. W Piśmie Świętym jest zamieszczona jako Księga Rodzaju. 
Pismo Święte nie jest jednolitą księgą. Nie ma jednego autora; autorów jest wielu i w każdej księdze 
znajdujemy odbicie temperamentu, wykształcenia, myślenia, pobożności tego, który ją pisał. Po-
wstawały na ogromnej przestrzeni czasu, bo te najstarsze fragmenty to jest pewnie gdzieś VIII, 
może IX wiek przed narodzeniem Chrystusa, a najpóźniejsze, te najmłodsze fragmenty Pisma Świę-
tego to przecież jest przełom pierwszego, może nawet początki drugiego wieku po narodzeniu 
Chrystusa, a więc patrzcie: tysiąc lat. Kiedy dzisiaj mamy czytać „Bogurodzicę”, często nie rozumie-
my, co to znaczy „Bożycze”, „ziści nam”, „spuści nam”, „Kyrie eleison”. Ci, którzy sięgają do „Prze-
wodnika katolickiego”, mają okazję do poznania tego cudownego tekstu. W interpretacji tam za-
mieszczonej człowiek świecki - profesor literatury - dokonał analizy tego tekstu. 99% czytelników 
powinno to sobie wyciąć, odłożyć, wracać pamięcią, żeby słuchać pogłębienia, rozumienia swojej 
religii, swojej pobożności. Dla religii człowiek powinien być gotów na wszystko, dlatego ten jeden 
z najstarszych hymnów naszego narodu, towarzyszących mu właściwie od początku jego istnienia, 
jest taki ważny. Ale jeśli potrzebujemy pomocy, żeby zrozumieć „Bogurodzicę” napisaną po polsku 
stosunkowo niedawno, ileż potrzebujemy pomocy i wysiłku, ile musimy włożyć trudu w to, żeby 
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zrozumieć słowo, które nie zostało napisane po polsku, lecz jest tłumaczeniem z trzeciego czy czwar-
tego języka. Przecież ono zostało napisane w tej swojej części, o której dzisiaj mówimy, po hebrajsku. 
Potem z hebrajskiego tłumaczono je na grekę, na łacinę, potem dopiero na języki narodowe. Dzisiaj 
mamy ludzi, specjalistów wysokiej klasy, którzy tłumaczą wprost z hebrajskiego, ale nie jest łatwo 
Europejczykowi zrozumieć ducha języka z zupełnie innego rejonu świata, dlatego trzeba bardzo 
uważnie słuchać Słowa Bożego, jakie jest do nas kierowane. Mamy dzisiaj piękny dialog między 
Bogiem i Abrahamem, kiedy Bóg przypomina po raz kolejny o swoim przymierzu. Odsyłam tutaj 
do wspaniałej książki Zofii Kossak pod tytułem „Przymierze”. Bóg oznajmia, że jeżeli Abraham 
i  jego potomstwo będą zachowywali przymierze z Bogiem, to wtedy Abraham będzie praojcem 
wybranego narodu, z którego narodził się ktoś najbardziej niezwykły, jedyny i wyjątkowy, ktoś 
oczekiwany przez całą ludzkość. Ten, którego Żydzi później nazwą Mesjaszem. „No, no”- pomyślał 
sobie Abraham i upadłszy na twarz po prostu się roześmiał. „Mnie, stuletniemu człowiekowi, może 
urodzić się syn, dziewięćdziesięcioletniej Sarze może urodzić się potomek?” Otóż Bóg uczy Abraha-
ma tego, że nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga i powtarza raz jeszcze, że przymierze, które za-
wrze z potomkiem Abrahama będzie przymierzem, które trwa zawsze. Moi drodzy, w czasie każdej 
Mszy Świętej powtarzamy słowa wypowiedziane kilkaset lat później, słowa Jezusa: „To jest kielich 
krwi mojej nowego i wiecznego przymierza”. Zawsze się boję, że przy wypowiadaniu i słuchaniu 
tych słów wchodzi pośpiech, obojętność, zajęcie się czymkolwiek innym. Jeżeli nie skupiamy naszej 
całej uwagi, całego serca na tym, co mówi do nas Bóg przez swoje słowo, w tym momencie chciejmy 
przyjąć, iż zapowiada, że właśnie wypełnia się nowe i wieczne przymierze. Kiedy powtarzamy to za 
Jezusem, kiedy mówimy słowa w czasie Mszy Świętej, to chciejmy sobie przypomnieć i uświadomić, 
że kiedy mowa jest o przymierzu, to nie chodzi o historię, lecz o dziś, tu, teraz. O moment, w któ-
rym uczestniczymy, w znaku realizującym, spełniającym nasze prawdziwe przymierze z Bogiem, 
w znaku dokonanym przez Jezusa Chrystusa. W ten sposób przechodzimy do dzisiejszej Ewangelii. 
Jezus schodzi z góry po głoszeniu swojego kazania z błogosławieństwami, otoczony tłumem ludzi. 
Zauważony zostaje przez trędowatego, a ten mówi do niego: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. 
Zauważcie, że Bóg nigdy nie wpycha się człowiekowi do serca na siłę, Bóg nigdy nie przymusza 
człowieka do tego, żeby był z nim, żeby był mu wierny, żeby Go kochał, żeby Go bronił. To wszyst-
ko wynika z przymierza. Wzajemna miłość, szacunek, przywiązanie, obrona, pomoc. My jako Ci, 
którzy wszczepieni zostali przez Jezusa Chrystusa, jesteśmy wszczepieni w to nowe przymierze, któ-
rego on dokonał poprzez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie. Przymierze dotyczy obu umawia-
jących się stron. Tej strony, którą jest Bóg i tej strony, którą jest człowiek. Bóg zobowiązuje się do 
tego, że będzie opiekował się człowiekiem, że da mu to, co ma najcenniejszego: swoją nieskończoną 
miłość, a człowiek ma być wierny Bogu, ma Mu służyć, ma trwać w więzi z Bogiem. Słyszałem, że 
wy byliście na filmie „Cristiada”. Ten piętnastoletni chłopak, ten, który został przez Ojca Świętego 
Benedykta XVI wyniesiony na ołtarze na błogosławionego Kościoła, wybrał bardzo świadomie. 
Widzieliśmy w filmie, ile razy próbowano go skłonić do wyparcia się Chrystusa. Nie uczynił tego. 
„Kim jesteś, jeśli nie potrafisz bronić tego, w co wierzysz?” – to słowa, którym pozostał wierny. Kim 
jesteśmy my, jeśli nie potrafimy bronić tego, w co wierzymy?

Prosimy Cię dzisiaj, Panie, w dniu, w którym kończymy kolejny rok naszej pracy, naszej nauki, 
żebyś zawsze pozostawał dla nas wartością i miłością. Miłością, którą będziemy zawsze się kierowali 
w naszym życiu, której będziemy bronili z najgorętszym przekonaniem i ze wszystkich sił. Chcemy, 
żebyś był dla nas tą Osobą, o której wiemy, że nigdy nas nie zawiedzie, ale żebyś i Ty wiedział, że sta-
jesz się kimś ważnym, Kimś, kto może na nas liczyć. Jeżeli powiemy to naszemu Panu z najgłębszym 
przekonaniem, to z całą pewnością po roku spędzonym w murach katolickiej szkoły wszędzie tam, 
gdzie jesteśmy, wszędzie tam, gdzie odpoczywamy, gdzie pracujemy, gdzie się bawimy, Jezus będzie na 
pierwszym miejscu. Tego Wam życzę na czas wakacyjny, który właśnie dzisiaj się dla Was rozpoczyna.

∑

Milena Lewandowska

Śladami ks. bpa Romana Andrzejewskiego…
Uroczysta Msza Święta w Licheniu

7 lipca 2013

W niedzielę, 7 lipca, delegacja złożona z Dyrekcji, Nauczycieli, Pracowników, Uczniów, Pocz-
tu Sztandarowego ZSK oraz Pocztu Sztandarowego Sodalicji Mariańskiej zgromadzi-

ła się  w  licheńskiej bazylice, aby wziąć udział w uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył 
ks. bp Bronisław Dembowski. Niedzielna Eucharystia sprawowana była w intencji ks. bpa Romana 
Andrzejewskiego w 10. rocznicę jego śmierci.

Uczestniczyli w niej licznie zgromadzeni nauczyciele i pracownicy szkoły. Na uroczystości 
były obecne następujące osoby: p. Elżbieta Andrzejewska, p. Anna Baranowska, p. Ewa Bie-
niek, p. Magdalena Bilska-Ciećwierz, p. Urszula Brykalska, p. Piotr Chodoła, p. Anna Darowska, 
p. Anna Dominik, p. Paulina Gajewska, p. Hanna Grudziecka, p. Dariusz Goldewicz, p. Violetta 
Gołdobin, p. Andrzej Gołębieski, p. Aneta Jabłońska, p. Paulina Jakubowska, p. Agata Jankow-
ska, p. Małgorzata Jaskólska, p. Joanna Karwowska, p. Anna Konieczna, p. Jakub Kostrzewski, 
s. Maria Kowalik, p. Wojciech Krajewski, ks. Jacek Kędzierski, p. Rafał Kurzępa, p. Agnieszka 
Lasota-Staszak, p. Milena Lewandowska, p. Sławomira Lewandowska, p. Krzysztof Łodygowski, 
p. Aleksandra Madajczyk, p. Grzegorz Matusiak, p. Lidia Miętkiewicz, p. Agata Nawrocka, p. Jo-
lanta Nowak, p. Józef Nowak, p. Aneta Pawłowska, p. Jadwiga Piasecka, p. Andrzej Przybylski, 
p. Aleksandra Różańska, p. Arkadiusz Różański, p.  Aleksandra Rusin, p. Bożena Sobierajska, 
p. Agnieszka Szabłowska, p. Angelika Szumińska, p. Dominika Szymczak, p. Joanna Trawińska, 
p. Ewelina Ulewicz, p. Anna Waśkiewicz, p. Aneta Wąsik, p. Lidia Wiśniewska, p. Milena Wit-
kowska, p. Katarzyna Zarzecka, p. Maciej Ziółkowski.

Dokładnie przed 10 laty – 7 lipca 2003 r. – odszedł do Pana ks. bp Roman Andrzejewski, który 
był postacią niezwykłą, szczególnie związaną z polską wsią i rolnikami, na rzecz których wciąż 
aktywnie działał. Trzeba również po raz kolejny podkreślić fakt, że to właśnie dzięki staraniom 
i inicjatywie Księdza Biskupa nasz Długosz odzyskał swoją przedwojenną świetność. Ks. bp Roman 
Andrzejewski zgodnie z własnym pragnieniem został pochowany na cmentarzu w Licheniu – obok 
sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski, które jako miejsce otoczone czcią, szczególnie 
przez rolników, cieszyło się jego wielką opieką.

O wsparciu i ogromnej życzliwości, jaką darzył innych ks. bp Roman Andrzejewski, mogliśmy 
się przekonać podczas homilii wygłoszonej przez ks. bpa Bronisława Dembowskiego, który podzie-
lił się z nami  swoimi osobistymi refleksjami i wspomnieniami. Przypomniał historię swojego po-
wołania, przyjęcia sakry biskupiej oraz ważnej roli, jaką w jego życiu odegrała znajomość, rozmowy 
i wsparcie ze strony ks. bpa Romana Andrzejewskiego.

Po Mszy Świętej wspólnie pomodliliśmy się przy grobie ks. bpa Romana Andrzejewskiego, wy-
rażając tym samym naszą ogromną wdzięczność i pamięć.

W drodze powrotnej do Włocławka odwiedziliśmy Przyjaciela Długosza – ks. Jacka Budę, który 
jest proboszczem w parafii  Przemienienia Pańskiego i św. Walentego w Galewie.

∑
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Agnieszka Lasota - Staszak

Grupa ewangelizacyjna Claret Gospel 
gościem naszego internatu

7 – 12 sierpnia 2013

W dniach od 7 do 12 sierpnia 2013 roku gościliśmy w internacie naszej szkoły grupę Claret Go-
spel na czele z ojcem Romanem Woźnicą. Zespół Claret Gospel powstał w 2002 r. Od po-

czątku swego istnienia związany jest z Kościołem na Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie na co dzień 
stanowi grupę liturgiczną. Jego głównym celem jest prowadzenie modlitwy uwielbienia poprzez 
muzykę i dzielenie się Słowem Bożym podczas koncertów, spotkań modlitewnych, czuwań, nabo-
żeństw. Nazwa zespołu wskazuje na muzyczne fascynacje artystów. Bliska jest im „czarna” muzyka 
gospel, ale nie jest im obca także muzyka klasyczna. W swoim repertuarze mają między innymi 
takie utwory jak: „Nabucco” G. Verdiego czy „Alleluja” G.F. Haendla.

W repertuarze zespołu dominuje muzyka gospel, którą śpiewają z największą radością i przeko-
naniem. Jest to pierwsza prawdziwa grupa gospelowska na Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie raczej 
przeważa styl reggae. Artyści śpiewają w języku francuskim, angielskim, polskim, łacińskim oraz 
w językach lokalnych Wybrzeża Kości Słoniowej, Ghany, Mali, Burkina Faso i Liberii. Towarzyszą 
im afrykańskie instrumenty: kalebasty, grzechotki, tam-tamy, balafony itp. Najbardziej oryginalni 
są wtedy, kiedy tańczą. Trudno jest opisać ich tańczących, po prostu trzeba to zobaczyć. Prezentują 
tańce z 5 krajów i kilkudziesięciu grup etnicznych. Występują w oryginalnych strojach, makijażach 
i fryzurach afrykańskich.

Claret Gospel śpiewa o radości, miłości i pokoju. Przekazuje te wartości, za którymi świadomie 
lub nieświadomie tęskni każdy człowiek. Śpiewa o niesprawiedliwości, wojnie, o tym, co boli. Chó-
rzyści pochodzą z biednych, a niektórzy nawet z bardzo biednych rodzin. Znajdują się w różnych 
sytuacjach życiowych, jedni studiują, pracują, a jeszcze inni poszukują pracy. Kryzys gospodarczy, 
ciągle rosnący brak sprawiedliwości sprawia, iż nie ma możliwości na znalezienie pracy. Trudna 
sytuacja w kraju nie przeszkadza im jednak robić tego, co kochają. Mówią, że dzięki śpiewaniu 
otrzymują wiele łask, za które są Bogu wdzięczni.

W bieżącym roku w czasie pobytu w naszej placówce grupa koncertowała w następujących miej-
scach: 8 sierpnia – parafia św. Józefa, 9 sierpnia - Lipno, 10 sierpnia – Grudziądz, 11 sierpnia – parafia 
św. Stanisława BM. W każdej parafii grupa została bardzo życzliwie przyjęta. W parafii św. Stani-
sława BM, dzięki uprzejmości ks. proboszcza Sławomira Deręgowskiego, po Mszy św. wieczornej 
odbyło się spotkanie grupy Claret Gospel na czele z ojcem Romanem Woźnicą z Jego Ekscelencją 
księdzem Biskupem Wiesławem Meringiem. W spotkaniu udział brali m. in. ks. Mirosław Fran-
kowski oraz ks. dyr. Jacek Kędzierski. Nasi goście z Afryki złożyli podziękowanie Pasterzowi Die-
cezji za zaproszenie, dzięki któremu mogli przybyć do Polski. W dniu 12 sierpnia 2013 roku grupa 
Claret Gospel opuściła nasz internat i udała się w dalszą drogę ewangelizacji na chwałę Panu!

∑

FOTOKRONIKA 
WYDARZEŃ 
SZKOLNYCH



195

1

3

4

2

5

3 września - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2012/2013 w Długoszu
1. Słowa przywitania Księdza Dyrektora
2. Maciej Gawłowski odbiera medal za najlepszy wynik 

egzaminu maturalnego
3. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Mering  

w asyście ks. dyr. Jacka Kędzierskiego oraz ks. Michała 
Styczyńskiego

4. P. Agata Jankowska z uczniami klasy Id gimnazjum
5. Przepełnieni wakacyjnym entuzjazmem uczniowie 

klasy IIIc gimnazjum
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19 września - Pierwsza środa u Długosza
1. Msza św. w szkolnej auli podczas środy u Długosza
2. Rodzice przybyli licznie na pierwsze zebranie

21 września - Mistrzostwa Miasta w Biegach Przełajowych 
2012 w Zespole Szkół nr 8 we Włocławku
3. P. Józef Nowak z reprezentantami Długosza: Kacper 

Pałuska, Kamil Kaznowski, Mateusz Muszkiet, Kordian 
Michalski, Wojtek Sarnowski, Michał Wiliński, Kacper 
Brzeziński i Adrian Kalwasiński

25 września - W świecie dinozaurów – wycieczka 
integracyjna uczniów klas pierwszych gimnazjum 
do JuraParku w Solcu Kujawskim
4. P. Jolanta Nowak wraz z Adamem Krzaczkowskim i Pawłem 

Włodarskim w paszczy tyranozaura
5. Julia Słomczewska, Julia Krzyżańska, Jakub Pieczek, 

Krzysztof Kamiński w cieniu wielkiego gada 
6. Ekstremalna wspinaczka z udziałem Moniki Tymburskiej 

z klasy Ie
7. P. Agata Jankowska z klasą Ie
8. Pierwszoklasiści z wychowawcami
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14 września - Zajęcia z orientacji 
zawodowej
1. Gimnazjaliści wraz z p. Izą Pałucką - 

pedagogiem z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej we Włocławku

2. Kinga Pałczyńska, Paula Karbowska 
z klasy IIIa zastanawiają się nad 
przyszłością

14 września - Po wiedzę….do stolicy 
- wycieczka do Warszawy. Zwiedzanie 
Muzeum Powstania Warszawskiego oraz 
Centrum Nauki Kopernik
3. Przed gmachem Centrum Nauki 

Kopernik – uczniowie klasy IIId 
i wychowawczyni p. Hanna Grudziecka

4. Wielcy odkrywcy w długoszańskiej wersji

19 września - XI Dni Długoszowskie 
w Kłobucku - XI Międzyszkolny Konkurs 
Historyczny „Jan Długosz  
i Jego czasy” w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Kłobucku 
5. Nagrodę za zajęcie drugiego miejsca 

w kategorii gimnazjów odbiera Kina 
Porębska z klasy IIa

6. Zadowolona zwyciężczyni w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych Alicja Cieślak 
z klasy IB w gronie organizatorów 
konkursu

54
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28 września - Dzień Chłopaka w ZSK – upominki w klasach 
i od przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego
1. P. wicedyr. Katarzyna Zarzecka składa życzenia męskiej 

części grona pedagogicznego
2. P. Krzysztof Łodygowski ze słodkim upominkiem od Kingi 

Jóźwiak
3. IIIa w plenerze – czyli obezwładniona wychowawczyni - 

p. Joanna Karwowska

1 października - Stolica zdobyta – wycieczka 
drugoklasistów z gimnazjum do Warszawy
4. Aleksandra Zboińska i Klaudia Prętkiewicz na warszawskiej 

Starówce 
5. Tymoteusz Zientalski w Muzeum Powstania Warszawskiego
6. Uczniowie klasy IIc i IIe w sejmowych kuluarach
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25 września - Pielgrzymka klas trzecich gimnazjum 
do Lichenia
1. Trzecioklasiści przed bazyliką licheńską 
2. Chwila zadumy i modlitwy przy grobie ks. bp. Romana 

Andrzejewskiego

27 września - Wyniki szkolnych wyborów do Samorządu 
Uczniowskiego w ZSK
3. Przemysław Chabiński IIAB LO - Przewodniczący 

Samorządu Uczniowskiego
4. Kinga Jóźwiak z klasy IIIB zbiera cenne głosy
5. Komisja wyborcza: Kinga Kulka, Paulina Wódkowska, 

Karolina Karbowska, Łukasz Kopczyński i Kinga Jóźwiak
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12 października - Dzień pełen emocji – Dzień Edukacji Naro-
dowej i ślubowanie klas pierwszych

1. Uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów na uczniów 
ZSK im. ks. Jana Długosza

2. Kinga Jóźwiak, Mikołaj Skonieczny
3. Akt ślubowania przedstawicieli klas pierwszych 

gimnazjum i liceum
4. Ks. Piotr Dykowski, ks. dr Jacek Kędzierski, ks. dr Henryk 

Witczak, p. Piotr Chodoła, p. wicedyr. Katarzyna Zarzecka, 
p. Milena Lewandowska

5. Z najlepszymi życzeniami … p. Anna Dominik, p. Anna Waś-
kiewicz, Kamil Poniatowski, Marta Nawarska, 
Przemysław Chabiński

6. Pokaz mody szkolnej w wykonaniu uczniów z klasy Ic
7. Ksiądz Dyrektor i Konrad Weber w TV Długosz

2 października - Na rowerowym szlaku...- wycieczka 
rowerowa klasy IIa gimnazjum zorganizowana z okazji 
Dnia Chłopaka
1. Drugoklasiści z wychowawczynią p. Joanną Wędołowską 

przy ognisku
2. Nawet deszcz nie popsuł nikomu dobrego nastroju

9 października - Mistrzostwa Włocławka w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych Dziewcząt przy Hali Mistrzów
3. Dumne z III miejsca reprezentantki Długosza
4. Podczas wręczania pucharu

11 października - TV Kujawy w świetlicy szkolnej - 
pisanie listów do chorych dzieci przez uczniów ZSK 
pod hasłem „Napisz list do chorego dziecka” w ramach 
Ogólnopolskiej Akcji „Marzycielska Poczta”
5. P. Violetta Gołdobin
6. Przemysław Chabiński udziela wywiadu dla TV Kujawy

5
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12 października - Dzień pełen emocji – Dzień Edukacji Narodowej 
i ślubowanie klas pierwszych

1. Przedstawiciele grona pedagogicznego i dyrekcja z atrybutami
2. Ks. dyr. Jacek Kędzierski z przedstawicielami Rady Rodziców
3. Grono Pedagogiczne z uczniami

17 października - Długosz - szkoła do tańca i do różańca. Nagranie 
w TV Trwam w Toruniu – pokaz walca wiedeńskiego i tańca użyt-
kowego

4. P. Paulina Tokarska z młodzieżą ZSK w studiu nagraniowym 
TV Trwam

5. Uwaga! Zaczynamy próbę!
6. Czyż nie wyglądamy jak prawdziwi artyści? Karolina Karbowska, 

Kinga Jóźwiak, Ada Głowacka, Marcin Wujec, Bogumiła Zaborowska, 
Joanna Dorsz, Filip Janiak, Mateusz Włosiński, Kamil Górczyński

19 października - Apel poświęcony 
pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
przygotowany przez kl. IIC LO
1. Młodzi artyści z klasy IIC
2. Agata Walczak, Magdalena 

Stachowska, Marta Karwacka,  
Joanna Słowińska

3. Obraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki
20 października - Uczniowie Długosza 
zwycięzcami VI Międzynarodowego 
Konkursu Artystycznego im. Teresy 
Ocieszko „Boże, który nam dałeś 
ziemię jakże piękną”
4. P. Bożena Sobierajska ze swoimi 

podopiecznymi: Piotr Muras, Lena 
Chmielewska, Julia Krzyżańska, 
Jakub Piotrowski 

20 października - Turniej szachowy 
dla gimnazjalistów zorganizowany 
przez Wyższą Szkołę Informatyki 
i Umiejętności w Łodzi Wydział 
Zamiejscowy we Włocławku
5. Nasi szachiści – Michał Piątkowski, 

Jakub Bartczak , Michał Piętowski, 
Tymoteusz Uzarczyk, Maciej Chlebny, 
Przemysław Lewandowski oraz Kamil 
Kaznowski z opiekunem  
p. Andrzejem Gołębieskim

6. Szachy to moja pasja – pod tym 
stwierdzeniem podpisują się Kamil 
Kaznowski i Michał Piątkowski

21 października - XX Włocławski Bieg 
poświęcony pamięci Księdza Jerzego 
Popiełuszki
7. Liczna grupa długoszaków na 

prowadzeniu
8. Uczniowie i nauczyciele ZSK na 

włocławskiej tamie
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22 października - Relikwie bł. Jana Pawła II w naszej szkole 
z okazji liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II
1. Ks. dyr. Jacek Kędzierski, ks. Michał Styczyński oraz ks. Piotr 

Dykowski podczas porannej liturgii
2. Relikwia w postaci kropli krwi bł. Jana Pawła II 

22 października - Jesienne impresje fotograficzne – wyjście 
członków koła artystycznego do Parku Miejskiego im. 
Henryka Sienkiewicza we Włocławku
3. Z miłości do szkolnych pasji – zatrzymaj jesienną chwilę

22 października - „O tańcu nie da się pisać [...] taniec trzeba 
tańczyć” – szkolna dyskoteka
4. Bo ja tańczyć chcę…
5. Przemysław Chabiński, Aleksander Lis, Marta Nawarska, 

Joanna Góralczyk, Wiktor Migdalski i Nikola Śmigielska
23 października - „Ze szkolnej ławki”, czyli profesjonalna 
lekcja tańca na żywo w TV Trwam w Toruniu
6. P. wicedyr. Katarzyna Zarzecka i Bogumiła Zaborowska 

w siedzibie TV Trwam w Toruniu przed profesjonalnym 
nagraniem

7. Ks. dyr. Jacek Kędzierski, Mateusz Włosiński, p. Paulina 
Tokarska, Bogumiła Zaborowska, p. wicedyr. Katarzyna 
Zarzecka oraz redaktor TV Trwam

1 2

4

6

3

5

7

23 października - Spotkanie młodzieży ZSK z ks. Markiem Bałwasem
1. Zainspirowani i zasłuchani gimnazjaliści zgromadzeni w szkolnej auli
2. Ks. Marek Bałwas

31 października - Ku czci Wszystkich Świętych … - uroczystość odpustowa 
w klasztorze Franciszkanów we Włocławku
3. Relikwie Świętych i Błogosławionych
4. Przedstawiciele Długosza w uroczystej procesji ku czci Wszystkich Świętych

9 listopada - „Przekaz wiary w szkole katolickiej” – XXIII Ogólnopolskie Forum 
Szkół Katolickich na Jasnej Górze
5. Bp Stanisław Napierała przekazuje s. Maksymilianie Wojnar Krzyż Pro Ecclesia et 

Pontifice’ przyznany przez papieża Benedykta XVI w uznaniu zasług na rzecz Szkół 
Katolickich w Polsce

6. Ks. bp Stanisław Napierała przez 27 lat pełnił funkcję asystenta Rady Szkół 
Katolickich

8. P. wicedyr. Katarzyna Zarzecka składa podziękowania Księdzu Biskupowi
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12 listopada - Na trybunach Hali Mistrzów we Włocławku – 
długoszacy na meczu pomiędzy włocławskim Anwilem 
a Jeziorem Tarnobrzeg
1. P. Piotr Chodoła oraz zawzięci kibice z klasy Ia – w tle 

przesympatyczna maskotka Anwilu
2. W kolejce po autograf włocławskiego zawodnika

12 listopada - Uczczenie Święta Niepodległości – 
apel z okazji 94. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości
3. Ks. dyr. Jacek Kędzierski i p. wicedyr. Katarzyna Zarzecka
4. Artystyczny przekaz w wykonaniu uczniów z klas Ic i Id

13 listopada - Finały Mistrzostw Włocławka w Unihokeju 
w hali OSiR
5. Kolejne trofea dla Długosza
6. Reprezentantki Długosza walczą w finale
7. Zadowolony trener p. Krzysztof Łodygowski z drużyną 

dziewcząt z gimnazjum

13 listopada - VII Włocławski Konkurs Recytatorski dla Dzieci 
i Młodzieży „WIERSZYKARNIA”
1. P. Milena Lewandowska i zwycięzca konkursu Konrad Weber

14 listopada - Konkurs Informatyczny BÓBR dla uczniów szkół 
gimnazjalnych
2. Koordynator konkursu - p. Jadwiga Piasecka 
3. Uczestnicy: Mikołaj Kiełkowski, Wiktor Skowroński i Adam Dereszewski

15 listopada - „W zdrowym ciele zdrowy duch” - konkurs plastyczny 
w związku ze Światowym Dniem Rzucania Palenia Tytoniu 
4. Laureatka konkursu plastycznego – Kinga Ławniczak IC

29 listopada - Etap szkolny XXIII Olimpiady Teologii Katolickiej w ZSK
5. Ks. Piotr Dykowski
6. Skupieni uczestnicy konkursu zgromadzeni w szkolnej bibliotece
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30 listopada - Kochajmy życie 
od momentu poczęcia – spotkanie 
z dr inż. Antonim Ziębą, prezesem 
Polskiego Stowarzyszenia Obrońców 
Życia Człowieka
1. P. Lidia Wiśniewska, dr inż. Antoni 

Zięba, p. wicedyr. Katarzyna Zarzecka
2. Prelekcja dr. inż. Antoniego Zięby 

w szkolnej auli Długosza

1 grudnia - Uroczyste Nieszpory 
z I Niedzieli Adwentu pod 
przewodnictwem ks. bp. Stanisława 
Gębickiego rozpoczynające nowy Rok 
Liturgiczny w katedrze włocławskiej
3. P. Violetta Gołdobin, Wiktor Targański, 

Patryk Wiliński oraz Jakub Kolanowski 
z wieńcem adwentowym przed 
włocławską katedrą

4 grudnia - O powołaniu misyjnym 
i codziennym życiu misjonarza – 
spotkanie z ks. Henrykiem Kowalskim 
pracującym przez 30 lat na Wybrzeżu 
Kości Słoniowej i w Szwajcarii
4.  Ks. Henryk Kowalski, p. Joanna 

Trawińska, ks. Michał Styczyński
5. Afrykańska rzeczywistość a powołanie 

misyjne – prelekcja i pokaz slajdów

5 grudnia - Halowe Mistrzostwa 
Włocławka - Mikołajkowy Miting 
Lekkoatletyczny we włocławskiej Hali 
Mistrzów
1. Na podium Klaudia Kołtuniak IIb oraz 

Zuzanna Napiórkowska Ic – złota 
i srebrna medalistka w skoku w dal 
z miejsca dziewcząt, z opiekunem 
p. Arkadiuszem Różańskim oraz 
p. Wandą Muszalik

2. Klaudia Kołtuniak IIb oraz Zuzanna 
Napiórkowska Ic

3. Na podium Kamil Górczyński IIIb oraz 
Sebastian Janicki IIIb – złoty i brązowy 
medalista w biegu na 30 metrów 
chłopców, ze zwycięzcami opiekun 
p. Józef Nowak

4. Na podium opiekun oraz złoty medalista  
w rzucie piłką lekarską - Kamil 
Górczyński IIIb

6 grudnia - Mikołajki w Długoszu
5. Św. Mikołaj i pomocnicy, czyli 

przedstawiciele Rady Rodziców 
z wizytą w Długoszu

6. Mikołajkowa euforia w klasie I a 
gimnazjum

6 grudnia - Kiermasz mikołajkowy - 
pomoc dla dzieci z domu dziecka
7. Świąteczne ozdoby
8. P. Violetta Gołdobin przygotowuje 

wystawę uczniowskich rękodzieł

2
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7 grudnia - Otwarcie wystawy malarstwa p. Piotra 
Będkowskiego - wykładowcy w Zakładzie Malarstwa 
Instytutu Artystycznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK 
w Toruniu - w bibliotece szkolnej
1. P. Sławomira Lewandowska 
2. Uczniowie z klasy IIc podziwiają obrazy p. Piotra Będkowskiego

7 grudnia - SZLACHETNA PACZKA – zmieniaj świat na 
lepsze! – Długosz uczestnikiem ogólnopolskiego projektu 
świątecznej pomocy dla potrzebującej rodziny
3. P. Jolanta Gawrysiak w trakcie pakowania prezentów
4. P. Bożena Sobierajska i Paulina Sadowska zaabsorbowane 

świąteczną akcją
5. P. Iwona Piątkowska, p. wicedyr. Katarzyna Zarzecka oraz 

koordynator akcji ks. dyr. Jacek Kędzierski
6. Życzenia płynące prosto z serca

7 grudnia - Wycieczka po Zakładach Chemicznych ANWIL S.A.
7. Tam nas jeszcze nie było! Zakłady Chemiczne ANWIL S.A. 

zwiedzali dociekliwi uczniowie klasy Ia z wychowawcą  
p. Piotrem Chodołą
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10 grudnia - Portret ks. Jan Długosza 
w 597. rocznicę urodzin – szkolny 
konkurs plastyczny
1. P. wicedyr. Katarzyna Zarzecka, 

p. Bożena Sobierajska, ks. dyr. Jacek 
Kędzierski, Agnieszka Możdżyńska, 
Oskar Janicki i Patrycja Daroszewska

2. Prace młodych artystów

11 grudnia - Konkurs na najładniejszy 
lampion adwentowy
3. Laureat konkursu - Kacper Kuczyński Ic
4. Zwycięska praca

12- 13 grudnia - XI Dni Kultury 
Chrześcijańskiej w Długoszu pod 
hasłem „Wolność dana i zadana”
5. Młodzi wykonawcy: (od lewej) Kacper 

Katolik, Bogumiła Zaborowska, Konrad 
Weber, Mateusz Włosiński, Radosław 
Salamończyk, Łukasz Kopczyński

6. Artyści z p. Angeliką Szumińską 
7. P. Sławomira Lewandowska i Ksiądz 

Dyrektor przed występem zespołu 
Forteca

8. Koncert zespołu Forteca

2
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12- 13 grudnia - XI Dni Kultury Chrześcijańskiej 
w Długoszu pod hasłem „Wolność dana i zadana”
1. Uczniowie ZSK z zespołem i p. Sławomirą Lewandowską
2. Poeta i publicysta, laureat wielu nagród literackich - 

p. Wojciech Wencel
3. Uczniowie w auli WSD podczas poetyckiego spotkania 
4. W auli ZSK: (od lewej) p. Sławomira Lewandowska, 

dyrektor MBP p. Elżbieta Zaborowska, starszy wizytator KO 
p. Małgorzata Gontarek, ks. dyr. Jacek Kędzierski oraz  
p. wicedyr. Katarzyna Zarzecka

5. W bibliotece szkolnej: (od lewej) p. Piotr Będkowski, 
p. Wojciech Wencel, ks. bp Wiesław Mering, Prezydent 
Włocławka p. Andrzej Pałucki, p. Wanda Muszalik oraz 
zaproszeni goście

6. Ks. dyr. Jacek Kędzierski i p.Wojciech Wencel 
7. Honorowy gość XI Dni Kultury Chrześcijańskiej w Długoszu 

- Ksiądz Biskup Wiesław Mering
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17 grudnia - Strzelcy wyborowi 
- III Mistrzostwa Miasta 
Włocławka w Strzelectwie 
Sportowym organizowane 
przez Urząd Miasta Włocławek 
na strzelnicy międzyszkolnej 
we Włocławku
1. P. Krzysztof Łodygowski 

z drużyną wyborowych 
strzelców z Długosza

19 grudnia - Wigilijna 
wędrówka z duchami – spektakl 
„Opowieść wigilijna” podczas 
grudniowej środy u Długosza
2. Kolejna odsłona talentu 

długoszaków – gimnazjaliści 
po udanym spektaklu

3. Z opłatkiem i świątecznymi 
życzeniami

21 grudnia - Wigilia szkolna
4. Uroczysta liturgia w kaplicy 

szkolnej
5. Przełammy się opłatkiem
6. Harcerze z Betlejemskim 

Światłem Pokoju
7. Klasa IA z wychowawcą 

p. Grzegorzem Matusiakiem
8. Wigilia klasy IId
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4 stycznia - I Ogólnopolski Konkurs „Trzej Królowie 
w tradycji i w oczach współczesnych” organizowany przez 
Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 
Katolickich im. bł. Jana Pawła II i Gimnazjum SPSK im. bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki w Modzerowie
1. Konrad Weber (I miejsce) i Bartosz Durma (III miejsce) 

wśród nagrodzonych
2. Utalentowany recytator po raz kolejny zachwycił komisję 

konkursową
6 stycznia - Długoszacy we włocławskim Orszaku Trzech Króli
3. Biskup włocławski Wiesław Mering oraz kapelan biskupi 

ks. Michał Krygier
4. Mikołaj Skonieczny wita zgromadzonych przed Urzędem 

Miasta uczestników pochodu 
5. Wytrwale podążamy w kolorowym orszaku za gwiazdą, 

która wyznacza nam drogę
6. Ks. dyr. Jacek Kędzierski
7. Uczestniczki orszaku: p. Joanna Trawińska, p. Dominika 

Szymczak i p. Aleksandra Różańska
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12 stycznia - Studniówka Długosza
1. Dyrekcja ZSK - ks. Jacek Kędzierski oraz p. Katarzyna Zarzecka
2. Poloneza czas zacząć
3. Maturzyści z podziękowaniami i życzeniami dla wychowawców
4. Prowadzący: Natalia Janiak, Kinga Karmelita, Łukasz Kopczyński, 

Mateusz Kolatorski
5. Najlepsi tancerze w rytmach disco

31 stycznia - Aktywnie na lodowisku miejskim
6. Uczniowie IIC LO wiedzą, jak wykorzystać zimową aurę – zapra-

szamy na łyżwy!
7. Czas na zabawę w ganianego

5
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14 lutego - „Kochać, jak to łatwo 
powiedzieć…” - walentynki w 
Długoszu
1. Walentynkowa poczta
2. Z miłości do walentynek … Paweł 

Grzybek
3. Kto dziś pomagał Erosowi? 

Martyna Stelmasik, Weronika 
Modrzejewska, Justyna Antczak, 
Alina Śmietana

15-16 lutego - Poznajemy 
zastosowanie iPadów w edukacji – 
szkolenie
4.  P. Dorota Wojtuś - konsultant ds. 

edukacji informatycznej w Łódzkim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego, trener 
w programie APPLE Profesional 
Development

5. Nauczyciele również wciąż się uczą
19 lutego - „Dziękując za dobro” - 
wspomnienie o Księdzu Biskupie 
Romanie Andrzejewskim podczas 
szkolnej akademii
6. P. Anna Waśkiewicz i uczniowie 

klasy Ia podczas apelu
7. Opiekun projektu – p. Bożena 

Sobierajska z artystami: Martyna 
Nowacka, Wiktoria Frankowska, 
Julia Siatecka, Justyna 
Brewczyńska, Paulina Sadowska, 
Emilia Kuczmaja, Alicja Niemczyk, 
Marta Przybylska, Paweł Wujcicki 
i Konrad Weber

8. Wspominamy ks. bp. Romana 
Andrzejewskiego
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22-23 lutego - Warsztaty z emisji głosu w auli ZSK
1. Prowadzący szkolenie - p. Paweł Drzewiecki z Punctum Teatr 

oraz p. Andrzej Gołębieski i p. Anna Dominik
2. Ambitni „uczniowie”, którzy właściwie dbają o swoje struny 

głosowe
27 lutego - Wystawa pokonkursowa III Międzyszkolnego 
Konkursu Fotograficznego „Bazylika Katedralna NMP” w Filii 
Biblioteki Miejskiej we Włocławku
3. Prezentacja fotografii przygotowana przez p. Bożenę 

Sobierajską
28 lutego - Przedstawiciele ZSK na uroczystej gali w sali 
plenarnej Episkopatu Polski w Warszawie, wręczenie 
Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego
4. Karolina Bierut otrzymała Stypendium im. ks. bp. Romana 

Andrzejewskiego
5. Karolina Bierut, Daria Frątczak, p. Josef Rottenaicher z 

Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich oraz p. Anna 
Waśkiewicz

6. Licealistki z ks. dyr. Jackiem Kędzierskim w sali plenarnej 
Episkopatu Polski w Warszawie

3 4
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4 marca - Odpust ku czci św. Kazimierza Królewicza – 
patrona kaplicy szkolnej jako oficjalny początek Maryjnej 
Wspólnoty Młodych W ZSK
1. Ojciec Emilio de Cardenas - moderator Federacji Sodalicji 

Mariańskiej
2. S. Maria Kowalik i członkowie Maryjnej Wspólnoty 

Młodych: Mikołaj Skonieczny, Aleksander Brzustewicz, Piotr 
Mroczkowski, Mateusz Ulański

3. Uroczysta przysięga członków Maryjnej Wspólnoty 
Młodych

4. Dzieje św. Kazimierza Królewicza odtwarzają: Marta 
Karwacka, Wiktor Migdalski, Mikołaj Kiełkowski, Łukasz 
Kopczyński

5. Msza Święta w odpust ku czci św. Kazimierza Królewicza

6 marca - Lekcja otwarta z matematyki w ZSK
6. Dyplom

1

2

4

3

6 7

8 marca - Dzień Kobiet w Długoszu
1. Klasa IId z wychowawczynią p. Anetą Jabłońską
2. Klasa IIe z wychowawczynią p. Mileną Lewandowską
3. Żeńska część grona pedagogicznego
4. Gentlemani w każdym calu: Wojciech Kraszewski, Adam Dere-

szewski, Miłosz Dębicki, Wojciech Orłowski
9 marca - Liga starożytnicza w Collegium Maius Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika

5. Filip Alabrudziński, Jakub Wrzecionkowski i Jerzy Kacprowicz 
przed wykładem ks. dr. Stanisława Adamiaka z Papieskiego 
Uniwersytetu Gregoriańskiego

6. Historia starożytna jest naprawdę pasjonująca, potwierdzają to 
uśmiechy Natalii Daroszewskiej i Wiktorii Konopki

13 marca - Wycieczka klasy Ib i Ic gimnazjum do Torunia
1. Gimnazjaliści pod pomnikiem Mikołaja Kopernika w Toruniu

5
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21 marca- Pierwszy dzień wiosny w Długoszu
1. Nasi szczęśliwi nowożeńcy – Klaudia Kostrzewska 

i Bartosz Durma
2. Prosto z planu gangsterskiego filmu: Julia 

Ogrodzińska, Julia Siatecka, Justyna Brewczyńska, 
Wiktoria Frankowska, Klaudia Błaszczyk i 
Przemysław Chabiński

3. Wiosenna gąsienica – p. Piotr Chodoła z klasą Ia

21 marca- Pierwszy dzień wiosny w Długoszu
1. Militarnie w IIAB
2. Kuchenne rewolucje w klasie Id
3. Smerfy z Ic pilnie się uczą, oby tylko nie znalazł ich 

Gargamel
4. Wracamy z kopalni – Ie

22 marca - „Bądź Pozdrowiona, Ziemio Rodzinna…” - 
Międzywojewódzki Konkurs Poezji i Prozy oraz Pieśni 
Regionalnej w Gimnazjum nr 9 im. Oskara Kolberga
5. Uczestnicy: Konrad Weber i Paulina Sadowska - ex aequo II 

miejsce 
22 marca - Szkolne pasje – inscenizacja „Dziadów” cz. II na 
lekcji języka polskiego w kl. Ia
6. „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,/ Co to będzie, co 

to będzie?” - Maciej Chlebny, Ewa Krajenta, Zuzanna 
Zabielska, Aleksandra Łuczkiewicz

7. P. Milena Lewandowska z aktorami z klasy Ia

4
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25-27 marca - Rekolekcje wielkopostne ZSK w kościele 
pw. Najświętszego Zbawiciela

1. Ks. Jacek Nawrot, ks. bp Wiesław Mering, ks. dyr. Jacek Kędzierski
2. Rekolekcje prowadził ks. Jacek Nawrot
3. Młodzież składająca życzenia kapłanom: Mikołaj Skonieczny, 

Marta Karwacka, Przemysław Chabiński
4. Uczniowie z zespołu Alegria z parafii w Kruszynie
5. „Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal Panie, byś został 

tylko Ty, byś został tylko Ty, naprawdę Ty!” - aktywnie włączający 
się w śpiew gimnazjaliści z IIe

3 kwietnia - Apel z okazji 8. rocznicy śmierci Jana Pawła II
6. Angelika Musialska i Kinga Przyziółkiewicz
7. Uczniowie z klasy Id

4 5

4 kwietnia - V Konkurs Rzeźbiarski dla Dzieci i 
Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego – rozstrzygnięcie
1. Filip Janiak - zdobywca tytułu laureata

4-6 kwietnia - Ogólnopolski etap Olimpiady Teologii 
Katolickiej w Legnicy
2. Przed olimpiadą
3. Uczestnicy i opiekunowie XXIII Olimpiady Teologii Katolickiej

9 kwietnia - Targi Szkół we włocławskiej Hali Mistrzów
4. Do Długosza zapraszają: Katarzyna Pałucka, Izabela 

Szczupakowska, Anna Urbańska i Anita Ekiert

17 kwietnia - Długosz wita! Drzwi Otwarte w ZSK
5. Czekamy na werdykt! Sędzia Daria Skotnicka i prokuratorzy – 

Jakub Kolanowski i Julia Ogrodzińska
6. W nasze szeregi zapraszamy również tych najmłodszych
7. Podczas Drzwi Otwartych każdy mógł liczyć na pomoc 

i fachowe doradztwo ze strony naszych nauczycieli i uczniów
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17 kwietnia - Długosz wita! 
Drzwi Otwarte w ZSK
1. W kolejce po orzeźwiającą 

Długoszankę
2. Pokazowa lekcja geografii 

z wykorzystaniem iPadów
3. Nasi goście
4. Ks. dr Jacek Kędzierski 

– Dyrektor ZSK, udziela 
szczegółowych informacji 
zwiedzającym gmach 
Długosza

5. Czas na słodki poczęstunek
6. Czy dziś coś wybuchnie? 

Młode laborantki w sali 
chemicznej

19 kwietnia - IX Narodowy 
Dzień Życia oraz Dzień 
Świętości Życia
7. Pogrążony w modlitwie Piotr 

Mroczkowski Ie
8. Uczestnicy obchodów Dnia 

Życia

19 kwietnia - Długosz najlepszą szkołą w mieście - Gala 
Laureatów Konkursów Przedmiotowych Kujawsko-
Pomorskiego Kuratora Oświaty i Wychowania w Pałacu 
Bursztynowym we Włocławku
1. Pani wicedyr. Katarzyna Zarzecka podczas wystąpienia
2. Wspólna fotografia zwieńczeniem wspólnego sukcesu
3. P. Aneta Pawłowska z uczniami- Kamil Bujak, Zosia Walczak 

i Marta Gruchała
4. Kinga Porębska - laureatka z języka polskiego, odbiera 

nagrodę od p. kurator Anny Łukaszewskiej
19 kwietnia - Od Skłodowskiej-Curie przez Gwiezdne Wojny 
aż do Experymentarium – wycieczka do Łodzi
5. Adrianna Lewandowska w opałach
6. Potyczki Rafała Maciejewskiego z nowoczesną technologią

19–21 kwietnia - Spotkanie przedstawicieli zarządów szkół 
katolickich w Brukseli
7. Ks. dr Jacek Kędzierski, kapłan diecezji włocławskiej, 

Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza 
we Włocławku - zastępca przewodniczącego Rady 
Szkół Katolickich
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23-25 kwietnia – Egzaminy 
gimnazjalne
1. Chwilę przed egzaminem…

Weronika Miłkowska 
i Agnieszka Możdżyńska

2. P. Rafał Kurzępa wraz 
z uczniami - Kamilem 
Piecewiczem i Mikołajem 
Bielickim 

3. Skupiona Wiktoria 
Nowowiejska

26 kwietnia - Zakończenie roku 
szkolnego dla uczniów klas 
maturalnych
4. Abiturienci – Anna Czerwińska 

i Paweł Maciejewski
5. Justyna Lewandowska odbiera 

medal z rąk Księdza Biskupa
6. Msza Święta pod 

przewodnictwem Pasterza 
Diecezji Włocławskiej

7. Ksiądz Dyrektor wręcza 
świadectwo Adrianowi 
Wiśniewskiemu

8. P. wicedyr. Katarzyna Zarzecka, 
p. Joanna Trawińska oraz 
wychowawcy klas trzecich- 
p. Joanna Wędołowska, 
p. Maciej Ziółkowski, p. Anna 
Waśkiewicz
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26 kwietnia – 4 maja - W Roku Wiary 
na włoskiej ziemi … - pielgrzymka 
do Italii
1. Pielgrzymi z Włocławka przed Bazyliką 

św. Piotra w Rzymie
2. Krótka przerwa podczas zwiedzania 

włoskiej ziemi
3. Odpoczynek przy fontannie
4. Pamiątkowe zdjęcie ks. Michała 

Styczyńskiego i Piotra Kacprzaka 
przed Koloseum w Rzymie

5. Ks. Michał Styczyński, Konrad Weber, 
Piotr Kacprzak na Piazza di Spagna

7–24 maja - Egzaminy maturalne
6. P. Aneta Jabłońska, Paweł Maciejewski
7. Kinga Jóźwiak, Jakub Śmigielski
8. Modlitwa przed egzaminem
9. Zadowoleni maturzyści

3 4

65
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16–19 maja - W stronę słońca … - IIe i IIc nad morzem 
w Jastrzębiej Górze
1. Pamiątkowa fotografia z Gdańska

22 maja - Diecezjalny etap Konkursu Wiedzy Religijnej 
dla gimnazjalistów w auli ZSK
2. Przywitanie uczestników konkursu przez ks. dyr. Jacka 

Kędzierskiego i ks. Marcina Idzikowskiego
3. Mikołaj Skonieczny, Daria Pankowska
4. Czas rozwiązywania testów konkursowych

16–19 maja - W stronę słońca … - IIe i IIc nad morzem 
w Jastrzębiej Górze
1. Po spacerze w Sopocie – Inez Szawiel, Gabriela 

Budziszewska, Karolina Sudomir, Wiktoria Frankowska, 
Bartosz Durma

2. Półwysep Helski zwiedzają – p. Bożena Sobierajska, Kinga 
Gołębiewska, Julia Siatecka, Jacek Czerwiński, Tymoteusz 
Zientalski, Jędrzej Śmigielski

3. HURRRA !!! Klaudia Prętkiewicz, Aleksandra Zboińska
4. Gdyby tak można było zatrzymać czas… Weronika 

Ciarkowska i Monika Wódkowska
5. W daleki rejs z Pamelą Felińczak, p. Mileną Lewandowską 

i Agnieszką Zaroślińską
6. Z myślą o naszej Szkole
7. Na spacerze brzegiem morza z polonistką

11 22
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24 maja - Konkurs na formę przestrzenną Instalacje 2013 
„Wiatr”
1. Siła wiatru widoczna w konstrukcji Anny Krzaczkowskiej 

i Filipa Janiaka
2. Laureaci konkursu: Anna Krzaczkowska, Filip Janiak, Adam 

Krzaczkowski

27 maja - Mistrzostwa Włocławka na ergometrze 
wioślarskim
3. Zdobywca złotego medalu – Kamil Górczyński
4. Wicemistrz – Damian Szymański

30 maja - Procesja Bożego Ciała ulicami Włocławka
5. Uroczysta procesja ulicami Włocławka
6. P. Agata Jankowska z uczniami klasy Id
7. P. Lidia Wiśniewska
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2 czerwca - „Ojcze prowadź mnie, prowadź mnie. Wola Twa 
niech dzieje się”- LEDNICA 2013
1. Gromada uczniów Długosza z siostrą Marią na Polach Lednickich
2. P. Lidia Wiśniewska i p. Paulina Gajewska z młodzieżą ZSK
3. Mateusz Ulański, p. Grzegorz Matusiak, s. Maria Kowalik 

i Mikołaj Skonieczny
3 czerwca - Informacja dotycząca mianowania Księdza 
Kanonika Jacka Kędzierskiego Prałatem Scholastykiem 
Prześwietnej Kapituły Bazyliki Katedralnej we Włocławku
4. JE ks. bp Wisław Mering, ks. Artur Niemira, ks. Radosław 

Nowacki, ks. Sławomir Deręgowski, ks. Jacek Kędzierski, 
ks. Marcin Filas

3 czerwca - Dzień Dziecka w Długoszu
5. Oliwia Adamusik w towarzystwie pluszowych przyjaciół
6. Aleksandra Starzyńska, Monika Gawłowska
7. Powrót do czasów przedszkola - Klaudia Jesionowska i Emilia 

Kłusek testują bańki mydlane
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7 czerwca - VI Dzień Matematyki w Długoszu - konkurs 
„Matematyczne wspinaczki”
1. P. wicedyr. Katarzyna Zarzecka wręcza nagrodę młodemu 

matematykowi
2. Organizatorzy konkursu matematycznego: p. Joanna 

Karwowska, p. Piotr Chodoła, p. Joanna Wędołowska
3. Uczestnicy kontra matematyczne łamigłówki

9–13 czerwca - Wędrówki gimnazjalistów po ziemi 
kłodzkiej i wizyta w stolicy Czech – Pradze
4. Panorama Pragi w tle, zaś na pierwszym planie 

turyści z Długosza
5. Pamiątkowa fotografia na Starym Mieście
6. Odrobina historii dla zainteresowanych
7. Jakub Wrzecionkowski w stolicy Czech 1 2

4

3

5 6

11 czerwca - Pielgrzymka do Kalisza
1. P. Aneta Jabłońska z uczniami klasy IId przy pomniku 

Jana Pawła II w Kaliszu
2. Uczestnicy pielgrzymki w gościnie u ks. Jacka Budy w Galewie

11 czerwca - Poezja gimnazjalistek Długosza nagrodzona 
w finale VII edycji Konkursu Poetyckiego im. Leona 
Stankiewicza
3. Paulina Sadowska odebrała II nagrodę w konkursie poetyckim 

w Śmiłowicach
4. Agnieszka Malczewska prezentująca swoje wiersze

15 czerwca - Liga Starożytnicza - podsumowanie VI edycji 
konkursu wiedzy o starożytności
5. Wyróżniona Wiktoria Konopka

15–16 czerwca - Dni Włocławka - udział młodzieży ZSK 
w pochodzie ulicami miasta
6. Liczna reprezentacja Długosza z p. Andrzejem Gołębieskim 

podczas Dni Włocławka
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17 czerwca - Uroczyste rozstrzygnięcie V Międzyszkolnego 
Konkursu Fotograficznego „Piękno Natury” w ZSK im. ks. 
Jana Długosza
1. Moment ogłoszenia wyników konkursu - ks. Michał Styczyński, 

ks. dyr. Jacek Kędzierski, p. wicedyr. Katarzyna Zarzecka
2. Specjalne wyróżnienie dla Mateusza Wende

18 czerwca - Oliwia Wysocka z kl. IIIc laureatką konkursu 
plastycznego „zależniNiezależni”
3. Uczennice Długosza - Wiktora Nowowiejska i Oliwia Wysocka 

z Jasiem Melą
22 czerwca - Bal gimnazjalny w Długoszu
4. W podziękowaniu nauczycielom i dyrekcji
5. Wyjątkowość chwili – tradycyjny polonez w wykonaniu 

trzecioklasistów
6. Dyrekcja Długosza
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22 czerwca - Bal gimnazjalny w Długoszu
1. Grono Pedagogiczne z kwiatami od trzecioklasistów
2. Ostatnie wspólne zdjęcie kl. IIIa z wych. Joanna Karwowska
3. P. Lidia Miętkiewicz z klasą IIIb

3
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24 czerwca - Uroczysta Msza 
Święta pod przewodnictwem 
Prymasa Polski abp. Józefa 
Kowalczyka w bazylice 
katedralnej we Włocławku; 
10-lecie święceń biskupich 
Pasterza Diecezji bpa Wiesława 
Meringa; poświęcenie 
odremontowanego Muzeum 
Diecezjalnego
1. P. Emilia Chodoła z uczniami 

IIAB
2. Uczniowie podczas Mszy 

Świętej w bazylice katedralnej
3. Arcybiskup Józef Kowalczyk – 

Prymas Polski, Biskup Wiesław 
Mering – Ordynariusz Diecezji 
Włocławskiej, Biskup Andrzej 
Suski – Ordynariusz Diecezji 
Toruńskiej

25 czerwca - Turniej Tańca 
w Długoszu
4. Laureaci turnieju – Filip Janiak, 

Wiktoria Budzeniusz, Agnieszka 
Możdżyńska i Kamil Górczyński

5. Wyróżnieni – Bartosz Durma 
i Aleksandra Starzyńska 
z p. Pauliną Tokarską

6. Taniec gwiazd Długosza

25 czerwca - Wycieczka klasy 
II c do Kowala i spotkanie 
z p. Nowickim
7. Znany aktor - p. Jan Nowicki  

z p. Jolantą Nowak i uczniami IIc
8. Przyjedziemy tu za rok! 

Pamiątkowa fotografia klasy IIc
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22 czerwca - Bal gimnazjalny w Długoszu
1. P. Urszula Brykalska otoczona wychowankami z klasy IIIc
2. P. Hanna Grudziecka z klasą IIId
3. Przebojowa IIIe z p. Andrzejem Przybylskim

3
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28 czerwca – Wręczenie świadectw maturalnych
1. Maturzyści po raz ostatni w szkolnej auli
2. Filip Bielicki z Ksiądzem Dyrektorem
3. Justyna Lewandowska - najlepsza maturzystka
4. Kinga Jóźwiak odbiera swoje świadectwo maturalne
5. Pokwitowanie odbioru świadectw. Najważniejsze pytanie 

- czy wyniki są zadowalające?
6. Bogumiła Zaborowska otrzymuje świadectwo maturalne  

z rąk Księdza Dyrektora
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26 czerwca - Pożegnanie katechetów 
Długosza
1. Prefekt liceum- ks. Piotr Dykowski 

i prefekt gimnazjum- ks. Michał 
Styczyński 

27 czerwca - Zakończenie roku 
szkolnego dla klas III gimnazjum
2. Wiktoria i Weronika Gajewskie 

z p. Pauliną Jakubowską
3. Paulina Sadowska odbiera świadectwo 

z rąk Księdza Dyrektora
4. W oczekiwaniu na świadectwa 

ukończenia gimnazjum

28 czerwca - „Nie odnajdzie więcej 
nas ta sama chwila…” – uroczyste 
zakończenie roku szkolnego 2012/2013
5. Filip Janiak i Marta Tokarska dziękują 

JE Księdzu Biskupowi Wiesławowi 
Meringowi

6. Zgromadzeni w katedrze podczas 
Mszy Świętej: s. Maria Kowalik, p. Lidia 
Wiśniewska
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WYDARZENIA 
 Z ŻYCIA 

INTERNATU
4

7
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7 lipca – Śladami ks. bp. Romana Andrzejewskiego 
- uroczysta Msza Święta w Licheniu w 10. rocznicę 
Jego śmierci celebrowana przez ks. bpa Bronisława 
Dembowskiego
1. Msza Święta celebrowana przez ks. bpa Bronisława 

Dembowskiego
2. P. Andrzej Gołębieski
3. Pamiątkowa fotografia przed gmachem bazyliki 

licheńskiej 

7–11 sierpnia - Grupa ewangelizacyjna Claret Gospel 
z Wybrzeża Kości Słoniowej gościem naszego 
internatu

4. Pamiątkowa fotografia z Claret Gospel – na zdjęciu 
o. Roman Woźnica, ks. dyr. Jacek Kędzierski oraz ks. 
Sławomir Deręgowski

5. W oczekiwaniu na koncert – wśród artystów p. wicedyr.  
Katarzyna Zarzecka z mężem

6. Z artystami pozują  ks. Sławomir Deręgowski, ks. 
Mateusz Kuliński, o. Roman Woźnica i p. Agnieszka 
Lasota-Staszak

7. Podczas spotkania grupy z Jego Ekscelencją Księdzem  
Biskupem Wiesławem Meringiem
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Wydarzenia z życia internatu
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Harmonogram wydarzeń internackich
w roku szkolnym 2012/2013

Sierpień

„Szkoła i internat – poznajemy nasze miejsce pracy i wypoczynku”

 3 września	 •	Rozpoczęcie	roku	szkolnego	–	Msza	Święta	w	katedrze	pod	przewodnictwem	
Księdza Biskupa Ordynariusza

	 	 •	Spotkanie	organizacyjne	grup	wychowawczych:
   p. Dariusza Goldewicza,
   p. Mileny Witkowskiej,
   p. Anny Koniecznej.
	 	 •	Spotkanie	wychowanków	z	Księdzem	Dyrektorem	 inaugurujące	nowy	rok	

szkolny w internacie
 10 września	 •	Spotkanie	modlitewne	wychowanków	internatu
 12 września	 •	Dyżur	liturgiczny	wychowanków	internatu
 13 września	 •	Wybory	do	Młodzieżowej	Rady	Internatu	–	droga	do	samorządności
 17 września	 •	Spotkanie	modlitewne	wychowanków	internatu
 18 września	 •	Spotkanie	organizacyjne	Młodzieżowej	Rady	Internatu
 19 września	 •	Środa	u	Długosza
 24 września	 •	Spotkanie	modlitewne	wychowanków	internatu
 26 września	 •	Spotkanie	inaugurujące	działalność	Internackiego	Klubu	Wolontariusza
 27 września	 •	Dzień	Chłopaka	-	dyskoteka

Październik

„Wzajemny szacunek jako podstawa prawidłowych relacji międzyludzkich”

 1 października	 •	Nabożeństwo	różańcowe
	 	 •	Rozpoczęcie	 akcji	 charytatywnej	 IKW	 „Zbiórki	 nakrętek	 dla	 Kacperka	

i Lenki”
 2 października	 •	Spotkanie	koła	miłośników	gotowania
 4 października	 •	Turniej	tenisa	stołowego	o	mistrzostwo	internatu
 8 października	 •	Nabożeństwo	różańcowe
 11 października	 •	Udział	z	wychowankami	w	uroczystym	koncercie	inaugurującym	Rok	Wiary
 14 października	 •	Wspólna	modlitwa	w	kaplicy	z	racji	XII	Dnia	Papieskiego
 15 października	 •	Nabożeństwo	różańcowe
	 	 •	Dzień	Wychowawcy
 16 października	 •	Aerobik	w	internacie
 22 października	 •	Wspomnienie	bł.	Jana	Pawła	II	–	spotkanie	modlitewne	w	kaplicy
 23 października	 •	Dyżur	liturgiczny	wychowanków	internatu
 24 października	 •	Środa	u	Długosza
	 	 •	Integracyjne	wyjście	do	kina
 25 października	 •	Otrzęsiny	w	internacie
 29 października	 •	Nabożeństwo	różańcowe
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Listopad

„Historia narodu to także moja historia”

 5 listopada	 •	Zaduszki	w	internacie	–	spotkanie	modlitewne	w	kaplicy
 7 listopada	 •	Spotkanie	koła	miłośników	gotowania
 8 listopada	 •	Turniej	gry	w	„piłkarzyki”
 11 listopada	 •	„Ojczyzna	to	wielki	zbiorowy	obowiązek”	–	kształtowanie	tożsamości	regio-

nalnej i narodowej poprzez udział wychowanków w obchodach Święta Nie-
podległości

 12 listopada	 •	Spotkanie	modlitewne	wychowanków	internatu
 13 listopada	 •	Propagowanie	zdrowego	stylu	życia	–	turniej	gry	w	„piłkarzyki”	i	aerobik	w in-

ternacie
 14 listopada	 •	Spotkanie	Internackiego	Klubu	Wolontariusza	-	przygotowania	do	udziału	

w akcji „Pamiętamy o Tobie - Święty Mikołaj i ja” 
 19 listopada	 •	Spotkanie	modlitewne	wychowanków	internatu
	 	 •	Dyżur	liturgiczny	wychowanków	internatu
	 	 •	Wyjście	wychowanków	do	teatru	na	przedstawienie	pt.	„Dziecięcy	pokój”
 21 listopada	 •	Finał	turnieju	gry	zespołowej	w	„piłkarzyki”
 28 listopada	 •	Spotkanie	z	ks.	Sebastianem	Osińskim	–	sędzią	Sądu	Kościelnego	Diecezji	

Włocławskiej pt. „Być świętym to wyjątek, być sprawiedliwym to zasada (…)”
	 	 •	Środa	u	Długosza	–	rozmowy	z	rodzicami	wychowanków
	 	 •	Integracyjne	wyjście	do	kina
 30 listopada	 •	Wieczór	andrzejkowy

Grudzień

„Otwórzmy swoje serca – Chrystus się rodzi!”

 3 grudnia	 •	Spotkanie	modlitewne
 5 grudnia	 •	Spotkanie	Internackiego	Klubu	Wolontariusza
 6 grudnia	 •	Dekorowanie	drzewka	bożonarodzeniowego	w	internacie
	 	 •	Mikołajki	w	internacie
 7 grudnia	 •	Ogłoszenie	konkursów	świątecznych
 10 grudnia	 •	Spotkanie	modlitewne
 12 grudnia	 •	Gry	i	zabawy	w	świetlicy	-	turniej	bilardowy	i	tenis	stołowy
 17 grudnia	 •	Spotkanie	modlitewne
	 	 •	„Dzień	bez	przekleństw	–	dbamy	o	kulturę	słowa”
 19 grudnia	 •	Środa	u	Długosza
	 	 •	Dyżur	liturgiczny	wychowanków	internatu
 20 grudnia	 •	„Uwierz	w	Boże	Narodzenie”	–	jasełka	i	wigilia	internacka

Styczeń

„Nowy Rok – podejmujemy nowe, odważne wyzwania”

 3 stycznia	 •	Spotkanie	Internackiego	Klubu	Wolontariusza	–	podsumowanie	działalności	
za I semestr

 6 stycznia	 •	Uroczystość	Objawienia	Pańskiego	–	udział	w	Orszaku	Trzech	Króli
 7 stycznia	 •	Spotkanie	modlitewne	wychowanków	internatu
 9 stycznia	 •	Środa	u	Długosza
	 	 •	Koncert	kolęd	w	parafii	św.	Stanisława	w	wykonaniu	wychowanków	inter-

natu

 10 stycznia	 •	Kolęda	w	internacie:	wizyta	duszpasterska	ks.	Pawła	Pokory
 14 stycznia	 •	Spotkanie	modlitewne
 do 27 stycznia - Ferie zimowe
 28 stycznia	 •	Spotkanie	modlitewne
	 	 •	I	etap	konkursu	„Mistrz	savoir	-	vivre”
 31 stycznia	 •	Turniej	bilardowy

Luty

„Co jest ważne w życiu?”

 4 lutego	 •	Spotkanie	modlitewne
 8 lutego	 •	II	etap	konkursu	„Mistrz	savoir	-vivre”
 12 lutego	 •	Tenis	stołowy	i	bilard	w	świetlicy
 13 lutego	 •	Środa	Popielcowa	–	udział	we	Mszy	Świętej
 14 lutego	 •	Walentynkowa	„Randka	w	ciemno”
 17 lutego	 •	Spotkanie	modlitewne
 20 lutego	 •	Środa	u	Długosza
 25 lutego	 •	Wyjazd	Młodzieżowej	Rady	 Internatu	do	Płocka	–	wymiana	doświadczeń	

i nawiązanie współpracy z internatem LO im. W. Jagiełły
 27 lutego	 •	Spotkanie	Internackiego	Klubu	Wolontariusza	–	rozpoczęcie	akcji	„Podziel	się	

miłością…”
 28 lutego	 •	„Dźwigając	Krzyż	z	Chrystusem”	–	nabożeństwo	Drogi	Krzyżowej

Marzec

„Wielki Post – przygotowujemy się do Zmartwychwstania Pańskiego”

 4 marca	 •	Msza	Święta	odpustowa	–	przedstawienie	„Rozważania	o	życiu	Kazimierza	
Królewicza”

 6 marca	 •	Ogłoszenie	konkursów	wielkanocnych	„Najpiękniejsza	pisanka”	,	„Wielkanoc	
oczami wychowanka”

 7 marca	 •	Dzień	Kobiet	–	montaż	słowno	muzyczny	w	wykonaniu	wychowanków
 11 marca	 •	Spotkanie	modlitewne	
 14 marca	 •	Jak	dobrze	wykorzystać	swój	wolny	czas?	-	pogadanka	
 21 marca	 •	„Dźwigając	krzyż	z	Chrystusem”	–	nabożeństwo	Drogi	Krzyżowej
 20 marca	 •	Środa	u	Długosza
 21 marca	 •	Dzień	Wiosny	–	program	„Mam	Talent”
 25 marca	 •	Spotkanie	modlitewne
 26 marca	 •	Rozstrzygnięcie	konkursów	wielkanocnych

Kwiecień

„Kwiecień - plecień, bo przeplata…”

 2 kwietnia	 •	Modlitewne	czuwanie	w	kaplicy	–	8	rocznica	śmierci	bł.	Jana	Pawła	II
 11 kwietnia	 •	Turniej	gry	w	„japonkę”
 15 kwietnia	 •	Spotkanie	modlitewne
 17 kwietnia	 •	Drzwi	Otwarte	w	internacie
 22 kwietnia	 •	Dyżur	liturgiczny	wychowanków
 23 kwietnia	 •	Propagowanie	akcji	charytatywnej	IKW	„Podziel	się	miłością…”
 24 kwietnia	 •	Środa	u	Długosza
 25 kwietnia	 •	Wyjazd	integracyjny	„Pożegnanie	maturzystów”
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Maj

„Z Maryją przez życie”

 7 maja	 •	Nabożeństwo	majowe	ku	czci	Matki	Bożej
 9 maja	 •	Msza	Święta	w	intencji	maturzystów
 13 maja	 •	Nabożeństwo	majowe
 16 maja	 •	Integracyjne	wyjście	do	kina
 20 maja	 •	Nabożeństwo	majowe
 21 maja	 •	Zajęcia	sportowo	–	integracyjne	grupy	I
 22 maja	 •	Środa	u	Długosza
	 	 •	Uroczysta	Msza	Święta	 z	okazji	 rocznicy	 święceń	kapłańskich	ks.	dyr.	 Jac-

ka Kędzierskiego – 23 lata kapłaństwa; ks. Piotra Dykowskiego, katechety 
ZSK – 14 lat kapłaństwa; ks. Michała Styczyńskiego, katechety ZSK – 11 lat 
kapłaństwa

 26 maja	 •	Dzień	Matki	–	pomysł	na	upominek
 27 maja	 •	Udział	w	nabożeństwie	majowym
 28 maja	 •	Zakończenie	akcji	charytatywnej	IKW	„Podziel	się	miłością”
 30 maja	 •	Boże	Ciało	–	udział	we	Mszy	Świętej	i	procesji	ulicami	miasta

Czerwiec

„Odpoczywajmy bezpiecznie, wracajmy z radością”

 3 czerwca	 •	Udział	wychowanków	w	nabożeństwie	czerwcowym
 5 czerwca	 •	Obchody	Dnia	Dziecka	w	internacie	–	gry	i	zabawy	na	wesoło
 6 czerwca	 •	Olimpiada	sportowa
 10 czerwca	 •	Nabożeństwo	czerwcowe
 13 czerwca	 •	Podsumowanie	rocznej	działalności	Internackiego	Klubu	Wolontariusza
 20 czerwca	 •	Zajęcia	sportowe
 26 czerwca	 •	Środa	u	Długosza
 28 czerwca	 •	Uroczyste	zakończenie	roku	szkolnego	2012/2013	–	udział	we	Mszy	Świętej

∑

Lista wychowawców i wychowanków internatu 
ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku 

w roku szkolnym 2012/2013

Wychowawcy internatu
mgr Aneta Wąsik kierownik placówki
ks. mgr Piotr Dykowski wychowawca
mgr Dariusz Goldewicz wychowawca
mgr Gabriela Goszcz wychowawca – urlop macierzyński
mgr Anna Konieczna wychowawca
mgr lic. Agnieszka Lasota-Staszak wychowawca
mgr Milena Witkowska wychowawca
ks. dr Michał Styczyński opiekun duchowy

Wychowankowie internatu

1. Adamczak Paulina 26. Maniewski Marcel
2. Augustyniak Aleksander 27. Michałowska Anna
3. Bierut Karolina 28. Migdalska Dagmara
4. Błaszczyk Jakub 29. Migdalski Wiktor
5. Błaszczyk Klaudia 30. Mordzak Elżbieta
6. Brzustewicz Aleksander 31. Mroczkowski Piotr
7. Chabiński Przemysław 32. Nowakowski Kacper
8. Dryjańska Sylwia 33. Nyklewicz Edyta
9. Dalasińska Justyna 34. Opalińska Urszula

10. Gawrońska Joanna 35. Pasik Michał
11. Gazda Maria 36. Pińkowska Angelika
12. Frątczak Daria 37. Redmerski Eryk
13. Jarka Karolina 38. Sadowska Izabela
14. Karwacka Marta 39. Siekacz Dominika
15. Kaszyński Mateusz 40. Sieradzki Wiktor
16. Kiełkowski Mikołaj 41. Skonieczny Mikołaj
17. Kopczyński Jakub 42. Szopa Wiktor
18. Kopczyński Łukasz 43. Śmigielska Nikola
19. Kowalski Sebastian 44. Ulański Mateusz
20. Lasota Justyna 45. Waszak Kinga
21. Leśnik Anna 46. Wiśniewski Adrian
22. Lemańska Katarzyna 47. Włosiński Mateusz
23. Lis Aleksander 48. Zaborowska Bogumiła
24. Lewandowska Angelika 49. Zawadzka Joanna
25. Łukaszewska Anna 50. Zawadzka Katarzyna

∑
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Składy sekcji działających w internacie
w roku szkolnym 2012/2013

Sekcja naukowo–kulturalna
Klaudia Błaszczyk
Nikola Śmigielska

Sekcja porządkowo–gospodarcza
Łukasz Kopczyński
Mikołaj Skonieczny

Sekcja sportowa
Edyta Nyklewicz
Jakub Błaszczyk
Michał Pasik

∑

Sprawozdania wychowawców 
internatu z działań 

opiekuńczo-wychowawczych

Anna Konieczna 

Sprawozdanie 
z działań opiekuńczo-wychowawczych

w internacie ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku 
za rok szkolny 2012/2013

“Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej,
żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa
zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami,
które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was.
Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi.”

 Jan Paweł II

Wszystkie moje działania wychowawcze realizowane w internacie ZSK im. ks. Jana Długosza 
w  I i II semestrze opierały się o treści ujęte w semestralnym planie pracy na rok szkolny 

2012/2013, w którym byłam wychowawcą internackiej grupy I oraz opiekunem i prowadzącą zajęcia 
aerobiku.

Początek roku szkolnego 2012/2013 w internacie zapoczątkowało spotkanie informacyjno-orga-
nizacyjne, którego celem było zapoznanie się wychowanków z Regulaminem Internatu i zasadami 
w  nim obowiązującymi: prawami i obowiązkami wychowanków. Odbyło się również spotkanie 
integracyjne z nowymi wychowankami i ich rodzicami. We wrześniu przeprowadziłam szkolenie 
okresowe dla grupy I z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej.

W dniu 24.09.2012 r. gościliśmy w internacie byłych wychowanków. Byli to Żaneta Michalak, 
Dariusz Ćwiek i Damian Smoliński, którzy postanowili przed rozpoczęciem roku akademickiego 
raz jeszcze spotkać się z dawnymi kolegami, koleżankami i wychowawcami. Wszyscy z ogromnym 
sentymentem wspominali czas spędzony zarówno w szkole, jak i internacie. Opowieściom i wspo-
minkom nie było końca… Naszym gościom serdecznie dziękujemy za miłe odwiedziny i jednocze-
śnie wyrażamy nadzieję, że będą odwiedzać nas znacznie częściej. Serdecznie zapraszamy i życzymy 
powodzenia w dalszym uniwersyteckim kształceniu. W październiku (11.10.2012 r.) brałam udział 
wraz z wychowankami w koncercie poświęconym inauguracji Roku Wiary i 40. rocznicy święceń 
kapłańskich ks. bpa Wiesława Meringa.

W dniu 16.10.2012 r. odbyły się pierwsze zajęcia z aerobiku, które stanowiły przygotowanie i roz-
grzewkę do następnych, już znacznie intensywniejszych ćwiczeń. Dzień później, czyli 17.10.2012 
r. odbyło się spotkanie integracyjne grupy I dotyczące savoir-vivre. Dnia 29.10.2012 r. wychowan-
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kowie internatu pełnili dyżur liturgiczny podczas Mszy Świętej. Licznie zebrani wychowankowie 
pod moją opieką uczestniczyli we Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem ks. dr. Jacka 
Kędzierskiego - dyrektora ZSK.

W dniu 19.11.2012 r. wychowankowie internatu również pełnili dyżur liturgiczny. Mszy prze-
wodniczył ks. dyr. Jacek Kędzierski. Modliliśmy się o Boże błogosławieństwo dla p. Elżbiety An-
drzejewskiej, która obchodziła tego dnia imieniny. Na początku grudnia wychowankowie pod 
moim okiem zabrali się za dekorowanie internackiej choinki. Zabawy i radości było co niemiara… 
Na początku grudnia ogłosiłam konkurs na świąteczną dekorację pokoju. Dzień 13.12.2012 r. to czas 
rozstrzygnięcia tego konkursu. Zwyciężyły wychowanki z p. 206 w składzie: Justyna Lasota, Izabela 
Sadowska, Maria Gazda i Sylwia Dryjańska.

Dnia 11.01.2013 r. odbył się w parafii św. Stanisława BM koncert kolęd z udziałem wychowan-
ków internatu, którego byłam pomysłodawcą i wstępnym organizatorem. 13.02.2013 r. to Środa Po-
pielcowa – wspólna modlitwa wraz z wychowankami w kaplicy szkolnej, następnie dnia 26.02.2013 r. 
wraz z wychowankami i wychowawcą p. A. Lasotą-Staszak wzięłam udział w nabożeństwie Drogi 
Krzyżowej w intencji ustępującego Benedykta XVI oraz wyboru nowego papieża zgodnie ze wska-
zaniami Ducha Świętego. Kolejna Eucharystia to Msza Święta odpustowa w auli szkolnej oraz 
przedstawienie „Rozważania o życiu Kazimierza Królewicza” w dniu 04.03.2013 r. – również brałam 
w nim udział wraz z wychowankami. Dzień 05.03.2013 r. to dzień zajęć grupy I na temat kultury 
słowa, konieczności stosowania języka literackiego i dbałości o poprawność wymowy.

W czwartkowy wieczór dnia 21.03.2013 r. wszyscy wspólnie zebraliśmy się w kaplicy szkolnej na na-
bożeństwie Drogi Krzyżowej, aby w ciszy i skupieniu rozważać kolejne stacje Męki Pańskiej. „Matura 
i co dalej?” to temat pogadanki z wychowankami maturzystami, która odbyła się dnia 04.04.2013 r. 
Rozmawialiśmy między innymi na temat egzaminu dojrzałości i planów dotyczących dalszego kształ-
cenia. Pierwszy Dzień Wiosny spędziliśmy, oglądając film w świetlicy szkolnej. Niestety zimowa pogo-
da za oknem nie sprzyjała wycieczkom poza teren internatu, dlatego zdecydowaliśmy się na taką formę 
spędzania czasu wolnego. Zajadając popcorn, z zaciekawieniem śledziliśmy losy bohaterów.

W dniu 22.04.2013 r. poranna Msza św. w kaplicy szkolnej odbyła się w intencji solenizantki 
p. Agnieszki Lasoty-Staszak. Mszy św. przewodniczył ks. Piotr Dykowski, zaś wychowankowie 
internatu pod moją opieką pełnili dyżur liturgiczny. Majowa pogoda sprzyjała, więc wspólnie z wy-
chowankami z mojej grupy postanowiliśmy udać się na zajęcia sportowo-integracyjne na świeże 
powietrze, gdzie graliśmy w „zbijaka” i piłkę siatkową.

W dniu 22.05.2013 r. odbyła się Msza Święta za naszych księży z racji obchodzonej rocznicy 
święceń kapłańskich. W przygotowanie dyżuru liturgicznego w sposób szczególny zaangażowali się 
wraz z wychowankami wychowawcy internatu.

30.05.2013 r. to Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, w związku z tym uczestniczyłam we Mszy 
Świętej i uroczystej procesji ulicami miasta. W dniu 05.06.2013 r. miał miejsce Dzień Dziecka w in-
ternacie. Z tej okazji w sali gimnastycznej został rozegrany mecz siatkówki. Rywalizacja była za-
wzięta, zakończona remisem, ale oczywiście zgodna z zasadami fair play. Po meczu na zawodników 
czekał słodki upominek. Pod koniec czerwca (26.06.2013 r.) nastąpiło podsumowanie wyników 
nauczania grupy I. Wspólnie rozmawialiśmy na temat ocen rocznych i ocen z zachowania. Dnia 
28.06.2013 r. wraz z całą społecznością szkolną przybyłam na Mszę Świętą w bazylice katedralnej 
z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013.

W ciągu całego roku szkolnego systematycznie odbywały się kontrole czystości pokoi wszyst-
kich wychowanków. Na bieżąco prowadziłam konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym, 
wychowawcami klas podopiecznych, a także pielęgniarką szkolną, jeśli chodzi o stan zdrowia wy-
chowanków. Zajmowałam się wypełnianiem dokumentacji grupy wychowawczej I oraz wszelką 
dokumentacją internatu. Ponadto również na bieżąco prowadziłam rozmowy wychowawcze z pod-
opiecznymi i pomagałam rozwiązywać problemy wychowanków.

∑

Milena Witkowska

Sprawozdanie 
z działań opiekuńczo-wychowawczych

w internacie ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku 
za rok szkolny 2012/2013

„W wychowaniu chodzi właśnie o to,
Ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
-o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
Aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada,
Umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
To znaczy, ażeby również
Umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”

 Jan Paweł II

Zadaniem wychowawcy internatu jest wychowanie i opieka nad swymi podopiecznymi. Ważnym 
celem wychowawcy jest wdrażanie wychowanków do samodzielności, przygotowanie młodych 

ludzi do stawania się pełnowartościowym człowiekiem, pełnym poczucia własnej wartości i god-
ności ludzkiej. Założone cele i zadania były realizowane na bieżąco w miarę potrzeb i możliwości.

W roku szkolnym 2012/2013 byłam wychowawcą grupy III, składającej się z 16 osób oraz opie-
kunem Młodzieżowej Rady Internatu. Większą część grupy stanowili licealiści. Założyłam i pro-
wadziłam koło kulinarne. Podopieczni w ciągu roku szkolnego nie sprawiali większych problemów 
wychowawczych. Dziewczęta dużo czasu poświęcały na naukę, jednak mało angażowały się w życie 
internatu. Poprzez rozmowy indywidualne i grupowe starałam się poznać jak najlepiej wszystkich 
uczniów przebywających w internacie.

Na początku września przeprowadziłam spotkanie informacyjno-organizacyjne, aby wycho-
wankowie mogli swobodnie wdrożyć się do obowiązujących w internacie zasad. Zapoznałam wy-
chowanków z obowiązującymi w internacie regulaminami i procedurami. Omówiłam również zasa-
dy oceniania zachowania, przestrzegania ciszy nocnej, korzystania z posiłków. We wrześniu odbyły 
się również wybory do Młodzieżowej Rady Internatu.

W ciągu całego roku szkolnego starałam się realizować w miarę możliwości wszystkie obszary 
uwzględnione w rocznym planie wychowawczym.

Wychowanie religijne:
•	 motywowanie	świadomego	uczestnictwa	w	liturgii	i	odkrywanie	Eucharystii	jako	szcze-

gólnego spotkania z Jezusem;
•	 dyżury	liturgiczne	(26.02.	i	22.05.2013r.);
•	 spotkania	modlitewne	nabożeństwa	majowe	i	czerwcowe	(uczestniczenie	wraz	z	wycho-

wankami);
•	 udział	w	procesji	Bożego	Ciała;
•	 udział	w	Orszaku	Trzech	Króli.
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Wychowanie estetyczne:
•	 wyrabianie	nawyków	sprzyjających	zdrowiu	i	utrzymaniu	higieny	osobistej,	kontrolowa-

nie czystości w pokojach;
•	 szkolenia	wychowanków	z	zakresu	BHP,	GHP	i	GMP;
•	 wykonanie	gazetek	okolicznościowych:	wspomnienia	z	wakacji,	Święto	Niepodległości,	

Dzień Kobiet ,Wielkanoc, wspomnienia o Janie Pawle II;
•	 konkurs	 „Mistrz	 savoir-vivre”	 -	 I	 etap	 28.01.2013	 r.;	 II	 etap	 04.02.2013	 r.,	 III	 etap	

20.02.2013r.;
•	 konkurs	„Wielkanoc	oczami	wychowanka”-	07.03.2013	r.;
•	 przygotowanie	materiałów	z	okazji	Drzwi	Otwartych;
•	 prowadzenie	na	bieżąco	kroniki	internackiej.

Wychowanie intelektualne:
•	 analiza	wyników	nauczania	poprzez	sprawdzanie	ocen	w	dziennikach,	kontrolę	nauki	

własnej, sprawdzanie zeszytów, odpytywanie;
•	 współpraca	 z	wychowawcami	 klas,	 z	 pedagogiem,	 psychologiem	 szkolnym:	 rozmowy	

nt. zachowania, ocen wychowanków, problemów rodzinnych;
•	 rozmowy	z	wychowankami	nt.	kultury	słowa.

Wychowanie kulturalne:
•	 zajęcia	kulinarne	prowadzone	raz	w	miesiącu;
•	 Dzień	Chłopaka	–	dyskoteka	internacka	w	dn.	27.09.2013	r.;
•	 Otrzęsiny	-	wspólna	zabawa	25.10.2013	r.;
•	 wyjście	z	wychowankami	do	teatru	na	przedstawienie	wg	dramatu	Josepa	Marii	Beneta	
„Dzięcięcy pokój”;

•	 koncert	kolęd	w	parafii	św.	Stanisława	(jako	opiekun	wspomagający	p.	Aneta	Wąsik);
•	 przedstawienie	„Rozważania	o	życiu	św.	Kazimierza	Królewicza”	-	jako	osoba	wspoma-

gająca p. Aneta Wąsik;
•	 Walentynki	–	przygotowanie	programu	„Ranka	w	ciemno”	14.02.2013	r.;
•	 uroczyste	zakończenie	roku	dla	maturzystów	(wyjazd	pożegnalny	nad	jezioro	Wikaryj-

skie 25.04.2013 r.;
•	 Dzień	Matki	-	pomysł	na	upominek	(23.05.2013	r.).

Wychowanie profilaktyczne:
•	 propagowanie	zdrowego	stylu	życia,	zajęcia	sportowo-rekreacyjne	w	sali	gimnastycznej;
•	 współpraca	z	pielęgniarką	szkolną	-	kontrolowanie	na	bieżąco	stanu	zdrowia	wychowan-

ków.

W roku szkolnym udało się zorganizować cztery spotkania integracyjne: „Moje postanowienia 
na nowy rok szkolny”, „Jak dobrze wykorzystać swój wolny czas”, „Postrzeganie siebie i zrozumienie 
własnych uczuć”, „Wady i zalety”.

W działaniach opiekuńczo-wychowawczych wszystko przebiegało pomyślnie, kładłam szcze-
gólny nacisk na właściwe wywiązywanie się wychowanków z obowiązku szkolnego, odpowiednie 
zachowanie oraz dbałość o ład i porządek.

∑

Agnieszka Lasota-Staszak

Sprawozdanie 
z działań opiekuńczo-wychowawczych

w internacie ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku 
za rok szkolny 2012/2013

Podjęte przeze mnie działania w roku szkolnym 2012/2013 realizowałam zgodnie z Programem 
Wychowawczym Internatu oraz Semestralnym Planem Pracy. Jako wychowawca pełniący dyżury 
opiekuńczo-wychowawcze wypełniałam wszystkie zadania wynikające z zakresu moich obowiąz-
ków, czyli na bieżąco czuwałam nad przestrzeganiem przez wychowanków regulaminu internatu, 
zajmowałam się opieką i wychowaniem, jak również podejmowałam zadania dodatkowe. Ponieważ 
nie sprawowałam opieki nad konkretną grupą, moje dodatkowe działania skierowane były wobec 
wszystkich wychowanków. Byłam inicjatorem i organizatorem cyklicznych integracyjnych wyjść 
wychowanków do kina oraz działalności Internackiego Klubu Wolontariusza, którego praca opisa-
na została w odrębnym punkcie. Uczestniczyłam również we wszystkich ważniejszych uroczysto-
ściach i wydarzeniach internackich organizowanych przez innych wychowawców.

Do moich ważniejszych inicjatyw należą:
•	 „Uwierz	w	Boże	Narodzenie”	-	jasełka	wystawione	20.12.2012	r.	Boże	Narodzenie	to	czas,	

kiedy chrześcijanie świętują przyjście na świat Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. 
Jest to okres, kiedy wszyscy stają się dla siebie bardziej życzliwi, milsi oraz zapominają 
o wszelkich sporach i waśniach. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych świąt, już 
tradycyjnie jak co roku, młodzież z internatu Zespołu Szkół Katolickich we Włocławku 
przygotowała jasełka, które przybliżyły wszystkim atmosferę tego szczególnego okresu.

 W dniu 20.12.12 r. o godzinie 17.30 wszyscy wychowankowie zebrali się w auli szkolnej 
i niecierpliwie oczekiwali na rozpoczęcie przedstawienia. Oglądając program, czuło się 
nastrój świąt Bożego Narodzenia. Tworzyły je śpiewane z akompaniamentem zespołu 
muzycznego kolędy i nastrojowe oświetlenie. Innowacyjny sposób przekazu treści powo-
dował, że każdy młody człowiek mógł poczuć już w szkole rodzinną atmosferę świąt. Po 
zakończonym spektaklu głos zabrał ks. dyr. Jacek Kędzierski, który podziękował wyko-
nawcom oraz złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne, „abyśmy w Roku Wiary 
żyli wiarą i innym dawali przykład chrześcijańskiej postawy”. Po krótkim wystąpieniu 
Księdza Dyrektora przyszedł czas na wspólną modlitwę, którą poprowadził ks. Michał 
Styczyński, a następnie pobłogosławił opłatki - symbol zgody i pojednania - którymi 
wszyscy się podzielili i złożyli sobie najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Następnie 
cała uroczystość przeniosła się na szkolną stołówkę, gdzie wszyscy wspólnie zasiedli do 
wigilijnego stołu.

•	 „Bo	kochać	to	znaczy	powstawać…”	-	nabożeństwo	Drogi	Krzyżowej	w	intencji	ustę-
pującego Benedykta XVI oraz wyboru nowego papieża zgodnie ze wskazaniami Ducha 
Świętego dnia 26.02.2013 r. W czwartek o godzinie 20.30 wychowankowie internatu 
zebrali się w kaplicy szkolnej wraz z wychowawcami na nabożeństwie Drogi Krzyżowej 
pod przewodnictwem ks. Piotra Dykowskiego. Na początku prowadzący kapłan za-
znaczył, że zebraliśmy się na modlitwie w ważnym momencie historycznym i poprosił, 
aby do swoich osobistych intencji każdy dodał intencje za ustępującego Benedykta XVI 
oraz o wybór nowego papieża zgodnie z wolą Ducha Świętego. Zawierzając Bogu wspo-
mniane intencje, młodzież w ciszy i skupieniu wyszła z kaplicy i przemierzając szkolne 
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korytarze, rozważała kolejne stacje Drogi Krzyżowej, ubogacając modlitwę wspólnym 
śpiewem. „Największa Miłość z krzyża wyrosła…” - tymi słowami zakończyliśmy roz-
ważania Drogi Krzyżowej i odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.

•	 „Miłość	mi	wszystko	wyjaśniła…”	-	nabożeństwo	Drogi	Krzyżowej	w	21.03.2013	r.
 W czwartkowy wieczór o godzinie 20.30 wychowankowie internatu wraz z wycho-

wawcami p. A. Konieczną oraz p. A. Lasotą-Staszak zebrali się w kaplicy szkolnej, aby 
uczestniczyć w kolejnym nabożeństwie Drogi Krzyżowej pod przewodnictwem ks. Pio-
tra Dykowskiego. W ciszy i skupieniu, w modlitewnym nastroju, zawierzając Panu Bogu 
swoje osobiste intencje, przemierzaliśmy szkolne korytarze, rozważając kolejne stacje 
i dziękując za ofiarę Krzyża, która jest wyrazem ogromnej miłości Boga do człowieka 
Na zakończenie, po krótkim słowie ks. Piotra, który życzył nam, abyśmy potrafili czynić 
dobro naszymi uczynkami, odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. „Jezu, otulaj nas swoją Mi-
łością, która zawsze pomoże nam się podnieść i iść dalej – choćby pod wiatr, na przekór 
kłodom rzucanym pod nogi…”

•	 „Najpiękniejsza	pisanka	wielkanocna”	-	konkurs	wielkanocny	przeprowadzony	24.03.2013	r.
 W niedzielny wieczór w internacie rozstrzygnięto organizowany konkurs wielkanocny. 

Prace wykonane przez uczestników zachwyciły pomysłowością i estetyką wykonania. 
Przygotowanie ich wymagało niesamowitej precyzji i długiego czasu. Zarówno świą-
teczne kartki, jak i wielkanocne pisanki, zdobyły najwyższe noty wśród oceniających. 
I tak w konkursie miejsce I zajęły Kinga Waszak oraz Joanna Gawrońska. Nagrodzo-
ne prace zgodnie z regulaminem pozostały własnością organizatorów i zdobiły pokój 
wychowawców internatu, również po to, aby odwiedzający nasz pokój mogli się nimi 
zachwycać.

•	 „O	Panie,	 to	Ty	 na	mnie	 spojrzałeś…”	 -	modlitewne	 spotkanie	wychowanków	 inter-
natu w 8. rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II. We wtorek, 02 04.2013 r., o godzinie 21.37 
wychowankowie internatu zebrali się wraz z wychowawcą w kaplicy szkolnej na wspól-
nej modlitwie upamiętniającej ósmą rocznicę śmierci błogosławionego Jana Pawła II, 
którą rozpoczęliśmy wspólnym śpiewem. Następnie pod przewodnictwem ks. Michała 
Styczyńskiego odmówiliśmy Litanię do błogosławionego Jana Pawła II. Modlitwę za-
kończyliśmy słowami pieśni „Barka”. Umocnieni błogosławieństwem udzielonym przez 
ks. Piotra Dykowskiego wróciliśmy do swoich codziennych obowiązków.

∑
Dariusz Goldewicz

Sprawozdanie 
z działań opiekuńczo-wychowawczych

w internacie ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku 
za rok szkolny 2012/2013

W roku szk. 2012/2013 pod moją bezpośrednią opieką w internacie pozostawało siedemnaścioro 
wychowanków stanowiących grupę wychowawczą nr II. W grupie tej było jedenaście wychowanek 
i sześciu wychowanków; sześć osób to uczniowie gimnazjum, a pozostali to licealiści.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w grupie realizowane były w oparciu o roczny plan pracy. 
Na początku roku szkolnego odbyło się spotkanie informacyjno-integracyjne z wychowankami 

grupy, w  trakcie którego miała miejsce między innymi prezentacja każdego z wychowanków 
w zakresie zainteresowań i uzdolnień oraz zapoznanie z regulaminem internatu, przepisami z za-
kresu BHP i ochrony przeciwpożarowej.

W trosce o zapewnienie młodzieży powodzenia w uzyskaniu dobrych wyników w nauce czu-
wałem nad systematycznym uczęszczaniem wychowanków na lekcje oraz prawidłową organizacją 
czasu nauki własnej. Utrzymywałem stałe kontakty z nauczycielami, psychologiem, pedagogiem 
szkolnym i rodzicami oraz na bieżąco analizowałem oceny i frekwencję wychowanków w szkole.

W celu kształtowania osobowości i odpowiedzialności za własne czyny prowadziłem systema-
tyczną obserwację moich wychowanków. Na bieżąco analizowałem ich zachowania i w razie potrze-
by zapobiegałem niewłaściwym postawom. Prowadziłem oddziaływania mające na celu pobudzanie 
i rozwijanie wrażliwości oraz tolerancji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowej adaptacji 
w środowisku internatu szczególną opieką objęci byli wychowankowie najmłodsi wiekiem i stażem 
w internacie.

Mając na uwadze potrzebę kształtowania wśród wychowanków prawidłowych nawyków higie-
nicznych, dbania o czystość i ład w pokojach mieszkalnych oraz kulturę osobistą w trakcie spotkań 
grupowych, omawiane były tematy dotyczące higieny osobistej, właściwego ubioru i estetyczne-
go wyglądu. Zwracałem szczególną uwagę na potrzebę przestrzegania kultury życia codziennego 
wśród wychowanków.

W ramach działania profilaktycznych w celu zwalczania i przeciwdziałania narkomanii, alko-
holizmowi i paleniu tytoniu, w rozmowach indywidualnych i grupowych wskazywałem przede 
wszystkim na potrzebę kulturalnego zagospodarowania czasu wolnego i wskazywanie możliwości 
odreagowywania stresu, np. poprzez sport oraz aktywny udział w kołach zainteresowań.

W oddziaływaniach opiekuńczo-wychowawczych, jakie realizowałem w analizowanym okresie, 
bardzo istotne było uczestnictwo wychowanków w zajęciach kulturalno-oświatowych oraz rozwija-
nie ich sprawności fizycznej. Dlatego wychowankowie uczestniczyli w imprezach kulturalno-oświa-
towych organizowanych przez szkołę oraz internat, a także instytucje na terenie miasta.

Do najważniejszych przedsięwzięć opiekuńczo-wychowawczych zrealizowanych bądź współ-
realizowanych z wychowankami i innymi wychowawcami w roku szkolnym 2012/2013 należy 
zaliczyć:

1. Wrzesień 2012
- spotkanie informacyjno-integracyjne grupy wychowawczej,
- przygotowanie dyżuru liturgicznego wychowanków w czasie Mszy św.,
- zajęcia sportowe w świetlicy szkolnej: tenis stołowy, bilard i gry stolikowe,
- udział w dyskotece z okazji Dnia Chłopaka.

2. Październik 2012
- turniej tenisa stołowego o mistrzostwo internatu,
- zajęcia sportowe w świetlicy szkolnej: tenis stołowy, bilard i gry stolikowe,
- spotkanie informacyjno-integracyjne grupy wychowawczej,
- udział w otrzęsinach internackich.

3. Listopad 2012
- turniej gry w „piłkarzyki”,
- udział w dyskotece szkolnej,
- „Być świętym to wyjątek. Być sprawiedliwym to zasada” - spotkanie z ks. Sebastianem 

Osińskim sędzią Sądu Kościelnego Diecezji Włocławskiej.
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4. Grudzień 2012
- udział w internackich mikołajkach,
- zajęcia sportowe w świetlicy szkolnej: tenis stołowy, bilard i gry stolikowe,
- udział w jasełkach i wieczerzy wigilijnej kadry internatu, wychowanków i dyrekcji szko-

ły.
5. Styczeń 2013

- spotkanie informacyjno-integracyjne grupy wychowawczej,
- udział w koncercie kolęd w parafii św. Stanisława BM we Włocławku,
- przygotowanie dyżuru liturgicznego wychowanków w czasie Mszy św.,
- przyjęcie kapłana ks. Pawła pokory z wizytą duszpasterską,
- zajęcia sportowe w świetlicy szkolnej: tenis stołowy, bilard i gry stolikowe.

6. Luty 2013
- udział w internackich walentynkach „Ranka w ciemno”,
- zajęcia sportowe w świetlicy szkolnej: tenis stołowy, bilard i gry stolikowe,
- wyjazd z grupą wychowanków do internatu LO im. Władysława Jagiełły w Płocku (wy-

miana doświadczeń w zakresie oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych oraz samo-
rządności wychowanków w internacie).

7. Marzec 2013
- przygotowanie i realizacja spotkania wychowanków i kadry internatu z okazji Dnia Ko-

biet,
- udział wraz z wychowankami w rekolekcjach wielkopostnych,

8. Kwiecień 2013
- gry zespołowe w sali gimnastycznej: piłka siatkowa, piłka koszykowa,
- Drzwi Otwarte szkoły - udział wychowanków w prezentacji bazy lokalowej oraz oferty 

opiekuńczo-wychowawczej internatu (przygotowanie stosownego folderu Internatu),
- spotkanie informacyjno-integracyjne grupy wychowawczej,
- udział w uroczystości internackiej „Pożegnanie maturzystów”, wyjazd integracyjny nad 

jezioro Wikaryjskie.

9. Maj 2013
- współudział w przygotowaniu dyżuru liturgicznego wychowanków i kadry internatu 

w czasie Mszy św.,
- gry zespołowe w sali gimnastycznej: piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna tzw. 
„japonka”.

10. Czerwiec 2013
- olimpiada sportowa, turnieje: rzutów indywidualnych do kosza oraz w piłkę nożną tzw. 
„japonkę”,

- uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Reasumując stwierdzam, iż założone przeze mnie zadania opiekuńczo-wychowawcze w roku szk. 
2012/2013 w grupie w grupie wychowawczej nr II internatu ZSK im. ks. J. Długosza we Włocławku 
zostały zrealizowane.

∑

Sprawozdania wychowawców 
z zajęć dodatkowych

Agnieszka Lasota-Staszak

Sprawozdanie z działalności 
INTERNACKIEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

w roku szkolnym 2012/1013

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela.”
Jan Paweł II

 (Przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu)

Wychowankowie w naszym internacie są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wraż-
liwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrze-

bującym, jak i samym sobie.
 Wolontariat jest niewątpliwie działaniem, które pozwala rozwijać postawę alternatywną dla 

konsumpcyjnego stylu życia. Stwarza okazję do budowania świata wartości, pomaga w rozwija-
niu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Mając świadomość, że 
podejmowana przez wychowanków - wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich 
osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy, powołano 
w miesiącu wrześniu Internacki Klub Wolontariusza.

Hasło przewodnie na ten rok działalności „Otwórz serce na innych” nadawało kierunek naszym 
działaniom, które opierały się na przyjętych celach szczegółowych zgodnych z programem wycho-
wawczym. Cyklicznie raz w miesiącu odbywały się spotkania, na których pracowano nad pogłę-
bianiem motywacji do podejmowania inicjatyw wolontarystycznych, omawiano podjęte działania, 
wymieniano doświadczenia i bieżące informacje. Informacje o naszej działalności umieszczane były 
na bieżąco na szkolnej stronie internetowej oraz w gablocie informacyjnej internatu. 

Internacki Klub Wolontariusza obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997 r. To 
dowód uznania dla milionów ludzi poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia 
pomocy innym. Dzień ten był okazją do podsumowań, spotkań i podziękowań. 

Ważniejsze działania Internackiego Klubu Wolontariusza:

•	 Udział	w	akcji	charytatywnej	zbiórki	plastikowych	nakrętek	dla	Lenki	(akcja	organizo-
wana przy Wzorcowni) oraz dla Kacperka – cały rok.

•	 Udział	w	akcji	zbiórki	zużytych	płyt	CD	oraz	DVD	–	cały	rok.
•	 Systematyczna	pomoc	wychowanków	dzieciom	ze	świetlicy	Caritas	w	odrabianiu	lekcji.
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•	 W	dniu	13	grudnia	2012	roku	Internacki	Klub	Wolontariusza	podsumował	swój	udział	
w akcji „Pamiętamy o Tobie Święty Mikołaj i ja”, z której dochód przeznaczony jest na 
spełnienie świątecznych marzeń podopiecznych włocławskich domów dziecka. Nasi wy-
chowankowie wykazali się dużą wrażliwością i bardzo chętnie angażowali się w przepro-
wadzaną akcję. Rezygnując z własnych przyjemności, wrzucali do puszki swoje własne 
oszczędności. Ich zaangażowanie przyniosło nieoczekiwany efekt – łącznie udało się 
im zebrać 567,49 zł. Dzięki tej kwocie pięcioro dzieci otrzymało świąteczny podarunek. 
W dniu 14.12.2012 roku delegacja naszego internatu uczestniczyła w koncercie dla po-
mocników Świętego Mikołaja, podsumowującym akcję. W koncercie wystąpili: grupa 

„Od Święta” oraz zespół wokalny „Contra”.
•	 Pod	koniec	miesiąca	maja,	tuż	przed	Dniem	Dziecka,	Internacki	Klub	Wolontariusza	do-

konał podsumowania kolejnej akcji „Podziel się Miłością”, w ramach której wychowan-
kowie internatu zbierali grosze, po to żeby przeznaczyć je na sprawienie radości dzieciom 
ze świetlicy Caritas, do której przez cały rok uczęszczali, by pomagać dzieciom w nauce. 
Przez trzy miesiące udało się naszym wychowankom zebrać 170 zł. Za zebraną kwotę 
zakupione zostały słodycze, którymi obdarowano dzieci ze świetlicy w Dzień Dziecka. 
Chociaż podarunek był bardzo skromny, to dzieci bardzo się ucieszyły, a wolontariusze 
poczuli ogromną radość, że mogli wywołać na ich twarzach uśmiech. Wychowankowie 
internatu doświadczyli, że służba potrzebującym to ogromna przyjemność…

∑
Anna Konieczna

Aerobik w internacie
w roku szkolnym 2012/2013

W internacie ZSK im. ks. Jana Długosza odbywały się cyklicznie zajęcia aerobiku, który jest 
specjalną formą aktywności fizycznej, stanowiącą ćwiczenia wchodzące w skład trenin-

gu aerobowego. Bijący w ostatnich latach rekordy popularności aerobik jest coraz bardziej rozpo-
wszechniony także w Polsce. To system serii niezbyt skomplikowanych ćwiczeń, wykonywanych 
w rytm muzyki. Jego intensywność różni się w zależności od fazy zaawansowania jego uczestników, 
a także od rezultatów, jakie chcą oni uzyskać. Poruszanie się w rytm muzyki stanowi dla wielu osób 
sposób na doskonałe spędzanie wolnego czasu, jest przyjemne, daje dużo radości. Dobrze dobrana 
muzyka sprzężona z ruchem działa wybitnie ożywiająco. Wprowadza ład i porządek. Dodatkowym 
atutem aerobiku jest prostota układu choreograficznego stanowiącego podstawę każdego spotka-
nia. W dniu 16.10.2012 r. zrealizowały się pierwsze zajęcia, które były przygotowaniem i rozgrzew-
ką do następnych już znacznie intensywniejszych ćwiczeń. Internacki aerobik prowadził Łukasz 
Kopczyński, a uczestniczyli wychowankowie w składzie: Marta Karwacka, Maria Gazda, Justyna 
Lasota, Jakub Kopczyński, Przemysław Chabiński, Jakub Błaszczyk, Eryk Redmerski, Katarzy-
na Zawadzka, Kinga Waszak, Anna Leśnik, Anna Łukaszewska, Kacper Nowakowski, Mateusz 
Ulański, Elżbieta Mordzak, Marcel Maniewski, Nikola Śmigielska, Anna Michałowska, Aleksander 
Brzustewicz, Mikołaj Kiełkowski, a także p. Anna Konieczna.

∑

Dariusz Goldewicz

Sprawozdanie z działalności koła sportowego
w roku szkolnym 2012/2013

Głownym celem zajęć koła sportowego było stwarzanie możliwości aktywnego spędzania czasu 
wolnego, promocja zdrowego stylu życia oraz rozwijanie współpracy i integracji w grupie.

W roku szk. 2012/2013 początkowo zajęcia sportowe dla wychowanków internatu, z uwagi na 
remont miejscowej sali gimnastycznej, odbywały się w świetlicy szkolnej oraz na boisku LMK.

W świetlicy szkolnej realizowane były głównie: gra w tenisa stołowego i bilard oraz gry stoli-
kowe, zaś na boisku gra w piłkę nożną. W październiku 2012 r. odbył się turniej tenisa stołowego 
o mistrzostwo internatu. Rozgrywki odbyły się w odrębnych grupach dla dziewcząt i chłopców. 
W grupie żeńskiej zwyciężyła Nikola Śmigielska, zaś w grupie męskiej Aleksander Lis.

W listopadzie 2012 r. odbył się turniej gry w „piłkarzyki” o mistrzostwo internatu. Do turnieju 
zgłosiło się 5 drużyn, które rozgrywały mecze systemem każdy z każdym. Ostatecznie I miejsce 
zdobyli Jakub Błaszczyk i Jakub Kopczyński.

Po ponownym oddaniu do użytku dolnej sali gimnastycznej szkoły wszyscy chętni wychowan-
kowie internatu mogli brać udział w zajęciach koła sportowego, gdzie realizowane były gry zespoło-
we: piłka siatkowa, piłka koszykowa oraz okazjonalne konkursy sportowe.

W czerwcu 2013 r. między innymi odbył się turniej rzutów indywidualnych do kosza o mistrzo-
stwo internatu. W grupie dziewcząt zwyciężyła Joanna Gawrońska, zaś w grupie chłopców najsku-
teczniejszy okazał się Jakub Błaszczyk. Generalnie jednak mistrzem internatu w rzutach indywidu-
alnych do kosza została wychowanka Joanna Gawrońska, która w bezpośrednim finale pokonała 
Jakuba Błaszczyka.

Nową dyscypliną wprowadzoną do zajęć koła sportowego w analizowanym okresie była piłka 
nożna, tzw. „japonka“. Na czym ta gra polega? Otóż w pozycji półsiedzącej z rękami podpartymi 
o podłoże gracze pogrupowani w dwóch zespołach mają za zadanie tak kopać piłkę nogami, aby 
skierować ją do bramki. Szybkość przemieszczania się zawodników po placu gry może być impo-
nująca, bo nie tylko nogi, ale i ręce pracują. Jest to więc dyscyplina bardzo trudna i wymagająca 
dużego poświęcenia, ale jednocześnie dająca dużo dobrej zabawy.

∑
Milena Witkowska

Sprawozdanie z działalności koła kulinarnego
w roku szkolnym 2012/2013

W roku szkolnym 2012/13 swoją działalność rozpoczęło koło miłośników gotowania. Głów-
nym celem koła kulinarnego było zorganizowanie czasu wolnego wychowankom oraz za-

interesowanie ich gotowaniem jako umiejętnością przydatną w życiu codziennym, która z czasem 
może przerodzić się w interesujące hobby. Miejscem naszej pracy był aneks kuchenny, wyposażony 
w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego oraz odpowiednią ilość naczyń.
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Podczas spotkań wychowankowie rozwijali w sobie umiejętności wzajemnej współpracy i po-
mocy, a przy tym kształtowali nawyki zdrowego odżywiania się. Rozwijali poczucie kompozycji 
kolorystycznej, wrażliwości i piękna.

 Przygotowane desery, babeczki, koreczki wykorzystywane były w trakcie imprez internackich, 
takich jak: urodziny, Dzień Chłopaka, otrzęsiny, Dzień Matki. 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.

 Zajęcia te będziemy kontynuować w następnym roku szkolnym.

∑

Działalność 
Młodzieżowej Rady Internatu

Milena Witkowska

Podsumowanie działalności 
Młodzieżowej Rady Internatu

za rok szkolny 2011/2012

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

W dniu 13.09.2012 r. społeczność wychowanków internatu przy Zespole Szkół Katolickich 
im. ks. Jana Długosza we Włocławku dokonała wyboru Młodzieżowej Rady Internatu.

W wyniku głosowania wyłoniono następujący skład MRI:
- Prezydent – Marta Karwacka (od 1.09.2012-28.02.2013 r.), Przemysław Chabiński (od 

28.02.2013-20.06.2013 r.)
- Z-ca Prezydenta – Jakub Kopczyński,
- Skarbnik –Aleksander Lis,
- Sekretarz – Klaudia Błaszczyk.

Ponadto zgodnie z Regulaminem MRI wybrano przedstawicieli do poszczególnych sekcji oraz 
starostów grup:

- sekcja sportowa: Edyta Nyklewicz, Jakub Błaszczyk, Michał Pasik,
- sekcja naukowo - kulturalna: Klaudia Błaszczyk, Nikola Śmigielska,
- sekcja porządkowo - gospodarcza: Łukasz Kopczyński, Mikołaj Skonieczny,
- starosta gr. I – Aleksander Lis,
- starosta gr. II – Edyta Nyklewicz,
- starosta gr. III – Łukasz Kopczyński.

Decyzją społeczności wychowanków opiekunem Młodzieżowej Rady Internatu w rok. szk. 
2012/2013 została p. mgr Milena Witkowska, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem zadań 
powierzonych poszczególnym sekcjom.

Sekcja kulturalna – jej celem była organizacja uroczystości podtrzymujących tradycje internac-
kie oraz organizacja wszelkich imprez kulturalnych, które zostaną omówione poniżej.

Sekcja porządkowo-gospodarcza - dbała o porządek w pokojach, aneksie kuchennym, na ko-
rytarzach i klatce schodowej. Sekcja ta zajmowała się też ocenianiem stanu utrzymania porządku 
w pokojach wychowanków.
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Sekcja sportowa - jej zadaniem było propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sporto-
wo-rekreacyjne w sali gimnastycznej, co mieściło się w zakresie programu profilaktycznego „Bez-
pieczny internat”.

Sekcja naukowa - kontrolowała obowiązek nauki własnej oraz systematyczność i osiągnięcia 
wychowanków.

 Dnia 18 września odbyło się pierwsze spotkanie z nowo wybranymi członkami MRI, omówiono 
m.in. udział i organizację imprez internackich (MRI ma współdziałać z wychowawcami koordynu-
jącymi poszczególne wydarzenia w internacie), uaktualniać Kronikę Wydarzeń.

27 września 2012 r. miał miejsce internacki Dzień Chłopaka. Z inicjatywy sekcji kulturalnej oraz 
koła kulinarnego męska część wychowanków została obdarowana słodkim deserem oraz drobnym 
upominkiem. Z tej okazji odbyła się również dyskoteka internacka.

15 października 2012 r. wychowankowie internatu zorganizowali Dzień Nauczyciela-Wychowaw-
cy. Zaproszono również ks. dyr. Jacka Kędzierskiego, ks. Piotra Dykowskiego i ks. Michała Styczyń-
skiego. Przygotowano słodką niespodziankę, każdy wychowawca został obdarowany kwiatkiem.

25 października 2012 r. odbyły się otrzęsiny internackie nowo przybyłych wychowanków. Przy-
gotowano liczne zabawy i konkurencje, a głównym prowadzącym był Łukasz Kopczyński.

6 grudnia 2012 r. w świetlicy szkolnej odbyło się internackie spotkanie mikołajkowe, na którym 
pojawił się św. Mikołaj (Łukasz Kopczyński) wraz ze Śnieżynkami (Klaudia Błaszczyk, Marta Kar-
wacka).

14 lutego 2013 r., jak przystało na nowoczesną placówkę, w naszym internacie nie mogło zabrak-
nąć imprezy zorganizowanej z okazji święta zakochanych. W tym roku szkolnym z tej okazji odbyła 
się wzorowana na telewizyjnym programie impreza pt. „Randka w ciemno”, która przyniosła wiele 
radości naszym wychowankom.  Zabawa zorganizowana i prowadzona była przez prezydenta inter-
natu - Martę Karwacką oraz Edytę Nyklewicz. Wychowankowie uczestniczący w zabawie wykazali 
się ogromnym entuzjazmem. Przygotowana impreza przebiegała w miłej atmosferze. Kolejną czę-
ścią  imprezy  była walentynkowa poczta. Wychowanka Dagmara Migdalska, która pełniła funkcje 
listonosza walentynkowej poczty, doręczyła adresatom zebraną wcześniej korespondencję.

27 lutego 2013 r. został zorganizowany przez p. Dariusz Goldewicza wyjazd MRI do internatu 
Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku.

Głównym celem wyjazdu była wymiana doświadczeń w zakresie oddziaływań opiekuńczo-wy-
chowawczych oraz samorządności wychowanków w internacie.

Na początek spotkania miejscowa młodzież przygotowała dla nas krótki koncert muzyczny, 
a następnie zaprezentowała ofertę i warunki lokalowe swojej placówki. W trakcie zwiedzania za-
równo młodzież, jak i kadra, miała okazję do wymiany poglądów i spostrzeżeń w zakresie funkcjo-
nowania swoich placówek.

Następnie udaliśmy się wraz z wychowawcą internatu LO im. W. Jagiełły p. Piotrem Walkie-
wiczem oraz jego grupą wychowanków do Orlen Arena. Tam mogliśmy obejrzeć mecz w ramach 
superligi piłki ręcznej pomiędzy Orlen Wisła Płock a NMC Powen Zabrze.

17 kwietnia wychowankowie MRI brali aktywny udział w Drzwiach Otwartych w internacie.
25 kwietnia 2013 r. odbyła się tradycyjnie uroczystość pożegnania maturzystów. W tym roku 

szkolnym z tej okazji zorganizowany został wyjazd integracyjny nad Jezioro Wikaryjskie. Na miej-
scu odbył się dla wychowanków pożegnalny grill. Po skończonym posiłku Kinga Waszak i Anna 
Michałowska odczytały kilka słów skierowanych do maturzystów. Następnie słowa pożegnania 
skierowała także p. kierownik Aneta Wąsik. Po przemówieniu wręczone zostały dyplomy za za-
angażowanie na rzecz społeczności internackiej. Maturzyści podziękowali także wychowawcom za 
wspólnie przeżyte chwile oraz za trud, jaki włożyli w ich wychowanie. Tego dnia mieszkańcy inter-
natu spędzili popołudnie aktywnie, w bardzo miłej atmosferze. Pogoda i dobre humory dopisywały. 
Opiekę nad wychowankami sprawowali: p. kierownik Aneta Wąsik oraz wychowawcy: p. Milena 
Witkowska, p. Dariusz Goldewicz oraz ks. Piotr Dykowski. Wszyscy maturzyści otrzymali życzenia 
szczęścia i pomyślności w realizowaniu swoich marzeń i pragnień, powodzenia na maturze, dosta-

nia się na wymarzone studia oraz by przyjaźnie zawarte w murach internatu przetrwały próbę czasu 
i odległości.

W ciągu całego roku szkolnego wszystkie sekcje pracujące w internacie starały się jak najlepiej 
wywiązać z powierzonych im obowiązków. Członkowie sekcji naukowej systematycznie przeprowa-
dzali kontrole nauki własnej wychowanków, skrupulatnie odnotowując swoje spostrzeżenia. Wy-
chowankowie we własnym zakresie organizowali samopomoc koleżeńską, bezinteresownie pomaga-
jąc w nauce swoim kolegom i koleżankom. 

Sekcja sportowa prowadzona przez p. Dariusza Goldewicza zorganizowała szereg turniejów 
sportowych o mistrzostwo internatu, wiele zajęć sportowych w sali gimnastycznej (koszykówka, 
siatkówka, piłka nożna).

Na szczególna uwagę i pochwałę zasługuje sekcja gospodarcza (Mikołaj Skonieczny i Łukasz 
Kopczyński), którzy systematycznie, aktywnie i bezinteresownie czuwali nad prawidłowym prze-
biegiem cotygodniowych dyżurów w ramach porządków internackich. Sekcja kulturalna, oprócz 
organizacji imprez kulturalnych, odpowiedzialna była również za uaktualnianie Kroniki Wycho-
wanków Internatu.

∑
Klaudia Błaszczyk - wychowanka internatu, sekretarz MRI

„Internat, nasz drugi dom…“
Przychodząc we wrześniu do internatu, wielu z nas boi się, jak to będzie? Stawiamy sobie pyta-

nia: czy odnajdę się w nowym towarzystwie? Niektórzy pewnie tworzą swoje własne czarne scena-
riusze. Jednak zupełnie niepotrzebnie. Już pierwszego dnia po rozpakowaniu toreb i po spotkaniach 
klasowych zaczynamy poznawać się wzajemnie. Ciężko jest z początku zapamiętać wszystkie imio-
na. Spędzamy z każdym dniem coraz więcej czasu razem. W ten sposób nawiązują się pierwsze przy-
jaźnie. Gdy w czerwcu trzeba się pożegnać , nieuniknione są łzy wzruszenia. Żegnamy się z osobami, 
które widujemy przez większą część tygodnia. Boimy się, że przez wakacje kontakt się urwie. Po 
dwóch miesiącach znów przychodzi wrzesień i w ten sposób zataczamy koło. W internacie można 
liczyć na pomoc każdego. Zawsze znajdzie się ktoś, kto z uśmiechem na twarzy nam pomoże. Starsi 
wychowankowie są dla nas jak starsze rodzeństwo. Potrafią rozbawić i pojawić się w chwili, gdy 
tego potrzebujemy. Wychowawcy w internacie są dla nas oparciem w trudnych sytuacjach, dzięki 
nim czujemy się bezpieczni. My wychowankowie, wychowawcy i pani kierownik tworzymy jedna 
wielką rodzinę, która wspiera się w trudnych sytuacjach, ale także spędza razem dużo wolnego czasu 
poprzez wyjścia do kina, spotkania integracyjne i uroczystości.

∑
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Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
1. Ks. Piotr Dykowski, p. Agnieszka Lasota-Staszak, 

służba ministrancka
2. Ks. Piotr Dykowski, Klaudia Błaszczyk, Piotr 

Mroczkowski
3. Marta Karwacka, Joanna Gawrońska,Justyna 

Dalasińska, Paulina Adamczak

Jasełka w internacie
4.  Ks. dyr. J. Kędzierski i wychowankowie internatu
5. Wychowankowie internatu
6. Eryk Redmerski, Paulina Adamczak, Joanna 

Gawrońska, Sylwia Dryjańska
7. Klaudia Błaszczyk, Marta Karwacka i Nikola Śmigielska.
8. Wychowankowie internatu w trakcie wigilijnego 

przedstawienia3

7
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Konkurs na pisankę wielkanocną
1. P. Agnieszka Lasota-Staszak i Kinga Waszak
2. P. Agnieszka Lasota-Staszak i Joanna Gawrońska

Podziękowania dla wolontariuszy z internatu
3, 4, 5

Młodzieżowa Rada Internatu
1. Rok szkolny 2012-2103 p. M. Witkowska, M. Karwacka, D. 

Siekacz, E. Nyklewicz, J. Błaszczyk, M.Karwacka
2. Ks. dyr. Jacek Kędzierski, ks. Michał Styczyński oraz  

wychowankowie internatu w trakcie wigilijnej wieczerzy
3. Wizyta MRI w Internacie im. W. Jagiełly w Płocku
4. Wybory do MRI A. Augustyniak, K. Jarka, M. Włosiński

Zajęcia koła kulinarnego
5. Kiełbaski w ciescie francuskim
6. Pieczenie bułeczek (Ł. Kopczyński, K. Błaszczyk, p. M. 

Witkowska)

Koncert kolęd w Parafii św. Stanisława we Włocławku
7. B. Zaborowska, Ł. Kopczyński, E. Redmerski

7
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Zawsze aktywni
1. Aerobik w internacie: Kacper Nowakowski, Mikołaj 

Kiełkowski, Marta Karwacka, Kinga Waszak
2. Zwyciężczynie konkursu na świąteczną dekorację 

pokoju w składzie Sylwia Dryjańska, Izabela Sadowska, 
Justyna Lasota, Maria Garda

Koło sportowe
3. A. Lewandowska, J. Błaszczyk i M. Kiełkowski w trakcie 

gry w tzw japonkę
4. J. Błaszczyk, J. Kopczyński i K. Błaszczyk na boisku 

w trakcie gry w piłkę nożną
5. P. Chabiński, E. Redmerski i M. Pasik w trakcie turnieju 

gry w piłkarzyki
6. W. Szopa i M. Ulański, J Błaszczyk i J. Kopczyński 

w trakcie turnieju tenisa stołowego

6

1. Otrzęsiny z panią kierownik internatu A. Wąsik
2. Wychowankowie internatu  w trakcie otrzęsin
3. Otrzęsiny w internacie: D. Migdalska, K. Błaszczyk, A. 

Michałowska, Ł. Kopczyński, J. Błaszczyk, N. Śmigielska
3. Wychowanka Katarzyna Lemańska prezentuje internat w 

trakcie Drzwi Otwartych ZSK
4. Ojciec duchowny seminarium włocławskiego ks. Paweł 

Pokora oraz Izabela Sadowska i Sylwia Dryjańska w trakcie 
kolędy w internacie

5. Wychowanka Katarzyna Lemańska prezentuje internat w 
trakcie Drzwi Otwartych ZSK

6. Kadra internatu oraz wychowankowie na spotkaniu  
z ks. Sebastianem Osińskim

1

5

2

3
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1. Kierownik internatu A. Wąsik, wychowawcy 
M. Witkowska i D. Goldewicz oraz grupa wychowanków 
podczas uroczystości pożegnania maturzystów. 
Wyjazd integracyjny nad jezioro Wikaryjskie

2. Ostatnie pamiątkowe zdjęcie maturzystów 
z wychowawcami nad jeziorem Wikaryjskim
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Anna Baranowska

Rok nowych wyzwań...
„(...) jak słusznie uczy św. Tomasz,
wiedza wlana (scientia infusa),
będąca owocem specjalnego działania Ducha Świętego,
nie uwalnia od obowiązku starania się
o wiedzę nabytą (scientia acquisita).”

 Jan Paweł II - Dar i Tajemnica

Upłynął kolejny rok mojej pracy w Długoszu. Jak zawsze stanęły przede mną różne zadania 
i obowiązki. Jednym z ciekawszych było opracowanie folderu promującego naszą szkołę. Na-

leżało zakończyć pracę nad nim do Drzwi Otwartych Długosza, gdyż wówczas był on wręczany 
odwiedzającym nasz gmach. Myślę, że projekt trafił w oczekiwania, ponieważ szata graficzna do-
skonale korespondowała z hasłem przewodnim „Długosz - jedyna w mieście szkoła z iPadami”. Przy 
tej okazji chcę serdecznie podziękować Dyrekcji za współpracę i cenne wskazówki. Myślę, że słowa 
uznania należą się też pani grafik Ewelinie Grzelak, która nasze pomysły przetworzyła na odpowied-
ni zapis komputerowy.

Moi uczniowie brali udział w ciekawym projekcie edukacyjnym pod tytułem „Czy pamiętamy 
o naszych świętach narodowych? Nasz pomysł na świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja”. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, aktywował do działania 
i poszukiwania odpowiedzi na postawiony w projekcie problem.

Na uwagę zasługuje też sukces Kingi Porębskiej z klasy IIa gimnazjum, która znalazła się w gro-
nie laureatów w Konkursie Historycznym „Test z historii miasta”. W tym roku konkurs obejmo-
wał okres powstania styczniowego we Włocławku i na Kujawach. Muszę przypomnieć, że Kinga 
w ubiegłym roku zajęła również pierwsze miejsce w tym konkursie.

Poza tym moi uczniowie brali udział w konkursie „Kujawsko-Pomorskim szlakiem historii”, 
w którym uczennica Emilia Kuczmaja z klasy IIc gimnazjum znalazła się w grupie finalistów.

Ciekawą przygodą i doświadczeniem wychowawczym była opieka nad uczniami z klasy IIb 
(wraz wychowawczynią i organizatorką wyprawy p. Anetą Pawłowską) w czasie wycieczki do Pragi 
i w Sudety. Wszyscy byliśmy zachwyceni widokami Pragi, urokliwymi zakątkami Gór Stołowych, 
a całości dopełniła młodzież, która okazała się bardzo zdyscyplinowana, pełna entuzjazmu i dobre-
go humoru.

Rok szkolny 2012/2013 uważam za udany, a na następny przygotowuję siły, szczególnie w sferze 
dydaktycznej.

∑
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Urszula Brykalska

„Trening czyni mistrza, chemia czyni cuda”

Minął 12 rok mojej pracy w Długoszu. To kolejny rok, w którym razem z gimnazjalistami i lice-
alistami, próbowaliśmy zrozumieć świat chemii i fizyki. Nie jest to łatwe zadanie, ale na pew-

no ciekawe i dające wiele satysfakcji. Na kółku chemicznym uczniowie mogli sami wykonywać 
proste doświadczenia i wyjaśniać zaobserwowane zmiany. Rozwiązywali również mnóstwo zadań 
problemowych i rachunkowych. Trud i wysiłek przyniosły wymierne efekty. Troje gimnazjalistów: 
Ania Konopka z klasy IIIa, Kamil Kaznowski z klasy IIIa i Agnieszka Możdżyńska z klasy IIId 
zostało laureatami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii dla uczniów gimnazjum. 
Radość jest tym większa, że są oni pierwszymi laureatami z chemii w naszej szkole.

Nie wszyscy są urodzonymi chemikami i fizykami, ale wszyscy gimnazjaliści klas trzecich 
musieli przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Aby się do niego jak najlepiej przygotować, mogli 
uczęszczać raz w miesiącu na dodatkowe fakultety. Na zajęciach tych rozwiązywaliśmy zadania 
z lat ubiegłych, przypominaliśmy sobie to, czego uczyliśmy się w klasie pierwszej i drugiej i oswa-
jaliśmy się z zadaniami testowymi. Wyniki egzaminu gimnazjalnego i tym razem były bardzo 
dobre.

Praca nauczyciela to nie tylko nauczanie, ale i wychowywanie, które również wymaga wiele 
wysiłku i determinacji. I tak, razem z klasą IIIc gimnazjum, udało mam się zakończyć ostatni rok 
szkolny. Przed rozstaniem nie zabrakło wspólnej zabawy podczas balu gimnazjalnego i łez po wrę-
czeniu świadectw ukończenia gimnazjum. Trzy lata minęły bardzo szybko. Miły, zgrany i sympa-
tyczny zespół dziewcząt i chłopców zakończył swój kolejny etap edukacji. Każdy z nich zaczyna 
nowy etap w życiu. Cieszę się, że wielu postanowiło kontynuować naukę w liceum Długosza. Mam 
nadzieję, że miło będą wspominać lata gimnazjum, a znajomości i przyjaźnie, które się nawiązały, 
przetrwają wiele lat. Ja na pewno długo będę nosić ich w swojej pamięci i sercu. Niech słowa piosen-
ki będą dla nich moimi życzeniami:

„Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam…
Niech dobry Bóg zawsze Cię za rękę trzyma,

 kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie….”

∑
Emilia Chodoła

Kolejny rok za nami…

Minął kolejny rok pracy w Długoszu, pełen doświadczeń, zarówno tych pięknych, jaki i trud-
nych. W tym roku szkolnym miałam możliwość uczyć matematyki klasy pierwsze i drugie 

liceum oraz drugoklasistów z gimnazjum.
Dziś żegnam się z moją klasą IIAB LO, której to byłam wychowawcą przez dwa lata. To dużo 

i niedużo. Dużo, bo kiedy zliczy się wszystkie godziny i minuty, kiedy przypomni się wszystkie 
wspólne chwile: te dobre i te mniej doskonałe, człowiek zdaje sobie sprawę, że nawet najlepszy 
komputer nie pomieściłby tego w sobie. Niedużo natomiast, bo z perspektywy czasu wydaje się 

to jedynie małym tyknięciem wskazówki zegara. Już w pierwszej klasie udało nam się poznać, 
nie tylko w czasie spotkań w szkole, ale również podczas naszych wspólnych wypraw: na Forum 
Młodzieży Szkół Katolickich do Częstochowy, do Warszawy, gdzie zwiedziliśmy Zamek Królew-
ski. Uczestniczyliśmy w wykładzie pt. „Akta bezpieki” w IPN, obejrzeliśmy spektakl w teatrze 
Kwadrat. Pojechaliśmy na wycieczkę do Łodzi, gdzie poznawaliśmy świat fizyki oraz techniki 
w Eksperymentarium. Stoczyliśmy pojedynki w Arena Laser. Obejrzeliśmy spektakl w Teatrze 
Muzycznym. Również w obrębie szkoły staraliśmy się, aby nasze relacje były jak najlepsze, a klasa 
zgrana. W tym roku szkolnym uczniowie z mojej klasy wybrali się na wycieczkę do Zakopanego 
i Krakowa.

Wiele by można jeszcze wymieniać tych wspólnych chwil, choć wiem, że samo wspominanie nie 
oddaje dobrze tego, co przeżyliśmy i co zachowamy w pamięci. Kochani, życzę Wam wielu sukce-
sów w klasie maturalnej, a szczególnie wysokich wyników na maturze.

∑
Piotr Chodoła

Najtrudniejszy pierwszy k(rok)…
„Żaden kraj z ambicjami nie może być
krajem matematycznych analfabetów”

 Immanuel Kant

Każdemu z nas przejście przez próg nowej szkoły kojarzy się z obawą przed nowymi wyzwaniami 
i z pytaniem, co teraz będzie. Uświadamiamy sobie, że czekają tam na nas nowi ludzie, nowi 

nauczyciele, nowe smutki i radości. Na początku każdy obserwuje zachowanie innych, analizuje wy-
powiedzi. Przygląda się mniej lub bardziej fryzurom, gadżetom, starając się na ich podstawie stwo-
rzyć obraz nowo poznanych osób. Próbuje jak najwięcej dowiedzieć się o kolegach i koleżankach 
z klasy. Właśnie takie doświadczenia nieodłącznie związane z losem pierwszoklasisty w gimnazjum 
przeżyli uczniowie mojej nowej klasy wychowawczej Ia. Młodzież tej klasy to sympatyczna i zawsze 
uśmiechnięta grupa. Każda lekcja z moimi wychowankami była dla mnie dużą przyjemnością. Re-
welacyjnie spędzaliśmy czas podczas klasowych wypraw:

•	zamieniając	metal	w	złoto	na	Uniwersytecie	Łódzkim;
•	tocząc	zażarte	walki	na	Arena	Laser	Games;
•	dyndając	niczym	małpki	na	drzewach	w	parku	linowym;
•	wspierając	naszych	koszykarzy	gorącym	dopingiem	na	meczu	Anwilu.

Mam nadzieję, że moi wychowankowie 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 dwa lata będą dla nich okresem ciężkiej pracy, lecz mam nadzie-
je, że zaowocują one licznymi sukcesami i ubogacą o nowe, cenne doświadczenia. W myśl zasady, 
że każdy następny rok nie będzie gorszy niż poprzedni, to… już nie mogę się doczekać…

∑
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Anna Darowska

Deutsch – warum nicht?

Minął kolejny rok mojej pracy w ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Podobnie jak 
w latach ubiegłych uczyłam młodzież zarówno w gimnazjum, jak i liceum. Tym razem były 

to trzy klasy pierwsze i dwie klasy drugie gimnazjum oraz trzy klasy pierwsze (grupa łączona) oraz 
jedna klasa druga liceum. We wszystkich klasach realizowałam program nauki języka niemiec-
kiego od podstaw. W gimnazjum pracowaliśmy z podręcznikiem „Das ist Deutsch. Kompakt.” 
autorstwa Magdaleny Ptak, natomiast w klasach pierwszych liceum rozpoczęliśmy pracę z pod-
ręcznikiem „Welttour”, autorstwa Sylwii Mróz-Dwornikowskiej i Katarzyny Szachowskiej. W kla-
sie drugiej kontynuowaliśmy pracę z podręcznikiem „Alles Klar” Krystyny Łuniewskiej, Urszuli 
Tworek i Zofii Wąsik.

Krótko podsumowując pracę, a zwłaszcza współpracę z młodzieżą, muszę przyznać, że był to 
z pewnością udany rok. Mam nadzieję, że uczniowie odnaleźli się na prowadzonych przeze mnie 
zajęciach, a nasza współpraca w przyszłym roku szkolnym nadal będzie się pomyślnie układać.

W roku szkolnym 2012/2013 pełniłam również obowiązki wychowawcy w świetlicy szkolnej. 
Oprócz realizowania zadań wynikających z planu pracy opiekuńczo-wychowawczej, prowadziłam 
również dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego. Głównym celem zajęć była dodat-
kowa pomoc w przyswojeniu, powtórzeniu i utrwaleniu przez uczniów materiału leksykalno-grama-
tycznego wprowadzanego na lekcjach. Na zajęcia zgłaszali się uczniowie z różnych klas ze wszyst-
kich poziomów kształcenia (od klasy pierwszej gimnazjum do trzeciej liceum).

Praca w charakterze wychowawcy w świetlicy szkolnej była dla mnie nowym doświadczeniem. 
Doświadczeniem, które z pewnością wzbogaca warsztat pracy każdego nauczyciela, a przede wszyst-
kim umożliwia bliższy kontakt z młodzieżą i bardziej indywidualne podejście do każdego ucznia.

∑
Anna Dominik

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać.
 Mark Twain

Rok pracy w szkole, której nadrzędnym celem jest kształcenie i wychowanie młodego pokolenia 
w duchu wiary chrześcijańskiej, upłynął w moim przypadku bardzo szybko. Starałam się za-

mieniać naukowe przygotowanie i wiarę w pedagogiczny trud. Sił do pracy dodawały różnorakie 
praktyki religijne, wśród których szczególne znaczenie miał codzienny udział w rannej Mszy Świętej 
w szkolnej kaplicy. Niezwykłym przeżyciem było dla mnie uczestniczenie w Forum Szkół Katolic-
kich 9  listopada 2012 roku na Jasnej Górze, udział w obchodach poświęconych rocznicy śmierci 
bł.  ks.  Jerzego Popiełuszki, a także w Orszaku Trzech Króli. Wydarzenia te miały niewątpliwie 
podniosły charakter i pozwoliły na publiczne wyznanie wiary. Ze względu na uczestnictwo w nich 
po raz pierwszy, na zawsze pozostaną w mojej pamięci.

Dane mi było prowadzić zajęcia z j. polskiego w klasach pierwszych gimnazjum (Ib, Ic, Id) oraz 
w klasie IIa. Uczyłam także j. polskiego i wiedzy o kulturze w klasie IB liceum. Swoim podopiecz-
nym nieustannie przypominałam słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II:

„Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa. Wymagajcie od siebie, choćby 
inni od was nie wymagali!” Moim staraniom, mającym na celu zachęcenie uczniów do aktywne-

go udziału w życiu kultury, sprzyjały różnorakie „wycieczki literackie i kulturowe”. W listopadzie 
zorganizowałam wyjazd dla klasy IB do toruńskiego Teatru im. Willama Horzycy na sztukę Nowy 
Don Kichot. Konwencja szkatułkowa dzieła Aleksandra Fredry przypadła do gustu młodym huma-
nistom.

Wiosną wspólnie z młodzieżą szkolną i opiekunami uczestniczyłam w wycieczce do Kalisza. 
Modlitwa w sanktuarium św. Józefa, odwiedzenie miejsc, z którymi związani byli Adam Asnyk 
i Maria Konopnicka, stały się głównymi punktami wyprawy.

Moją inicjatywą było stworzenie kółka teatralnego, które cieszy się sporym zainteresowaniem 
wśród młodzieży. Zaangażowanie uczniów umożliwiło zorganizowanie przedstawień, które zapre-
zentowane zostały w czasie uroczystości szkolnych. Wśród nich na uwagę zasługuje „Opowieść wigi-
lijna”, której inscenizacja odbyła się jako apel świąteczny w czasie grudniowej środy u Długosza oraz 
podczas szkolnej wigilii. Z kolei w czasie Drzwi Otwartych Długosza odbyły się lekcje pokazowe 
przedstawienia „Kim jest święty?”, którego celem było zachęcenie widzów do przygotowywanego 
przez nas spektaklu Święty Franciszek. Niestety, nie udało się go wystawić w bieżącym roku szkol-
nym.

Klasie Id pomagałam zrealizować projekt edukacyjny, którego celem było przygotowanie apelu 
poświęconego błogosławionemu Janowi Pawłowi II.

Z kolei bogata w pomysły klasa IIa gimnazjum wspólnymi siłami przygotowała przedstawienie 
uwspółcześnionej wersji „Balladyny”.

Prowadziłam zajęcia wyrównujące poziom wiedzy i umiejętności z języka polskiego. Uczniów 
zdolnych zachęcałam do udziału w olimpiadach i konkursach polonistycznych. Ich sukcesy sprawiły 
mi ogromną radość i satysfakcję.

Przygotowując swoje zajęcia, nieustannie korzystałam z możliwości oferowanych przez no-
woczesną technologię szkoły (xero, tablica multimedialna, laptop, iPady). Chętnie brałam udział 
w szkoleniach i warsztatach, które rozwijały warsztat pracy nauczyciela. Owocem tegorocznej pracy 
jest osiągnięcie przeze mnie stopnia awansu na nauczyciela kontraktowego.

Warto na koniec z całego serca raz jeszcze podziękować Bogu za wszystkie łaski, bo przecież
“Tylko Bóg jest ostatecznym oparciem dla wszystkich wartości, tylko On nadaje ostateczny sens
naszej ludzkiej egzystencji”, jak to powiedział niegdyś Jan Paweł II.

∑
Paulina Gajewska

Nie to, co już wiemy, lecz to, co chcemy wiedzieć 
- świadczy o naszej mądrości

Ta sentencja przyświecała moim uczniom w tym roku szkolnym. Jako nauczyciel starałam się 
im przybliżyć język angielski jako przedmiot dający nie tylko satysfakcję w postaci oceny, ale 

również zajęcia, które pozwolą rozwijać ich pasje i zainteresowania.
Tym razem moi podopieczni poszerzali swoją wiedzę poprzez realizację aż dwóch projektów 

edukacyjnych. Jeden z nich - „Poznajemy angielskie idiomy” - koncentrował się wokół idiomów wy-
stępujących w języku angielskim. Wynikiem tego były przezabawne, innowacyjne prezentacje i roz-
wiązania w przedstawianiu jakże często pomijanego materiału na lekcjach i w podręcznikach. Drugi 
projekt - „Poznajemy kulturę brytyjską” - dotyczył szeregu mniejszych przedsięwzięć. Uczniowie 
z  klas: IIb, IIc i IId gimnazjum przygotowywali wiadomości dotyczące muzyki, kinematografii, 
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literatury i kuchni brytyjskiej. Efektem tego były zajęcia obfitujące w przepyszne dania, np. crum-
ble, fish and chips, pudding, lemon custard, Scottish scones, i nawet pełne angielskie śniadanie. 
Uśmiech uczniów potwierdzał, iż wszystko było wyborne.

Uczniowie z klas drugich mieli również możliwość współpracy ze mną na dodatkowych za-
jęciach wyrównawczych oraz w ramach koła zainteresowań. Ponadto czworo uczniów przygoto-
wywało się do konkursów zewnętrznych. W tym miejscu należy wspomnieć Kajetana Jóźwiaka, 
który po 8 miesiącach przygotowań otarł się o listę laureatów, stając się jednym z finalistów kon-
kursu.

Klasa IIIa gimnazjum, z którą współpracuję od samego początku, nie rozczarowała i tym razem. 
Uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki z obu poziomów podczas egzaminu gimnazjalnego. 
Mam nadzieję, iż dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu, w czasie których wytężaliśmy 
nasze umysły, przyniosły efekty. W tym miejscu chciałabym podziękować Wam za chwile intensyw-
nej pracy i radości, dobrego humoru i uśmiechu od 8 rano.

Również grupa uczniów z klasy IIC LO, która na co dzień zgłębiała tajniki zadań maturalnych 
i zmierzyła się z próbnym egzaminem w miesiącu maju, nie zawiodła moich oczekiwań. Młodzież 
z tej klasy chętnie brała udział w różnych formach pracy na zajęciach, często zaskakując swojego 
nauczyciela. Jeopardy, czyli tzw. 100 pytań, należały do ulubionych ćwiczeń i na szczęście zachęcały 
do dalszej pracy.

Jako przewodnicząca zespołu przedmiotowego przygotowywałam wszelką dokumentację doty-
czącą języka angielskiego począwszy od rozkładów aż po sprawozdania, brałam udział w pracach 
komisji egzaminacyjnych, informowałam pozostałych językowców o wszelkich zmianach. Spra-
wowałam opiekę nad uczniami podczas konkursów z języka angielskiego organizowanych przez 
Oxford School, Gimnazjum nr 2 i Greenwich. Organizowałam szkolne etapy konkursów i wspiera-
łam współprzedmiotowców w ich działaniach.

W zakresie opieki wychowawczej, sprawowałam nadzór nad uczniami klasy IIIa gimnazjum 
podczas wyjścia w miesiącu wrześniu z okazji Dnia Chłopca do Nasiegniewa, podczas wyjazdu na 
Pola Lednickie w miesiącu czerwcu oraz dwukrotnie podczas konkursu „Spotkania z fizyką”. W li-
stopadzie wzięłam udział w uroczystości odpustowej w klasztorze Franiszkanów, w maju udałam się 
również na wycieczkę do Zakopanego wraz z licealistami i panią Magdą Bilską-Ciećwierz.

W tym roku szkolnym do moich obowiązków należała także praca przy statucie szkolnym 
oraz promocji szkoły. W związku z tym wybrałam się do miejscowości Boniewo, gdzie zaprezen-
towałam tamtejszym gimnazjalistom ofertę edukacyjną Długosza na nowy rok szkolny. W mie-
siącu kwietniu wraz z panią Agatą Nawrocką przygotowałam Drzwi Otwarte. Pośród wielu obo-
wiązków najwięcej trudu włożyłam w przygotowanie sali 111, która na ten czas zamieniła się 
w pracownię dla najmłodszych, czyli przyszłych uczniów szkoły podstawowej. Nie zabrakło także 
przepysznych muffinków oraz długoszanki, która już od kilku lat fascynuje kolorem naszych 
uczniów. Moi uczniowie przygotowali prezentację i projekty, które zostały także zaprezentowane 
odwiedzającym naszą szkołę.

Chociaż obowiązków było dość dużo, uważam, iż największym moim osiągnięciem jest sukces 
moich podopiecznych, którzy mimo wszystko z każdym rokiem osiągają coraz lepsze wyniki i nie 
ograniczają się tylko do podstawowych wiadomości. Dążą do doskonałości i cieszę się, iż mogę 
im towarzyszyć w tej wędrówce.

∑

Violetta Gołdobin

Sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej 
w świetlicy szkolnej

W ramach obowiązków wynikających z pełnienia roli wychowawcy świetlicy szkolnej w Ze-
spole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku w roku szkolnym 2012/2013 

realizowałam zadania świetlicy wspomagające i uzupełniające pracę szkoły we wszystkich jej zakre-
sach: opieki, odddziaływania wychowawczego oraz poczynań dydaktycznych.

Opieką wychowawczo-dydaktyczną objęci byli przeze mnie uczniowie przebywający w świetlicy 
szkolnej przed i po zajęciach lekcyjnych oraz w ramach zastępstw, od poniedziałku do piątku w go-
dzinach: 7.00-16.30, zgodnie z harmonogramem dyżurów.

W ramach podjętych działań w ramach pracy w świetlicy szkolnej zrealizowałam samodzielnie 
różnorodne zajęcia, konkursy, akcje.

Przygotowałam i przeprowadziłam liczne szkolne konkursy. Lampiony przygotowane w ramach 
konkursu „Na najładniejszy lampion adwentowy” zostały wykorzystane na Mszach św. roratnich 
w  kaplicy szkolnej. Koordynowałam przygotowanie wieńca adwentowego, poświęconego przez 
ks. bpa Stanisława Gębickiego 1 grudnia podczas uroczystych nieszporów rozpoczynających Adwent 
w bazylice katedralnej, a następnie złożonego w kaplicy szkolnej.

W trakcie całego roku szkolnego prowadziłam koło plastyczne dla uczniów korzystających 
ze świetlicy szkolnej oraz byłam opiekunem gazetki ściennej. Zarówno koło plastyczne, jak i gazetka 
wniosły w życie świetlicy swój wkład, stanowiły swoiste kalendarium wydarzeń i uroczystości, świąt 
i obchodzonych dni, które systematycznie aktualizowane, były źródłem informacji dla wszystkich 
uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej.

W październiku zorganizowałam i przeprowadziłam szkolną akcję „Napisz list do chorego 
dziecka” w ramach Marzycielskiej Poczty; wzięło w niej udział ponad 60 uczniów.

Przeprowadziłam cykl zajęć poświęconych przybliżeniu sylwetek ważnych postaci: św. Stanisła-
wa Kostki, bł. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki, św. Jana Bosco, „Śladami Trzech Króli”, 
„Kodeks bezpiecznych ferii”, „Moje miasto Włocławek - miasto w którym mieszkam, uczę się”, 
Dzień Ziemi, Dzień Polskiej Niezapominajki, „Nie ma jak u mamy”, Dzień Dziecka - to tematy 
niektórych zajęć poświęconych obchodom ważnych świąt i uroczystości oraz służących kształto-
waniu postawy szacunku dla przyrody, „małej i wielkiej Ojczyzny”, ludzi wokół nas. Na zajęciach 
nie zabrakło dyskusji o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas wypoczynku wakacyjnego 
oraz działań w zakresie profilaktyki prozdrowotnej pod hasłem „Ruch to zdrowie”. We współpracy 
z psychologiem, pedagogiem, pielęgniarką szkolną oraz jedną z wychowawczyń świetlicy szkolnej 
zrealizowałam zajęcia z zakresu profilaktyki antynikotynowej w związku z obchodzonym Świa-
towym Dniem Rzucania Palenia. W trakcie całego roku szkolnego realizowałam również zajęcia: 
„Wirtualne uzależnienie - wyłącz komputer, włącz życie!”, z wykorzystaniem filmu edukacyjnego 
„Wirtualne uzależnienie”. Miały one na celu wypracowanie postawy właściwego korzystania z kom-
putera i Internetu.

Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej, w trakcie trwania roku szkolnego, mieli również 
możliwość udziału, pod moją opieką, w różnego rodzaju wystawach, zajęciach, prelekcjach organi-
zowanych poza terenem szkoły. Odwiedziliśmy m.in. w wystawę „Deser z kulturą - Meksyk” oraz 
„Śladami Marii Danilewicz-Zielińskiej”. Braliśmy udział w uroczystych obchodach Światowego 
Dnia Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim we Włocławku i w Festiwalu Nauki Kultury i Przed-
siębiorczości organizowanym przez włocławskie uczelnie wyższe.

Należy również dodać, że poza zorganizowanymi zajęciami wychowawczo-dydaktycznymi, 
w trakcie roku szkolnego uczniowie, m.in. pod moją opieką, mogli korzystać z tenisa stołowego, 
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bilarda, gier dydaktycznych. Systematycznie też miała miejsce pomoc edukacyjna i opieka nad 
uczniami, którzy swój czas wolny od zajęć lekcyjnych w świetlicy szkolnej wykorzystywali na naukę.

Wszelkimi podejmowanymi przeze mnie w świetlicy szkolnej działaniami starałam przyczyniać 
się do wszechstronnego rozwoju uczniów, rozwijania ich aktywności twórczej i interdyscyplinar-
nych umiejętności. Wnioskiem do pracy w przyszłym roku szkolnym jest potrzeba podjęcia działań 
mających na celu zaangażowanie jeszcze większej grupy uczniów na rzecz ich aktywnego udziału 
w „życiu” świetlicy szkolnej.

∑
Andrzej Gołębieski          

Przemyślenia nauczyciela wychowania fizycznego
„Czas otworzyć oczy, 
gdy rozpoczynamy realizację jakiegoś programu,
a jeszcze lepiej włączyć się w ich tworzenie,
bo od programu zaczyna się cała edukacja narodu.”

 Jan Paweł II

Nauczyciel wychowania fizycznego w nowoczesnej szkole musi potrafić się posługiwać nowocze-
snymi technologiami . Wykorzystanie komputera na informatyce wydaje się oczywiste, ale do czego 
może się przydać na wychowaniu fizycznym? I tak np. do zaprezentowania fragmentów gry, taktyki 
czy techniki albo tego, jak zawodnicy radzą sobie w różnych sytuacjach na boisku. To oszczędza 
czas i lepiej trafia do ucznia. Przecież współczesna młodzież jest pokoleniem kultury obrazowej, 
a nauczyciele muszą wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom.

Szczególna rola w procesie edukacyjnym przypada nauczycielowi wychowania fizycznego, który 
ma czuwać nad prawidłowym rozwojem biologiczno-fizycznym i podtrzymywaniem zdrowia oraz 
sprawności ruchowej, lecz głównym i najważniejszym zadaniem wydaje się przygotowanie ucznia, 
aby po ukończeniu szkoły rozumiał potrzebę i umiał, a nade wszystko chciał samodzielnie, dbać 
o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Hołdowanie „ dydaktyzmowi  sportowo-sprawnościowemu” 
powoduje, że na lekcjach dominuje „nakazowy styl pracy”. Nauczyciel w swojej działalności dydak-
tyczno-wychowawczej powinien dążyć do ukształtowania u ucznia świadomej, aktywnej i twórczej 
postawy wobec kultury fizycznej. Kreatywna i empatyczna osobowość nauczyciela, zrozumienie 
i akceptacja uczniów mają istotny wpływ na kształtowanie świadomej osobowości. Nauczyciel musi 
dążyć do wypracowania własnego stylu pracy charakteryzującego się stanowczością, zdecydowa-
niem, odpowiednią siłą sugestii i perswazji z jednej strony, a z drugiej szacunkiem, zrozumieniem 
właściwych potrzeb i zainteresowań uczniów, elastycznością na zmiany, odpowiedzialnością i pod-
miotowym traktowaniem ucznia. Uczestnictwo w prowadzonych kołach sportowych, zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych, jest ważnym składnikiem stylu życia ucznia. W roku szkolnym 2012/2013 
prowadziłem następujące koła sportowe: piłka siatkowa dziewcząt, piłka koszykowa dziewcząt, sza-
chy chłopców i dziewcząt oraz zajęcia na basenie dla chłopców i dziewcząt. Atrakcyjność tych zajęć 
polega przede wszystkim na tym, że istnieje możliwość swobodnego ich wyboru. Gry zespołowe 
stanowią szczególne miejsce w szkolnych zajęciach sportowych. Sprzyjają zacieśnieniu więzi w gru-
pie, uczą rywalizacji sportowej, a także współpracy w zespole. Umiejętnie prowadzone gry sportowe 
kształtują charakter uczniów i wpływają na ich pozytywny rozwój.

Nauczyciel wychowania fizycznego jest przede wszystkim wychowawcą, a potem specjalistą 
w swojej dziedzinie. W naszej pracy wychowanie i kształtowanie jest splecione wyjątkowo silnie. 
Lekcje wychowania fizycznego to nie tylko formalnie przedmiot nauczania, ale przede wszystkim 
dział wychowania człowieka, gdzie obok kształtowania sprawności fizycznej występuje wychowa-
nie intelektualne, moralne i estetyczne. Nauczyciel musi być postrzegany jako doradca i przyjaciel 
młodzieży, który uczy teoretycznie i praktycznie, jak żyć zgodnie z normami higieny, jak dzielić 
czas między wypoczynkiem a pracą, jak ukształtować ciało, doskonalić zdrowie. Aktywność ru-
chowa poprawia stan zdrowia na różne sposoby. Jest najtańszym i najbardziej dostępnym sposobem 
zapobiegania wielu schorzeniom. Na lekcjach wychowania fizycznego w dużej części eksponuje się 
wartość prozdrowotną, a nie prosportową sprawności fizycznej. Nabiera to większego znaczenia 
w kontekście przygotowanie ucznia do troski o dbałość o ciało, utrwalenie nawyków do samokon-
troli i samooceny, stworzenia każdemu uczniowi okazji do przeżywania powodzenia w dbałości 
o kondycję fizyczną na własną miarę.

Nauczyciel powinien być żywym wzorem kultury fizycznej. Tu obowiązuje zasada: aby skutecz-
nie wychowywać, trzeba być samemu dobrze wychowanym.

∑
Aneta Jabłońska

Czułym okiem polonisty….

Lata płyną coraz szybciej, przybywa nam doświadczeń, „srebrnych nitek w głowie”; jako ludzie 
dorośli (i dojrzali) inaczej smakujemy rzeczywistość. Snuję tę refleksję także jako nauczyciel 

i polonista. Jak poradzić sobie w świecie zalewającej popkultury, w świecie, w którym wszystko jest 
sensacją, wszystko jest na sprzedaż?

Myślę, że współczesnym ludziom trudno jest odnaleźć właściwą drogę w powodzi zdarzeń. Bie-
gniemy, nie zastanawiając się nad sensownością naszych poczynań. W rezultacie stajemy się zakład-
nikami monotonnej rzeczywistości, pogrążamy się w chaosie. Rolą nauczyciela – moim zdaniem 
– jest wskazywanie, sugerowanie rzeczy ważnych. Bo przecież nie o samo przekazywanie informacji 
chodzi w całym procesie edukacji. Tomasz Jastrun, mój ulubiony felietonista, pisze, że: „Ludzi, 
smaku potraw, piękna świata uczymy się jak obcego języka”. Dobry nauczyciel jest zmysłowym 
kontestatorem tej urody świata, ale jednocześnie mądrym przewodnikiem w rozświetlaniu mroków 
rzeczywistości. Ważną jego cechą jest też cierpliwość – uczy rodzimego, ale jakże obcego języka. 
I pokora. Z upodobaniem powtarzam tu słowa Z. Herberta : „strzeż się jednak dumy niepotrzebnej 
// oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz”.

W tym roku miałam przyjemność pracować z pięcioma klasami: IId (moja klasa wychowawcza) 
i  IIIc gimnazjum oraz IIAB (grupa humanistyczna), IIC i IIIA liceum. Z niektórym spotkałam 
się po raz pierwszy. Wszystkim swoim Uczniom serdecznie dziękuję za kolejny rok wytężonej pra-
cy. Gratuluję sukcesów, zwłaszcza tym, którzy pod moim okiem przygotowywali się do ważnych 
życiowych egzaminów. Życzę Wam umiejętnie podejmowanych decyzji, rozsądku w omijaniu eg-
zystencjalnych przepaści i wszelkiej pomyślności. Na koniec pozwolę sobie jeszcze raz zacytować 
słowa T. Jastruna: „Początek jest zapowiedzią końca, a koniec czegoś początkiem. Polecam sobie 
i wszystkim, by się upierać, że to jest strasznie optymistyczne…”

∑
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Paulina Jakubowska

„Nasze życie jest tym, co zeń uczynią nasze myśli”
 Marek Aureliusz

W roku szkolnym 2012/2013 naukę języka łacińskiego i kultury antycznej pobierali uczniowie 
zarówno gimnazjum, jak i liceum.

W gimnazjum nauczałam języka łacińskiego w klasach II i III, realizując własny program autor-
ski. W ramach zajęć proponowałam kształcenie językowe oraz treści związane ze starożytną kulturą 
grecką, rzymską oraz judeochrześcijańską. Uczniowie zapoznawali się z  antyczną literaturą, sztuką, 
historią oraz życiem codziennym starożytnych, co zaowocowało powstaniem wielu ciekawych refe-
ratów i stworzyło możliwość brania udziału w dyskusji. Na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa 
Aleksandry Politowskiej, Klaudii Jarębskiej, Agnieszki Możdżyńskiej oraz Joanny Skrzypińskiej 
z klasy IIId, które pracowały nad projektem edukacyjnym „Narodziny filozofii i rozwój myśli spe-
kulatywnej na przykładzie wybranych greckich filozofów przyrody”. Efektem pracy dziewcząt jest 
film prezentujący sylwetki i osiągnięcia znanych filozofów. Opracowany scenariusz oraz aranżacja 
scenografii zdradziły solidne przygotowanie merytoryczne i ogromne zaangażowanie dziewcząt. 
Pełen lekkości i humoru sposób przedstawienia postaci filozofów i ewolucji ich myśli spotkał się 
ze szczerym uznaniem ze strony odbiorców, a filmowa forma prezentacji okazała się skutecznym 
narzędziem włączającym uczniów w świadome przeżywanie lekcji.

W liceum prowadziłam zajęcia języka łacińskiego w dwóch klasach pierwszych o profilach hu-
manistycznym i biologiczno-medycznym według programu: S. Wilczyńskiego i E. Pobiedzińskiej: 
„Porta Latina nova. Program nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej dla liceum ogólno-
kształcącego”. Uczniowie klasy humanistycznej zostali objęci kształceniem językowym, a prócz tego 
zapoznawali się z elementami greckiego i   rzymskiego dziedzictwa kulturowego oraz wybranymi 
aspektami życia codziennego i społecznego starożytnych. Osoby chętne miały możliwość przed-
stawienia samodzielnie opracowanego tematu związanego z kulturą antyczną. Wygłaszane referaty 
charakteryzowały się dużą różnorodnością zarówno w sposobie ujęcia, jak i stopniu pogłębienia da-
nego zagadnienia. Z dużym uznaniem odbiorców spotkał się referat Alicji Cieślak, uczennicy klasy 
IB. Z prawdziwą pasją przedstawiła ona zmienne koleje losu Owidiusza i jego poezję, prezentując nie 
tylko efekty samodzielnej lektury i refleksji, lecz także doskonały warsztat pracy humanisty.

Uczniowie klasy biologiczno-medycznej, po odbyciu podstawowego kursu językowego, zapozna-
wali się z terminologią związaną z dziedziną ich zainteresowań. Dużego wysiłku wymagało przy-
swojenie sobie słownictwa anatomicznego, związanego z fizjologią człowieka, uczniowie sprostali 
jednak temu zadaniu w znakomitym stopniu.

W minionym roku z nauczania zindywidualizowanego korzystało dwoje uczniów: Anna Ziół-
kowska z kl. IIC oraz Kamil Poniatowski z kl. IIAB LO. Swoje zainteresowania językowe, pogłębia-
ne systematycznie przez lata nauki w naszej szkole, mogli oni rozszerzać o treści wykraczające poza 
program nauczania. Na uznanie wymaga ich wytrwałość i konsekwencja w zdobywaniu wiedzy 
i umiejętności na tak imponującym poziomie.

Dla uczniów gimnazjum i liceum organizowałam comiesięczne wyjazdy na Uniwersytet Miko-
łaja Kopernika, gdzie odbywały się przygotowane dla młodzieży wykłady dotyczące starożytności 
oraz konkurs pod nazwą „Liga starożytnicza”. Konkurs, organizowany przez Koło Toruńskie Pol-
skiego Towarzystwa Filologicznego, Katedrę Filologii Klasycznej UMK, Fundację „Traditio Eu-
ropae” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, objęty jest patronatem 
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Niezmiernie cieszy fakt, że wyróżnieniem w konkursie 
uhonorowana została Wiktoria Konopka, uczennica klasy IB LO. W „Lidze starożytniczej” aktyw-
nie i systematycznie przez cały rok brali udział również: Natalia Daroszewska z kl. IIa gimnazjum, 
Filip Alabrudziński i Jakub Wrzecionkowski z kl. IIIa gimnazjum oraz Adam Stany z IB LO. Godne 

podkreślenia jest zaangażowanie wszystkich uczestników „Ligi”, którzy nie tylko słuchali wykła-
dów, lecz także przygotowywali się do konkursu, czytając polecane przez organizatorów lektury.

Wszystkim uczniom dziękuję za dobrą współpracę, życzę dalszych sukcesów i ciągle żywej pasji 
w odkrywaniu tego, co ma trwałą wartość.

∑
Agata Jankowska 

„Natura ludzka nie jest maszyną postawioną
do wykonywania wyznaczonej pracy,
lecz drzewem, które rośnie i rozwija się
zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych,
które czynią ją żywą istotą”

 John Stuart Mill

W minionym roku szkolnym nauczałam biologii wszystkich uczniów gimnazjum. Podobnie 
jak w poprzednich latach, korzystaliśmy z podręczników serii „Puls życia” Nowej Ery.

Oprócz organizowania akcji i konkursów na terenie szkoły, w roku szkolnym 2012/2013 prowa-
dziłam koło zainteresowań z biologii dla gimnazjalistów. Podczas zajęć uczniowie uczyli się pracy 
z mikroskopem, sami przygotowywali i oglądali preparaty mikroskopowe, wykonywali proste do-
świadczenia i ćwiczenia biologiczne, poszerzali wiedzę z zakresu przyrody ożywionej. Ze względu na 
duże zainteresowanie prowadziłam również zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów, m.in. 
konkursu przedmiotowego z biologii. Na zajęcia tego typu przychodzili również uczniowie, którym 
zależało na powtórzeniu i uporządkowaniu wiedzy z zakresu biologii po całym, trzyletnim, cyklu 
nauki. Podczas takich zajęć wspólnie powtarzaliśmy treści zawarte w podstawie programowej oraz 
ćwiczyliśmy rozwiązywanie testów konkursowych. W ramach sprawdzenia wiadomości uczniowie 
rozwiązywali testy podsumowujące poszczególne działy materiału. Ponadto, w minionym roku 
szkolnym, byłam wychowawcą klasy Id gimnazjum. Jest to zespół 20 bardzo sympatycznych, am-
bitnych młodych ludzi, 12 dziewcząt i 8 chłopców. Uczniowie przez cały rok szkolny wykazywali 
się dużym zaangażowaniem w różnego rodzaju przedsięwzięcia, np. Drzwi Otwarte w Długoszu, 
udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych jako reprezentacja szkoły, licznie przybyli i god-
nie się zachowywali podczas Biegu Popiełuszki czy Bożego Ciała. Z ogromnym zaangażowaniem 
przygotowywali się do Dnia Chłopca, szkolnej wigilii, Dnia Kobiet czy Dnia Wiosny. Cała klasa 
wzięła udział w projekcie edukacyjnym pt: „Jan Paweł II – patron dzieci i młodzieży”. Efektem 
realizacji projektu był apel poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w dniu 3 kwietnia 2013 r. 
Uczniowie są zgrani, dobrze się czują w swoim towarzystwie. Współpraca z taką klasą to przyjem-
ność. Średnia klasy na koniec roku wyniosła 4,5 a 7 osób otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. 
Moi wychowankowie są jak „drzewo które rośnie i rozwija się…” – a ja z przyjemnością przyglądam 
się i uczestniczę w tym procesie rozwoju i wzrostu.

∑
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Małgorzata Jaskólska

Z doświadczeń chemika…

Kolejny rok pracy w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza za nami. Lekcje chemii 
prowadziłam w klasach licealnych: IA, IB, IC, IIAB, IIC i IIIC. Byłam także wychowawcą kla-

sy IIC. W klasach, w których nauczany przeze mnie przedmiot realizowany był na poziomie pod-
stawowym, lekcje odbywały się w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Klasy realizujące poziom 
rozszerzony, miały zajęcia dwa i trzy razy w tygodniu. Były to: klasa IC, IIC i IIIC.

Klasa IIC to zgrany zespół młodych, sympatycznych i chętnych do pracy ludzi, angażujących się 
w różne przedsięwzięcia. Starają się oni w miarę swoich możliwości uzyskiwać jak najlepsze wyniki 
w nauce, które w tym roku uległy znacznej poprawie. W klasie nie ma osób z ocenami niedostatecz-
nymi, a najniższa średnia to 3,00. W tym roku po raz pierwszy czterem osobom udało się ukończyć 
naukę z wyróżnieniem. Jeden uczeń – Kacper Adamski uzyskał 100% frekwencję. Klasa pełniła 
8 dyżurów liturgicznych, na których stawiali się prawie wszyscy. Uczniowie brali udział w Orsza-
ku Trzech Króli, Dniach Kultury Chrześcijańskiej, Drzwiach Otwartych i Bożym Ciele. W paź-
dzierniku moi wychowankowie przygotowali apel pt. „Wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki”. 
W kwietniu wspólnie z klasami pierwszymi udało nam się pojechać do Torunia na Festiwal Nauki 
i Sztuki i uczestniczyć w pokazach doświadczeń na Wydziale Chemii. Część uczniów pod koniec 
maja wzięła udział w wycieczce do Zakopanego.

Na lekcjach w klasach pierwszych na poziomie podstawowym pracowałam w oparciu o serię „To 
jest chemia” wydawnictwa Nowa Era, którą w drugim semestrze z klasą IC kontynuowałam na po-
ziomie rozszerzonym. W klasach drugich i klasie trzeciej na poziomie podstawowym i rozszerzonym 
kontynuowałam pracę z serią „Chemia” wydawnictwa Operon.

Z uczniami klas drugich i trzecich, którzy na egzaminie maturalnym wybrali chemię, spotyka-
łam się na fakultetach i lekcjach dodatkowych. Spotkania te miały na celu powtórzenie i usystema-
tyzowanie wiadomości zdobywanych w ciągu trzech lat nauki. W miarę potrzeb prowadziłam także 
zajęcia wyrównawcze.

Podczas Drzwi Otwartych w pracowni chemicznej uczniowie liceum: Agnieszka Kowalewska, 
Ela Mordzak, Magda Stachowska, Manuela Serdak i Kacper Adamski wraz z młodszymi kolegami 
z gimnazjum prezentowali ciekawe eksperymenty chemiczne, zachęcając w ten sposób swoich ró-
wieśników do podjęcia nauki w Długoszu.

W ramach swojego doskonalenia zawodowego w roku szkolnym 2012/2013 brałam udział w:
- szkoleniu nt. zastosowań iPadów w procesie nauczania,
- XXII Ogólnopolskim Forum Szkół Katolickich,
- szkoleniu nt. obsługi iPadów,
- szkoleniu MobiDziennik,
- szkoleniu dotyczącym wykorzystania iPadów w procesie edukacji, prowadzonym przez 
trenera w programie Apple,

- kursie „Ocenianie kształtujące” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego,
- kursie „Praca z uczniem zdolnym” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego,
- spotkaniu zorganizowanym przez Wydawnictwo Nowa Era nt. „Praktycznie i organicz-
nie, czyli jak ciekawie nauczać chemii organicznej w szkole ponadgimnazjalnej”.

Pod koniec maja pracowałam jako egzaminator w komisji sprawdzającej egzamin maturalny 
z chemii. Sprawdzanie prac maturalnych z poziomu rozszerzonego odbywało się w Toruniu.

Kolejny już rok, na przełomie czerwca i lipca uczestniczyłam w pracach komisji rekrutacyjnej 
do gimnazjum.

∑

Joanna Karwowska

Rozdział trzeci 
To już jest koniec…naszej wspólnej przygody

W roku szkolnym 20012/2013 rozpoczęłam nauczanie matematyki w klasach: Ib, Ic, Id, i Ie 
gimnazjum oraz kontynuowałam kształcenie z zakresu tego przedmiotu w klasach gim-

nazjalnych: IIIc i IIIa. Ta ostatnia to moja klasa wychowawcza. Dodatkowo w liceum uczyłam 
informatyki w klasach: IA, IB i IC.

Na lekcjach, które prowadziłam, starałam się wzbudzić zainteresowanie, wyzwolić inicjatywę, 
współpracę, ale i samodzielność. Stosowałam różne formy pracy: projekty, prace w grupach, referaty, 
prezentacje, lekcje z pilotami itp., dzięki czemu uczniowie mogli poznać nowe oblicze matematyki 
i informatyki.

W tym roku szkolnym do egzaminu gimnazjalnego pod moim okiem przygotowywały się dwie 
klasy, które uczyłam: IIIa i IIIc. Od września prowadziłam dla uczniów tych klas dodatkowe zaję-
cia, na których rozwiązywaliśmy wspólnie testy gimnazjalne i zadania, które wymagały szczególnej 
uwagi. Dodatkowo przeprowadziłam w tych klasach w drugim semestrze trzy „Małe Testy Gim-
nazjalne”, na których uczniowie weryfikowali swoją wiedzą. Sprawdzałam również w zespole mate-
matyków próbny egzamin gimnazjalny przygotowany przez CKE, dzięki czemu mogłam porównać 
stan wiedzy i efektywność pracy na początku roku szkolnego i po teście gimnazjalnym w kwietniu.

Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku, prowadziłam zajęcia dodatkowe dla osób 
przygotowujących się do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Zajęcia były 
podzielone na dwa dni. Jednego dnia spotykałam się z klasami pierwszymi gimnazjum, a drugiego 
z klasami trzecimi. Taki podział był konieczny ze względu na program zrealizowany na danym po-
ziomie kształcenia. Na zajęciach z klasami pierwszymi rozpoczęliśmy projekt międzyszkolny.

W tym roku również zostałam powołana do przeprowadzenia etapu szkolnego tego konkursu. 
Jako koordynator szkolny pracowałam intensywnie od listopada do marca, kiedy to Kamil Kaznow-
ski, mój wychowanek, po raz drugi został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z Matematyki, zdobywając maksymalną liczbę punktów (40/40).

W marcu kolejny raz byłam organizatorem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego 
„Kangur 2013”. W konkursie tym szkoła zdobyła dwanaście wyróżnień  i trzy wyniki na poziomie 
bardzo dobrym.

Przez kolejny rok uczniowie klasy IIIa gimnazjum sprawdzali mnie pod każdym względem, czy 
nadal nadaję się na ich wychowawcę. Rzucili mi nie lada wyzwanie, ale chyba wyszłam ze wszyst-
kich prób całkiem nieźle.

Uważam, że praca, jaką podjęłam w tej dziedzinie, przyniosła naprawdę wiele owoców i mogę 
powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z ostatecznej postawy moich wychowanków. Wspólnie 
przeżyliśmy wiele trudnych chwil, trzeba jednak rzucić je w zapomnienie i cieszyć się końcowymi 
efektami.

W tym roku szkolnym kontynuowaliśmy nasz pomysł na zadbane szafki. Powołaliśmy dwóch 
Szeryfów Szafek jako dodatkowe osoby obok Przewodniczącego, Zastępcy i Skarbnika. Wszystkie 
osoby wykonywały swoje obowiązki na 6+.

Organizowane były również wycieczki integracyjne: piesza wycieczka na Dzień Chłopca, piel-
grzymka do Włoch, pielgrzymka klas trzecich do Lichenia, wycieczka szkolna do Experymenta-
rium w Łodzi oraz wędrówki gimnazjalistów po ziemi kłodzkiej i wizyta w stolicy Czech – Pradze. 
Uważam te wycieczki za bardzo udane, uczniowie nie sprawiali żadnych problemów. Ich dojrzałość 
i kultura była zaskoczeniem zarówno dla mnie, jak i dla towarzyszących nam opiekunów.

http://www.zskdlugosz.pl/pl/news/1,aktualnosci/1026,wedrowki-gimnazjalistow-po-ziemi-klodzkiej-i-wizyta-w-stolicy-czech-pradze
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W czerwcu wraz z wychowankami przeżyliśmy wspaniały bal gimnazjalny; można powiedzieć, 
że zabawa trwała do białego rana, a 27 czerwca pożegnaliśmy się, wspominając i podsumowując 
nasze wspólne 3 lata.

Jestem usatysfakcjonowana działaniami, których się podjęłam w tym roku szkolnym. Nic bym 
nie zmieniła, bo czasem potrzebne jest rozczarowanie, aby później podnieść się i z dumą kroczyć 
dalej. Uczyłam wspaniałą młodzież i oddałam kolejną cząstkę siebie wychowankom z klasy IIIa.

∑
Jakub Kostrzewski

Początek nowej drogi…

Rok szkolny 2012/2013 był pierwszym rokiem mojej pracy pedagogicznej w roli nauczyciela języka 
angielskiego w murach ZSK. Przekraczając progi szkoły 1 września, odczuwałem spory niepokój 

i niepewność, czy należycie podołam powierzonym mi obowiązkom oświatowo-wychowawczym. 
Na początku mojej pracy zostały mi powierzone zarówno klasy gimnazjalne, jak i licealne. Naucza-
łem języka angielskiego w grupach językowych (kl. Ia, IIe gimnazjum, IA, B, C LO), jak też w ca-
łych oddziałach klasowych (kl. Id, Ie gimnazjum). W toku całorocznej pracy starałem się przekazać 
wiedzę gramatyczno-leksykalną w ramach prowadzonych obowiązkowych zajęć lekcyjnych. Dla 
osób chętnych istniała możliwość uczestnictwa w zajęciach koła zainteresowań, podczas to których 
zajmowaliśmy się poszerzaniem zasobu słownictwa w takich kategoriach językowych jak wyrażenia 
przyimkowe, idiomy, czasowniki złożone czy też wyrażenia leksykalne. Dla uczniów wykazujących 
problemy edukacyjne dostępne były zajęcia wyrównawcze, w trakcie których doskonaliliśmy umie-
jętność poprawnego zastosowania środków językowych: utrwalaliśmy czasy gramatyczne, zdania 
warunkowe, czasowniki modalne, określenia ilościowe, zdania względne, stronę bierną.

Uczniowie, których uczyłem, brali udział w konkursach sprawdzających wiedzę językowo-kul-
turową związaną z obszarem krajów anglojęzycznych. Największymi osiągnięciami na tym polu 
wykazał się Mikołaj Rębacz z kl. IIe gimnazjum, który zakwalifikował się do etapu rejonowego 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego oraz Alicja Cieślak z kl. IB LO, 
która w konkursie organizowanym przez szkołę językową London School zakwalifikowała się do 
etapu finałowego.

Rok szkolny 2012/2013 był dla mnie czasem ubogacającym w nowe doświadczenia związane 
z różnorakimi szkoleniami. Brałem udział w szkoleniu dotyczącym zastosowania iPadów w eduka-
cji oraz w szkoleniu BHP. Uczestniczyłem także w konferencjach metodycznych, umożliwiających 
doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela. Duże znaczenie miała dla mojej pracy w tak nowoczesnej 
szkole jak Długosz konferencja metodyczna wydawnictwa Pearson. Dotyczyła cyfryzacji w obszarze 
kształcenia oraz zmian pod kątem matury w 2015 r. Miałem również przyjemność uczestniczyć 
w wydarzeniach promujących szkołę, jakimi były Targi Szkół i Zawodów oraz Drzwi Otwarte Dłu-
gosza.

Miniony rok szkolny za sprawą pracy z pogodną, ambitną i wymagającą młodzieżą był dla mnie 
wielką szkołą życia, pokory i wytrwałości oraz pokazał, że młodzi ludzie to wielki potencjał, o który 
trzeba dbać bez względu na pojawiające się po drodze trudności edukacyjno-wychowawcze.

∑

s. Maria Kowalik

Projekt „Pro Life”
Sprawozdanie z podjętej Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Przed uroczystością Zwiastowania NMP uczniowie naszej szkoły, w większości pierwsze klasy 
gimnazjum, zapoznały się z inicjatywą Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego (DADP). Na ten 

apel ratowania nienarodzonego jeszcze, ale poczętego dziecka oraz jego rodziców, odpowiedziało 
23 uczniów (z gimnazjum: Ia - 3 os, 1b - 2 os., 1c - 3 os., Id - 7 os., Ie - 4 os.,IIId - 1 os., z LO - 2 os.) 
wraz z katechetą. W dniu 18 kwietnia br. w katedrze, podczas diecezjalnych obchodów Dnia Świę-
tości Życia, większość z nich zadeklarowała swoją codzienną modlitwę w tej intencji oraz dziesiątek 
różańca przez dziewięć miesięcy. Kilkoro uczniów podjęło tę inicjatywę indywidualnie z miesięcz-
nym opóźnieniem.

Deklaracja ta obowiązuje w sumieniu, choć nie pod grzechem ciężkim. Inicjatorzy DADP w za-
łożeniach mówią, iż miesięczna, ciągła przerwa w modlitwie przerywa adopcję i należy ją rozpocząć 
od nowa, zaś pojedyncze dni bez modlitwy należy uzupełnić.

Aby wspomóc grupę „Pro Life”, bo taką nazwę przyjęliśmy na jednym ze spotkań „duchowych 
rodziców”, jeden z jej członków nawiązał kontakt z organizatorami tzw. Akcji Bucik. Od nich otrzy-
maliśmy pomysł na wzajemne podtrzymywanie się w podjętych zobowiązaniach. Przez czas 9 - mie-
sięcznej adopcji spotykamy się raz w miesiącu w kaplicy na długiej przerwie, by odmówić wspólną 
modlitwę i otrzymać ciekawy gadżet. Od Mateusza Żychlewicza oraz Bartka Jabłońskiego - liderów 
tej akcji, otrzymaliśmy na pierwszym spotkaniu buciki z wełny na stópkę noworodka oraz wzór 
z matematyki życia, który tłumaczy nazwę tej akcji. Brzmi on następująco:

23 x 10/9=(1 w butach)x23

A to oznacza: (23 osoby) x (codzienny 10 różańca) / (9 miesięcy) = (jedno narodzone dziecko) x 23 =  
23. dzieci uratowanych przed zagładą(!).

W drugim miesiącu były rozdawane naklejki, w trzecim, niebieski (Maryjny) sznurek, na któ-
rym wiążemy tyle węzłów, ile miesięcy ma nasze adoptowane duchowo dziecko. Na kolejne gadżety- 
przypominajki czekamy po wakacjach.

W systematyczności pomaga nam także Mobidziennik, poprzez który co miesiąc otrzymujemy 
zaproszenie na spotkanie w kaplicy oraz informację o tym, co dzieje się z poczętym dzieckiem w ko-
lejnym miesiącu jego życia.

Drogę do podjętego celu przekształciliśmy w projekt, który zakończymy w styczniu tego roku 
świętowaniem urodzin – mamy nadzieję 23 znanych Bogu narodzonych dzieci oraz przygotowa-
niem scenki na najbliższy Diecezjalny Dzień Świętości Życia.

Doświadczenie troski o kogoś kto jest, choć go jeszcze nie widać i wzbudzane zaufanie do Boga- 
jedynego Dawcy życia, który nie chce nas ratować bez naszego współudziału - zbieramy jako naj-
cenniejsze owoce w dorosłe życie.

∑
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Wojciech Krajewski

Świat zajęć technicznych i informatyki

W roku szkolnym 2012/2013 uczyłem w klasach pierwszych i trzecich gimnazjum zajęć tech-
nicznych oraz w klasach drugich informatyki. Podczas zajęć technicznych pierwszoklasiści 

między innymi wykonywali ręcznie igłą ściegi podstawowe i ozdobne. Wspominam o tym, ponie-
waż praca ta wymagała od uczniów wiele skupienia i cierpliwości. Uczniowie klas trzecich poznawa-
li tajniki budowy i zastosowania elementów elektronicznych wchodzących w skład wielu urządzeń 
elektrycznych. Są to dosyć poważne zagadnienia, dlatego gimnazjaliści z radością zajmowali się 
także sztuką składania papieru zwaną origami.

Podczas zajęć informatyki uczniowie między innymi tworzyli prezentacje multimedialne, strony 
internetowe w języku html, a także posługiwali się systemem binarnym oraz rozwiązywaniem róż-
nego rodzaju algorytmów.

Swoją wiedzę i umiejętności 4 uczniów sprawdziło w VII Konkursie Informatycznym Bóbr. Do-
minik Mistera z klasy IIa gimnazjum zdobył wyróżnienie, uzyskując 110 punktów na 120 możliwych 
do zdobycia.

W tym roku szkolnym wydałem karty motorowerowe sześciu uczniom. Jeden gimnazjalista zdał 
egzamin i otrzymał kartę rowerową.

Kolejny rok sprawowałem funkcję administratora szkolnej strony internetowej, na którą na bie-
żąco wprowadzałem opisy wydarzeń, fotografie i komunikaty. Jako jeden z administratorów zajmo-
wałem się także dziennikiem elektronicznym - wprowadzaniem i modyfikacją danych. Służyłem 
także pomocą nauczycielom w całorocznej pracy z tym dziennikiem.

W ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyłem w wielu szkoleniach, odbywających się 
w szkole. Brałem udział w szkoleniu dotyczącym Mobidziennika. Bardzo cennym doświadczeniem 
okazał się udział w szkoleniu z obsługi i wykorzystania iPadów oraz szkolenie w zakresie obsługi 
nowego typu tablic interaktywnych. Z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyłem w szkoleniu z 
zakresu obsługi aplikacji Evernote, Book Creator oraz Explain Everithing. Szkolenia te bardzo po-
szerzyły możliwości wykorzystania przeze mnie iPadów w procesie dydaktycznym, co z pewnością 
uczyni prowadzone przeze mnie zajęcia bardziej atrakcyjnymi dla uczniów.

∑
Rafał Kurzępa

Nauka i wychowanie
„Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie “
Jan Sariusz Zamoyski

 Wielki Hetman Koronny

Miniony rok szkolny 2012/2013 nieoczekiwanie postawił przede mną nie lada wyzwanie, a mia-
nowicie po kilkuletniej przerwie powierzona została mi klasa wychowawcza w gimnazjum. 

Przyjmując funkcję wychowawcy, postawiłem sobie za cel integralny rozwój ucznia, uwzględnia-
jący formację umysłową oraz duchową. Starałem się harmonijnie realizować zadania w zakresie 
przekazywania wiedzy, kształcenia umiejętności językowych oraz wychowania w duchu katolic-

kim, traktując te trzy płaszczyzny jako wzajemnie uzupełniające się i równoważne aspekty pracy 
nauczyciela. Kładłem również nacisk na twórcze kształtowanie osobowości swoich wychowanków 
poprzez nawiązywanie bliskiego i przyjaznego kontaktu z równoczesnym stawianiem wymagań 
uwzględniających możliwości ucznia. W swojej pracy pedagoga i wychowawcy wdrażałem elementy 
przyczyniające się do budowania atmosfery, która tworzy ze społeczności klasowej wspólnotę ludzi 
sobie bliskich, życzliwych i wzajemnie się wspierających.

Wraz z klasą Ic – moimi wychowankami - czynnie uczestniczyłem w życiu szkoły. W paździer-
niku 2012 roku przygotowaliśmy uroczystość Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowania klas pierw-
szych wraz z częścią artystyczną. Otoczyliśmy opieką grób byłego nauczyciela Długosza Henryka 
Poraj Sokołowskiego oraz przybliżyliśmy społeczności szkolnej sylwetkę tej niezwykle zasłużonej 
dla Długosza oraz lokalnej społeczności postaci. Z inicjatywy biskupa włocławskiego Wiesława 
Meringa dbaliśmy o pamięć należną pomnikowi upamiętniającemu męczeńską śmierć patrona 
Włocławka, błogosławionego biskupa Michała Kozala, duchowieństwa oraz pracowników oświaty 
z Włocławka i okolic. Jako przedstawiciele Zespołu Szkół Katolickich uczestniczyliśmy we Mszy św. 
pogrzebowej księdza prałata Józefa Frątczaka - fundatora Sztandaru Długosza.

Do powierzonych mi funkcji w mijającym roku szkolnym należała również opieka nad Pocz-
tem Sztandarowym Zespołu Szkół Katolickich. Sztandar nieodzownie uczestniczył we wszystkich 
ważnych wydarzeniach szkolnych oraz reprezentował społeczność Długosza poza jego murami. Ku 
mojej wielkiej radości, pod odrestaurowany w zeszłym roku Sztandar przedwojennej Sodalicji Ma-
riańskiej, zaciągnęła się grupa uczniów tworząc Maryjną Wspólnotę Młodych. Cieszę się, że mogę 
pomóc nowo powstałemu pocztowi sztandarowemu stawiać pierwsze kroki w swojej funkcji.

W roku szkolnym 2012/2013 pełniłem funkcję przewodniczącego Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych, który przez cały rok wspierał finansowo pracowników naszej szkoły, wy-
pacając doraźne zapomogi, dofinansowując święta i wakacje. Udało się nam zorganizować w maju 
2013 roku wyjazd do Warszawy na musical Teatru Roma zatytułowany „Deszczowa piosenka”. Jako 
łącznik pomiędzy Długoszem a włocławskim Multikinem koordynowałem wyjście do kina na pro-
jekcję filmu “Christiada” w czerwcu 2013 roku.

Przez cały rok szkolny prowadziłem zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla uczniów pra-
gnących uzupełnić oraz poszerzyć swoje umiejętności językowe. Maturzyści uczęszczali na konwer-
sacje, natomiast gimnazjaliści na zajęcia wyrównawcze oraz przygotowujące do egzaminu gimna-
zjalnego. Znalazła się również grupa chętnych pragnących uczestniczyć w kole olimpijskim, którego 
celem było przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad. Ukoronowaniem tych spotkań było 
zdobycie przez dwóch uczniów klasy IIIa, Mikołaja Mielnickiego oraz Jakuba Wrzecionkowskiego, 
tytułów finalistów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego.

∑
Sławomira Lewandowska

Nowoczesność w służbie tradycji
Biblioteki szkolne kluczem do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

 Hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

W roku szkolnym 2012/2013 biblioteka znowu miała możliwość wykazania się na wielu płasz-
czyznach. Na początku października w holu szkoły pojawiła się gazetka z wystawką pod 

hasłem: „Biblioteki szkolne kluczem do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości” z okazji Międzyna-
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rodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Jakże adekwatne jest tegoroczne hasło do wydarzeń, które 
miały miejsce w tym roku szkolnym w bibliotece.

Klucz do przeszłości

Wiele miejsca poświęcono historii Polski, szczególnie tej najnowszej, na którą brak czasu na lek-
cjach. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę, oglądając wystawki książek na temat generała Stanisława 
Maczka, odzyskania niepodległości, księdza Jerzego Popiełuszki, pontyfikatu błogosławionego Jana 
Pawła II czy też 70. rocznicy zbrodni na Wołyniu. W marcu, z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy 
Wyklętych, odbywały się w bibliotece pokazy filmów: „Żołnierze Wyklęci” w reż. Joanny Maro, 
„Losy niepokornych” Wincentego Ronisza, „Inka 1946” Wojciecha Tomczyka, „Marsz wyzwolicie-
li” Grzegorza Brauna.

Poszerzyliśmy swoją wiedzę o naszej szkole dzięki wspomnieniom trzech sędziwych długosza-
ków, z których dwaj: p. Stanisław Kręcicki i p. Jan Olszewski, odwiedzili mury swej starej szkoły i ze 
wzruszeniem wspominali dawne czasy, porównując ze współczesnością. Wspomnienia Absolwentów 
w formie rozmowy i opisu, przysłanego przez p. Stanisława Persona znalazły się na stronie bibliote-
ki. Ciekawostką były też uczniowskie zeszyty długoszaków z 1933 roku, które można było oglądać 
w bibliotece, a ich skany również na stronie internetowej.

Klucz do teraźniejszości

Udostępnianie księgozbioru oraz komputerów, pomoc w wyszukiwaniu lektur do prezentacji 
maturalnych oraz konkursów przedmiotowych, lekcje biblioteczne na temat tworzenia bibliografii, 
sposobu korzystania z książek popularnonaukowych czy wreszcie przybliżające uczniom zasady sa-
voir-vivr’u, to biblioteczna codzienność.

W tym roku wypożyczalnię odwiedzono 3217 razy; nastąpiło 2512 wypożyczeń (średnio dziennie 
wypożyczono ok. 14 książek). Zanotowano 4327 odwiedzin w czytelni osób pracujących z książką, 
komputerem bądź iPadem.

Spośród wypożyczonych książek 63% to lektury, 21% literatura popularnonaukowa i naukowa, 
a 16% stanowiło literaturę piękną.

Najlepsi czytelnicy to:
- Beata Rajnik z kl. IC LO – 22 książki
- Karolina Bierut z kl. IIIB LO – 22 książki
- Joanna Zawadzka z kl. IIIB LO – 20 książek

Najwięcej wypożyczające klasy to: IIAB, IIIB i IIIC LO.
Opracowano i wprowadzono do księgozbioru 66 zakupionych i 255 pozyskanych z darów wolu-

minów.
Biblioteka była miejscem pokonkursowych wystaw fotograficznych: „Bazylika Katedralna NMP 

we Włocławku” oraz „Piękno Natury”.
W czytelni odbywały się konkursy, egzaminy próbne i te właściwe gimnazjalne i maturalne, 

w których przeważnie uczestniczyłam jako przewodnicząca komisji nadzorującej.
Najważniejszym wydarzeniem w życiu biblioteki były jednak XI Dni Kultury Chrześcijańskiej, 

które miałam zaszczyt organizować. Spotkanie autorskie z poetą i publicystą Wojciechem Wenclem 
oraz koncert zespołu FORTECA, który w wersji rockowej prezentuje poezję K.K. Baczyńskiego 
czy W. Broniewskiego, znakomicie wpisały się w misję biblioteki. Niezwykłym wręcz przeżyciem 
była Wystawa Malarstwa Piotra Będkowskiego usytuowana w czytelni, której wernisaż w obecności 
Artysty oraz znakomitych gości uświetnił koncert fortepianowy w wykonaniu Marcela Maniew-
skiego, ucznia kl. IIAB LO. Wystawę prac profesora Wydziału Malarstwa UMK obejrzeli wszyscy 
uczniowie naszej szkoły.

W ciągu tego roku szkolnego uczestniczyłam w wielu szkoleniach, głównie dotyczących pracy 
z iPadami, ale także w „Warsztatach emisji i higieny głosu”.

W dniach 1-2 lipca wzięłam udział w 76. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli na Jasną Górę, 
w tym roku pod hasłem „Wierzę w Jezusa”. Wykłady i homilie tam usłyszane stanowią kwintesen-
cję nauczycielskiego powołania. Odważne i pewne „głoszenie świata wartości w duchu Ewangelii, 
w duchu Jezusa Dobrego Nauczyciela” oto zadanie dla nas na dziś.

Klucz do przyszłości

W październiku aktywowana została internetowa strona biblioteki, której liczne zakładki uzu-
pełniane były sukcesywnie. Odtąd wszyscy mogą drogą internetową poznać roczne sprawozdania 
z pracy biblioteki, obejrzeć zdjęcia z najciekawszych bibliotecznych imprez, zajrzeć do Regulaminu, 
a przede wszystkim na bieżąco śledzić aktualne wydarzenia, a tych było bez liku.

W lutym 2013 r. do biblioteki zawitały nowoczesne technologie. Imponująca, mobilna tablica 
interaktywna QOMO, komputer iMac, nowe, pracujące w systemie Windows 8 komputery na sta-
nowiskach uczniowskich, a nieco później, w marcu, pięć iPadów.

Niewątpliwie ten nowoczesny sprzęt przyczyni się do uatrakcyjnienia lekcji bibliotecznych 
i przyciągnie, mam nadzieję, wielu czytelników, gdyż dla zwolenników ekranu, 38 tytułów książek 
oraz 4 czasopism dostępnych jest na iPadach.

Podczas Drzwi Otwartych w Długoszu miała miejsce otwarta lekcja biblioteczna pod tytułem 
„Droga książki od pomysłu do czytelnika” z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz iPadów, 
w której uczestniczyli uczniowie klasy Ib gimnazjum.

Z myślą o przyszłości, o obchodach Miesiąca Bibliotek Szkolnych w przyszłym roku szkol-
nym, rozpoczęliśmy przygotowania naszej adaptacji inscenizacji „Antygony” Sofoklesa z udziałem 
uczniów klas drugich gimnazjum i liceum. Tym mocnym akcentem zamierzamy rozpocząć kolejny 
rok szkolny.

∑
Grzegorz Matusiak

Nie tracąc nadziei…

Ubiegły rok szkolny 2012/2013 był jak zwykle rokiem intensywnej pracy. Wchodzi właśnie ko-
lejny etap reformy, tym razem do liceum. Mam nadzieję, ze tym razem zmiany będą bardziej 

sprzyjały przyswajaniu wiedzy z fizyki. W klasie pierwszej liceum nauka fizyki ma być kontynuacją 
i poszerzeniem materiału, który kiedyś był realizowany w drugim semestrze klasy trzeciej gim-
nazjum. I to niezależnie od tego, jaki profil uczeń wybrał. Następne dwa lata dla uczniów, którzy 
wybrali fizykę jako przedmiot rozszerzony, mają zapewnić zdobycie wiedzy potrzebnej do dalszej 
nauki na kierunkach politechnicznych na uczelniach wyższych. Mam tu sporo obaw, do tej pory 
przeciętny uczeń miał duże trudności w opanowaniu materiału w ciągu trzech lat. Teraz ta sama 
wiedza i umiejętności w sposób zintensyfikowany mają być opanowane w ciągu tylko dwóch lat! 
Tygodniowa ilość godzin nauki danego przedmiotu będzie podwojona, ale powstaje zasadnicze py-
tanie, czy uczniowie będą w stanie podwoić swoje możliwości przyswajania tego trudnego przed-
miotu? No cóż! Wszystko przed nami! Zobaczymy to po kilku latach. Oby to nie był czas stracony!

W tym roku szkolnym otrzymałem wychowawstwo w klasie pierwszej o profilu matematycz-
no-fizycznym. Jest to zespół uczniów ambitnych, chętnych do pracy i nauki. Zorganizowaliśmy 
kilka wycieczek integracyjnych, wyjazdów do muzeum i uczelni w celu zdobycia i poszerzenia wie-
dzy. Uczniowie chętnie uczestniczyli w organizowanych imprezach okolicznościowych przez naszą 
szkołę, internat i klasę. Nadzieją napawają również dobre wyniki w nauce. Średnia klasy wynosi 
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4.0. Cztery osoby uzyskały średnie powyżej 4.75. Kilkoro ma średnią powyżej 4. Pod koniec roku 
uczniowie musieli zdecydować, jakie przedmioty wybiorą jako rozszerzone. Wszyscy w klasie będą 
kontynuować naukę matematyki w trybie rozszerzonym, kilkoro zdecydowało się na geografię, inna 
część klasy na fizykę. Jeden uczeń wybrał biologię, a trzech informatykę. Również kilka osób chce 
kontynuować naukę języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Mam nadzieję, że uczniowie 
udźwigną ciężar podjętych decyzji, gdyż niektórzy wybrali kilka przedmiotów na poziomie rozsze-
rzonym.

Ubiegły rok obfitował również sukcesami w konkursach przedmiotowych, mamy laureatów 
i finalistów w gimnazjum w konkursach fizycznym i astronomicznym. Także jeden z licealistów 
zdołał uzyskać tytuł laureata w konkursie wojewódzkim z fizyki. Było sporo pracy na kółkach zain-
teresowań, ale przyniosła ona konkretne rezultaty. Mam nadzieję, że w następnym roku będziemy 
mieć jeszcze więcej sukcesów w różnych konkursach. Młodzież chętniej uczestniczyła w tym roku 
w zajęciach kółka fizycznego. Zwłaszcza klasy drugie gimnazjum, co rodzi nadzieję na sukcesy tych 
uczniów w klasie trzeciej. Niestety matura z fizyki znów była tradycyjnie bardzo trudna. Uczniowie, 
którzy na serio potraktowali przygotowania i uczęszczali na dodatkowe zajęcia, mają dobre rezulta-
ty, jednak dla kilku osób była ona bardzo trudna i uzyskali oni niezadawalające wyniki. Fizyka jest 
trudnym przedmiotem, wymagającym umiejętności matematycznych, ale również przenikliwego 
i analitycznego, abstrakcyjnego myślenia. Przykro mi, że niektórzy uczniowie potraktowali przygo-
towania do matury zbyt lekko i nie zdołali znaleźć czasu na dodatkowe ćwiczenia na fakultetach. 
Mam nadzieję, że następny rocznik przygotowania do matury potraktuje poważnie. Dość dużo tych 
nadziei na nadchodzące czasy…

∑
Lidia Miętkiewicz

Za wszystko dziękuję…
Pamiętam każdą wspólnie spędzoną chwilę. A w każdej było coś wspaniałego

 Nicholas Sparks

To już czwarty rok mojej pracy w Długoszu, a ostatni rok pracy wychowawczej w klasie IIIb 
gimnazjum. Prowadziłam jeszcze zajęcia z klasą IIA i IC LO, w której zorganizowałam wyjście 

do sądu, gdzie mogli bliżej zapoznać się z procedurami obowiązującymi w czasie procesu i samą 
pracą sędziego… Jednak większość lekcji przeprowadziłam ze swoją klasą wychowawczą, dlatego 
swoją uwagę skupię właśnie na niej. Klasa IIIb przez 3 lata sprawdziła się jako grupa sympatycznych, 
młodych ludzi, wciąż szukających rozwiązań i odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Okres nauki 
w gimnazjum był dla nich czasem poznawania siebie, swoich pasji. Uczniowie kształtowali swoje 
postawy i charaktery. Dla nich i dla mnie nie była to łatwa lekcja, ale mam nadzieję, iż niezwykle 
owocna, którą zapamiętamy na długo. Klasa trzecia to też czas egzaminów gimnazjalnych, a tak-
że wytężonej pracy związanej z przygotowaniami do nich, które realizowali na licznych zajęciach 
dodatkowych: czy to z matematyki, czy z języka angielskiego, a także z historii. Dla większości 
uczniów wyniki są zgodne z oczekiwaniami i możliwościami.

Poza nauką był też oczywiście czas na „ucztę duchową”, dlatego na początku roku szkolnego 
moi wychowankowie zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik. 
Byli w Licheniu na pielgrzymce klas III gimnazjum. Przez cały rok brali udział w dyżurach litur-
gicznych. Co więcej: uczestniczyli w seansach kinowych, przedstawieniach teatralnych. Brali też 

udział w wyjazdach organizowanych przez szkołę w Polsce i za granicą. Mieli możliwość rozwijania 
swoich pasji sportowych na zajęciach SKS-u, a chłopcy co roku uczestniczyli w obozie sportowym 
w Lubawie. Kamil Górczyński i Sebastian Janicki jako trzecioklasiści zajęli III miejsce w Ćwierć-
finałach Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w piłce siatkowej chłopców szkół gim-
nazjalnych. Ola Resiak zdobyła III miejsce w VIII Pucharze Polski Młodzików i Juniorów Karate 
Kyokushin, dostała się również do etapu rejonowego wojewódzkiego konkursu przedmiotowego 
z języka angielskiego. Uczniowie klasy IIIb rozwijali także pasje artystyczne, biorąc udział w licz-
nych konkursach, m.in. w Konkursie Rzeźbiarskim im. Stanisława Zagajewskiego. Nieobce było im 
też zaangażowanie w wolontariat, gdzie szczególną aktywnością wykazały się Wiktoria i Weronika 
Gajewskie oraz Ada Malendowicz. Kiedy koleżanka Agnieszka Malczewska miała wypadek drogo-
wy, koleżanki i koledzy bezinteresownie wzięli udział w zbiórce pieniędzy organizowanej w klaszto-
rze oo. Franciszkanów oraz okazali dalszą pomoc. O tym, że moi wychowankowie dobrze czuli się 
w Długoszu, świadczy liczba podań, które złożyli do liceum naszej szkoły. Aż dziewięcioro będzie 
kontynuowało naukę w ZSK.

Jak widać, czas mija bardzo szybko, na szczęście pozostają wspomnienia. Dziękuję Wam pięknie 
za wszystkie chwile spędzone razem, będę tęskniła za moją „rozgadaną” III b. Z całego serca życzę 
wszystkim powodzenia na kolejnych etapach edukacji i podejmowania właściwych wyborów.

Podsumowując, pragnę stwierdzić, że praca z młodzieżą sprawia, iż jestem zmobilizowana do 
stawiania sobie nowych wyzwań. Kochani, dzięki Wam mogę się rozwijać, czy to na polu zawodo-
wym czy osobistym, czego przykładem była m.in. wspólna działalność w szkolnym wolontariacie. 
Za wszystkie wspólne przedsięwzięcia i przeżyte chwile - dziękuję.

∑
Jolanta Nowak

Być nauczycielem historii…
Praca około przyszłości nie może wydać dobrych skutków,
bez znajomości przeszłości

 F. Konieczny

Rok szkolny 2012/2013 był dla mnie pierwszym rokiem pracy w charakterze nauczyciela i tym 
samym czasem odbywania stażu. Z perspektywy minionych miesięcy mogę powiedzieć, że bar-

dzo się cieszę, że mogłam moją pierwszą pracę podjąć właśnie w Zespole Szkół Katolickich im. ks. 
Jana Długosza. Poziom, jaki reprezentuje szkoła, respektowane i propagowane wartości oraz panu-
jąca w niej atmosfera stały się dla mnie swoistą matrycą kształtującą „bycie nauczycielem”.

Jako nauczyciel historii w gimnazjum miałam przyjemność pracować z klasami: Ia, Ib, Ic, Id i Ie. 
Realizując program nauczania historii dla klas pierwszych gimnazjum, korzystałam z podręcznika 
L. Trzcionkowskiego i L. Wojciechowskiego „Starożytność, średniowiecze” Wydawnictwa Szkolne-
go PWN, „Atlasu historycznego” wydawnictwa Nowa Era oraz sporadycznie z atlasu historycznego 
„Spotkania z historią” WSzPWN. Wydawnictwa te charakteryzują się wysokim poziomem mery-
torycznym, ale też treści w nich zawarte wymagają często od nauczyciela komentarza, czyniącego je 
bardziej przystępnymi dla ucznia. Fakt ten zaważył w dużej mierze na formie prowadzonych przeze 
mnie lekcji i wyborze metod nauczania, wśród których dużą rolę odgrywała rozmowa nauczająca. 
Aktywizacji uczniów w czasie zajęć służyły prezentacje multimedialne, które przygotowywałam do 
każdej lekcji. Ich struktura oraz możliwość korzystania z tablicy interaktywnej, w tym z programu 
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Smart Notebook, pozwalała młodzieży na czynne uczestniczenie w lekcjach. Te formy pracy dawały 
mi okazję do poznania zdolności, zainteresowań i możliwości moich uczniów, a im samym - do-
świadczenie współtworzenia zajęć. Utrwalenie materiału realizowanego na lekcji, zarówno zawarte-
go w podręczniku i atlasie, jak i zamieszczanego przeze mnie regularnie na platformie edukacyjnej 
Librus, stanowiło dla pierwszoklasistów duże wyzwanie. Wszyscy wiemy, że atrakcyjnej formie zajęć 
musi towarzyszyć solidna, systematyczna praca - nie tylko w szkole, ale także w domu.

W drugim semestrze roku szkolnego 2012/13 uczniowie Długosza zyskali możliwość korzystania 
na lekcjach z iPadów jako środka dydaktycznego. Chętnie wzięłam udział w serii szkoleń przygo-
towujących do efektywnego zastosowania tego mobilnego narzędzia w edukacji. Dzięki zdobytym 
w ich trakcie wiedzy i doświadczeniu, mogłam w trakcie moich zajęć korzystać z innowacyjnej 
technologii i z satysfakcją obserwowałam rosnące zaangażowanie gimnazjalistów w pracę na lekcji. 
Indywidualne traktowanie każdego z uczniów stało się o wiele łatwiejsze, miałam także okazję do 
rozwijania w młodych ludziach zdolności oceniania różnych źródeł informacji. Dla wielu z nich 
stało się to kolejnym wyzwaniem: środowisko internetu, traktowane dotąd jako wejście w świat 
rozrywki lub rezerwuar łatwej informacji, okazało się nagle partnerem bardzo wymagającym, a tra-
dycyjny podręcznik ukazał się jako źródło solidnej, sprawdzonej wiedzy.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów, prowadziłam kółko historyczne. Na zaję-
ciach uczniowie prezentowali i rozwijali własne pasje; zajmowaliśmy się także tematami zapropo-
nowanymi przez nauczyciela oraz analizowaliśmy przykładowe zadania wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych. Kilku uczniów uczestniczyło w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg” 
i otrzymało dyplomy. W ramach kółka poczyniliśmy wstępne przygotowania do wojewódzkiego 
konkursu tematycznego „Kujawsko-pomorskim szlakiem historii”. Umożliwiły one moim uczniom 
dalszą, już samodzielną pracę, nad wybranymi tematami. Tematyka i forma (prezentacja multime-
dialna) przyciągnęły licznych uczestników z całego gimnazjum. Spośród osiemdziesięciu młodych 
pasjonatów historii regionalnej, którzy zgłosili swój udział, trzynaście osób zakwalifikowało się do 
etapu wojewódzkiego, a w grupie tej znalazło się aż siedmioro pierwszoklasistów. Praca ucznia klasy 
Ib, Mateusza Witka-Jeżewskiego, zatytułowana „Włocławskie genius loci”, inspirowana słowami 
bł. Jana Pawła II, została wyróżniona w ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu.

Nauczanie historii daje okazję do budzenia i rozwijania wśród młodzieży zainteresowania dzie-
jami ojczystymi i historią powszechną także poza czasem przeznaczonym na zajęcia dydaktyczne. 
Nawiązaliśmy pierwszy kontakt z Muzeum Historii Włocławka. W listopadzie w ramach obchodów 
Dnia Niepodległości wraz z uczniami klas Id i Ic przygotowaliśmy apel, w czasie którego młodzież 
zaprezentowała montaż słowno-muzyczny oraz miała okazję do wcielenia się w role wielkich pol-
skich patriotów. W czerwcu wraz z p. Lidią Wiśniewską i kl. Ie zapoznaliśmy się ze zbiorami Mu-
zeum Diecezjalnego we Włocławku. Dzięki inicjatywie p. Pauliny Jakubowskiej towarzyszyłam jej 
oraz młodzieży z gimnazjum i liceum w kolejnej edycji „Ligii starożytniczej” organizowanej przez 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zdobywane przeze mnie doświadczenie w pracy dydaktycznej i pedagogicznej ubogacała współ-
praca z innymi nauczycielami, zwłaszcza wychowawcami klas pierwszych, oraz Dyrekcją szkoły 
i  p.  Bożeną Sobierajską. Szczególną rolę w zdobywaniu doświadczenia i kształtowaniu mojego 
warsztatu pracy odegrała p. Aleksandra Rusin, sprawująca nade mną opiekę przez cały okres odby-
wania stażu. W ramach prac zespołu przedmiotowego współpracowałam z także z innymi nauczy-
cielami historii, m.in. przy okazji konkursów i przygotowując wystawę historyczną w ramach Drzwi 
Otwartych organizowanych w naszej szkole.

Koniec roku szkolnego skłania do refleksji i oceny własnych poczynań, staje się punktem wyjścia 
do planów na następny rok, dając tym samym nadzieję na realizację tych zamierzeń, których w mi-
nionych miesiącach nie udało się wprowadzić w życie. Jest tym momentem, w którym to, co dopiero 
będzie, spotyka się z tym, co już było, co już stało się... historią.

Patrząc wstecz, pragnę wyrazić moją wdzięczność tym wszystkim, którzy uczynili pierwszy rok 
mojej pracy w Długoszu tak pozytywnym, budującym i intensywnym doświadczeniem: Dyrekcji, 

Nauczycielom, pozostałym Pracownikom Długosza - wśród których jest kilka osób, których wspar-
cie i pomoc cenię szczególnie, a także (specjalnie!) Uczniom i ich Rodzicom.

Jest jeszcze Ktoś, bez kogo to wszystko w ogóle by się nie wydarzyło – Ten, który jest jedy-
nym rzeczywistym, pełnym mocy Panem dziejów, historii całej ludzkości, każdego narodu i historii 
każdego człowieka. Cicha obecność Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, wspólne 
„szkolne” Eucharystie, doświadczenie jedności w modlitwie - są tym, co stanowi o istocie tej szkoły, 
a co dla mnie osobiście było i jest źródłem miłości do tych, których spotykam, źródłem siły i radości.

∑
Aneta Pawłowska

Rok pełen sukcesów!
„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem
jaki można dać dziecku - jest wykształcenie”.

 Arystoteles

Rok szkolny 2012/2013 był pełen ciężkiej, ale satysfakcjonującej pracy. Zajęcia z geografii prowa-
dziłam zarówno w klasach gimnazjum, jak i liceum.

Zdecydowałam się na wybór podręczników Wydawnictwa „Nowa Era”. Najważniejszymi za-
letami tych podręczników są: czytelny i logiczny język używany przez autorów, zadania o różnym 
stopniu trudności i o ciekawej treści, informacje z historii geografii, liczne ciekawostki, prace ba-
dawcze na koniec każdego działu, interesujące wprowadzenia poparte zrozumiałymi przykładami 
i ilustracjami.

Na początku roku szkolnego zapoznałam uczniów z Przedmiotowym Systemem Oceniania, 
opracowanym w taki sposób, aby wiedzieli dokładnie, jakie wiadomości i umiejętności powinni 
opanować, aby otrzymać konkretną ocenę z danego działu. Przedstawiłam także metody i formy 
sprawdzania osiągnięć uczniów. Całoroczna praca została oparta na szczegółowym rozkładzie mate-
riału nauczania. Stosowałam w czasie zajęć zróżnicowane metody nauczania, dopasowane do kon-
kretnych zagadnień ze szczególnym naciskiem na różnorodne metody aktywizujące oraz problemo-
we i weryfikacyjne.

W bieżącym roku szkolnym prowadziłam zajęcia fakultatywne dla uczniów trzecich klas gimna-
zjum przed egzaminem oraz dla licealistów zdających maturę z geografii. Na zajęciach rozwiązywa-
ne były zadania maturalne (po zakończeniu każdego działu), także duży nacisk położyłam na pracę 
z mapą i obliczenia matematyczne. Oprócz fakultetów, prowadziłam w szkole co tydzień dodatkowe 
zajęcia dla maturzystów, które odbywały się najczęściej w poniedziałki i w piątki. Zaowocowało to 
licznymi sukcesami w konkursach przedmiotowych i dobrymi wynikami na maturze.

W miesiącu maju w naszej szkole brałam udział w Drzwiach Otwartych, przygotowałam tym 
razem dla młodzieży i rodziców lekcje pokazową z iPadami, która cieszyła się dużym zainteresowa-
niem. W bieżącym roku szkolnym ponownie pracowałam jako egzaminator egzaminu maturalnego 
z zakresu geografii, sprawdzając prace maturalne w Komisji Egzaminacyjnej w Toruniu.

Ważnym doświadczeniem był dla mnie udział w szkoleniu, na które wraz z grupą nauczycieli 
różnych przedmiotów udałam się do Nowego Tomyśla. W tamtejszym Gimnazjum im. Feliksa 
Szołdrskiego, gdzie od kilku lat funkcjonują klasy z iPadami,  miałam okazję obserwować, w jaki 
sposób nowe technologie pomagają w prowadzeniu zajęć. Wróciłam stamtąd pełna nowych pomy-
słów i energii do pracy.
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Wyrazy wdzięczności składam uczniom klasy II b gimnazjum, którym towarzyszę jako wycho-
wawca już drugi rok. Czas, który wspólnie przeżyliśmy, był intensywny, ale wystarczył, by w dobrej 
atmosferze realizować uczniowskie zamierzenia, zaplanowane na drugi rok nauki w gimnazjum. 
Moim wychowankom starałam się poświęcić mój czas, energię i siłę, pomagać w dość trudnym 
etapie życia, przekazywać wartości, które powinny być ważne dla ucznia szkoły katolickiej. Gim-
nazjaliści swoją postawą, dobrymi manierami, zaangażowaniem zdobyli szacunek wszystkich, któ-
rzy mieli okazję z nimi pracować. Wielką radość sprawia fakt, że dzięki wzmożonemu wysiłkowi 
osiągnęli znakomite wyniki w nauce, czego dowodem był fakt otrzymania aż przez siedem osób 
świadectw z wyróżnieniem. Są to: Joanna Dębczyńska, Dawid Janiak, Kajetan Jóźwiak, Klaudia 
Kołtuniak, Weronika Koralewska, Zuzanna Tomczewska, Klaudia Żbikowska.

W dniach od 9 do 13 czerwca uczniowie klasy II b i III a gimnazjum uczestniczyli w wycieczce 
w Sudety i do Pragi. Byłam organizatorem i kierownikiem tej wyprawy, a opiekunami młodzieży 
byli: p. Anna Baranowska, p. Joanna Karwowska - wychowawca klasy IIIa oraz p. Krzysztof Łody-
gowski. Wycieczka była bardzo udana. Wszyscy wrócili zadowoleni i pełni wrażeń. Cieszymy się 
wszyscy z tego czasu. Już planujemy kolejne wyprawy. Z taką grupą naprawdę warto! Uczestnikom 
wycieczki z klasy IIb i IIIa gimnazjum za niesamowicie pozytywną energię, zdyscyplinowanie i wy-
śmienite humory dziękuję w imieniu wszystkich opiekunów.

Jestem usatysfakcjonowana działaniami, których się podjęłam w bieżącym roku szkolnym i nic 
bym nie zmieniła. Cieszę się z zaangażowania, sukcesów i postaw moich uczniów. Praca z Wami 
była prawdziwą przyjemnością!

∑
Jadwiga Piasecka

Nauczanie informatyki

W roku szkolny 2012/2013 uczyłam informatyki uczniów klas pierwszych i drugich gimna-
zjum oraz nieliczną grupę uczniów klasy IIIA LO.

W poprzednim roku szkolnym prowadziłam zajęcia z informatyki w liceum pod kątem przy-
gotowania do Olimpiady Informatycznej, aby umożliwić uczniom start w tegorocznej edycji Olim-
piady. Cieszy fakt, że dwóch uczniów do niej przystąpiło, rozwiązując zadania o bardzo wysokim 
poziomie trudności. W tym roku szkolnym zajęcia w  liceum przybierały charakter przygotowań 
do matury. Dwóch uczniów zdawało maturę z  informatyki w zakresie rozszerzonym. W stycz-
niu zorganizowałam dla nich próbną maturę, przygotowaną przez Oddział Kujawsko-Pomorski 
Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Zakład Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii 
Informacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego 
TODMiDN w Toruniu. Natomiast w maju przygotowałam stanowiska i pełniłam funkcję admini-
stratora podczas właściwej matury.

Byłam odpowiedzialna za sprawy organizacyjne Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów od 
strony szkoły. Olimpiada jest organizowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

21 listopada 2012 roku przeprowadziłam test wiedzy z  zakresu informatyki, który stanowił 
dodatkowy element w ramach etapu szkolnego Olimpiady. Brał w niej udział Kamil Kaznowski 
z kl. IIIa i jako jedyny przedstawiciel Włocławka znalazł się w grupie, która przystąpiła do zmagań 
II	etapu	Olimpiady	w	Bydgoszczy.	Jako	koordynator	Konkursu	Informatycznego	BÓBR	zorgani-
zowałam na terenie szkoły w listopadzie 2012 roku konkurs dla uczniów liceum, a następnego dnia 
dla uczniów naszego gimnazjum.

Moi	uczniowie	brali	udział	w	Konkursie	Informatycznym	BÓBR	oraz	w	konkursie	na	projekt	
znaku graficznego (logo) Młodzieżowej Rady Miasta.

Wraz z moimi uczniami brałam czynny udział w Drzwiach Otwartych Szkoły. Poświęciłam 
wiele godzin na prace związane z wdrażaniem nowego dziennika elektronicznego. Aktualizowałam 
szkolną stronę internetową. Brałam udział w wewnątrzszkolnych szkoleniach dotyczących: przepro-
wadzenia egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, nowego dziennika elektronicznego oraz obsługi 
i wykorzystania iPadów w edukacji. Ponadto uczestniczyłam w konferencji metodycznej Wydaw-
nictwa Szkolnego PWN „Jak małymi krokami zbudować wielki autorytet?”, a także w konferencji 
„Edukacja.Helion.pl 2.0. Zaawansowane wsparcie dydaktycznej pracy nauczyciela informatyki”. 
Jak co roku w lipcu brałam udział w warsztatach X Konferencji Informatyka w Edukacji na UMK 
w Toruniu.

∑
Andrzej Przybylski

Jestem dumny z moich uczniów…
 „Mówi się, że kto zna języki obce,
 widzi wyraźniej świat”

W roku szkolnym 2012/2013 prowadziłem zajęcia języka niemieckiego nie tylko z uczniami 
gimnazjum, ale również z klasami liceum. W klasach gimnazjum, podobnie jak w roku 

ubiegłym, pracowałem na podręcznikach „Das ist Deutsch. Kompakt” Jolanty Kamińskiej, wydaw-
nictwa Nowa Era. W liceum uczniowie zgłębiali wiedzę na podręczniku „Welttour” autorstwa Syl-
wii Mróz-Dwornikowskiej i Katarzyny Szachowskiej, także wydawnictwa Nowa Era. Obie pozycje 
książkowe gwarantują systematyczne i skuteczne rozwijanie wszystkich czterech sprawności języko-
wych: mówienia, czytania, pisania i słuchania. Podręczniki te są w pełni kompatybilne z tablicami 
elektronicznymi, zostały dodatkowo wzbogacone o CD-ROM z interaktywnymi ćwiczeniami, ze-
staw ciekawych filmów, które bardzo wzbogacały tok lekcji oraz umożliwiały ciekawe powtarzanie 
materiału przez uczniów w domu.

Ponadto w tym roku szkolnym motywowałem uczniów do głębszego zainteresowania się języ-
kiem niemieckim oraz kulturą krajów niemieckojęzycznych poprzez prace dodatkowe, które wy-
kraczały poza ramę programową, takie jak np. prezentacje multimedialne, które uczniowie prezen-
towali na forum klasy. Jak co roku liczna grupa uczniów gimnazjum brała udział w Wojewódzkim 
Konkursie Przedmiotowym z Języka Niemieckiego dla gimnazjum.

W tym roku szkolnym przewodziłem również projektowi zatytułowanemu „Modeschau – pokaz 
mody w języku niemieckim”, w którym uczestniczyła grupa uczniów z klasy IIIe. Projekt nie tylko 
wzbogacił kompetencje językowe uczniów w zakresie nauczanego przeze mnie języka, ale pozwolił 
odkryć istne talenty i dał szansę na pogłębienie wiedzy i słownictwa z dziedziny mody.

Prowadziłem również co tydzień zajęcia z przyszłymi maturzystami. Był to szereg spotkań przy-
gotowujących do egzaminu maturalnego, na których uczniowie nie tylko rozwiązywali testy języ-
kowe, ale także powtarzali leksykę poprzez różnorodne gry i zabawy językowe. Na zajęciach tych 
uczniowie zostali też zapoznani ze standardami egzaminacyjnymi i arkuszem egzaminacyjnym. 
Uczennica klasy IIIb liceum uzyskała dobre wyniki, co jest rezultatem jej wysiłku i cotygodniowych 
spotkań.
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Jako wychowawca klasy IIIe gimnazjum śmiało mogę powiedzieć, iż jestem dumny z moich 
uczniów. Angażowali się oni bardzo w życie klasy i szkoły, organizując m.in. Dzień Chłopca, mi-
kołajki, wigilię klasową. Część z nich aktywnie brała udział w różnorodnych apelach i przedsta-
wieniach szkolnych. Uczniowie chętnie pełnili również dyżury liturgiczne w kaplicy szkolnej. Cała 
klasa brała udział w całodniowej wycieczce do Eksperymentarium i Laser Arena w Łodzi. W ciągu 
minionego roku szkolnego wybieraliśmy się wielokrotnie do Multikina. W dniu 27 czerwca 2013 
zorganizowałem uroczystość szkolną z okazji zakończenia roku szkolnego klas trzecich, włączyłem 
się również czynnie w akcję promującą naszą szkołę tzw. Dzień Otwarty w Długoszu, podczas któ-
rego wraz z grupą uczniów z mojej klasy przygotowałem prezentację sali językowej.

Na początku maja w Toruniu brałem udział w pracach OKE, sprawdzając jako egzaminator 
prace gimnazjalne. Doświadczenie to pozwoli mi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy, aby jeszcze 
lepiej przygotować uczniów do tego egzaminu.

Rok szkolny 2012/2013 to czas wytężonej pracy. Przyniósł mi on wiele satysfakcji, chwil szczę-
ścia i dumy. Jestem głęboko przekonany, iż zainteresowanie, jakim cieszy się w naszej szkole język 
niemiecki, będzie z roku na rok jeszcze większe, a uczniowie, podobnie jak uczeń klasy IIIa Jakub 
Wrzecionkowski, będą zdobywać najwyższe laury i „widzieć wyraźniej świat”, poznając kulturę i ję-
zyk innych krajów.

∑
Aleksandra Różańska

Podsumowanie pracy szkolnego psychologa…

W ramach doskonalenia własnego warsztatu pracy ukończyłam I stopień studiów podyplo-
mowych z zakresu Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej w Wyższej Szkole Psychologii 

Społecznej w Sopocie. Brałam również udział w szkoleniu: Techniki doświadczeniowe i relacja tera-
peutyczna w terapii schematu.

W zakresie pomocy psychologicznej w szkole prowadziłam rozmowy z uczniami, gronem peda-
gogicznym oraz rodzicami. Głównie były to: konsultacje i porady, rozmowy psychologiczno o cha-
rakterze diagnozującym, wychowawczym i wspierającym, spotkania o charakterze terapeutycznym, 
psychoedukacja, działanie profilaktyczne, mediacyjne i interwencyjne, porady zawodowe, kwalifi-
kowanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, kierowanie do innych instytucji wspierających 
prawidłowy rozwój dziecka oraz rodziny.

Jako koordynator i członek Zespołu ds. organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej uczniom gimnazjum i liceum brałam aktywny udział w tworzeniu Kart Indywidu-
alnych Potrzeb Ucznia.

Realizując zajęcia z uczniami, we wrześniu przeprowadziłam dwugodzinne spotkania integra-
cyjne we wszystkich klasach pierwszych gimnazjum oraz liceum. W ciągu roku szkolnego realizo-
wałam Program Profilaktyczny.

Korzystając z prowadzonego przeze mnie doradztwa zawodowego, uczniowie pierwszych klas 
liceum mogli w ramach diagnozy wypełnić kwestionariusz WKP - program komputerowy do bada-
nia predyspozycji zawodowych. Odbyły się również warsztaty z Doradztwa Zawodowego w trzech 
klasach gimnazjum oraz w klasach drugich liceum.

W ciągu całego roku szkolnego aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły. Zorganizowałam jako 
opiekun wybory do Samorządu Uczniowskiego, Dzień Chłopaka, Dzień Edukacji Narodowej, mi-
kołajki, walentynki, Dzień Kobiet oraz obchody Dnia Wiosny. Brałam czynny udział organiza-
cji Dnia Niezapominajki oraz Dnia Zdrowego Stylu Życia. Byłam opiekunem oraz organizatorem 

kilku dyskotek. Zorganizowałam wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Wraz z Samorządem 
Uczniowskim przeprowadziłam wśród młodzieży Długosza zbiórkę Pielucha dla Malucha. Często 
byłam członkiem w komisjach na egzaminie gimnazjalnym oraz maturalnym. Promowałam ZSK 
w szkole w Boniewie. Byłam opiekunem uczniów podczas konkursów oraz klas podczas wyjść ze 
szkoły do kina czy na Targi Szkół. Stworzyłam i prowadziłam profil szkoły na Facebooku.

W ramach wykonywania prac zleconych przez Dyrekcję ZSK wykonywałam zdjęcia podczas 
wszystkich uroczystości szkolnych w bieżącym roku szkolnym. Byłam odpowiedzialna za archiwi-
zację fotografii oraz za przesyłanie i umieszczanie zdjęć na stronie oraz profilu facebookowym ZSK. 
Współtworzyłam folder reklamujący szkołę. Wykonałam zdjęcia klasowe oraz grona pedagogiczne-
go. Udzielałam informacji oraz wydawałam wnioski dotyczące wyprawki szkolnej oraz stypendiów, 
a także współtworzyłam program profilaktyki.

∑
Małgorzata Ryszewska

Roczne sprawozdanie 
nauczyciela świetlicy szkolnej

w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza

„Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga,
a wy jesteście uprawną ziemią Bożą, budowlą Boga.
Dzięki udzielonej mi przez Boga łasce położyłem fundament
jako zręczny architekt, ale buduje Ktoś inny.
Niech każdy jednak patrzy na to, jak buduje.
Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu,
oprócz tego, który już został położony, a jest nim Jezus Chrystus”

 (1 Kor 3,9-11)

Każdy nauczyciel-wychowawca ma wyznaczony odcinek pracy, ale jej wyniki zależą od Boga, 
który realizuje swe dzieło zbawcze. Jesteśmy jak architekci, którzy realizują plan budowy, sta-

wiając fundament swojej pracy wychowawczo-opiekuńczej. Poprzez pracę w świetlicy szkolnej bu-
dujemy swój niepowtarzalny dom. Miejsce, gdzie wraz z życiem, przekazywane są wartości oparte 
na mądrości Bożej, i w którym daje się przykład tym wartościom. Jest to oaza, w której tęskni się za 
Bogiem, szanuje się Jego Prawo, „miłuje bliźniego, jak siebie samego”.

Sam wyraz „świetlica” oznacza izbę główną w domu, pokój gościnny, izbę w chacie góralskiej, 
w której przechowywano odzież i majątek, i w której obchodzono uroczystości rodzinne. Początków 
pracy świetlicowej należy szukać w drugiej połowie XVIII wieku. Współczesna świetlica szkolna, 
jako wewnątrzszkolna instytucja wychowania wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich 
jej obszarach: opiekuńczym, wychowawczym, dydaktycznym i profilaktycznym. W swych celach 
i  zadaniach uwzględnia podstawowe funkcje czasu wolnego: odpoczynek, relaks czy wyciszenie 
poprzez rozrywkę, która wyzwala przyjemne emocje, oraz rozwijanie indywidualnych zdolności 
i zainteresowań. Zmieniająca się dynamicznie rzeczywistość, wiedza i zainteresowania dzieci wyma-
gają ciągłych poszukiwań, lepszych rozwiązań oraz nowych pomysłów w pracy świetlicy szkolnej. 
Współczesna świetlica powinna sprostać wyzwaniom świata nowoczesnego, przygotować młodzież 
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do życia w bardzo złożonych układach społecznych i politycznych o różnych systemach wartości, 
bogatej kulturze, charakteryzującej się zmiennością form i treści. Tak właśnie funkcjonuje nasza 
świetlica, w której nie brakuje żadnego elementu złożonej struktury. Przyczyniamy się do właściwe-
go kształtowania postaw społecznych, idąc drogą najcenniejszych wartości.

W swojej pracy jako nauczyciel pracujący w świetlicy szkolnej skupiłam się głównie na przeka-
zaniu wiedzy z zakresu profilaktyki i wychowania według programu „Spójrz Inaczej”. Przedstawiam 
młodzieży wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną (poprzez działalność w wolontariacie) 
z podstaw oligofrenopedagogiki i programu „Makaton. Wiedza moja w tym kierunku udokumen-
towana jest zaświadczeniami oraz poparta wieloletnia praktyką w szkolnictwie zarówno specjalnym, 
integracyjnym, jak i na szczeblu wyższym jako wykładowca metodyczny. Doświadczenie w pracy 
z dziećmi i młodzieżą zagrożoną patologią społeczną, skłoniły mnie do zainicjowania w naszej szko-
le wolontariatu, którego misją będzie przede wszystkim praca uczniów na rzecz potrzebujących. 
Świetlica szkolna to miejsce, w którym uczniowie zarówno przed szkołą, jak i po zajęciach spędzają 
dużo czasu. Wspólnie uczymy się, rozmawiamy na trapiące nas problemy życia codziennego, wyko-
nujemy okolicznościowe dekoracje i świetnie się przy tym bawimy. Poprzez prowadzenie warsztatów 
w formie zabawy, nie tylko uczymy się rozumieć, myśleć, ale i czuć. Są to zamknięte w bloki tema-
tyczne treści, które wnoszą w życie pozytywne wartości i wzorce. Jest to zbiór scenariuszy zajęć do 
systematycznej pracy z młodzieżą gimnazjalną i nie tylko. Stanowi profilaktykę dotyczącą całego 
procesu powstawania negatywnych zachowań. Program uczy rozumienia siebie i innych, rozpo-
znawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny sposób, lepszego 
radzenia sobie z różnymi problemami i umiejętnościami dobrego współżycia z innymi. Uczy, w jaki 
sposób odnajdywać w sobie oparcie w trudnych sytuacjach, tak aby w przyszłości młodzi ludzie nie 
sięgali po środki uzależniające. Podczas spotkań uczniowie mają okazję dokonania głębszej refleksji 
nad sobą, własnymi celami i potrzebami, zdobywają praktyczne umiejętności rozwiazywania kon-
fliktów. Zaczynają postrzegać siebie jako jednostkę wyjątkową, doskonałą, która potrafi sprostać 
problemom życia codziennego. Świetlica szkolna jest miejscem spokoju i wyciszenia.

∑
Bożena Sobierajska

Wychowywać do wartości
z pracy pedagoga szkolnego ZSK im. ks. J. Długosza

W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również umiał bardziej być
nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.

 Bł. Jan Paweł II w UNESCO (02.06.1980)

Jak twierdzi ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, proces wychowania powinien prowadzić do peł-
nego rozwoju osoby ludzkiej w wymiarze naturalnym i nadprzyrodzonym. Taki rozwój będzie 

możliwy wtedy, gdy dokona się internalizacja wartości, gdyż to dzięki tym zinternalizowanym war-
tościom osobowość może dochodzić do swej pełni.

Działania pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2012/2013 oparte zostały o opracowany plan 
pracy, którego głównym celem było tworzenie sprzyjających warunków dla konstruktywnego roz-
woju młodzieży – warunków opiekuńczo-wychowawczych oraz usuwanie luk lub łagodzenie prze-
szkód w prawidłowym przebiegu rozwoju i socjalizacji.

W ciągu roku szkolnego 2012/2013 nawiązano ścisłą współpracę i kontakt z wychowawcami klas 
uczniów i ich rodzicami.

Obserwowano uczniów na terenie szkoły pod kątem ich zachowania i bezpieczeństwa. Przepro-
wadzano z nimi rozmowy. Należy podkreślić, iż młodzież wiedziała, że w każdej chwili może zgłosić 
się do pedagoga szkolnego o pomoc w rozwiązaniu różnych problemów i ją otrzymać.

Wśród inicjatyw i akcji, w których brała udział pedagog szkolny w roku szkolnym 2012/2013 
należy wymienić następujące zadania:

•	„Wyprawka	 szkolna”,	 stypendium	 szkolne,	 koordynowanie	 współpracy	 z	 Urzędem	 Miasta	
Włocławek, Stypendium „Zdolni na start” udzielonego przez Przedstawicielstwo Urzędu Mar-
szałkowskiego we Włocławku.

•	Opieka	 nad	 nauczycielami	 rozpoczynającymi	 pracę	 w	 ZSK,	 zapoznanie	 ich	 ze	 Statutem	
Szkoły, WSO oraz procedurami.

•	Wykonanie	bazy	danych	dotyczącej	ewidencji	przydziału	kluczy	do	szafek	znajdujących	się	
w szatni dla poszczególnych uczniów.

•	Przygotowanie	uczniów	do	Konkursu	„Boże,	który	dałeś	nam	ziemię	jakże	piękną”	-	V	Mię-
dzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Teresy Ocieszko. zakończony sukcesem: I miejsce 
zdobyła Lena Chmielewska kl. Ib, II miejsce Piotr Muras z kl. IIc gimnazjum, a wyróżnienie 
Jakub Piotrowski IIC LO.

•	Uczniowie	dyslektyczni	zostali	zaproszeni	do	udziału	w	konkursie	plastycznym	pt.	„W	świe-
cie owadów”, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział we Wło-
cławku; tu także mieliśmy sukcesy.

•	Prowadzono	systematyczną	akcję	–	„Brak	mundurka”	–	sprawdzanie	i	mobilizowanie	mło-
dzieży do noszenia mundurków szkolnych.

•	Zorganizowanie	spotkania	z	przedstawicielem	Straży	Miejskiej	p.	Norbertem	Strucińskim	
dotyczącego konsekwencji prawnych z niewłaściwego korzystania z Internetu.

•	Dyżur	pedagoga	w	świetlicy	szkolnej	dwa	razy	w	tygodniu,	prowadzenie	rozmów	indywi-
dualnych i grupowych z uczniami na temat m.in. wartości w wychowaniu, pasji życiowych, 
poprawnego zachowania się w stosunku do kolegów; przeprowadzenie ankiet wśród uczniów 
m.in. na temat trudności w nauce.

•	Koordynowanie	pomocy	psychologiczno-pedagogicznej,	pomoc	wychowawcom	przy	analizie	
opinii wydanej z PPP oraz w uzupełnianiu dokumentacji KIPU. Opracowanie listy uczniów 
objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, która obejmowała również pracę z uczniem 
zdolnym. Przeprowadzenie przez pedagoga spotkań informacyjnych dla rodziców, dotyczą-
cych pomocy psychologiczno–pedagogicznej prowadzonej w szkole zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania 
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach. Podsumowanie przez pedagoga udzielanej pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej na terenie szkoły. Współpraca z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z terapii peda-
gogicznej, wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

•	Systematyczna	kontrola	szafek	szkolnych	uczniów	w	szatni,	interwencja	w	sytuacjach	zagro-
żeń, zgubienia kluczy czy konieczności ich uporządkowania.

•		Koordynowanie	pracy	zespołu	opracowującego	zmiany	w	programie	wychowawczym	szkoły	
„Drogowskazy”. Opracowanie procedur dotyczących zwalniania uczniów z zajęć szkolnych 
na prośbę rodzica oraz zwolnienia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.
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•	Zaprojektowanie	i	wykonanie	dekoracji	na	uroczystości,	wystawy	konkursowe;	na	polecenie	
Księdza Dyrektora przygotowanie wystawę fotograficznej – „Rozbudowa sali gimnastycz-
nej”. W Roku Wiary zorganizowanie dwóch wystaw pokonkursowych kolejnych edycji Mię-
dzyszkolnych Konkursów Fotograficznych: „Kapliczki i krzyże przydrożne w krajobrazie wsi 
kujawskiej” oraz „600 lecie Bazyliki Katedralnej we Włocławku”. Miejscem wystaw była 
Biblioteka Miejska Filia nr 2 we Włocławku. W organizację zostali włączeni i angażowani 
uczniowie.

•	Spotkanie	pedagoga	szkolnego	ze	studentami	odbywającymi	praktykę	zawodową	w	szkole.	
Dotyczyło ono „Funkcjonowania programów prozdrowotnych”.

•	Wyjaśnianie	 i	 załagodzenie	 sytuacji	 konfliktowych	 między	 uczniami,	 które	 zdarzały	 się	
w trakcie roku szkolnego. Jako działania terapeutyczne pedagog wprowadziła włączanie tych 
uczniów do realizacji zadań na terenie szkoły, a wśród nich przedsięwzięć artystycznych. 
Pedagog dekorowała kaplicę szkolną na uroczystości kościelne, zapraszając do współpracy 
uczniów.

•	Współpraca	 z	 nauczycielami	 świetlicy	 szkolnej	 ZSK	 podczas	 konfliktowych	 zachowań	
uczniów. W ramach współpracy włączono uczniów do wykonania m.in. lampionów adwen-
towych, plakatów promujących zdrowy styl życia.

•	Współpraca	i	świadczenie	pomocy	rodzicom	znajdującym	się	w	trudnych	sytuacjach	życio-
wych.

•	Zainicjowanie	akcji:	„Jak	uczyć	się	skutecznie”	-	rozmowy	z	uczniami	oraz	zajęcia	integracyj-
ne w klasach pierwszych gimnazjum.

•	Prowadzenie	 ewidencji	 rzeczy	 zagubionych,	 informowanie	uczniów	o	 znalezionych	przed-
miotach.

•	Archiwizowanie	dokumentów	pedagoga	szkolnego	i	dokonywanie	spisu	spraw.
•	Podczas	Drzwi	otwartych	w	Długoszu	uczniowie	kl.	IIc	gimnazjum	pod	kierunkiem	peda-

goga zaprezentowali projekt edukacyjny „Rozprawa sądowa – sąd nad nieletnim”.

Pedagog doskonaliła własne umiejętności, uczestnicząc w różnego rodzaju konferencjach krajo-
wych oraz formach kształcenia ustawicznego:

•	Udział	w	Ogólnopolskiej	Konferencji	współorganizowanej	przez	Olimpiady	Specjalne	Pol-
ska, Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, APS w Warszawie pt. „Rola dyrekto-
rów szkół i przedstawicieli organów prowadzących w procesie edukacji włączającej”

•	Udział	w	szkoleniu	nt.	programu	profilaktyki	„Znajdź	właściwe	rozwiązanie”
•	Uczestnictwo	w	XXIII	Ogólnopolskim	Forum	Szkół	Katolickich	na	Jasnej	Górze	
•	Ukończenie	w	ramach	Studium	Prawa	Europejskiego	–	kursu	„Diagnoza	i	terapia	psycholo-

giczno- pedagogiczna”
•	Konferencja	-	szkolenie	dla	pedagogów	szkolnych	„Organizacja	pomocy	psychologiczno-pe-

dagogicznej w placówkach oświatowych” we Włocławku
•	Konferencja	IX	Narodowy	Dzień	Życia	-	„	Profesor	Fijałkowski	świadek	wiary	i	miłości”
•	Konferencja	metodyczna	„Jak	małymi	krokami	zbudować	wielki	autorytet”	–	Wykład	Doro-

ty Zawadzkiej, psychologa, Społecznego Doradcy Rzecznika Praw Dziecka
•	Udział	w	szkoleniu	nt.	programu	profilaktycznego	„Trzymaj	Formę”
•	Uczestnictwo	w	szkoleniu	w	Nowym	Tomyślu	–	szkoła	nowych	technologii
•	Pedagog	odbyła	doskonalenie	zawodowe	nauczycieli	w	ramach	XII	Ogólnopolskiego	Sym-

pozjum Nauczycieli Katolickich i 76. Pielgrzymki Krajowej Nauczycieli i Wychowawców na 
Jasną Górę (1-2 lipca 2013).

W trakcie roku szkolnego 2012/2013 pedagog współpracowała ze Stacją Sanitarno–Epidemiolo-
giczną we Włocławku, PPP we Włocławku, Katolickim Centrum Służby Rodzinie, Strażą Miejska, 

Urzędem Miasta Włocławka, Policją, Internatem Szkolnym, Przedstawicielstwem Urzędu Marszał-
kowskiego we Włocławku, świetlicą profilaktyczną „Zacisze”, bursą szkolną przy ul. Mechaników 
we Włocławku, Sądem Rejonowym we Włocławku - współpraca dotyczyła opieki nad uczniami, 
którzy objęci byli nadzorem kuratora.

Ponadto pedagog wprowadziła do realizacji programy profilaktyczne min. Program „Trzymaj 
Formę”, który dotyczył edukacji w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków 
wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. 
W ramach akcji na spotkanie zaproszono trenera Nordic Walking p. Kazimierza Sikorskiego, który 
wyjaśnił młodzieży znaczenie ruchu dla zdrowia. Pedagog szkolny włączyła uczniów do udziału 
w konkursie na gazetkę szkolną pod tytułem „Trzymaj Formę”. Kolejnym realizowanym progra-
mem był PaT - Profilaktyka a Ty - ogólnopolski program promujący styl życia bez uzależnień, 
skierowany do młodzieży. W Inowrocławiu odbył się I Kujawsko-Pomorski Przystanek PaT. Wzięło 
w nim udział kilkaset młodych osób. Uczestniczyli w warsztatach, spektaklu teatralnym i wspólnej 
zabawie. Organizatorem PaT była Komenda Główna Policji. Naszą szkołę reprezentowała ośmio-
osobowa grupa młodzieży. Młodzież pozytywnie odebrała udział w programie twierdząc, że wynio-
sła dla siebie dużo znaczących treści.

Na terenie szkoły był realizowany program „Korekta” wśród młodzieży licealnej i program 
profilaktyki „Debata”, którego realizatorem był Ośrodek Profilaktyki Uzależnień w Płocku. Jego 
zadaniem było zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i zażywaniu narkotyków, towa-
rzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Warsztaty zostały przepro-
wadzone w klasach pierwszych gimnazjum.

Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Papierosów pedagog ogłosiła konkurs plastyczny 
„W zdrowym ciele zdrowy duch”. Do współpracy zaproszono pielęgniarkę szkolną oraz wychowaw-
ców świetlicy szkolnej. Uczniowie wykonali prezentacje w ramach powyższej problematyki. Zreali-
zowano zagadnienia z obszaru profilaktyki antynikotynowej. „Znajdź właściwe rozwiązanie” – to 
kolejny program profilaktyczny realizowany wśród uczniów klas pierwszych gimnazjum Długosza. 
Wychowawcy klas pierwszych oraz pielęgniarka szkolna zostali włączeni w realizację programu.

Doniosłym przedsięwzięciem było przeprowadzenie z klasą IIc gimnazjum akcji charytatywnej 
wśród społeczności Długosza „Pomóż Dzieciom Afryki” oraz koordynowanie akcji Szlachetna Pacz-
ka, której organizatorem na terenie szkoły był Ksiądz Dyrektor Jacek Kędzierski. Uczniowie zostali 
zaproszenie do udziału w konkursie „Zależni Niezależni”, gdzie uczennica kl. IIIc gim. Oliwia 
Wysocka uzyskała tytuł laureatki. Podczas gali uczniowie mieli okazję spotkać się z Jaśkiem Melą, 
chłopcem z niepełnosprawnością ruchową, który dokonał wielu wspaniałych wyczynów sportowych 
pod okiem podróżnika Marka Kamińskiego. Między innymi zdobył Biegun Północny i Południo-
wy oraz zdobywali razem znane szczyty (Kilimandżaro, Elbrus, El Capitan). Bohater spotkania 
założył Fundację „Poza Horyzonty”.

Poza tym pedagog wraz z uczniami brała udział w uroczystościach m.in. w Sanktuarium 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, w wigilii Uroczystości Wszystkich Świętych w kościele oo. Franciszka-
nów we Włocławku, Orszaku Trzech Króli. Ponadto wspólnie z uczniami uczestniczyła na seansach 
filmowych pt. „Życie Pi”, „Cristiada” i innych w Multikinie.

W ciągu roku szkolnego pedagog szkolny aktywnie współpracowała z rodzicami i wychowaw-
cami, rozwiązując sprawy wychowawcze. Były to najczęściej spotkania indywidualne. Poświęco-
ne były trudnym problemom wieku dorastania młodzieży gimnazjalnej i licealnej. W niektórych 
kwestiach wychowawczych dotyczących młodzieży niezbędna była współpraca pedagoga szkolnego 
z psychologiem szkolnym.

∑
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Angelika Szumińska

W krainie muz, czyli zapiski polonisty 
o roli literatury, sztuki i kultury

W roku szkolnym 2012/2013 miałam przyjemność pracować w Zespole Szkół Katolickich jako 
nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze. Starałam się przekazywać wiedzę i poma-

gać kształtować polonistyczne umiejętności uczniom klas IA, IC, IIAB (grupa matematyczna), IIIB 
oraz IIIC liceum. W pracy z młodzieżą stosowałam zróżnicowane metody i formy, zwracając uwagę 
na wykorzystywanie nowoczesnych technologii, by obok niezbędnych treści stawiać współczesne 
osiągnięcia i wskazywać, jak mogą być przydatne w procesie uczenia się. Między innymi w tym celu 
przygotowałam i przeprowadziłam kilka lekcji z wykorzystaniem iPadów. Mam świadomość tego, 
że daleko tym zajęciom do doskonałości, dlatego chętnie uczestniczyłam we wszystkich szkoleniach 
poświęconych pracy z iPadami. To oczywiste, że rozwoju techniki nie da się zatrzymać ani cofnąć, 
więc nie można stronić od tego typu nowinek technicznych. Problem tkwi w tym, jak połączyć tra-
dycyjne, dobre, sprawdzone, a przede wszystkim efektywne sposoby przekazywania wiedzy i umie-
jętności z nowoczesnością, która jest bliska młodemu człowiekowi. Myślę, że to nie lada wyzwanie.

W ramach podnoszenia jakości procesu edukacyjnego skorzystałam z propozycji Biblioteki Pe-
dagogicznej we Włocławku i z młodzieżą klas trzecich liceum uczestniczyłam we wrześniu w za-
jęciach przygotowujących do matury z języka polskiego, zatytułowanych „Jak przygotować biblio-
grafię załącznikową na ustny egzamin maturalny?”. W marcu z p. dr Magdaleną Bilską-Ciećwierz 
zabrałyśmy uczniów klas drugich do tejże biblioteki na zajęcia poświęcone powstaniu styczniowemu 
na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej.

Ważnym wydarzeniem zarówno dla szkoły, jak i dla mnie samej było zaproszenie pana prof. 
dra hab. Janusza Skuczyńskiego z UMK, który wygłosił wykład skierowany do uczniów klas ma-
turalnych: „Gdy idą między żywych duchy… O Dziadach Adama Mickiewicza i Weselu Stanisława 
Wyspiańskiego”. Dzięki takim wyjątkowym zajęciom maturzyści mogli jeszcze raz zgłębić piękno 
najsłynniejszych polskich dramatów.

Wśród zadań podejmowanych przeze mnie znalazło się przygotowanie uroczystego apelu upa-
miętniającego 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Apel został zaprezentowany 
w ramach XI Dni Kultury Chrześcijańskiej, których przewodnim motywem była wolność. Jestem 
bardzo wdzięczna wszystkim uczniom, którzy zechcieli wziąć udział w tym przedsięwzięciu.

Ponadto współorganizowałam bądź włączałam się w opiekę nad młodzieżą podczas wyjść na 
przedstawienia czy wyjazdów na wycieczki. Byłam z uczniami między innymi w Pałacu Bursztyno-
wym na przedstawieniu „Raskolnikow” oraz w Galerii Sztuki Współczesnej na spektaklu „Dziecięcy 
pokój”, a także w Warszawie na „Zemście” ze znakomitą obsadą aktorską. Nasza młodzież mogła 
zobaczyć na scenie takie znakomitości jak Joanna Trzepiecińska, Daniel Olbrychski czy Andrzej 
Seweryn.

Zawsze ogromną przyjemność sprawia praca z tymi, którzy językiem polskim są szczególnie 
zainteresowani i chcą swoją pasję połączyć ze zmaganiami konkursowymi. W minionym roku szkol-
nym dwie moje uczennice: Karolina Piwińska z klasy IIIB oraz Beata Rajnik z klasy IC wzięły udział 
w bardzo trudnym konkursie, jakim jest Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Karolina uzyskała 
całkiem niezły wynik na etapie okręgowym. Niestety nie została zakwalifikowana do etapu cen-
tralnego, ale ten, kto był na takim konkursie wie, jak trudne są na nim zadania, wobec czego wy-
mieniona uczennica zasługuje naprawdę na uznanie. Inną młodą osobą, która obok mnie rozwijała 
swoje pasje – tym razem recytatorsko-aktorskie – był Radosław Salamończyk. Uczeń wziął udział 
w Konkursie Recytatorskim „ O księdzu Jerzym wierszem” i zajął nim III miejsce. Jako reprezentant 
szkoły, a potem miasta i wreszcie regionu uczestniczył w poszczególnych etapach Ogólnopolskiego 

Konkursu Recytatorskiego, którego został finalistą. Współpraca z Radkiem to niezwykłe doświad-
czenie, bowiem relacje „uczeń - mistrz” zostały tu odwrócone. To przecież niemal profesjonalista, 
od wczesnego dzieciństwa występujący we włocławskich zespołach teatralnych, próbujący swoich 
sił także jako reżyser.

Praca w szkole katolickiej nakłada na nauczyciela szczególny obowiązek rozwoju duchowego. 
Niestety w minionym roku szkolnym nie mogłam uczestniczyć w porannych Mszach Świętych tak 
często, jak bym tego chciała. Podczas środy u Długosza brałam w nich udział zawsze. Cieszę się 
z możliwości dwukrotnego pobytu na Jasnej Górze: w listopadzie na XXIII Ogólnopolskim Forum 
Szkół Katolickich oraz w lipcu na Pielgrzymce Nauczycieli. Te spotkania pozwalają na głęboką re-
fleksję, umacniają w wierze, a to niezwykle ważne przed podejmowaniem kolejnych wyzwań.

∑
Anna Waśkiewicz

Moim Wychowankom…

Drodzy Wychowankowie z klasy biologiczno-chemicznej 2010/2013!
Trudno uwierzyć, że nadszedł już czas pożegnania z Długoszem. Dla wielu z Was przygoda z 

tą szkołą rozpoczęła się sześć lat temu. Jestem dumna i szczęśliwa, że przypadł mi zaszczyt pełnić 
rolę Waszego wychowawcy.

Przeżyliśmy z sobą wiele: wspólne wyjścia i wycieczki, klasowe i szkolne uroczystości, niezapo-
mnianą studniówkę, długie rozmowy - nie tylko w szkole i nie tylko miłe, wreszcie kolejne dni zda-
wania matury i odbieranie świadectw dojrzałości. Cóż,… „Jest wyznaczona godzina na wszystkie 
sprawy pod niebem” ( Koh 3,1).

Wierzę, że Długosz to szkoła, której wiele zawdzięczacie: zdobywanie wiedzy, zawiązanie trwa-
łych przyjaźni, ale przede wszystkim kształtowanie Waszych postaw wiernych Bogu i Ojczyźnie.

Dziękuję, że mogłam obserwować Wasze wkraczanie w dorosłość. Dziękuję, że powierzaliście 
mi swoje troski i radości. Dziękuję, że nauczyłam się od Was tak wiele!

- Filipie, dziękuję Ci za niesamowite połączenia młodzieńczego szaleństwa z wrażliwością na 
innego człowieka;

- Blanko, podziwiam Cię za Twoją delikatność, duszę artysty i taniec w studniówkowym fil-
mie;

- Madziu B., nie zapomnę Twojej subtelności, taktu i koloru Twoich włosów;
- Małgosiu D, jesteś dla mnie wzorem uczennicy, córki i siostry;
- Olu D. cieszę się bardzo, że znamy się już sześć lat - to dla mnie wielka przyjemność;
- Małgosiu G., dziękuję Ci za pogodę ducha;
- Karolino G, zawsze ceniłam Twoje bogate wnętrze i to, że… na maturze wybrałaś niemiecki;
- Żaneto, byłaś pracowita, skromna i prostolinijna;
- Arturze, dziękuję Ci za Twoje sportowe pasje;
- Karolino K., podziwiałam zawsze, jak dawałaś sobie radę w zarządzaniu naszą klasą i nie 

tylko…;
- Olu K., pamiętam, z jakim zacięciem wędrowałaś po górskich szlakach - w szkole było po-

dobnie;
- Dario, dziękuję Ci za sympatyczny uśmiech;
- Mateuszu K., nigdy mnie nie zawiodłeś - pilny, zdolny, pracowity, a te babeczki z okazji Dnia 

Kobiet - niezapomniane;
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- Łukaszu, dziękuję Ci za niezliczone występy artystyczne przez sześć lat, cieszę się, że mogłam 
obserwować Twoje dorastanie!

- Karolino K., jesteś dobrze wychowaną młodą damą;
- Kseniu, jak ja lubiłam z Tobą rozmawiać!
- Patrycjo, podziwiam Twoją zaradność!
- Pawle, lubiłam Twoje spojrzenie na świat, ceniłam Cię za szczerość i dobre wychowanie,
- Olu M., byłaś zawsze pracowita, skromna i taktowna, dziękuję Ci za wspólne sześć lat!
- Michale, jesteś najmilszym mieszkańcem Brześcia, jakiego znam!
- Paulino M., pokazałaś, że pracowitość to wspaniały dar,
- Sylwio, zapamiętam Twoje nietuzinkowe spojrzenie na świat, gratuluję zdanej matury z hi-

storii sztuki!
- Olu R., jesteś doskonałym połączeniem zewnętrznego piękna i mądrości, dziękuję za śpiewa-

nie psalmów na naszych Mszach św.
- Julko, nie zapomnę tych rozmów w drodze do szkoły!
- Madziu R., podziwiałam Cię za wszystko - wspaniałe wyniki w nauce, zaangażowanie, nie-

ustanną ambicję;
- Aniu, z Twoją delikatnością i wrażliwością będziesz wspaniałą pielęgniarką!
- Wiktorze, Twój upór, nie tylko w maratonie, pozwoli Ci zrealizować plany na przyszłość;
- Izo, dziękuję Ci, że byłaś zawsze uczciwa i skromna;
- Marto, zawsze podziwiałam Twoją kreatywność i organizację, o funkcji skarbnika nie wspo-

mnę! Dziękuję za szczerość!
- Paulino S., pokazałaś, że można być wzorową uczennicą i znakomitym sportowcem;
- Kingo, podziwiałam Cię, że wspierałaś swoje talenty systematyczną pracą, że miałaś dystans 

do wielu spraw i pięknie śpiewałaś;
- Olu Ś., cieszę się, że odkryłaś swoje pasje humanistyczne nawet w biologiczno-chemicznej 

klasie;
- Mateuszu W., masz tylko zalety, dzięki takim ludziom jak Ty świat jest o wiele lepszy!

Słowa podziękowania składam również Waszym Rodzicom, którzy włożyli wiele trudu w Wasze 
wychowanie, tak mądrze wspierali Was w drodze zdobywania wiedzy. Wiedziałam, że zawsze mogę 
na Nich liczyć. Spotkania z Waszymi Rodzicami dostarczyły mi wielu pozytywnych emocji. Cieszę 
się, że zawsze mówiliśmy jednym głosem.

 Z życzeniami, aby Wasze serca przepełnione były zawsze miłością do Boga i ludzi, a Wasze życie 
miało prawdziwy sens - wychowawczyni Anna Waśkiewicz.

∑
Joanna Wędołowska

To przede wszystkim Wasz sukces…

Rok szkolny 2012/2013, jak i poprzednie lata, był okresem wytężonej, codziennej pracy i czasem 
podejmowania kolejnych wyzwań. Oprócz normalnej pracy związanej z realizacją programu, 

większą uwagę starałam się zwrócić na przygotowanie gimnazjalistów do konkursu Liga Zadanio-
wa oraz licealistów ostatnich klas do egzaminu maturalnego. Przygotowanie do matury miało dla 
mnie w mijającym roku szkolnym szczególne znaczenie, ponieważ uczyłam we wszystkich trzech 
ostatnich klasach licealnych.

Praca z uczniami klasy IIa gimnazjum przyniosła wspaniałe efekty. Po raz pierwszy w historii 
szkoły dwoje uczniów zostało laureatami konkursu Ligi Zadaniowej. Dwójka kolejnych uzyskała ty-
tuł finalisty. Konkurs ten organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu 
pod patronatem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy od pięciu już lat posiada rangę analogiczną do 
wojewódzkiego konkursu przedmiotowego. Oznacza to m.in. że laureaci zwolnieni są z egzaminu 
gimnazjalnego w zakresie matematyki.

Rewelacyjne wyniki uzyskali także tegoroczni maturzyści. Średni wynik z matematyki na po-
ziomie podstawowym w szkole to 81%, a w klasie matematycznej 91%, podczas gdy w kraju wyniósł 
on 55%. Egzamin ten najlepiej napisali Aleksander Augustyniak, Magdalena Kraska, Justyna Le-
wandowska i Szymon Maćczak, uzyskując wynik 100%. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym 
przystąpiło 25 uczniów i uzyskali oni średni wynik 70% przy średnim krajowym 54%. Najlepszym 
wynikiem w tej kategorii - 98% może pochwalić się trójka uczniów: Aleksander Augustyniak, Mi-
chał Klimkiewicz I Lidia Przybylińska. Te sukcesy to przede wszystkim efekt ich wytężonej i sys-
tematycznej pracy.

Wart zauważenia jest także zorganizowany przez Długosza po raz pierwszy w ramach projektu 
edukacyjnego konkurs „Matematyczne Wspinaczki” dla uczniów klas szóstych szkół podstawo-
wych. Wyzwanie przygotowania konkursu, pod moim nadzorem, podjęło trzynaścioro uczniów 
klasy IIa gimnazjum: Kacper Brzeziński, Natalia Daroszewska, Bartek Gotowczyc, Przemek Hała-
siński, Dominik Mistera, Mikołaj Molenda, Michał Piętowski, Kasper Piórkowski, Szymek Radzin, 
Radek Szmajda, Hubert Widyński, Filip Żabicki i Kinga Porębska. Zachęceni sukcesem pierwszej 
edycji konkursu postanowiliśmy przygotować go także w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że wpisze 
się on na trwałe w tradycję naszej szkoły i w harmonogram konkursów miasta Włocławka.

Ten rok to także pożegnanie z moimi wychowankami z klasy IIIA liceum. Rozstania zawsze 
napełniają nas smutkiem, towarzyszy nam refleksja o szybko przemijającym czasie. Jest jednak i ra-
dość, że kolejna grupa uczniów wchodzi w nowy etap życia jako dorośli. Mam nadzieję, że kilku-
letnia moja praca, jak i całego grona pedagogicznego, choć w niewielkim stopniu przyczyniła się do 
ukształtowania ich na prawych ludzi. Jestem przekonana, że nie był to czas stracony. Wiele mądrych 
działań wspólnie podjęliśmy, wiele dobra wzajemnie sobie świadczyliśmy. Zabieramy ze sobą nowe 
doświadczenia, dobre wspomnienia i liczne przyjaźnie.

Dziękuję Wam, wszyscy moi Uczniowie, za całoroczną pracę, za podjęte wyzwania, za zaufanie 
i za osiągnięte wyniki. Jest to przede wszystkim Wasz sukces, choć cieszą i sprawiają wiele radości oraz 
satysfakcji płynące od Was słowa podziękowania za wszelką pomoc i bardzo dobre przygotowanie.

∑
Lidia Wiśniewska

Zawsze w drodze...
Wszystko, co przeżywamy, to tylko jakieś etapy, jakieś stacje.
To, co dziś wydaje się wielkim osiągnięciem, jutro odpada,
bo poszliśmy już dalej. Trzeba być zawsze w drodze.

 Anna Kamieńska

Słowa poetki stanowią punkt wyjścia do refleksji na temat minionego roku szkolnego, kolejne-
go roku mojej pracy jako nauczyciela języka polskiego w gimnazjum Długosza. Rok szkolny 

2012/2013 przyniósł nowe spostrzeżenia dotyczące mojej aktywności zarówno jako polonisty, jak 
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i wychowawcy. Ciekawym doświadczeniem w nauczaniu trzecioklasistów była nie tylko praca 
z uczniami zdolnymi, przygotowującymi się do poszczególnych etapów konkursu polonistycznego, 
nie tylko kontakt z uczennicami uzdolnionymi artystycznie i literacko, realizującymi swoje zdolno-
ści i zainteresowania w konkursach recytacji poezji i samodzielnych próbach twórczości, ale przede 
wszystkim zachwyt nad ciekawością świata charakterystyczną dla młodych i ich gotowością poszu-
kiwania prawdy o człowieku i samym sobie. Cieszą oczywiście wyniki konkursów oraz egzaminów. 
Ale przede wszystkim raduje obserwowane przez nauczyciela pragnienie odkrywania przez młodzież 
własnej drogi życiowej we współczesnym świecie, który często proponuje pójście łatwą ścieżką kon-
sumpcjonizmu i szukania przyjemności. Za otwartość, odwagę, kreatywność, wrażliwość na piękno 
literatury i sztuki dziękuję uczniom z klas IIIa, IIIb, IIId i IIIe, z którymi pożegnałam się w tym 
roku, a także uczniom klasy IIb, z którymi jeszcze spotkam się na drodze wspólnej przygody z języ-
kiem polskim w klasie trzeciej.

W mojej pracy towarzyszy mi świadomość tego, co niegdyś zapisał jeden z wielkich Polaków 
Stanisław Staszic: „Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca 
go obrobi i wartość mu wielką nada”. Staram się, zawierzając Bogu ludzi postawionych na mojej 
drodze, poddawać obróbce nieoszlifowane często diamenty umysłów, serc i sumień moich uczniów. 
W tym roku szkolnym objęłam wychowawstwem klasę Ie gimnazjum. Pierwszoklasiści zaskakiwali 
mnie od pierwszych dni ich pobytu nowej szkole. Świetnie bawili się podczas wycieczki integracyj-
nej do JuraParku w Solcu Kujawskim. Starannie przygotowywali dyżury liturgiczne oraz wspólnie 
obchodzone uroczystości klasowe: Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka - zawsze z upo-
minkami i poczęstunkiem. Zorganizowali klasową wigilię z prezentami i tradycyjnymi potrawami. 
Wykazali zaangażowanie w pracy w szkolnym wolontariacie, włączając się w liczne akcje chary-
tatywne. Chętnie uczestniczyli w uroczystościach kościelnych i patriotycznych na terenie miasta. 
Z zapałem przystępowali do różnorodnych konkursów, w których nie zabrakło sukcesów. Na wy-
cieczce w Warszawie, pod koniec roku szkolnego, ubogacili swoje doświadczenia o kontakt ze sztuką 
teatralną, oglądając w doborowej obsadzie aktorskiej spektakl „Zemsta” w Teatrze Polskim. Mogli 
poznać świat ludzi niewidomych, zwiedzając „Niewidzialną Wystawę”. Zobaczyli także Stadion 
Narodowy, co dla niektórych było największym przeżyciem. Na gruncie regionalnym natomiast, 
w przeddzień otrzymania świadectw, klasa oglądała cenne zbiory sztuki sakralnej w odrestaurowa-
nym budynku Muzeum Diecezjalnego. Powód do radości stanowią, dla mnie jako wychowawcy 
i niewątpliwie dla samych uczniów, dobre wyniki w nauce, będące efektem starań wspartych zdol-
nościami i ambicją oraz troską rodziców. W tym miejscu pragnę szczególnie podziękować za owocną 
współpracę rodzicom z tzw. „trójki klasowej”, doceniając ich pomoc oraz zaangażowanie w sprawy 
klasy Ie. Nieco kłopotów przysporzyły pojedyncze wybryki pierwszaków. Mam jednak nadzieję, 
że osoby, których one dotyczyły, nie powtórzą tych samych błędów i że po interwencji pedagogicz-
nej wyciągnęły właściwe wnioski.

Źródłem radości w tym roku szkolnym było dla mnie również uczestnictwo, wraz z grupą mło-
dzieży Długosza, w XVII Spotkaniu Młodych na Polach Lednickich. Byłam na Lednicy po raz 
pierwszy i wiem, że będę tam wracać, aby wraz z tysiącami młodych ludzi tańcem, śpiewem i mo-
dlitwą chwalić Boga.

Wśród etapów i stacji przemierzanych przeze mnie w ciągu roku szkolnego nie mogło zabraknąć 
ważnego dla mnie momentu: uczestnictwa w corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli 
na Jasnej Górze. Hasło tegorocznego spotkania: „Wierzę w Jezusa” pozwoliło mi w Roku Wiary 
utwierdzić się w przekonaniu, gdzie szukać duchowego umocnienia oraz rozumienia sensu i warto-
ści swojego powołania. Dlatego podsumowując kolejny rok pracy, w duchu wdzięczności za wszyst-
ko, czego doświadczam, pragnę powtórzyć za św. Pawłem: „Królowi wieków nieśmiertelnemu, nie-
widzialnemu, Bogu samemu - cześć i chwała na wieki wieków!”

∑

Maciej Ziółkowski

Z nadzieją patrzę w przyszłość…
„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten, kto daje.”

 Jan Paweł II

Po raz kolejny przyszedł czas matur. Podwójna odpowiedzialność za młodych ludzi z klasy III B. 
Jako wychowawca i nauczyciel języka angielskiego, czułem dużą presję, będąc bezpośrednio od-

powiedzialnym za przygotowanie moich wychowanków do egzaminu maturalnego. Oprócz języka 
obcego uczniowie musieli zdawać również inne przedmioty. W tym przypadku rola wychowawcy 
polegała na motywowaniu uczniów do jeszcze większego wysiłku, systematyczności oraz obecności 
na lekcjach. Mając spore doświadczenie w pracy nauczyciela wiedziałem, iż dopingowanie uczniów 
to połowa sukcesu. W klasie maturalnej należy również wywrzeć presję na rodzicach i uzmysłowić 
im, a przede wszystkim uczniom, że najpierw trzeba być dopuszczonym do matury – otrzymać 
świadectwo ukończenia szkoły, dopiero wtedy można myśleć o zdawaniu egzaminów.

Ten rok szkolny to również osobiste egzaminy do pokonania. Obrona pracy magisterskiej i eg-
zamin na nauczyciela dyplomowanego to moje „Everesty” do zdobycia. Udało mi się uzyskać tytuł 
magistra literatury amerykańskiej oraz awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Już chyba kilka razy stwierdzałem, iż konkretny rok szkolny był pracowity, lecz tym razem 
intensywność i ilość pracy, jaką miałem do wykonania, bije wszystkie poprzednie na głowę. Biorąc 
pod uwagę powyższe, można powiedzieć, iż ten rok szkolny kończę z tarczą w ręku. Kosztował mnie 
on dużo pracy, wyrzeczeń i cierpienia. Cieszę się z tego, jak się skończył i patrzę z nadzieją w przy-
szłość, mając ogromne wsparcie w mojej rodzinie i przyjaciołach.

∑
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Anna Waśkiewicz

Sprawozdanie z pracy 
zespołu nauczycieli języka niemieckiego

W roku szkolnym 2012/2013 zespół nauczycieli germanistów tworzyli: p. Anna Darowska, 
p. Andrzej Przybylski i p. Anna Waśkiewicz. Pierwsze spotkanie, które odbyło się na 

początku września, dotyczyło ustalenia terminów konsultacji w całym roku szkolnym, tematyki 
zajęć pozalekcyjnych i sposobu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych z języka nie-
mieckiego. Dokonaliśmy podziału na grupy językowe. Na pierwszych lekcjach przeprowadziliśmy 
testy diagnozujące, dzięki którym możliwe było zróżnicowanie grup pod względem zaawansowa-
nia.

W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele prowadzili zajęcia przygotowujące do egzaminu 
gimnazjalnego i maturalnego - zarówno w części ustnej, jak i pisemnej. Uczniowie przystępowali 
do próbnych egzaminów, ich wyniki były dokładnie analizowane, aby znaleźć obszary, które należy 
ćwiczyć i udoskonalać. Przygotowano i przeprowadzono również próbny egzamin dla uczniów klas 
drugich.

Nauczyciele brali udział w pracach komisji maturalnej: p. Anna Waśkiewicz i p. Andrzej Przy-
bylski egzaminowali podczas ustnego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. P. A. Przy-
bylski pracował jako egzaminator podczas sprawdzania egzaminów gimnazjalnych z języka nie-
mieckiego.

Germaniści wzbogacali swój warsztat pracy poprzez współpracę z przedstawicielami wydaw-
nictw, udział w szkoleniach wewnątrzszkolnych (dotyczących nowych technologii oraz warsztaty 
z emisji głosu) i zewnętrznych, wymianę doświadczeń oraz samokształcenie. P. Anna Waśkiewicz 
sprawowała funkcję opiekuna stażu p. Agnieszki Szabłowskiej i p. Jakuba Kostrzewskiego. Na-
uczyciele uczestniczyli w Drzwiach Otwartych Długosza, zachęcając do nauki języka niemiec-
kiego.

W ramach pracy z uczniami zdolnymi przygotowywaliśmy ich do Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Języka Niemieckiego. W etapie rejonowym szkołę reprezentowali Adam Jawor-
ski, Jeremi Lewandowski, Szymon Sikorski z kl. IIa, Marta Gruchała z kl.IIIa (opiekun p. Anna 
Waśkiewicz) i Jakub Wrzecionkowski z kl. IIIa (opiekun p. Andrzej Przybylski). W etapie woje-
wódzkim Jakub Wrzecionkowski zdobył tytuł laureata tego konkursu.

W ramach współpracy z Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty nasza szkoła przeprowadzi-
ła rejonowy etap Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego. Za to zadanie odpowiedzialna 
była p. Anna Waśkiewicz, która brała udział w pracach komisji na szczeblu wojewódzkim w Byd-
goszczy.

Nauczyciele języka niemieckiego koordynowali pracę uczniów gimnazjum realizujących pro-
gram edukacyjny metodą projektu. Praca gimnazjalistów dotyczyła tematyki realioznawczej nie-
mieckiego obszaru językowego.

∑



Sprawozdania zespołów przedmiotowychRocznik ZSK im. ks. Jana Długosza

316 317

Anna Baranowska

Sprawozdanie zespołu 
przedmiotów humanistycznych

za rok szkolny 2012/2013

 1. Przewodniczący i członkowie zespołu:
•	przewodniczący:	p.	mgr	Anna	Baranowska
•	członkowie	zespołu:	p.	dr	Magdalena	Bilska	–	Ciećwierz,	p.	mgr	Katarzyna	Michalska,	
p. mgr Lidia Miętkiewicz, p. mgr Jolanta Nowak, p.mgr Aleksandra Rusin, p. mgr Bo-
żena Sobierajska

 2. Przedmioty nauczania wchodzące w skład zespołu: historia, wiedza o społeczeństwie, 
muzyka, plastyka

 3. Podejmowane działania w minionym roku szkolnym:
•	Zajęcia	dla	klas	trzecich	gimnazjum	pod	kątem	przygotowania	do	końcowych	egzami-
nów gimnazjalnych.

•	Zajęcia	dla	klas	maturalnych	pod	kątem	egzaminów	maturalnych	(tzw.	fakultety).
•	Zajęcia	w	 ramach	kół	 zainteresowań	 (np.	kółko	historyczne,	 koło	 fotograficzne,	 koło	
artystyczne, chór szkolny).

•	Praca	w	komisjach	próbnych	egzaminów	gimnazjalnych	i	maturalnych.
•	Sprawdzenie	i	opracowanie	wyników	próbnych	egzaminów	na	poziomie	gimnazjum	i li-
ceum.

•	Praca	w	komisjach	egzaminu	gimnazjalnego	i	maturalnego	w	roku	szkolnym	2012/2013.
•	Konsultacje	 i	 opieka	 nad	 uczniami	 biorącymi	 udział	w	 konkursach	 przedmiotowych	
i olimpiadach.

•	Organizowanie	 szkolnych	 konkursów	 przedmiotowych,	 akcji	 obywatelskich,	wystaw,	
gazetek poglądowych, wykładów.

•	Realizowanie	projektów	edukacyjnych.
•	Organizowanie	uroczystości	związanych	z	rocznicami	i	świętami	państwowymi.
•	Organizowanie	wycieczek	szkolnych,	wizyt	w	muzeach	włocławskich,	bibliotekach.
•	Współpraca	z	instytucjami	samorządowymi,	naukowymi	i	kulturalnymi.
•	Opieka	nad	pracowniami.
•	Udział	w	szkoleniowych	radach	pedagogicznych.
•	Doskonalenie	zawodowe	nauczycieli.

 4. Ważniejsze konkursy organizowane przez nauczycieli naszego zespołu i te, w których byli 
opiekunami oraz niektóre działania przez nich podejmowane w bieżącym roku szkolnym:
•	Konkurs	przedmiotowy	z	historii	dla	gimnazjum	laureaci:	Alabrudziński	Filip	kl.	IIIa,	
Konopka Anna kl. IIIa, Poliński Kacper kl. IIIa, Rodkiewicz Tomasz kl. IIId, Wrzecion-
kowski Jakub kl. IIIa, opiekun: p. A. Rusin;

•	XI	Międzyszkolny	Konkurs	Historyczny	 „Jan	Długosz	 i	 jego	 czasy”	 –	XI	Dni	Dłu-
goszowskie w Kłobucku - klasyfikację konkursową zdominowali uczniowie z Zespołu 
Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku

 - w kategorii gimnazjów:
  I miejsce – Anna Konopka kl. IIIa
  II miejsce – Kinga Porębska kl. IIa
 - w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
  I miejsce – Alicja Cieślak kl. IB

 Opiekunowie: p. Aleksandra Rusin, p. Anna Baranowska, p. Magdalena Bilska-Cie-
ćwierz;

•	Konkurs	 szkolny	 z	okazji	uchwalenia	Konstytucji	 3	Maja	 (konkurs	w	kategorii	 praca	
plastyczna i prezentacja multimedialna) – organizator p. A. Baranowska;

•	Konkurs	Historyczny	„Krąg”	-	w	kategorii	testów	I	miejsce	w	szkole	zajął	Tomasz	Rod-
kiewicz IIId, II miejsce Filip Alabrudziński IIIa, zaś III miejsce Jakub Wrzecionkowski 
IIIa - opiekun p. A. Rusin;

•	Konkurs	„Kujawsko	-	Pomorskim	szlakiem	historii”	troje	uczniów	naszego	gimnazjum:	
Marta Jankowska IIIc, Emilia Kuczmaja IIc i Mateusz Witka-Jeżewski Ib, znaleźli się 
w finale. Praca Mateusza został wyróżniona; opiekunowie: p. A. Baranowska, p. J. No-
wak, p. A. Rusin;

•	III	edycja	Testu	z	Historii	Miasta	Włocławek	„Włocławek	w	latach	1863-1864”	–	wśród	
laureatów znalazły się: uczennica kl. IIa Kinga Porębska – opiekun p. Anna Baranow-
ska i uczennica kl. IB LO – Barbara Gołębiewska opiekun: p. Magdalena Bilska-Cie-
ćwierz;

•	III	 edycja	 konkursu	 „Dzieje	 szkolnictwa	Włocławka	 i	 okolic,	 którego	 organizatorem	
było III Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej. Laureatką konkursu i zdobyw-
czynią I miejsca została Barbara Gołębiewska, która w konkursie wzięła udział jeszcze 
jako uczennica naszego gimnazjum pod opieką p. A. Rusin;

•	Udział	w	projekcie	edukacyjnym	uczniów	z	klas	IIb,	IId,	IIe	„Czy	pamiętamy	o	naszych	
świętach narodowych? Nasz pomysł na świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja” - opiekun A. Baranowska;

•	Wyjścia	do	Muzeum	Etnograficznego	i	Muzeum	Historii	Miasta,	Muzeum	Diecezjalne-
go;

•	Wystawa	szkolna	w	ramach	Drzwi	Otwartych	Długosza;
•	Apele	 szkolne	 z	 okazji	 Święta	 Odzyskania	 przez	 Polskę	 Niepodległości,	 Uchwalenia	
Konstytucji 3 Maja;

•	Oprawa	muzyczna	wszystkich	uroczystości	i	apeli	organizowanych	w	naszej	szkole,	pro-
wadzenie chóru szkolnego;

•	Oprawa	plastyczna	wszystkich	uroczystości	i	apeli	organizowanych	w	naszej	szkole;
•	Udział	w	obchodach	IX	Narodowego	Dnia	Życia	i	Dnia	Świętości	Życia;
•	Konkurs	Plastyczny	„zależniNIEzależni”	-	w	kategorii	szkół	gimnazjalnych	laureatem	
została Oliwia Wysocka kl. IIIc gimnazjum, natomiast prace Oliwii Koralewskiej kl. I 
i Magdaleny Stokwisz kl. IIIc znalazły się na wystawie – opiekun p. B. Sobierajska;

•	V	Międzyszkolny	Konkurs	Fotograficzny	„Piękno	Natury”	w	kategorii	szkół	gimnazjal-
nych nagroda specjalna Mateusz Wende – ZSK im. ks. J. Długosza we Włocławku, wy-
różnienia Martyna Matuszewska – ZSK im. ks. J. Długosza we Włocławku; kategoria 
szkoła ponadgimnazjalna Martyna Stelmasik – ZSK im. ks. J. Długosza we Włocławku, 
opiekun i organizator p. B. Sobierajska;

•	Konkurs	na	formę	przestrzenną	Instalacje	2013	„WIATR”	trzyosobowy	zespół	w	skła-
dzie: Anna Krzaczkowska, Filip Janiak i Adam Krzaczkowski z kl. Id zajął II miejsce 
- opiekun p. B. Sobierajska; 

•	V	Konkurs	Rzeźbiarski	dla	Dzieci	i	Młodzieży	im.	Stanisława	Zagajewskiego
 Filip Janiak kl. Id gim. zdobył tytuł laureata - I miejsce. Prace uczennic Anny Jaku-
bowskiej kl. IIIc gim. , Emilii Kuczmaja kl. IIc gim. i Aleksandry Kosiewicz kl. Ia gim. 
zostały zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej - opiekun p. B. Sobierajska;

•	Konkurs	szkolny	„Portret	ks.	Jan	Długosza	w	597.	rocznicę	urodzin”;	jury	konkursowe	
w osobach ks. dyr. Jacka Kędzierskiego i pani wicedyrektor Katarzyny Zarzeckiej przy-
znało: I miejsce Agnieszce Możdżyńskiej z IIId, II miejsce Oskarowi Janickiemu z kl. Ic, 
III miejsce Patrycji Daroszewskiej z kl. Ie - opiekun p. B. Sobierajska;
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•	VI	Międzynarodowy	Konkurs	Artystyczny	im.	Teresy	Ocieszko	„Boże,	który	nam	da-
łeś ziemię jakże piękną”. Laureatami konkursu w kategorii fotografii i rysunku zostali: 
I miejsce - Lena Chmielewska kl. Ib gim., I miejsce - Piotr Muras kl. IIc gim., wyróż-
nienia otrzymali: Julia Krzyżańska kl. Ie gim. Jakub Piotrowski kl. IIC LO – opiekun 
p. B. Sobierajska.

 5. Konkursy, w których brali udział uczniowie liceum:
 – opiekun p. M. Bilska-Ciećwierz

•	XXXIX	Olimpiada	Historyczna	-	Patryk	Lewiński	z	klasy	IIIB	LO	został	finalistą,
•	Olimpiada	Solidarności	-	na	etapie	szkolnym	uczniowie	pisali	test	obejmujący	historię	
Polski w latach 1970-1990, który dotyczył opozycji demokratycznej w PRL. Do drugiego 
etapu zakwalifikowali się Adrianna Pilarska i Mateusz Kaszyński z kl. IB LO; uczeń 
zajął III miejsce w województwie,

•	Olimpiada	Mediewistyczna	-	Alicja	Cieślak	z	klasy	IB	LO	zajęła	57	miejsce	w	Polsce,	
uzyskując 123 punkty),

•	Polska	Piastowska	-	szkołę	reprezentowała	Alicja	Cieślak	IB,
•	„Powstanie	Styczniowe	–	150.	rocznica”	-	konkurs	organizowany	przez	Toruńską	Szkołę	
Wyższą. Komisja konkursowa postanowiła przyznać dyplomy oraz pamiątkowe mone-
ty między innymi reprezentantkom liceum Długosza: uczennicom klasy IIAB: Anicie 
Ekiert, Karolinie Kwasek i Annie Ptaszyńskiej.

•	IX	Regionalny	Konkurs	Wiedzy	o	Samorządzie	Terytorialnym	-	szkołę	reprezentował	
Mateusz Kaszyński z kl. IB LO.

 6. Inne działania:
•	Wizyta	kl.	IB	w	MBP	i	wysłuchanie	prezentacji	multimedialnej	pt.	„Białe	kruki	w	zbio-
rach MBP we Włocławku”.

•	Wizyta	k.	IC	w	Sądzie	Rejonowym	we	Włocławku.
•	Wizyta	na	lekcjach	historii	w	klasie	IIIB	LO	pracowników	Okręgowego	Biura	Edukacji	
Publicznej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Dr Tomasz Ceran 
poprowadził zajęcia, dzięki którym uczniowie mogli odpowiedzieć sobie na pytanie 
„Czy PRL był państwem totalitarnym?”, zaś dr Marek Sprenger przybliżył młodzieży 
problem stanu wojennego w Polsce na początku lat 80-tych.

•	Prelekcja	dla	uczniów	liceum	i	gimnazjum	o	Żołnierzach	Wyklętych	w	seminarium	wło-
cławskim. Wykład dr Alicji Paczoska-Hauke z Klubu Historycznego im. gen. Stefana 
Roweckiego-Grota w Bydgoszczy.

•	Zajęcia	dla	licealistów	w	Bibliotece	Pedagogicznej	we	Włocławku	w	ramach	obchodów	
rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

•	Wizyta	w	Muzeum	Powstania	Warszawskiego	w	Warszawie	i	Łazienkach.
•	Wizyta	IB	LO	na	Festiwalu	Nauki	i	Kultury	w	Toruniu	na	zajęciach	z	konserwacji	sztu-
ki.

•	Wycieczka	klas	IA,	IB,	IC	LO	do	Płocka	–	zwiedzanie	Muzeum	Diecezjalnego	i	Mu-
zeum Mazowieckiego.

•	Wizyta	klasy	IB	LO	w	Bibliotece	Głównej	UMK	w	Toruniu.
•	Wizyta	klasy	IB	LO	w	Muzeum	Diecezjalnym	w	Włocławku.

∑

Hanna Grudziecka

Sprawozdanie z działalności 
zespołu języków romańskich

 1. Język francuski – p. Hanna Grudziecka
•	Udział	uczniów	w	XXXVI	Olimpiadzie	Języka	Francuskiego
•	31	października	2012	r.	w	etapie	szkolnym	uczestniczyło	pięcioro	licealistów,	którzy	z	do-
brym wynikiem napisali test leksykalno-gramatyczny. Niewielu punków zabrakło Alicji 
Cieślak z klasy IB, by przejść do kolejnego etapu.

 2. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego
•	22	listopada	2012	r.	odbył	się	etap	szkolny	konkursu,	w	którym	wzięło	udział	sześcioro	
uczniów, troje z nich zostało zakwalifikowanych do etapu rejonowego: Anna Patyk, To-
masz Rodkiewicz oraz Izabela Eska, natomiast Anna Patyk z IIId zdobyła tytuł finalisty, 
reprezentując naszą szkołę w etapie wojewódzkim.

 3. XX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiej w Radziejowie
•	Joanna	Słowińska,	uczennica	klasy	IIc	 liceum,	została	zakwalifikowana	do	finału	XX	
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej w Radziejowie. Zgodnie z regulami-
nem festiwalu każdy finalista prezentuje jedną piosenkę w języku francuskim, a drugą 
w tłumaczeniu na język polski. Asia zaśpiewała utwór Dalidy „L’histoire de l’amour” 
oraz znaną piosenkę Jeo Dassina „Si tu n’existais pas...” w tłumaczeniu Wojciecha Mły-
narskiego.

 3. Język łaciński – p. Paulina Jakubowska
•	W	klasach	 II	 i	 III	gimnazjum,	 łącznie	w	dziesięciu	oddziałach,	 realizowano	program	
autorski: „Program nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej w gimnazjum” 
proponujący kształcenie językowe na poziomie podstawowym oraz treści związane ze 
starożytną kulturą grecką, rzymską oraz judeochrześcijańską.

•	W	drugim	semestrze	realizowano	projekt	edukacyjny	pod	tytułem:	„Narodziny	filozofii	
i rozwój myśli spekulatywnej na przykładzie wybranych greckich filozofów przyrody”. 
W projekcie udział wzięły: Aleksandra Politowska, Klaudia Jarębska, Agnieszka Moż-
dżyńska oraz Joanna Skrzypińska z klasy IIId.

•	W	Publicznym	Liceum	Ogólnokształcącym	im.	ks.	Jana	Długosza	we	Włocławku	na-
uczano języka łacińskiego w dwóch klasach pierwszych o profilach humanistycznym 
i  biologiczno-medycznym według programu: S. Wilczyńskiego i E. Pobiedzińskiej: 
„Porta Latina nova. Program nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej dla li-
ceum ogólnokształcącego”.

•	W	ciągu	 całego	 roku	 szkolnego	organizowano	 comiesięczne	wyjazdy	na	Uniwersytet	
Mikołaja Kopernika, gdzie odbywały wykłady dla młodzieży oraz konkurs: „Liga staro-
żytnicza”. Wyróżnienie w konkursie zdobyła Wiktoria Konopka, uczennica klasy IB.

∑
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Jadwiga Piasecka

Sprawozdanie zespołu przedmiotowego 
matematycznoinformatycznego + technika

 1. Działania podjęte w roku szkolnym 2012/2013 przez zespół w składzie:
•	p.	Emilia	Chodoła
•	p.	Piotr	Chodoła
•	p.	Joanna	Karwowska
•	p.	Wojciech	Krajewski
•	p.	Jadwiga	Piasecka
•	p.	Joanna	Wędołowska

 2. Działania związane z egzaminami gimnazjalnymi i maturalnymi:
•	udział	w	komisjach	nadzorujących	przebieg	egzaminów	gimnazjalnych	i maturalnych,
•	sprawdzanie	prac	egzaminu	gimnazjalnego	i	egzaminu	maturalnego,
•	przeprowadzenie	próbnych	matur	z	matematyki	i	informatyki	dla	klas	III	LO,
•	stworzenie	arkusza	maturalnego	z	matematyki	na	poziomie	podstawowym	i rozszerzo-
nym dla klas II LO i przeprowadzenie próby maturalnej dla kas II LO,

•	sprawdzanie	arkuszy	próbnych	egzaminów.
 3. Prace związane z przeprowadzeniem konkursów:

•	czynny	udział	w	pracach	komisji	konkursu	matematycznego	Liga	Zadaniowa,
•	przeprowadzenie	 w	 szkole	 Międzynarodowego	 Konkursu	 Matematycznego	 „Kan-
gur 2013”,

•	przeprowadzenie	w	szkole	Międzynarodowego	Konkursu	Informatycznego	Bóbr.
 4. Sukcesy uczniów:

•	Joanna	Banachowicz	z	kl.	IIAB	LO	zakwalifikowała	się	do	finału	zawodów	matematycz-
nych im. Mariana Rejewskiego.

•	W	matematycznej	Lidze	Zadaniowej	laureatami	zostali	Szymon	Sikorski	i	Kinga	Poręb-
ska, a finalistami: Michał Piętowski, Marcin Różański i Bartosz Gotowczyc z kl. IIa.

•	W	Konkursie	Matematycznym	„KANGUR	2013”	uczniowie	ZSK	uzyskali	 16 wyróż-
nień i 3 wyniki bardzo dobre: Bartosz Gotowczyc, Michał Piętowski i Dominik Mistera 
z kl. IIa.

•	W	Konkursie	Informatycznym	Bóbr	wyróżnienie	otrzymali:	Dominik	Mistera	z kl. IIa	
i Kamil Kaznowski z kl. IIIa.

•	Do	etapu	rejonowego	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Matematyki	prze-
szło 12 gimnazjalistów, laureatem został Kamil Kaznowski z kl. IIIa.

•	Kamil	Kaznowski	z	kl.	IIIa	przeszedł	do	II	etapu	Olimpiady	Informatycznej	Gimnazja-
listów.

•	Udział	w	konkursie	na	projekt	znaku	graficznego	(logo)	Młodzieżowej	Rady	Miasta.
 5. Udział w szkoleniach dotyczących:

•	przeprowadzenia	egzaminu	gimnazjalnego	i	maturalnego,
•	nowego	dziennika	elektronicznego,
•	obsługi	i	wykorzystania	iPadów,
•	obsługi	programu	do	układania	planu	lekcji	PLEK,
•	planowany	 udział	 w	 szkoleniach	 dotyczących	 sprawdzania	 egzaminu	 gimnazjalnego	
i maturalnego drogą elektroniczną,

•	planowany	udział	w	warsztatach	konferencji	Edukacja	w	Informatyce.

 6. Przygotowanie projektów edukacyjnych:
•	„Twierdzenie	Pitagorasa	w	życiu	codziennym”	(kl.	IId),
•	Organizacja	 konkursu	matematycznego	 dla	 uczniów	 szkół	 podstawowych	 „Matema-
tyczne Wspinaczki” (kl. IIa).

 7. Zajęcia dodatkowe z uczniami:
•	zajęcia	wyrównawcze	dla	uczniów	klas	drugich	i	trzecich	gimnazjum	oraz	drugich	liceum,
•	zajęcia	dla	szczególnie	uzdolnionych	(przygotowanie	do	konkursu	przedmiotowego),
•	koło	matematyczne	dla	klas	pierwszych	gimnazjum,
•	zajęcia	w	ramach	pomocy	psychologiczno-pedagogicznej.

 8. Pozostałe zadania:
•	przygotowanie	i	przeprowadzenie	testów	diagnozujących	uczniów	klas	pierwszych,
•	prace	związane	z	wdrażaniem	nowego	dziennika	elektronicznego,
•	aktualizacja	strony	internetowej	szkoły,
•	czynny	udział	w	Drzwiach	Otwartych	Długosza,
•	organizacja	Dnia	Matematyki,
•	lekcja	otwarta	prowadzona	przez	p.	Joannę	Karwowską	dla	20	nauczycieli	z Włocławka;	
na lekcji pokazano jak pracować z tablicami interaktywnymi i pilotami na lekcji mate-
matyki,

•	realizacja	 projektu	matematycznego	 „Rozwijanie	 umiejętności	matematycznych.	Ma-
tematyka bez barier - popularyzacja matematyki jako logicznego języka nauki” w ra-
mach kontraktu zawartego między p. Joanną Karwowską z ZSK im. ks. Jana Długosza 
a p. Moniką Bińczarską z PSP im. Kazimierza III Wielkiego w Szpetalu Górnym,

•	praca	w	zespole	rekrutacyjnym,
•	P.	Wojciech	Krajewski	wydał	karty	motorowerowe	6	uczniom.

∑
Aneta Jabłońska

Sprawozdanie z pracy zespołu polonistów

W skład zespołu wchodzą: p. Anna Dominik, p. Aneta Jabłońska, p. Milena Lewandowska, 
p. Wioletta Piasecka, p. Angelika Szumińska, p. Lidia Wiśniewska. Spotkania polonistów 

uzależnione są od aktualnej sytuacji i rodzaju powierzonych zadań.
W minionym roku szkolnym podjęłyśmy następujące zadania:
•	Opracowanie	harmonogramu	pracy	polonistów.
•	Uaktualnienie	kryteriów	przedmiotowego	systemu	oceniania.
•	Diagnoza	klas	pierwszych	gimnazjum	i	liceum.
•	Sprawdzanie	próbnych	testów	gimnazjalnych	i	licealnych.
•	Analiza	poziomu	umiejętności	uczniów	poddanych	próbnym	egzaminom.
•	Prowadzenie	dodatkowych	zajęć	przygotowujących	uczniów	do	pisemnych	egzaminów	ma-

turalnych i gimnazjalnych.
•	Przygotowanie	uczniów	do	ustnego	egzaminu	dojrzałości.	Wszystkie	klasy	III	liceum	uczest-

niczyły w lekcji bibliotecznej zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Bibliotekę 
Pedagogiczną na temat „Jak przygotować bibliografię załącznikową na ustny egzamin matu-
ralny?”.

•	Praca	w	komisjach	w	czasie	trwania	egzaminów	gimnazjalnych	i	maturalnych.
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•	Organizacja	 wycieczek	 do	 kin,	 teatrów,	muzeów,	m.	 in.	 na	 spektakle	 „Teatralne	 potyczki”	
i „Zbrodnia i kara” w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji, przedstawieniu na motywach 
„Innego świata” Gustawa Herlinga –Grudzińskiego, „Wieczorze trzech króli” W. Szekspira 
i „Zemście” A. Fredry w Teatrze Polskim w Warszawie. Uczniowie uczestniczyli także w lekcji 
muzealnej na temat powstania styczniowego na Kujawach, mogli zobaczyć eksponaty zgroma-
dzone w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku, a także „Niewidzialna wystawę” w Warsza-
wie. Długoszacy obejrzeli też filmy pt. „Hobbit. Niezwykła podróż”, „Życie Pi” i „Christiada”.

•	Pomoc	w	przygotowywaniu	szkolnych	uroczystości,	m.	in.:	Dnia	Edukacji	Narodowej	–	ślu-
bowania klas pierwszych czy Drzwi Otwartych Długosza.

•	Praca	z	uczniem	zdolnym,	przygotowanie	długoszaków	do	następujących	konkursów:
•	VII	Ogólnopolski	Konkurs	Recytatorski	dla	Gimnazjalistów	-	III	miejsce	Konrada	Webera	

z kl. Ia.
•	58.	Ogólnopolski	Konkurs	Recytatorski	 -	Radosław	Salamończyk	z	kl.	 IIIB	LO	otrzymał	

wyróżnienie w etapie finałowym.
•	VII	 Włocławski	 Konkurs	 Recytatorski	 dla	 Dzieci	 i	 Młodzieży	 “WIERSZYKARNIA”	 –	

I miejsce Konrad Weber Ia.
•	Międzyszkolny	Konkurs	Recytatorski	„O	ks.	Jerzym	wierszem”.
•	Międzyszkolny	Konkurs	Recytacji	Poezji	Ks.	Jana	Twardowskiego.
•	I	Ogólnopolski	Konkurs	„Trzej	Królowie	w	tradycji	 i	w	oczach	współczesnych	–	I	miejsce	

Konrad Weber Ia, III miejsce Bartosz Durma IIe.
•	X	Międzyszkolny	Konkurs	Ortograficzna	corrida,	czyli	walka	z	„bykami”	-	I	miejsce	i	tytuł	

Mistrza nad Mistrzami dla Kingi Porębskiej z kl. IIa, II miejsce Ewa Krajenta W kategorii 
klas I; II miejsce w rywalizacji drużynowej (drużyna w składzie: Kinga Porębska, Ewa Kra-
jenta, Mikołaj Skonieczny).

•	Wojewódzki	Konkurs	Przedmiotowy	z	Języka	Polskiego	dla	gimnazjalistów 	-	laureaci:	Anna	
Konopka,  Zofia Walczak, Jakub Wrzecionkowski z kl. IIIa i Kinga Porębska z IIa, finaliści: 
Klaudia Jarębska z kl. IIId i Mikołaj Skonieczny z kl. IIIe

•	VII	Konkurs	Poezji	im.	Leona	Stankiewicza	–	II	miejsce	dla	Pauliny	Sadowskiej	z	IIId	i	wy-
różnienie dla Agnieszki Malczewskiej z IIIb.

•	Konkurs	literacki	„Jesienne	depresje	-	impresje”	–	II	miejsce	w	kategorii	poezji	dla	Katarzyny	
Ochockiej z kl. IIIa.

•	XI	Wojewódzki	Konkurs	Poezji	i	Prozy	oraz	Pieśni	Regionalnej	–	II	miejsce	dla	Pauliny	Sa-
dowskiej z kl. IIId i II dla Konrada Webera Ia.

•	III	Włocławska	Filozofiada	-	Powiatowy	Konkurs	Filozoficzny	organizowany	przez	Gimna-
zjum nr 4 im. ONZ – II miejsce drużyna w składzie: Mateusz Ulański IId , Wiktor Zabielski 
II d, Sandra Hadrowicz IIIa, Kamil Piecewicz IIIc i Karol Łukaszewski IIIc; Mateusz Ulań-
ski IId - II miejsce w rywalizacji indywidualnej.

•	Kamil	Piecewicz	IIIc	–	wyróżnienie.
•	Olimpiada	Literatury	i	Języka	Polskiego	–	etap	rejonowy:	Karolina	Piwińska	IIIB	LO.
•	Dobrzyńsko	–	Kujawski	Konkurs	Recytatorski	–	I	miejsce	Paulina	Sadowska	z	kl.	IIId.
•	Prowadzenie	zajęć	terapii	pedagogicznej	dla	uczniów	z	dysleksją	i	dysgrafią.
•	Udział	w	szkoleniu	przygotowanym	przez	Okręgowy	Komitet	Olimpiady	Literatury	i	Języka	

Polskiego, a przeprowadzonym przez UMK.
•	Organizacja	 spotkań	z	ciekawymi	 ludźmi	–m.in.	prof.	 Januszem	Skuczyńskim;	uczniowie	

liceum mogli wysłuchać wykładu na temat „Gdy idą pośród żywych duchy, czyli o „Dzia-
dach” A. Mickiewicza i „Weselu” S. Wyspiańskiego”.

•	Redagowanie	i	korekta	materiałów	ukazujących	się	w	Roczniku	ZSK	im.	ks.	Jana	Długosza,	
pomoc w tworzeniu strony internetowej szkoły.

∑

Paulina Gajewska

Kilka słów o działalności zespołu 
przedmiotowego z języka angielskiego

W bieżącym roku szkolnym zespół nauczycieli języka angielskiego tworzyli: p. Paulina Gajew-
ska (przewodnicząca ), p. Agata Nawrocka, p. Lidia Miętkiewicz, p. Agnieszka Szabłowska, p. Jakub 
Kostrzewski, p. Rafał Kurzępa i p. Maciej Ziółkowski.

Zespół podjął się następujących zadań:
 1. Aktualizacja przedmiotowego systemu oceniania na rok 2012/2013.
 2. Zapoznanie się z ze zmianami wprowadzanymi w egzaminach zewnętrznych, udział w 

szkoleniach dotyczących matury w 2015 roku.
 3. Dokonanie analizy zgodności programów nauczania z podstawą programową.
 4. Dokonanie analizy zgodności podręczników z podstawą programową.
 5. Wybór podręczników na nowy rok szkolny 2013/2014.
 6. Konsultacje wewnątrzzespołowe.
 7. Zajęcia wyrównawcze dla klas pierwszych gimnazjum i liceum. Zespół przygotowywał 

zajęcia mające na celu doskonalenie umiejętności leksykalno-gramatycznych (poszerzanie 
słownictwa i bloków tematycznych ujętych w podstawie programowej, nauka wyrażeń 
przyimkowych, idiomów, układanie krótkich wypowiedzi pisemnych doskonalących 
umiejętność tworzenia tekstów własnych, poszerzanie zasobu synonimów).

 8. Zajęcia dla klas trzecich przygotowujące do końcowych egzaminów gimnazjalnych. Wy-
równanie poziomu wiedzy i zdolności językowych uczniów, utrwalenie materiału z klasy 
pierwszej i drugiej, poszerzenie zasobu słownictwa, doskonalenie umiejętności rozumie-
nia tekstu czytanego oraz słuchanego.

 9. Zajęcia dla klas maturalnych pod kątem przygotowania do egzaminów maturalnych. 
(ćwiczenia konsolidujące i rozszerzające słownictwo z maturalnych bloków tematycznych, 
ćwiczenia gramatyczne, czytanie ze zrozumieniem).

 10. Praca z uczniem słabym i zdolnym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 11. Przeprowadzenie testów diagnostycznych na początku i końcu roku szkolnego oraz przy-

gotowanie wniosków do dalszej pracy.
 12. Przygotowanie próbnych, ustnych egzaminów maturalnych: dobór zestawów egzamina-

cyjnych, powołanie wewnątrzszkolnych zespołów egzaminacyjnych, przygotowanie sal. 
Następnie analiza wynikowa, omówienie słabych punktów odnośnie zagadnień gra-
matycznych, opracowanie form naprawczych w celu zniwelowania napotkanych wśród 
zdających braków językowych.

 13. Praca w komisjach podczas próbnych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.
 14. Sprawdzenie i opracowanie wyników próbnych oraz właściwych egzaminów na poziomie 

gimnazjum i liceum.
 15. Praca w zespole sprawdzającym pisemne egzaminy gimnazjalne i maturalne powołanym 

z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty (zdobywanie doświadczeń egzami-
nacyjnych, doskonalenie umiejętności korekty wypowiedzi pisemnych).

 16. Członkostwo w komisji podczas ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego 
(ewaluacja sprawności komunikacyjnej uczniów).

 17. Opieka i konsultacje nad uczniami biorącymi udział w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych. Przygotowywanie materiałów objaśniających zagadnienia leksykalno - 
gramatyczne, historyczne i kulturalne. Rozwiązywanie zadań z transformacjami, testów 
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z lukami, testów wielokrotnego wyboru, naukę idiomów i kolokacji.
 18. Organizowanie wycieczek szkolnych w ramach wychowawstwa.
 19. Opieka nad pracowniami.
 20. Opieka nad uczniami podczas konkursów.
 21. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych, warsztatach, konferencjach, kursach 

dokształcających:
•	szkolenie	BHP	(podstawy	prawne	regulujące	bezpieczną	organizację	warunków	pracy,	
ocena potencjalnych zagrożeń w środowisku pracy oraz podjęcie działań przeciwdziała-
jących ich skutkom/działań prewencyjnych);

•	szkolenie	 dotyczące	 obsługi	 iPadów	 (nowoczesne	 narzędzia	 wspomagające	 postęp	
w dziedzinie edukacji interaktywnej, tworzenie prezentacji, arkuszy, zestawień ułatwia-
jących proces przekazu informacji oraz uatrakcyjniających naukę w formie cyfrowej);

•	szkolenie	z	zastosowania	iPadów	w	edukacji	(moderowanie	środowisk	umożliwiających	
mobilny dostęp do materiałów edukacyjnych - chmura, umiejętność tworzenia ćwiczeń 
z wykorzystaniem środków audio i wideo, iPad jako przenośne laboratorium edukacyj-
ne);

•	szkolenie	dotyczące	procedur	organizacyjnych	związanych	z	egzaminem	gimnazjalnym	
i maturalnym (organizacja czasu, dystrybucja obowiązków pomiędzy poszczególnych 
członków komisji, struktura egzaminu, postępowanie w przypadkach nadzwyczajnych);

•	studia	magisterskie	uzupełniające:	ukończone	zdobyciem	tytułu	magistra	przez	p.	Pau-
linę Gajewską i p. Macieja Ziółkowskiego,

•	praca	własna,	tłumaczenia,	korzystanie	z	multimediów.
 22. Awanse zawodowe nauczycieli – uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego przez 

p. Agatę Nawrocką, p. Agnieszkę Szabłowską oraz stopnia nauczyciela kontraktowego 
przez p. Jakuba Kostrzewskiego;

 23. Organizacja szkolnych etapów konkursów językowych.
 24. Praca w komisjach konkursów językowych.
 25. Organizacja lekcji pokazowych z języka angielskiego podczas Drzwi Otwartych - przy-

gotowanie sali dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej, oraz zajęć dla gimnazjum 
w ramach projektu edukacyjnego (p. Paulina Gajewska, p. Jakub Kostrzewski, p. Agata 
Nawrocka, p. Agnieszka Szabłowska oraz uczniowie z IIb i II d gimnazjum).

 26. Przygotowywanie krótkich informacji umieszczanych na stronie internetowej Zespołu 
Szkół Katolickich.

 27. Prezentacja oferty szkoły w Boniewie - w ramach promocji szkoły- p. Paulina Gajewska.
 28. Targi Szkół i Zawodów – p. Agata Nawrocka, p. Maciej Ziółkowski.
 29. Ważniejsze konkursy:

•	X	Wojewódzki	Konkurs	Przedmiotowy	z	Języka	Angielskiego;	do	etapu	wojewódzkiego	
zakwalifikowało się 4 uczniów – wszyscy uzyskali tytuł finalisty,

•	Konkurs	Wiedzy	o	Języku	i	Kulturze	Krajów	Anglojęzycznych	London	School-	Alicja	
Cieślak IB LO - etap finałowy,

•	Olimpiada	Języka	Angielskiego	dla	Liceum,
•	I	Kujawski	Konkurs	Języka	Angielskiego,
•	III	Międzygimnazjalny	Konkurs	 „Kierunek	Oxford”	organizowany	przez	gimnazjum	
nr 2; III miejsca zajęta przez uczniów - nagrodą była lekcja z native speakerem,

•	Bałtycki	Konkurs	Języka	Angielskiego.
 30. Projekty edukacyjne:

•	Poznajemy	kulturę	brytyjską	–	Kulinaria	Wielkiej	Brytanii	–	opiekun	p.	Paulina	Gajew-
ska, uczniowie z klasy IIb gimnazjum.

•	Poznajemy	angielskie	idiomy	-	opiekun	p.	Paulina	Gajewska,	uczniowie	z	klas	IIb	i	IIc	
gimnazjum.

•	Poznajemy	kulturę	brytyjską,	filmografię,	muzykę	i	kulinaria	-	opiekun	p.	Paulina	Ga-
jewska, uczniowie z klasy IId gimnazjum.

•	Epizody	z	kultury	brytyjskiej	i	amerykańskiej-	p.	Lidia	Miętkiewicz	-	uczniowie	z	klasy	
IIIb gimnazjum.

 31. Wnioski do dalszej pracy:
•	Pomoc	uczniom	słabym	w	osiągnięciu	lepszych	wyników.
•	Praca	z	uczniem	zdolnym	i	przygotowanie	do	konkursów	przedmiotowych.
•	Przygotowanie	uczniów	do	egzaminów	gimnazjalnych	i	maturalnych.
•	Organizacja	wyjazdu	zagranicznego	w	roku	szkolnym	2013/2014.

∑
Józef Nowak

Sprawozdanie z działalności 
zespołu przedmiotowego: 

wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne 
i edukacja dla bezpieczeństwa

w roku szkolnym 2012/2013

Skład zespołu: p. Paulina Tokarska, p. Andrzej Gołębieski, p. Arkadiusz Różański, p. Krzysztof 
Łodygowski, p. Józef Nowak.
Zgodnie z procesem dydaktyczno-wychowawczym na początku roku szkolnego opracowaliśmy 

plany dydaktyczne dla poszczególnych klas i poziomów nauczania. Na pierwszych zajęciach nauczy-
ciele zapoznali uczniów z przepisami BHP oraz przedmiotowym systemem i kryteriami oceniania 
na lekcjach wychowania fizycznego, tańca i przysposobienia obronnego.

 1. Każdy z nauczycieli wybrał dyscypliny sportowe, do których przygotowywał młodzież na 
dodatkowych zajęciach sportowych:
•	p.	A.	Gołębieski	 -	dziewczęta	GIM	-	p.	koszykowa,	dziewczęta	 i	 chłopcy	GIM	i	LO	
szachy, lekkoatletyka, dziewczęta GIM

•	p.	K.	Łodygowski	-	dziewczęta	GIM	i	chłopcy	LO	-	p.	nożna,	dziewczęta	i	chłopcy	GIM	
i LO- tenis stołowy, GIM - unihokej, piłka siatkowa dziewcząt LO, liga LA i sztafetowe 
biegi przełajowe sporty siłowe, koło strzeleckie .

•	p.	A.	Różański	-	dziewczęta	i	chłopcy	LO	-	piłka	koszykowa,	dziewczęta	i	chłopcy	LO-	
ergometr wioślarski, piłka siatkowa plażowa dziewczęta gimnazjum.

•	p.	 J.	Nowak	 -	 chłopcy	 gimnazjum	 -	 lekkoatletyka,	 piłka	 koszykowa,	 piłka	 siatkowa,	
piłka nożna, piłka ręczna, ergometr wioślarski, piłka siatkowa plażowa.

 2. Systematyczna praca na dodatkowych zajęciach SKS zaowocowała licznymi sukcesami na 
zawodach sportowych.

 3. W Mistrzostwach Miasta Włocławek Szkół Gimnazjalnych:
•	Drużynowe	Biegi	Przełajowe	-	Dz.-IV	miejsce,	Chł.	-	I	miejsce
•	Sztafetowe	Biegi	Przełajowe	-	Dz.	–	III	miejsce,	Chł.	-	IV	miejsce
•	Pływanie	-	Dz.	-	IV	miejsce,	Chł.	-	III	miejsce
•	Piłka	koszykowa	-	Dz.	-	IV	miejsce,	Chł.	-	IV	miejsce	
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•	Szachy	-	Dz.	i	Chł.	-	I	miejsce
•	Ergometr	wioślarski	Dz.	-	II	miejsce,	Chł.	-	I	miejsce
•	Piłka	siatkowa	Chł.	-	II	miejsce
•	Unihokej	-	Dz.	-	III	miejsce	Chł.	-	III	miejsce
•	Piłka	nożna	-	Dz.	-	IV	miejsce,
•	III	miejsce	w	Ćwierćfinałach	Województwa	Kujawsko	Pomorskiego	w	Piłce	Siatkowej	
Chłopców Szkół Gimnazjalnych - luty 2013

 4. W Mistrzostwach Miasta Włocławek Szkół Ponadgimnazjalnych:
•	Piłka	koszykowa	-	Dz.	-	IV	miejsce,
•	Ergometr	wioślarski	Dz.	-	I	miejsce,	Chł.	-	IV	miejsce
•	Piłka	siatkowa	dziewcząt	-	V	miejsce

 5. Poza zawodami SZS młodzież naszej szkoły uczestniczyła w następujących imprezach 
sportowych:
•	Włocławski	Bieg	Dzieci	i	Młodzieży	im.	Ks.	J.	Popiełuszki	-	I	miejsce
•	Konsultacje	sportowo	-	rekreacyjne	chłopców	Gimnazjum	-	Lubawa	2012
•	III	Turniej	Piłki	Plażowej	o	Puchar	Dyrektora	Zespołu	Szkół	Ekonomicznych	dla	chłop-
ców Gimnazjum - I miejsce

•	Turniej	piłki	nożnej	„Coca	Cola	Cup	2013”	-	drużyna	dziewcząt	i	chłopców	
•	Turniej	piłki	nożnej	„Cuiavia	Girls	Cup	-	Radziejów	2013”
•	Halowa	Piłka	Nożna	Chłopców	-	IV	miejsce;
•	Mikołajkowy	Miting	Lekkoatletyczny	Gimnazjum	-	I	miejsce
•	V	Otwarte	Mistrzostwa	w	Duathlonie	(gimnazjum)	-	indywidualnie	II,	III	miejsce

 6. Na terenie szkoły zostały zorganizowane:
•	Turniej	szkolny	w	halową	piłkę	nożną	dla	dziewcząt	gimnazjum
•	Szkolny	Turniej	Tańca	Towarzyskiego
•	Rozgrywki	Międzyklasowe	w	Piłkę	Siatkową	Gimnazjum
•	Rozgrywki	Międzyklasowe	w	Piłkę	Koszykową	Chłopców	Gimnazjum
•	Szkolny	Dzień	Sportu.

W ramach zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa młodzież liceum miała możliwość odbyć strzela-
nie z karabinka sportowego (kbks) podczas zorganizowanego koła strzeleckiego . Przed przystąpie-
niem do strzelania właściwego na strzelnicy uczniowie zostali zapoznani z budową i przeznaczeniem 
karabinka sportowego, zasadami i sposobami bezpiecznego strzelania z karabinka sportowego oraz 
zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy. Została stworzona drużyna chłopców i dziewcząt, która 
uczestniczyła w cotygodniowym kółku strzeleckim. Jej członkowie doskonalili swoje umiejętności 
strzeleckie, aby jak najlepiej przygotować się do zawodów. W zajęciach uczestniczyli: Anna Łuka-
szewska IIC, Marcelina Mroczkowska IIC, Dominika Siekacz IIC, Elżbieta Mordzak IIC, Daria 
Frątczak IIIB, Aleksander Augustyniak IIIA, Jakub Piotrowski IIC, Kacper Płocki IIC, Kacper 
Adamski IIC, Wojciech Lewiński IIC.

Członkowie koła strzeleckiego brali udział w następujących imprezach:
•	Mistrzostwa	Włocławka	w	Strzelectwie	Sportowym	(liceum	chłopcy	i	dziewczęta)	–	II	i	III	

miejsce zespołowo;
•	Szkolna	Liga	Strzelecka	LOK	-	w	zawodach	uczestniczyły	reprezentacje	szkół	z	terenu	miasta	

Włocławka oraz powiatów włocławskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego i lipnowskie-
go. Konkurencje to: 

•	karabinek	pneumatyczny	–	10	strzałów	ocenianych	-	karabinek	sportowy	(kbks)	–	10	strzałów	
ocenianych. Klasyfikacje prowadzone były zespołowo i indywidualnie oraz w kategoriach 
dziewcząt i chłopców. Zespołowo drużyna chłopców Długosza zajęła IV miejsce na 15 zespo-
łów, natomiast drużyna dziewcząt Długosza VI miejsce na 11 zespołów ze szkół ponadgim-
nazjalnych. 

 W klasyfikacji indywidualnej dziewcząt duży sukces odnotowała Marcelina Mroczkowska, 
która zajęła III miejsce na 69 uczestniczek, osiągając wynik 618 pkt. w siedmiu rzutach, 
natomiast w klasyfikacji indywidualnej chłopców Jakub Piotrowski zajął VI miejsce na 112 
uczestników, osiągając wynik 608 pkt. w siedmiu rzutach.

P. Krzysztof Łodygowski przygotowywał uczniów do konkursów wiedzy:
•	III	Kujawsko-Pomorska	Olimpiada	Wiedzy	o	Bezpieczeństwie	„Bezpieczny	i	przyjazny	re-

gion” - etap II (wojewódzki);
•	XXXVI	Zawody	Sportowo	-	Obronne	„Sprawni	jak	żołnierze	2013”	-	etap	wojewódzki	(ze-

społowo: chłopcy V miejsce, a dziewczęta VI miejsce);
•	Olimpiada	Obrony	Cywilnej	2013	-	VII	miejsce;
•	Konkurs	na	plakat	„Obrona	cywilna	wokół	nas	-	Obrona	cywilna	wczoraj	i	dziś”	-	Oliwia	

Wysocka z kl. IIIc i Anna Konopka z kl. IIIa gimnazjum otrzymały wyróżnienia, a ich prace 
zostały przesłane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Po-
morskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie wezmą udział w finale konkursu wojewódzkiego. 

W czasie Drzwi Otwartych Długosza strzelectwo sportowe i pierwsza pomoc stanowiły element 
prezentacji edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciele wychowanie fizycznego mogli dokonać prezen-
tacji sal gimnastycznych, a nauczyciel tańca przygotował pokaz tańca towarzyskiego.

∑
Ewa Bieniek

Sprawozdanie z pracy zespołu 
przedmiotów przyrodniczych

W roku szkolnym 2012/2013 w skład zespołu przedmiotów przyrodniczych wchodzili: p. Ewa 
Bieniek (przewodnicząca), p. Urszula Brykalska, p. Agata Jankowska, p. Małgorzata Jaskól-

ska, p. Grzegorz Matusiak i p. Aneta Pawłowska.

 1. Podejmowane działania w minionym roku szkolnym:
•	Aktualizacja	przedmiotowego	systemu	oceniania	z	poszczególnych	przedmiotów,	przy-
gotowanie rozkładów materiału do nauczanych przedmiotów.

•	Zapoznanie	z	nową	podstawą	programową,	spotkania	z	przedstawicielami	wydawnictw,	
konsultacje i wybór nowych podręczników do liceum na rok szkolny 2012/2013, szcze-
gólnie do przedmiotów rozszerzonych oraz nowych jak: historia i społeczeństwo czy 
przyroda.

•	Zajęcia	w	ramach	kół	zainteresowań.
  - koło fizyczne
  - koło młodego chemika
  - koło biologiczne
  - PCK
•	Zajęcia	dla	klas	III	LO	przygotowujące	do	egzaminu	maturalnego	(fakultety).
•	Zajęcia	dodatkowe	dla	uczniów	startujących	w	konkursach	i	olimpiadach.
•	Organizacja	etapów	szkolnych	i	udział	w	regionalnych	i	wojewódzkich	etapach	konkur-
sów i olimpiad:
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•	Olimpiada	Biologiczna	-	p.	E.	Bieniek
•	Olimpiada	Wiedzy	Ekologicznej	–	p.	E.	Bieniek
•	Wojewódzki	Konkurs	Przedmiotowy	z	Biologii	–	p.	A.	Jankowska
•	Wojewódzki	Konkurs	Przedmiotowy	z	Fizyki	 i	Astronomii	dla	uczniów	gimnazjów	-	
p. G. Matusiak

•	Wojewódzki	Konkurs	Przedmiotowy	z	Geografii	–	p.	A.	Pawłowska
•	Wojewódzki	Konkurs	Przedmiotowy	z	Chemii	–	p.	U.	Brykalska
•	X	Wojewódzki	Konkurs	Przedmiotowy	z	Fizyki	–	p.	G.	Matusiak
•	XIII	Wojewódzki	Konkurs	z	Fizyki	dla	szkół	ponadgimnazjalnych	–	p.	G.	Matusiak
•	V	Konkurs	Ekologiczny	„Moje	środowisko	jest	mi	bliskie”-	p.	A.	Jankowska
•	VI	 edycja	 Ogólnopolskiego	 Konkursu	 Geograficznego	 im.	 Eugeniusza	 Romera	 –	
p. A. Pawłowska

•	XXV	edycja	konkursu	„Mój	las”	–	p.	A.	Jankowska
•	Konkurs	biologiczny	–	„	Znam	swój	organizm	na	szóstkę”	–	p.	A.	Jankowska.

 2. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabiej radzących sobie z przyswajaniem wiedzy.
 3. Praca w komisjach nadzorujących egzamin gimnazjalny i maturalny:

•	Praca	w	zespołach	egzaminacyjnych	egzaminu	maturalnego	–	p.	U.	Brykalska,	p. M. Ja-
skólska, p. A. Pawłowska.

•	Przygotowanie	i	przeprowadzenie	próbnych	egzaminów	gimnazjalnych	i	maturalnych.
•	Udział	w	radach	szkoleniowych:
•	Szkoła	Nowych	Technologii,
•	Sprawdzian	w	sieci,	prezentacja	w	chmurze.	Pokaż,	jak	przeprowadzasz	sprawdzian,	wy-
korzystując możliwości WSiPnet.pl oraz usługi Sky Drive,

•	Szkolenia	dotyczące	obsługi	i	wykorzystania	na	zajęciach	iPadów.
 4. Organizowanie wycieczek szkolnych:

•	Wycieczka	w	Sudety	i	do	Pragi,
•	Wycieczka	do	Warszawy:	zwiedzanie	Łazienek	i	Muzeum	Powstania	Warszawskiego,
•	Forum	Młodzieży	Szkół	Katolickich	w	Częstochowie,
•	Wycieczka	do	Płocka:	zwiedzanie	Muzeum	Diecezjalnego	i	Muzeum	Mazowieckiego,
•	Wycieczka	do	Torunia	na	Festiwal	Kultury	i	Nauki	Uniwersytet	-	pokaz	na	Wydziale	
Chemii i Fizyki, zwiedzanie uczelni,

•	Wycieczka	do	Torunia	na	UMK	–	pokaz	doświadczeń	z	fizyki.
 5. Udział w kursach i innych formach doskonalenia zawodowego:

•	Kursy	e-learningowe	zorganizowane	przez	Studium	Prawa	Europejskiego,
•	„Nauczanie	 przedmiotu	 Przyroda	 w	 liceum	 wg	 nowej	 podstawy	 programowej”-	
p. U. Brykalska, p. A. Pawłowska

•	„Praca	z	uczniem	zdolnym”	–	p.	A.	Jankowska,	p.	E.	Bieniek,	p.	M.	Jaskólska	„Ocenianie	
kształtujące”

•	Konferencja	„Różnorodność	biologiczna	i	jej	zagrożenia.”-	p.	E.	Bieniek
•	„Czy	jesteśmy	bezbronni	w	obliczu	epidemii?”	–	p.	E.	Bieniek
•	Udział	w	szkoleniu	w	Nowym	Tomyślu	na	temat	iPadów	–	p.	A.	Jankowska,	p.	A.	Paw-
łowska

 6. Organizacja uroczystości i akcji promocyjnych:
•	Dzień	Niezapominajki	-	p.	Jankowska,	p.	Bieniek
•	Akcja	Sprzątanie	Świata	–	p.	A.	Jankowska,	p.	E.	Bieniek
•	Przygotowanie	 pokazów	 i	 doświadczeń	w	 pracowniach	w	 ramach	Drzwi	Otwartych	
w Zespole Szkół Katolickich,

•	Dzień	Promocji	Zdrowego	Stylu	Życia.

∑
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Wykaz uczniów
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku

w roku szkolnym 2012/2013

Publiczne Gimnazjum 
klasa Ia

wychowawczyni – 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



Wykazy, zestawienia, statystykiRocznik ZSK im. ks. Jana Długosza

332 333

Publiczne Gimnazjum 
klasa Ib

wychowawczyni – p. mgr Agnieszka Szabłowska

Barański Bartosz, Chmielewska Lena, Dembczyńska Julia, Dryjańska Sylwia,
Górnicka Marta, Józefowicz Aleksander, Koralewska Oliwia, Kowalski Konrad,

Kwieciński Adam, Lewandowski Daniel, Lisiecka Magda, Matuszewska Martyna,
Pasikowska Oliwia, Radziszewska Paulina, Rogalska Zofia, Rudzińska Agnieszka,

Rupczak Konrad, Stępień Olimpia, Tycz Krystian, Wajda Szymon, Witka-Jeżewski Mateusz

Publiczne Gimnazjum 
klasa Ic

wychowawca – p. mgr Rafał Kurzępa

Czerwiński Adam, Dudzińska Martyna, Dykczyńska Joanna, Gęsicka Daria,
Giers Natalia, Janicki Oskar, Kopczyński Cyprian, Kuczyński Kacper,

Kwiatkowska Emilia, Mroczkowski Piotr, Napiórkowska Zuzanna,
Obuchowicz Maciej, Patyński Michał, Pawlak Emil, Pawlak Kornel,

Podemska Zuzanna, Rożnowska Anna, Rutkowski Daniel, Sosnowski Marcin,
Suski Przemysław, Szymański Sebastian, Tober Wiktoria, Wojno Weronika,

Zdziennicki Damian, Zielińska Aleksandra, Żabicka Marcelina
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Publiczne Gimnazjum 
klasa Id

wychowawczyni – p. mgr Agata Jankowska

Budzeniusz Wiktoria, Chruściel Katarzyna, Głowacka Adrianna, Janiak Filip,
Kamińska Martyna, Krzaczkowska Anna, Krzaczkowski Adam, Kujawa Łukasz, 
Majchrzak Mateusz, Musialska Angelika, Nowakowski Mikołaj, Pałucki Adam, 

Politańska Natalia, Przyziółkiewicz Kinga, Strzelecka Zuzanna, Świerczyńska Oliwia, 
Trojanowska Jowita, Witwicka Marta, Włodarski Paweł, Zieliński Adam

Publiczne Gimnazjum 
klasa Ie

wychowawczyni – p. mgr Lidia Wiśniewska

Budzyński Tomasz, Daroszewska Natalia, Daroszewska Patrycja, Jaranowski Paweł,
Kamiński Krzysztof, Kazimierczyk Kamil, Krzyżańska Julia, Macieja Kacper, 
Marchlewska Wiktoria, 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,  

Ziółkowski Kacper, Żychlewicz Mateusz
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Publiczne Gimnazjum 
klasa IIa

wychowawczyni – p. mgr Joanna Wędołowska

Brzeziński Kacper, Daroszewska Natalia, Gotowczyc Bartosz, Grzybowska Patrycja,
Hałasiński Przemysław, Jasiński Bogumił, Jaworski Adam, Kaczorowska Justyna,

Krzywicki Błażej, Lewandowski Jeremi, Mistera Dominik, Molenda Mikołaj,
Operlejn Maksymilian, Pawlak Alicja, Piątkowski Michał, Piętowski Michał,

Piórkowski Kasper, Porębska Kinga, Radzin Szymon, Rzepka Michał,
Sikorski Szymon, Szatkowska Maria, Szmajda Radosław, Weber Maciej,

Widyński Hubert, Wnukiewicz Weronika, Zalewska Alicja, Żabicki Filip

Publiczne Gimnazjum 
klasa IIb

wychowawczyni – p. mgr Aneta Pawłowska

Bartczak Alicja, Brzeziński Andrzej, Cichocka Daria, Dębczyńska Joanna, Duda Marcel, 
Imanzade Amira, Janiak Dawid, Jerużalski Krzysztof, Jóźwiak Kajetan, Kobuszewski Wiktor, 

Kołtuniak Klaudia, Kopczyński Jakub, Koprowska Izabela, Kopyść Agata, Koralewska Weronika, 
Kosiński Michał, Kozłowska Justyna, Krużyńska Izabela, Maćczak Bartosz, Malinowska 

Zuzanna, Markiewicz Marta, Mórawska Natalia, Nawarska Zuzanna, Pupkowski Dominik, 
Rajs Mikołaj, Rumianowski Mikołaj, Stendera Anna, Tomczewska Zuzanna, Tomczewski Marcin, 

Tymburska Justyna, Węgorowska Monika, Żbikowska Klaudia
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Publiczne Gimnazjum 
klasa IIc

wychowawczyni – p. mgr Bożena Sobierajska

Błaszczyk Klaudia, Brewczyńska Justyna, Ciarkowska Weronika, Cieślewicz Michał,
Czerwiński Jacek, Drzewiecka Paulina, Drzewiecki Bartosz, Frankowska Wiktoria,

Gołębiewska Kinga, Jóźwiak Damian, Kacprowicz Jerzy, Kalwasiński Adrian, 
Kolanowski Jakub, Kuczmaja Emilia, Maciejewski Tomasz, Muras Piotr, Niemczyk Alicja, 

Nowacka Martyna, Ogrodzińska Julia, Prętkiewicz Klaudia, Przybylska Marta, 
Różański Marcin, Siatecka Julia, Skotnicka Daria, Śmigielski Jędrzej, Wiliński Patryk, 

Wujcicki Paweł, Wujec Piotr, Zboińska Aleksandra, Zientalski Tymoteusz

Publiczne Gimnazjum 
klasa IId

wychowawczyni – p. mgr Aneta Jabłońska

Augustyniak Damian, Basiejko Patrycja, Bonkowska Zuzanna, Bujalska Klaudia,
Eska Izabela, Frąckiewicz Magdalena, Gawlińska Patrycja, Idzikiewicz Natalia,

Jurczykowska Lidia, Kacprzyk Karolina, Krysińska Wiktoria, Kwiecińska Oliwia,
Łojewska Klaudia, Majchrowicz Alicja, Michalski Jakub, Operlein Julia, Piekarska Klaudia,

Słowińska Paulina, Spychalska Gabriela, Stawecka Marcjanna, Szafrański Witold,
Szatow Kornelia, Trutkowski Adrian, Ulański Mateusz, Włocławski Kacper,

Zabielski Wiktor
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Publiczne Gimnazjum 
klasa IIe

wychowawczyni – p. mgr Milena Lewandowska

Adamusik Oliwia, Bieniek Jakub, Bojańczyk Filip, Brodecka Anita, Budziszewska Gabriela,
Budziejko Justyna, Drabczak Wiktor, Durma Bartosz, Felińczak Pamela, Gawłowska Monika, 

Gawrońska Justyna, Graczykowski Norbert, Jakubowski Jonasz, Jesionowska Klaudia, 
Kłusek Emilia, Kostrzewska Klaudia, Mulawa Krzysztof, Novaković Elena, Rafalska Natalia, 
Rębacz Mikołaj, Ręklewska Agata, Starzyńska Aleksandra, Sudomir Karolina, Szawiel Inez, 

Walewicz Sandra, Wende Mateusz, Wiliński Michał, Wódkowska Monika, 
Zaroślińska Agnieszka, Ziółkowski Patryk

Publiczne Gimnazjum 
klasa IIIa

wychowawczyni – p. mgr Joanna Karwowska

Alabrudziński Filip, Bujak Kamil, Dorsz Joanna, Goleniewski Mateusz, Gruchała Marta, 
Grzybek Paweł, Hadrowicz Sandra, Karbowska Paula, Kaznowski Kamil, Konopka Anna, 

Kopaczewski Piotr, Kozicki Maciej, Kuligowski Przemysław, Kulka Kinga, 
Kwiatkowski Michał, Mielnicki Mikołaj, Nowicka Dominika,  Ochocka Katarzyna, 

Pałczyńska Kinga,  Poliński Kacper, Popławski Łukasz, Rumuński Paweł, 
Sarnowski Wojciech, Szymańska Natalia, Szymański Damian, Śpiewak Krzysztof, 
Tomaszewski Cezary, Walczak Zofia, Wódkowska Paulina, Wrzecionkowski Jakub
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Publiczne Gimnazjum 
klasa IIIb

wychowawczyni – p. mgr Lidia Miętkiewicz

Boruczkowski Jakub,  Czarniak Adrian, Eska Agnieszka, Gajewska Weronika, 
Gajewska Wiktoria, Gontarski Łukasz, Górczyński Kamil, Idzikiewicz Karolina, 
Janicki Sebastian, Janowicz Natalia, Kaczorowska Magdalena, Kacprzak Piotr, 

Kapuścińska Julia, Maciejewska Anna, Majewska Patrycja,  Malczewska Agnieszka, 
Malendowicz Adrianna, Nawrocka Paulina, Resiak Aleksandra, Skowrońska Lena, 

Studzińska Weronika, Szczepaniak Aleksandra, Szczerkowska Marta, Śmigielska Nikola, 
Tatar Piotr, Zaparuszewski Piotr

Publiczne Gimnazjum 
klasa IIIc

wychowawczyni – p. mgr Urszula Brykalska

Antonowicz Katarzyna, Bielicki Michał, Chmielewska Karen, Jakubowska Anna, 
Jankowska Marta, Korpalski Rafał, Kozłowska Amanda, Łodygowski Jakub, 

Łukaszewski Karol, Milewski Mateusz, Nowowiejska Wiktoria, Piecewicz Kamil, 
Rapsiewicz Aleksandra, Rapsiewicz Mariusz, Seklecka Wiktoria, Skibińska Natalia, 

Stasiak Aleksandra, Stokwisz Magdalena, Włodarski Jakub, Wojciechowski Mateusz, 
Wójcik Kamil, Wysocka Oliwia, Złotowska Aleksandra
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Publiczne Gimnazjum 
klasa IIId

wychowawczyni – p. mgr Hanna Grudziecka

Główczyński Artur, Jankowska Klaudia, Jarębska Klaudia, Kobielska Klaudia, 
Krysińska Monika,  Kubiak Amanda, Kudeł Daniel, Kuklak Gabriela, 

Miłkowska Weronika, Możdżyńska Agnieszka, Pałuska Kacper, Pankowska Daria, 
Pastuszak Angelika,  Patyk Anna,  Politowska Aleksandra, Radzanowski Christopher, 
Rodkiewicz Tomasz, Sadowska Paulina, Skrzypińska Joanna, Szałczyńska Patrycja, 

Walczak Ewa, Zieliński Maciej

Publiczne Gimnazjum 
klasa IIIe

wychowawca – p. mgr Andrzej Przybylski

Bojarski Maciej, Dorobiała Adrianna, Drawert Natalia, Kamińska Marta, Kędroń Łukasz, 
Kulczyńska Magda, Michalski Kordian, Mikołajczyk Adrianna, Musialik Michał, 

Muszkiet Mateusz, Nowakowski Jakub, Pieróg Cezary, Potyralska Joanna, Rolerad Aleksandra, 
Sadowska Izabela, Safandowska Julia, Skonieczny Mikołaj, Smorczewski Jan, 

Sosnowski Wojciech, Szatkowska Joanna,  Szczęsny Konrad, Szopa Wiktor, Śliwiński Kacper, 
Śniadowska Natalia, Świątek Karolina, Wiklak Oliwia, Wojciechowska Ada, 

Wojciechowski Piotr, Wójtowicz Agnieszka, Zielski Iwo
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Publiczne Liceum Ogólnokształcące 
klasa IA

 wychowawca – p. mgr Grzegorz Matusiak

Błaszczyk Jakub, Dereszewski Adam, Dębicki Miłosz, Gawrońska Joanna, 
Górczyńska Natalia, Jóźkiewicz Ida, Kamiński Kamil, Kiełkowski Mikołaj, 

Kraszewski Wojciech, Lewandowska Roberta, Nowicka Karolina, Opalińska Urszula, 
Orłowski Wojciech, Pietrzak Michalina, Redmerski Eryk, Retecka Edyta, Rozpędzka Julia, 

Stokfisz Joanna, Ziomek Michał

Publiczne Liceum Ogólnokształcące 
klasa IB

wychowawczyni – p. dr Magdalena Bilska-Ciećwierz

Adamczak Paulina, Antczak Justyna, Bonowicz Julia, Bonowicz Pamela, 
Brzustewicz Aleksander, Cieślak Alicja, Dąbrowska Natalia, Gazda Maria, Głowacka Karolina, 

Goliszewski Mateusz, Gołębiewska Barbara, Kaszyński Mateusz, Konopka Wiktoria, 
Kowalski Sebastian, Lasota Justyna, Ławniczak  Kinga, Michałowska Anna, 

Modrzejewska Weronika, Nowakowski Kacper, Paczkowska Oliwia, Pasik Michał, 
Piekarska Julia, Pilarska Adrianna, Prykowska Lidia, Puścińska Barbara, Rogiewicz Filip, 

Rybczyński Szymon, Stanny Adam, Stelmasik Martyna, Szwarc Aleksander, Śmietana Alina
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Publiczne Liceum Ogólnokształcące 
klasa IC

wychowawczyni – p. mgr Ewa Bieniek

Budziejko Blanka, Chrząszczyńska Marta, Ciechanowska Monika, Czajkowska Karolina, 
Czernicki Rafał, Fabisiak Patrycja, Glapiński Kamil, Jóźwiak Malwina,  Kacprzyk Marta, 

Leśnik Anna, Majak Karolina, Migdalska Dagmara, Mikołajczyk Anna, 
Mikołajczyk Joanna, Rajnik Beata, Ryniec Wiktoria, Słowiński Bartłomiej, Suska Angelika, 
Szatkowski Wojciech, Szczupakowska Izabela,  Szubski Jan, Urbańska Anna, Waszak Kinga, 

Wierzbicka Klaudia, Wujec Marcin, Wujkowska Alicja, Zawadzka Katarzyna

Publiczne Liceum Ogólnokształcące 
klasa IIAB

wychowawczyni – p. mgr Emilia Chodoła

Andrzejewski Jakub, Banachowicz Joanna, Bykowska Ewelina, Chabiński Przemysław, 
Ekiert Anita, Góralczyk Joanna, Jóźwiak Dominika, Kwasek Karolina, Lis Aleksander, 

Migdalski Wiktor, Miller Natalia, Oborski Maciej, Pałucka Katarzyna, Pińkowska Angelika, 
Pogodziński Dawid, Ptaszyńska Anna, Słomkowski Witold, Andrzejewska Oliwia, 

Cicha Agata, Dalasińska Justyna, Domańska Joanna, Greibich Justyna, Maniewski Marcel, 
Nowakowski Remigiusz, Ormińska Aleksandra, Ostrowska Anita, Paliwowa Ewa, 

Pieróg Daria, Poniatowski Kamil, Rasiewicz Karolina, Siecińska Martyna, 
Szmajda Aleksander, Szymakowska Joanna, Zasada Aleksandra
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Publiczne Liceum Ogólnokształcące 
klasa IIIA

wychowawczyni – p. mgr inż. Joanna Wędołowska

Augustowski Marcin, Augustyniak Aleksander, Czewińska Anna, Gerstenstein Wiktor, 
Gęsicki Jakub, Górczyński Hubert, Gralak Maciej, Karmelita Kinga, Klimkiewicz Michał, 

Kopczyńska Milena, Kraska Magdalena, Kruszyńska Daria, Lewandowska Justyna, 
Lewandowski Paweł, Łyczak Patrycja, Maćczak Szymon, Niebrzydowski Kacper, Nowicka Izabela, 

Nieznański Szymon, Nysztal Marcin, Przybylińska Lidia, Rzepiński Michał, Sieradzka Anna, 
Stanna Anna, Szatkowski Jan, Śmigielski Jakub, Wiśniewska Aneta, Wiśniewski Adrian, 

Wróblewski Dawid, Ziółkowski Emil, Żardecka Agata

Publiczne Liceum Ogólnokształcące 
klasa IIC

wychowawczyni – p. mgr Małgorzata Jaskólska

Adamski Kacper, Balczyńska Daria, Kapuścińska Joanna, Karkoszka Oliwia, 
Karwacka Marta, Kowalewska Agnieszka,  Krawczyk Karolina, Lemańska Katarzyna, 
Lewandowska Angelika, Lewicki Wojciech, Łukaszewska Anna, Mastalerz Martyna, 
Matusiak Justyna, Mordzak Elżbieta, Mroczkowska Marcelina, Nyklewicz Edyda, 

Obrębska Paulina,  Pawłowska Karolina,  Piotrowski Jakub, Płocki Kacper, Rojewski Mateusz, 
Serdak Manuela, Słowińska Joanna, Sosnowski Krzysztof, Stachowska Magdalena, 

Sumińska Natalia, Tomaszewski Damian, Walczak Agata, Walczak Anna, Ziółkowska Anna
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Publiczne Liceum Ogólnokształcące 
klasa IIIC

wychowawczyni – p. mgr Anna Waśkiewicz

Bielicki Filip, Bińkowska Blanka, Bykowska Magdalena, Drzewiecka Małgorzata, 
Dynowska Aleksandra, Galczak Małgorzata, Gąsiorowska Karolina, Górczyńska Żaneta, 

Jędrzejczak Artur, Karbowska Karolina, Kata Aleksandra, Kawska Daria, Kolatorski Matusz, 
Kopczyński Łukasz, Kowalska Karolina,  Kwiatkowska Patrycja, Kwiatkowska Ksenia, 

Maciejewski Paweł,  Majewska Aleksandra, Michałowski Michał, Mikołajewska Paulina, 
Pawlewicz Sylwia, Rachut Aleksandra, Reclaf Julia, Rogalska Magdalena, Rolerad Anna, 

Sieradzki Wiktor, Straszewska Izabela, Strzelewicz Marta, Sumińska Paulina, Suska Kinga, 
Śmiechowska Aleksandra, Woźniak Mateusz

Publiczne Liceum Ogólnokształcące 
klasa IIIB

wychowawca – p. mgr Maciej Ziółkowski

Andrejańczyk Sylwia, Bierut Karolina, Borkowska Karolina, Bykowska Agnieszka, 
Celmer Paulina, Cichocka Aleksandra, Detmer Adam, Frątczak Daria, Gralak Małgorzata, 

Guzowski Dominik,  Janiak Natalia, Jarka Karolina, Jóźwiak Kinga, Katolik Kacper, 
Kwiatkowska Edyta, Lewiński Patryk, Lisiecka Roksana, Łyczak Paulina, 

Nawarska Klaudia, Oborska Katarzyna, Piwińska Karolina, Salamończyk Radosław, 
Spychalska Marta, Wiśniewski Łukasz, Włosiński Mateusz, Wojdyłło Roksana, 

Zaborowska Bogumiła, Zawadzka Joanna
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Wykaz nauczycieli i pracowników
Zespołu Szkół Katolickich  

im. ks. Jana Długosza we Włocławku

rząd I (od lewej): Joanna Trawińska, Dominika Szymczak, s. Maria Kowalik, 
Paulina Jakubowska, ks. Michał Styczyński, ks. Jacek Kędzierski, Katarzyna Zarzecka, 
ks. Piotr Dykowski, Jakub Kostrzewski, Agnieszka Szabłowska, Andrzej Gołębieski;

rząd II: Piotr Chodoła, Emilia Chodoła, Magdalena Bilska-Ciećwierz, Agata Nawrocka, 
Anna Waśkiewicz, Urszula Brykalska, Angelika Szumińska, Joanna Karwowska, 

Agata Jankowska, Wojciech Krajewski, Józef Nowak, Krzysztof Łodygowski, Lidia Wiśniewska;
rząd III: Anna Baranowska, Bożena Sobierajska, Anna Dominik, Paulina Tokarska;
rząd IV: Ewa Bieniek, Jolanta Gawrysiak, Jolanta Nowak, Aleksandra Madajczyk, 

Sławomira Lewandowska, Hanna Grudziecka, Paulina Gajewska, Ewelina Ulewicz, 
Andrzej Przybylski, Małgorzata Jaskólska, Joanna Wędołowska, Jadwiga Piasecka;
rząd V: Aneta Jabłońska, Aleksandra Rusin, Violetta Gołdobin, Lidia Miętkiewicz, 

Anna Darowska, Anna Konieczna, Aneta Wąsik, Dariusz Goldewicz, Małgorzata Ryszewska, 
Maciej Ziółkowski, Rafał Kurzępa, Grzegorz Matusiak, Arkadiusz Różański

Awans zawodowy nauczycieli
w roku szkolnym 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 niektórzy nauczyciele Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza 
we Włocławku zdobyli kolejne szczeble awansu zawodowego.

Stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego uzyskali:
p. mgr Urszula Brykalska – nauczyciel chemii
p. mgr Agata Jankowska – nauczyciel biologii
p. mgr Arkadiusz Różański – nauczyciel wychowania fizycznego
p. mgr Maciej Ziółkowski – nauczyciel języka angielskiego

Stopień zawodowy nauczyciela mianowanego otrzymali:
p. mgr Agata Nawrocka – nauczyciel języka angielskiego
ks. dr Michał Styczyński – nauczyciel religii
p. mgr Agnieszka Szabłowska – nauczyciel języka angielskiego

Stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego uzyskali:
p. mgr Anna Dominik – nauczyciel języka polskiego
p. mgr Violetta Gołdobin – wychowawca świetlicy
p. mgr Jakub Kostrzewski – nauczyciel języka angielskiego
p. mgr  Jolanta Nowak – nauczyciel historii

    
 p. mgr Urszula Brykalska p. mgr Agata Jankowska p. mgr Arkadiusz Różański p. mgr Maciej Ziółkowski

    
 p. mgr Agata Nawrocka ks. dr Michał Styczyński p. mgr Agnieszka Szabłowska p. mgr Anna Dominik
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Nagrodę Dyrektora
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza otrzymują nauczyciele oraz pracownicy:

 1. ks. mgr Piotr Dykowski - nauczyciel religii – za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycz-
no-wychowawczej

 2. mgr Paulina Jakubowska – nauczyciel j. łacińskiego – za wybitne osiągnięcia w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej

 3. mgr Jakub Kostrzewski – nauczyciel j. angielskiego – za wybitne osiągnięcia w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej

 4. ks. dr Michał Styczyński – nauczyciel religii - za wybitne osiągnięcia w pracy dydak-
tyczno-wychowawczej

 5. mgr Joanna Trawińska – specjalista ds. administracji za wyróżniającą pracę w latach 
2011-2013

Nagrodę Dyrektora
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza otrzymują uczniowie:

Klasa III a gimnazjum – wych. mgr Joanna Karwowska

Laureaci konkursów przedmiotowych:
 1. Filip Jan Alabrudziński (świadectwo z wyróżnieniem)
 2. Kamil Bujak
 3. Marta Gruchała (świadectwo z wyróżnieniem)
 4. Kamil Kaznowski ( świadectwo z wyróżnieniem)
 5. Anna Konopka (świadectwo z wyróżnieniem)
 6. Kacper Poliński
 7. Zofia Walczak (świadectwo z wyróżnieniem)
 8. Jakub Piotr Wrzecionkowski (świadectwo z wyróżnieniem)

Finaliści:
 1. Paula Karbowska (świadectwo z wyróżnieniem)
 2. Mikołaj Mielnicki

Klasa III c gimnazjum – wych. mgr Urszula Brykalska

Finalista:
 1. Karol Łukaszewski (świadectwo z wyróżnieniem)

Klasa III d gimnazjum – wych. mgr Hanna Grudziecka

Laureaci:
 1. Agnieszka Możdżyńska (świadectwo z wyróżnieniem )
 2. Tomasz Rodkiewicz (świadectwo z wyróżnieniem)
 3. Paulina Sadowska (świadectwo z wyróżnieniem )

Medale za zasługi
dla Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku

w roku szkolnym 2012/2013

Mikołaj Skonieczny
za wzorowy udział 

w wypełnianiu misji szkoły 
katolickiej w latach 2010 – 2013 

w gimnazjum

Anna Konopka
za najlepsze wyniki spośród 

wszystkich uczniów w całym 
cyklu edukacyjnym oraz za 

najlepszy wynik z egzaminu po 
trzeciej klasie gimnazjum

Zofia Walczak
za najlepszy wynik z egzaminu 

po trzeciej klasie gimnazjum 
oraz za najwyższą 100 % 

frekwencję w całym cyklu 
edukacyjnym

Filip Alabrudziński
za najwyższą 100% frekwencję 

w całym cyklu edukacyjnym 
gimnazjum

Adrianna Dorobiała
za najwyższą 100% frekwencję 

w całym cyklu edukacyjnym 
gimnazjum

Marta Gruchała
za najwyższą 100% frekwencję 

w całym cyklu edukacyjnym 
gimnazjum

Mateusz Włosiński
za wzorowy udział w 

wypełnianiu misji szkoły 
katolickiej w latach 2010-2013 

w liceum

Justyna Lewandowska
za najlepsze wyniki  w całym 
cyklu edukacyjnym liceum, 

najwyższą frekwencję oraz naj-
lepiej zdany egzamin maturalny

p. mgr Violetta Gołdobin p. mgr Jakub Kostrzewski p. mgr  Jolanta Nowak
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Finaliści:
 1. Klaudia Jarębska (świadectwo z wyróżnieniem)
 2. Anna Patyk (świadectwo z wyróżnieniem)

Klasa III e gimnazjum – wych. mgr Andrzej Przybylski

Laureat:
 1. Julia Safandowska (świadectwo z wyróżnieniem)

Finalista:
 1. Mikołaj Skonieczny (świadectwo z wyróżnieniem)

SUKCESY UCZNIÓW DŁUGOSZA
2012/2013

SUKCESY NAUKOWE

XI Dni Długoszowskie w Kłobucku 
- XI Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Jan Długosz i jego czasy”

w kategorii gimnazjów:
   I miejsce – Anna Konopka kl. IIIa (opiekun: mgr Aleksandra Rusin)
   II miejsce – Kinga Porębska kl. IIa (opiekun: mgr Anna Baranowska)
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
   I miejsce – Alicja Cieślak kl. Ib (opiekun: dr Magdalena Bilska-Ciećwierz)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii
laureat: Julia Safandowska kl. IIIe
opiekun: mgr Agata Jankowska

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii
laureaci: Kamil Kaznowski kl. IIIa
    Anna Konopka kl. IIIa
    Agnieszka Możdżyńska kl. IIId
opiekun: mgr Urszula Brykalska

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki
laureat: Kamil Kaznowski kl. IIIa
finaliści: Paula Karbowska Paula kl. IIIa
    Jeremi Lewandowski kl. IIa
opiekun: mgr Grzegorz Matusiak

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii
laureaci: Kamil Bujak kl. IIIa
    Marta Gruchała kl. IIIa
    Zofia Walczak kl. IIIa
opiekun: mgr Aneta Pawłowska

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii
laureaci: Anna Konopka kl. IIIa
    Filip Alabrudziński kl.IIIa
    Kacper Poliński kl. IIIa
    Tomasz Rodkiewicz kl. IIId
    Jakub Wrzecionkowski kl. IIIa
opiekun: mgr Aleksandra Rusin

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego
finaliści: Kajetan Jóźwiak kl. IIb
    Karol Łukaszewski kl. IIIc
    Mikołaj Mielnicki kl. IIIa
    Jakub Wrzecionkowski kl. IIIa
opiekunowie: mgr Paulina Gajewska, mgr Rafał Kurzępa, mgr Agata Nawrocka

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego
finalista: Anna Patyk kl. IIId
opiekun: mgr Hanna Grudziecka

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego
laureaci: Kinga Porębska kl. IIa (opiekun: mgr Anna Dominik)
    Konopka Anna kl. IIIa
    Zofia Walczak kl. IIIa
    Jakub Wrzecionkowski kl. IIIa
finaliści: Klaudia Jarębska kl. IIId
    Mikołaj Skonieczny kl. IIIe
opiekun: mgr Lidia Wiśniewska

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego
laureat: Jakub Wrzecionkowski kl. IIIa
opiekun: mgr Andrzej Przybylski

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki
laureat: Kamil Kaznowski kl. IIIa
opiekun: mgr Joanna Karwowska

XLIV Olimpiada Języka Rosyjskiego
finalista: Szymona Nieznański kl. IIIA LO
opiekun: mgr Elizawieta Nieznańska

XXIII Olimpiada Teologii Katolickiej
finalistka: Katarzyna Pałucka kl. IIAB
opiekun: ks. mgr Piotr Dykowski

XXXIX Olimpiada Historyczna
finalista: Patryk Lewiński kl. IIIB LO
opiekun: dr Magdalena Bilska-Ciećwierz
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XVII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
finalista: Maciej Oborski kl. II AB LO
opiekun: ks. mgr Piotr Dykowski

Konkurs Matematyczny „Liga Zadaniowa”
laureaci:  Kinga Porębska kl. IIa
     Szymon Sikorski kl. IIa
finaliści:  Michał Piętowski kl. IIa
     Marcin Różański kl. IIc
     Bartosz Gotowczyc kl. IIa
opiekunowie: mgr Joanna Wędołowska (uczniowie kl. IIa)
     mgr Piotr Chodoła (uczeń kl. IIc)

XIII Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych
laureat: Aleksander Augustyniak kl. IIIA
opiekun: mgr Grzegorz Matusiak

Konkursu Wojewódzki z Fizyki i Astronomii dla Uczniów Gimnazjów
laureat: Kamil Kaznowski kl. IIIa
finalista: Adam Gonstal kl. Ia
opiekun: mgr Grzegorz Matusiak

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny im. Eugeniusza Romera
laureat: Justyna Lewandowska kl. IIIA LO
finalista: Adrian Wiśniewski kl. IIIA LO
opiekun: mgr Aneta Pawłowska

VII Konkurs Informatyczny Bóbr
wyróżnienia:  Kamil Kaznowski kl. IIIa i Dominik Mistera kl. IIa
opiekun:  mgr Jadwiga Piasecka

X Międzyszkolny Konkurs „Ortograficzna corrida, czyli walka z bykami”
II miejsce zespołowo: Kinga Porębska kl. IIa
     Ewa Krajenta kl. Ia
     Mikołaj Skonieczny kl. IIIe

I miejsce w kategorii klas drugich i tytuł Mistrza nad Mistrzami: Kinga Porębska kl. IIa
opiekun:       mgr Anna Dominik

II miejsce w kategorii klas pierwszych: Ewa Krajenta kl.Ia
opiekun:    mgr Milena Lewandowska

Wojewódzki Konkurs Drużynowy „Spotkania z Fizyką”
III miejsce: Paula Karbowska kl. IIIa,
    Kamil Kaznowski kl. IIIa
    Jeremi Lewandowski kl. IIa
opiekun: mgr Grzegorz Matusiak

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR 2013”
16 wyróżnień i 3 wyniki bardzo dobre dla szkoły

wyniki bardzo dobre: Bartosz Gotowczyc kl. IIa
     Michał Piętowski kl. IIa
     Dominik Mistera kl. IIa
opiekun:  mgr Joanna Wędołowska

III edycja konkursu „Test z historii miasta Włocławka”
laureat: Barbara Gołębiewska kl. IB LO
opiekun: dr Magdalena Bilska-Ciećwierz

Wojewódzkiego Konkursu „Znam swój organizm na szóstkę”
laureatka (I miejsce): Julia Safandowska kl. IIIe
finalista:  Kacper Kopaczewski kl. IIIa
opiekun:  mgr Agata Jankowska

VI edycja Konkursu Wiedzy o Starożytności „Liga Starożytnicza”
wyróżnienie:  Wiktoria Konopka kl. IB LO
opiekun:  mgr Paulina Jakubowska

IV Powiatowy Konkurs Filozoficzny dla Gimnazjalistów „Filozofiada 2013”
II miejsce drużynowo:  Mateusz Ulański kl. IId
      Karol Łukaszewski kl. IIIc
      Kamil Piecewicz kl. IIIc
II miejsce ind.  Mateusz Ulański kl. IId
wyróżnienie:   Kamil Piecewicz kl. IIIc
opiekun:   mgr Aneta Jabłońska

VI Konkurs Ekologiczny „Moje środowisko jest mi bliskie” pod hasłem „W trosce o żyw-
ność”

wyróżnienia:  Mikołaj Skonieczny kl. IIIe
     Kamil Kaznowski kl. IIIa
opiekun:  mgr Agata Jankowska

Konkurs Historyczny „Kujawsko - Pomorskim Szlakiem Historii”
laureat: Mateusz Witka-Jeżewski kl. Ib
opiekun: mgr Jolanta Nowak

finalistki: Marta Jankowska kl. IIIc
    Emilia Kuczmaja kl. IIc
opiekun: mgr Anna Baranowska

SUKCESY ARTYSTYCZNE

IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „O księdzu Jerzym wierszem”
III miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: Radosław Salamończyk kl. IIIB
opiekun:      mgr Angelika Szumińska
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VI Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Teresy Ocieszko
„Boże, który nam dałeś ziemię jakże piękną”

I miejsce:  Lena Chmielewska kl. Ib
II miejsce:  Piotr Muras kl. IIc
wyróżnienia:  Julia Krzyżańska kl. Ie
     Jakub Piotrowski kl. IIC
opiekun:  mgr Bożena Sobierajska

VII Włocławski Konkurs Recytatorski dla Dzieci i Młodzieży “WIERSZYKARNIA”
I miejsce:  Konrad Weber kl. Ia
opiekun:  p. Milena Lewandowska

Konkurs poetycki „Jesienne depresje – impresje”
II miejsce:  Katarzyna Ochocka kl. IIIa
opiekun:  mgr Lidia Wiśniewska

I Ogólnopolski Konkurs „Trzej Królowie w tradycji i w oczach współczesnych”
konkurs plastyczny: II miejsce: Natalia Daroszewska kl. Ie
opiekun:    mgr Bożena Sobierajska.

konkurs recytatorski: I miejsce: Konrad Weber kl. Ia
   III miejsce: Bartosz Durma kl. IIe
opiekun:    mgr Milena Lewandowska

Międzywojewódzki Konkurs Poezji i Prozy oraz Pieśni Regionalnej pod hasłem:
„Bądź Pozdrowiona, Ziemio Rodzinna”

II miejsce w kategorii wiersz: Konrad Weber kl. Ia
opiekun:   mgr Milena Lewandowska

II miejsce w kategorii proza: Paulina Sadowska kl. IIId
opiekun:   mgr Lidia Wiśniewska

V Konkurs Rzeźbiarski dla Dzieci i Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego
I nagroda:  Filip Janiak kl. Id
opiekun:  mgr Bożena Sobierajska

IX Międzynarodowy Dzień Życia nt. „Życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci”
konkurs plastyczny: wyróżnienie: Natalia Drawert kl. IIIe
       Monika Wódkowska kl. IIe
opiekun:    mgr Bożena Sobierajska

konkus literacki: III miejsce: Natalia Dąbrowska kl. IB
opiekun:    mgr Anna Dominik

58. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
wyróżnienie w etapie finałowym: Radosław Salamończyk kl. IIIB LO
opiekun:    mgr Angelika Szumińska

Konkurs na formę przestrzenną Instalacje 2013 “Wiatr”
II miejsce zespołowo: Anna Krzaczkowska kl. Id
     Filip Janiak kl. Id
     Adam Krzaczkowski kl. Id
opiekun:  mgr Bożena Sobierajska

VII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla Gimnazjalistów
III miejsce:  Konrad Weber kl. Ia
opiekun:  mgr Milena Lewandowska

XIII Konkurs Fotograficzny „Włocławek moje miasto” nt. „W mgnieniu oka”
II miejsce:  Krystian Tycz kl. Ib
wyróżnienie:  Lena Chmielewska kl. Ib
nagroda specjalna: Mateusz Witka-Jeżewski kl. Ib
opiekun:  mgr Bożena Sobierajska

XXXII plener malarski dla dzieci i młodzieży z cyklu
„Włocławek w malarstwie i rysunku” pt. „Ujście Zgłowiączki”

III miejsce:  Adam Krzaczkowski kl. Id
wyróżnienie:  Julia Krzyżańska kl. Ie
opiekun:  mgr Bożena Sobierajska

Konkurs plastyczny pt. „Eko-Zając”
I miejsce:  Filip Janiak kl. Id
     Anna Krzaczkowska kl. Id
     Adam Krzaczkowski kl. Id
     Adam Zieliński kl. Id
opiekun:  mgr Bożena Sobierajska

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „W świecie owadów”
wyróżnienie:  Emil Pawlak kl. Ic
opiekun:  mgr Bożena Sobierajska

„Zwierzyniec. Opowieść o zwierzętach polskich lasów”
praca plastyczna Agnieszki Możdżyńskiej kl. IIId zakwalifikowana do wystawy
pokonkursowej w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku
opiekun:  mgr Bożena Sobierajska

Konkursu Plastycznego “zależniNiezależni”
I miejsce:  Oliwia Wysocka kl. IIIc
opiekun:  mgr Bożena Sobierajska

XX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiej
w finale:  Joanna Słowińska kl. IIC LO
opiekun:  mgr Hanna Grudziecka

Konkurs plastyczny na plakat nt.
„Obrona Cywilna wokół nas – Obrona Cywilna wczoraj i dziś”

wyróżnienia:  Anna Konopka kl. IIIa
     Oliwia Wysocka kl. IIIc
opiekun:  mgr Krzysztof Łodygowski
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VII edycji Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza
II miejsce:  Paulina Sadowska kl. III d
wyróżnienie:  Agnieszka Malczewska kl. III b
opiekun:  mgr Lidia Wiśniewska

V Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Piękno Natury”
nagroda specjalna: Mateusz Wende kl. IIe
II miejsce:  Martyna Stelmasik kl. IB
wyróżnienia:  Martyna Matuszewska kl. Ib
opiekun:  mgr Bożena Sobierajska

Dobrzyńsko-Kujawski Konkurs Recytatorski
I miejsce:  Paulina Sadowska kl. IIId
opiekun:  mgr Lidia Wiśniewska

SUKCESY SPORTOWE

Mistrzostwa Miasta w Biegach Przełajowych 2012
I miejsce zespołowo: drużyna chłopców
VI miejsce ind.: Kordian Michalski kl. IIIe (kwalifikacja do finału wojewódzkiego)
opiekun:  mgr Józef Nowak

Mistrzostwa Włocławka szkół gimnazjalnych w pływaniu dziewcząt
III miejsce drużynowo w sztafecie: Dominika Nowicka kl. IIIa
       Zuzanna Tomczewska kl. IIb
       Izabela Krużyńska kl. IIb
       Julia Siatecka kl. IIc
       Anna Patyk kl. IIId
opiekun:    mgr Andrzej Gołębieski

Zawody Pływackie o Mistrzostwo Włocławka
II miejsce 100 m delfinem:  Łukasz Popławski kl. IIIa
II miejsce 100 m stylem klasycznym: Łukasz Popławski kl. IIIa
III miejsce drużynowo – sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym:
       Karol Łukaszewski kl. IIIc
       Mateusz Wojciechowski kl. IIIc
       Marcel Duda kl. IIb
       Łukasz Popławski kl. IIIa 
opiekun:    mgr Józef Nowak

Turniej Szachowy dla Gimnazjalistów
II miejsce:  Dominik Mistera kl. IIa
III miejsce:  Kamil Kaznowski kl. IIIa
opiekun:  mgr Andrzej Gołębieski

XX Bieg poświęcony pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki
I miejsce drużyny gimnazjum: za masowy udział
I miejsce grupowo:  dziewczęta z gimnazjum
II miejsce grupowo:  drużyna liceum za masowy udział
II miejsce ind.:  Kacper Pałuska kl. IIIa
III miejsce ind.:  Kamil Kaznowski kl. IIIa
opiekunowie:  mgr Andrzej Gołębieski
      mgr Józef Nowak

Zawody strzeleckie organizowane przez Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych
II miejsce – drużyna dziewcząt:  Daria Frątczak kl. IIIB
       Anna Łukaszewska kl. IIC
       Marcelina Mroczkowska kl. IIC
III miejsce - drużyna chłopców: Jakub Piotrowski kl. IIC
       Kacper Płocki kl. IIC
       Aleksander Augustyniak kl. IIIA
opiekun:    mgr Krzysztof Łodygowski

Grand Prix Włocławka w Szachach - Szachowy Turniej Niepodległości
II miejsce:  Michał Piętowski kl. IIa,
III miejsce:  Kamil Kaznowski kl. IIIa
opiekun:  mgr Andrzej Gołębieski

Finał Mistrzostw Włocławka w Unihokeju
III miejsce drużynowo: Marta Markiewicz kl. IIb
      Patrycja Gawlińska kl. IId
      Zuzanna Nawarska kl. IIb
      Oliwia Kwiecińska kl. IId
      Wiktoria Seklecka kl. IIIc
      Alicja Majchrowicz kl. IId
      Katarzyna Antonowicz kl. IIIc
      Natalia Idzikiewicz kl. IId
      Klaudia Jesionowska kl. IIe
      Kornelia Szatow kl. IId
      Marcjanna Stawecka kl. IId
opiekun:   mgr Krzysztof Łodygowski

Rozgrywki w Piłce Siatkowej Chłopców o Mistrzostwo Włocławka
II miejsce - drużyna chłopców w składzie:  Maciej Kozicki kl. IIIa
      Damian Szymański kl. IIIa
      Krzysztof Śpiewak kl. IIIa
      Paweł Grzybek Paweł kl. IIIa
      Łukasz Gontarski kl. IIIb
      Sebastian Janicki kl. IIIb
      Kamil Górczyński kl. IIIb
      Mateusz Milewski kl. IIIc
      Rafał Korpalski kl. IIIc
      Jakub Nowakowski kl. IIIe
opiekun:     mgr Józef Nowak
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III Mistrzostwa Miasta Włocławka w Strzelectwie Sportowym
II miejsce drużynowo - chłopcy: Jakub Piotrowski kl. IIC
       Kacper Płocki kl. IIC
       Wojciech Lewicki kl. IIC
II miejsce drużynowo – dziewczęta: Elżbieta Mordzak kl. IIC
       Anna Łukaszewska kl. IIC
       Marcelina Mroczkowska kl. IIC 
III miejsce ind.:   Jakub Piotrowski kl. IIC LO
opiekun:    mgr Krzysztof Łodygowski

Mistrzostwa Włocławka w Szachach Gimnazjum
I miejsce drużynowo:  Kamil Kaznowski kl. IIIa
      Dominik Mistera kl. IIa
      Michał Piętowski kl. IIa
      Kinga Kulka kl. IIIa
      Filip Alabrudziński z kl. IIIa.
opiekun:   mgr Andrzej Gołębieski

V Otwarte Mistrzostwa w Duathlonie
II miejsce:  Kordian Michalski kl. IIIe
III miejsce:  Wiktor Drabczak kl. IIe
opiekun:  mgr Józef Nowak

Mistrzostwa Włocławka na Ergometrze Wioślarskim
II miejsce:  drużyna dziewcząt
I miejsce ind.:  Agnieszka Wójtowicz kl. IIIe
opiekun:  mgr Andrzej Gołębieski

I miejsce:  drużyna chłopców
I miejsce ind.:  Kamil Górczyński kl. IIIb
II miejsce:  Damian Szymański kl. IIIa
opiekun:  mgr Józef Nowak

Uczniowie naszego gimnazjum, 
którzy uzyskali średnią 4,75 i więcej

w roku szkolnym 2012/2013

Ia IIa IIIa 
Maciej Chlebny Kinga Porębska Filip Alabrudziński
Damian Goleniewski Jeremi Lewandowski Mateusz Goleniewski
Adam Gonstal Przemysław Hałasiński Marta Gruchała
Aleksandra Kosiewicz Adam Jaworski Sandra Hadrowicz
Ewa Krajenta Szymon Sikorski Paula Karbowska
Adrianna Lewandowska Błażej Krzywicki Kamil Kaznowski
Rafał Maciejewski Maksymilian Operlejn Anna Konopka
Adam Marczewski Natalia Daroszewska Kacper Kopaczewski
Jakub Szymański Przemysław Kuligowski
Konrad Weber IIb Dominika Nowicka
Nikodem Wilczyński Joanna Dębczyńska Katarzyna Ochocka
Zuzanna Zabielska Dawid Janiak Natalia Szymańska

Kajetan Józwiak Zofia Walczak
Ib Klaudia Kołtuniak Jakub Wrzecionkowski
Magda Lisiecka Weronika Koralewska
Paulina Radziszewska Zuzanna Tomczewska IIIb
Krystian Tycz Klaudia Żbikowska Magdalena Kaczorowska
Mateusz Witka–Jeżewski Agnieszka Malczewska

IIc Aleksandra Resiak
Ic Paulina Drzewiecka
Adam Czerwiński Kinga Gołębiewska IIIc
Joanna Dykczyńska Jakub Kolanowski Karen Chmielewska
Zuzanna Napiórkowska Damian Jóźwiak Amanda Kozłowska
Anna Rożnowska Alicja Niemczyk Karol Łukaszewski
Marcin Sosnowski Piotr Wujec Kamil Piecewicz
Aleksandra Zielińska Oliwia Wysoka

IId
Id Patrycja Basiejko IIId
Adrianna Głowacka Izabela Eska Klaudia Jarębska
Filip Janiak Natalia Idzikiewicz Agnieszka Możdżyńska
Martyna Kamińska Lidia Jurczykowska Daria Pankowska
Anna Krzaczkowska Karolina Kacprzyk Anna Patyk
Adam Krzaczkowski Klaudia Piekarska Aleksandra Politowska
Angelika Musialska Gabriela Spychalska Tomasz Rodkiewicz
Zuzanna Strzelecka Wiktor Zabielski Paulina Sadowska

Joanna Skrzypińska
Ie IIe
Julia Krzyżańska Emilia Kłusek IIIe
Marta Tokarska Elena Novakovic Magda Kulczyńska
Adam Zuzo Mateusz Wende Julia Safandowska

Mikołaj Skonieczny
Joanna Szatkowska
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Uczniowie naszego liceum, 
którzy uzyskali średnią 4,75 i więcej

w roku szkolnym 2012/2013

IA IIC IIIB
Jakub Błaszczyk Agnieszka Kowalewska Karolina Bierut
Joanna Gawrońska Angelika Lewandowska Agnieszka Bykowska
Wojciech Kraszewski Joanna Słowińska Edyta Kwiatkowska
Julia Rozpędzka Anna Ziółkowska Karolina Piwińska

Mateusz Włosiński
IB IIIA Joanna Zawadzka
Alicja Cieślak Aleksander Augustyniak
Natalia Dąbrowska Anna Czerwińska IIIC
Karolina Głowacka Jakub Gęsicki Małgorzata Drzewiecka
Barbara Gołębiewska Hubert Górczyński Mateusz Kolatorski
Mateusz Kaszyński Michał Klimkiewicz Paweł Maciejewski

Justyna Lewandowska Aleksandra Rachut
IC Szymon Maćczak Magdalena Rogalska
Beata Rajnik Lidia Przybylińska Paulina Sumińska
Anna Urbańska Anna Stanna Kinga Suska
Marcin Wujec Aneta Wiśniewska

IIAB
Ewelina Bykowska
Joanna Banachowicz
Angelika Pińkowska
Kamil Poniatowski

Skład Prezydium Rady Rodziców
 Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza

w roku szkolnym 2012/2013

Przewodniczący Rady Rodziców – p. Jacek Maciejewski
Wiceprzewodniczący I – p. Grażyna Jaworska
Wiceprzewodniczący II – p. Iwona Tomczewska
Sekretarz – p. Maciej Głowacki
Skarbnik  – p. Wiera Kulczyńska
Członek rady z gimnazjum  – p. Teresa Wende
Członek rady z liceum  – p. Magdalena Rybczyńska

Komisja skrutacyjna:
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej – p. Agnieszka Zientalska
Członkowie: – p. Monika Budzeniusz
 – p. Romualda Piątkowska

Wpłaty na Radę Rodziców
2012/2013

Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Długosza

Ia – 250,00 zł

Chlebny Maciej, Gonstal Adam, Krajenta Ewa, Łuczkiewicz Aleksandra, Targański Wiktor, 
Weber Konrad, Zabielska Zuzanna

Ib – 850,00 zł

Barański Bartosz, Chmielewska Lena, Dembczyńska Julia, Dryjańska Sylwia, Górnicka Marta, 
Józefowicz Aleksander, Koralewska Oliwia, Kowalski Konrad, Kwieciński Adam, 
Lewandowski Daniel, Lisiecka Magda, Matuszewska Martyna, Pasikowska Oliwia, 
Radziszewska Paulina, Rogalska Zofia, Rudzińska Agnieszka, Rupczak Konrad, Tycz Krystian, 
Wajda Szymon, Witka – Jeżewski Mateusz

Ic – 600,00 zł

Czerwiński Adam, Gęsicka , Kopczyński Cyprian, Kuczyński Kacper, Mroczkowski Piotr, 
Napiórkowska Zuzanna, Podemska Zuzanna, Rożnowska Anna, Suski Przemysław, 
Szymański Sebastian, Tober Wiktoria, Zdziennicki Damian, Zielińska Aleksandra

Id – 850,00 zł

Budzeniusz Wiktoria, Chruściel Katarzyna, Głowacka Adrianna, Janiak Filip, 
Kamińska Martyna, Krzaczkowska Anna, Krzaczkowski Adam, Kujawa Łukasz, 
Majchrzak Mateusz, Musialska Angelika, Nowakowski Mikołaj, Pałucki Adam, 
Politańska Natalia, Przyziółkiewicz Kinga, Strzelecka Zuzanna, Świerczyńska Oliwia, 
Trojanowska Jowita, Witwicka Marta, Włodarski Paweł

Ie – 850,00 zł

Budzyński Tomasz, Daroszewska Natalia, Daroszewska Patrycja, Jaranowski Paweł, 
Kamiński Krzysztof, Krzyżańska Julia, Macieja Kacper, Marchlewska Wiktoria, 
Nowowiejska Bogna, Pieczek Jakub, Rasiewicz Filip, Semeniuk Olga, Słomczewska Julia, 
Szadkowski Hubert, Tymburska Monika, Warszawski Alan, Ziółkowski Adrian, 
Ziółkowski Kacper, Zuzo Adam, Żychlewicz Mateusz

IIa – 980,00 zł

Daroszewska Natalia, Gotowczyc Bartosz, Hałasiński Przemysław, Jasiński Bogumił, 
Jaworski Adam, Kaczorowska Justyna, Krzywicki Błażej, Lewandowski Jeremi, Molenda Mikołaj, 
Operlejn Maksymilian, Piątkowski Michał, Piętowski Michał, Piórkowski Kasper, 
Porębska Kinga, Radzin Szymon, Rzepka Michał, Sikorski Szymon, Szatkowska Maria, 
Szmajda Radosław, Weber Maciej, Żabicki Filip

IIb – 1150,00 zł

Brzeziński Andrzej, Cichocka Daria, Dębczyńska Joanna, Duda Marcel, Imanzade Amira, 
Janiak Dawid, Jerużalski Krzysztof, Jóźwiak Kajetan, Kobuszewski Wiktor, Kołtuniak Klaudia, 
Kopczyński Jakub, Koprowska Izabela, Kosiński Michał, Kozłowska Justyna, Krużyńska Izabela, 
Maćczak Bartosz, Malinowska Zuzanna, Pupkowski Dominik, Rajs Mikołaj, 
Rumianowski Mikołaj, Tomczewska Zuzanna, Tomczewski Marcin, Tymburska Justyna
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IIc – 1100,00 zł

Błaszczyk Klaudia, Brewczyńska Justyna, Budziejko Justyna, Ciarkowska Weronika, 
Cieślewicz Michał, Gołębiewska Kinga, Jóźwiak Damian, Kacprowicz Jerzy, Kolanowski Jakub, 
Kuczmaja Emilia, Muras Piotr, Niemczyk Alicja, Ogrodzińska Julia, Prętkiewicz Klaudia, 
Przybylska Marta, Różański Marcin, Siatecka Julia, Skotnicka Daria, Śmigielski Jędrzej, 
Wiliński Patryk, Wujcicki Paweł, Zboińska Aleksandra, Zientalski Tymoteusz

IId – 660,00 zł

Augustyniak Damian, Bonkowska Zuzanna, Eska Izabela, Gawlińska Patrycja, 
Idzikiewicz Natalia, Jurczykowska Lidia, Kacprzyk Karolina, Krysińska Wiktoria, 
Łojewska Klaudia, Majchrowicz Alicja, Spychalska Gabriela, Szafrański Witold, 
Szatow Kornelia, Ulański Mateusz, Zabielski Wiktor

IIe – 800,00 zł

Adamusik Oliwia, Brodecka Anita, Felińczak Pamela, Gawrońska Justyna, 
Graczykowski Norbert, Jakubowski Jonasz, Jesionowska Klaudia, Kłusek Emilia, 
Mulawa Krzysztof, Novaković Elena, Rafalska Natalia, Ręklewska Agata, Wende Mateusz, 
Wiliński Michał, Wódkowska Monika, Zaroślińska Agnieszka

IIIa – 600,00 zł

Alabrudziński Filip, Goleniewski Mateusz, Gruchała Marta, Karbowska Paula, 
Kaznowski Kamil, Kopaczewski Kacper, Kuligowski Przemysław, Nowicka Dominika, 
Ochocka Katarzyna, Szymańska Natalia, Walczak Zofia, Wódkowska Paulina

IIIb – 350,00 zł

Eska Agnieszka, Kacprzak Piotr, Maciejewska Anna, Malczewska Agnieszka, Resiak Aleksandra, 
Studzińska Weronika, Śmigielska Nikola

IIIc – 750,00 zł

Antonowicz Katarzyna, Chmielewska Karen, Jakubowska Anna, Jankowska Marta, 
Korpalski Rafał, Łodygowski Jakub, Łukaszewski Karol, Milewski Mateusz, Piecewicz Kamil, 
Rapsiewicz Aleksandra, Rapsiewicz Mariusz, Stasiak Aleksandra, Stokwisz Magdalena, 
Włodarski Jakub, Wójcik Kamil, Wysocka Oliwia, Złotowska Aleksandra

IIId – 550,00 zł

Jarębska Klaudia, Krysińska Monika, Kudeł Daniel, Kuklak Gabriela, Miłkowska Weronika, 
Możdżyńska Agnieszka, Patyk Anna, Rodkiewicz Tomasz, Sadowska Paulina, 
Skrzypińska Joanna, Walczak Ewa

IIIe – 800,00 zł

Bojarski Maciej, Dorobiała Adrianna, Kulczyńska Magda, Michalski Kordian, Musialik Michał, 
Nowakowski Jakub, Safandowska Julia, Skonieczny Mikołaj, Smorczewski Jan, 
Sosnowski Wojciech, Szatkowska Joanna, Szopa Wiktor, Świątek Karolina, Wiklak Oliwia, 
Wojciechowski Piotr, Zielski Iwo

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Długosza

IA – 150,00 zł

Gawrońska Joanna, Górczyńska Natalia, Kraszewski Wojciech

IB – 605,00 zł

Adamczak Paulina, Cieślak Alicja, Dąbrowska Natalia, Gazda Maria, 
Gołębiewska Barbara, Kaszyński Mateusz, Konopka Wiktoria, Lasota Justyna, 
Michałowska Anna, Modrzejewska Weronika, Nowakowski Kacper, Pasik Michał, 
Puścińska Barbara, Stanny Adam, Szwarc Aleksander

IC – 490,00 zł

Budziejko Blanka, Glapiński Kamil, Leśnik Anna, Majak Karolina, Migdalska Dagmara, 
Rajnik Beata, Ryniec Wiktoria, Słowiński Bartłomiej, Suska Angelika, Szatkowski Wojciech, 
Waszak Kinga

IIAB – 800,00 zł

Banachowicz Joanna, Ekiert Anita, Góralczyk Joanna, Jóźwiak Dominika, Lis Aleksander, 
Migdalski Wiktor, Pałucka Katarzyna, Pogodziński Dawid, Ptaszyńska Anna, 
Andrzejewska Oliwia, Cicha Agata, Greibich Justyna, Nowakowski Remigiusz, Pieróg Daria, 
Poniatowski Kamil, Rasiewicz Karolina, Siecińska Martyna, Szmajda Aleksander, 
Szymakowska Joanna

IIC – 1050,00 zł

Adamski Kacper, Kapuścińska Joanna, Karkoszka Oliwia, Karwacka Marta, 
Kowalewska Agnieszka, Krawczyk Karolina, Lemańska Katarzyna, Lewandowska Angelika, 
Lewicki Wojciech, Mastalerz Martyna, Mordzak Elżbieta, Mroczkowska Marcelina, 
Nyklewicz Edyta, Obrębska Paulina, Pawłowska Karolina, Piotrowski Jakub, Serdak Manuela, 
Siekacz Dominika, Stachowska Magdalena, Walczak Agata, Walczak Anna

IIIA – 650,00 zł

Czewińska Anna, Gerstenstein Wiktor, Karmelita Kinga,  Kopczyńska Milena, 
Kraska Magdalena, Lewandowska Justyna, Łyczak Patrycja, Maćczak Szymon, 
Nysztal Marcin, Przybylińska Lidia, Stanna Anna, Śmigielski Jakub, Wiśniewska Aneta, 
Ziółkowski Emil

IIIB – 250,00 zł

Celmer Paulina, Guzowski Dominik, Katolik Kacper, Lisiecka Roksana, Zaborowska Bogumiła, 
Zawadzka Joanna

IIIC – 300,00 zł

Karbowska Karolina, Kolatorski Matusz, Kopczyński Łukasz, Maciejewski Paweł, 
Michałowski Michał, Rogalska Magdalena, Woźniak Mateusz
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Darowizna na budowę sali gimnastycznej szkoły
Dyrekcja Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza wyraża wdzięczność za odpowiedź 

na apel dotyczący ofiar na nadbudowę sali gimnastycznej. Bardzo dziękujemy za okazane wsparcie 
finansowe dla realizacji inwestycji nadbudowy sali gimnastycznej. Dobroczynny gest z Państwa 
strony wpłynął na terminowe ukończenie prac budowlanych. Do dnia  1 lipca  2013 roku dokonali 
Państwo darowizn na łączną kwotę 30,475,00 zł. Inwestycję naszą wsparły  firmy – Dynamic Mo-
trors Sp. z o. o. z Bydgoszczy (oddział Włocławek - 2000 zł), Fabryka Maszyn Pakujących RAD-
PAK Sp. z o. o. (2000 zł) Firma ELMEHURT L. Kisielewski (2000 zł) oraz PHU Skalpel Andrzej 
i Małgorzata Suscy (1000 zł).

Wpłaty Rodziców niżej wymienionych uczniów – łączna kwota 30,475,00 zł
(gimnazjum 23105,00 zł ; liceum ogólnokształcące 7370,00 zł)

Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Długosza:

Ia
Chlebny Maciej, Gonstal Adam, Jabłoński Bartosz, Krajenta Ewa, Lewandowski Przemysław, 
Łuczkiewicz Aleksandra, Marczewski Adam, Targański Wiktor, Zabielska Zuzanna

Ib
Górnicka Marta, Józefowicz Aleksander, Kowalski Konrad, Rupczak Konrad, 
Witka-Jeżewski Mateusz

Ic
Gęsicka Daria, Kopczyński Cyprian, Kuczyński Kacper, Mroczkowski Piotr, Suski Przemysław

Id
Głowacka Adrianna, Janiak FIlip, Krzaczkowska Anna, Krzaczkowski Adam, Kujawa Łukasz, 
Musialska Angelika, Pałucki Adam, Przyziółkiewicz Kinga, Strzelecka Zuzanna, 
Trojanowska Jowita, Witwicka Marta

Ie
Daroszewska Natalia, Daroszewska Patrycja, Jaranowski Paweł, Kamiński Krzysztof, 
Semeniuk Olga, Szadkowski Hubert, Tokarska Marta, Tymburska Monika

IIa
Hałasiński Przemysław, Jaworski Adam, Lewandowski Jeremi, Piątkowski Michał, 
Piętowski Michał, Porębska Kinga, Sikorski Szymon, Szatkowska Maria, Szmajda Radosław

IIb
Bartczak Alicja, Brzeziński Andrzej, Cichocka Daria, Dębczyńska Joanna, 
Duda Marcel,  Imanzade Amira, Janiak Dawid, Jerużalski Krzysztof, Jóźwiak Kajetan, 
Kobuszewski Wiktor, Kołtuniak Klaudia, Kopczyński Jakub, Koprowska Izabela, Kopyść Agata, 
Koralewska Weronika, Kosiński Michał, Kozłowska Justyna, Krużyńska Izabela, 
Maćczak Bartosz, Malinowska Zuzanna, Markiewicz Marta, Mórawska Natalia, 
Nawarska Zuzanna, Pupkowski Dominik, Rajs Mikołaj, Rumianowski Mikołaj, 
Stendera Anna, Tomczewska Zuzanna, Tomczewski Marcin, Tymburska Justyna, 
Węgorowska Monika, Żbikowska Klaudia

IIc
Cieślewicz Michał, Jóźwiak Damian, Maciejewski Tomasz, Muras Piotr, Niemczyk Alicja, 
Skotnicka Daria, Śmigielski Jędrzej, Wujcicki Paweł, Wujec Piotr

IId
Augustyniak Damian, Bonkowska Zuzanna, Eska Izabela, Zabielski Wiktor

IIe
Budziejko Justyna, Kłusek Emilia,  Kostrzewska Klaudia, Mulawa Krzysztof, Wende Mateusz, 
Ziółkowski Patryk

IIIa
Alabrudziński Filip, Bujak Kamil, Dorsz Joanna, Goleniewski Mateusz, Gruchała Marta, 
Grzybek Paweł, Hadrowicz Sandra, Karbowska Paula, Kaznowski Kamil, Konopka Anna, 
Kopaczewski Piotr, Kozicki Maciej, Kuligowski Przemysław, Kulka Kinga, Kwiatkowski Michał, 
Mielnicki Mikołaj, Nowicka Dominika,  Ochocka Katarzyna, Pałczyńska Kinga, 
Poliński Kacper, Popławski Łukasz, Rumiński Paweł, Sarnowski Wojciech, Szymańska Natalia, 
Szymański Damian, Śpiewak Krzysztof, Tomaszewski Cezary, Walczak Zofia, 
Wódkowska Paulina, Wrzecionkowski Jakub

IIIb
Boruczkowski Jakub, Czarniak Adrian, Eska Agnieszka, Gajewska Weronika, Gajewska Wiktoria, 
Gontarski Łukasz, Górczyński Kamil, Idzikiewicz Karolina, Janicki Sebastian, Janowicz Natalia, 
Kaczorowska Magdalena, Kacprzak Piotr, Kapuścińska Julia, Maciejewska Anna, 
Majewska Patrycja, Malczewska Agnieszka, Malendowicz Adrianna, Nawrocka Paulina, 
Resiak Aleksandra, Skowrońska Lena, Studzińska Weronika, Szczepaniak Aleksandra, 
Szczerkowska Marta, Śmigielska Nikola, Tatar Piotr, Zaparuszewski Piotr

IIIc
Antonowicz Katarzyna, Bielicki Michał, Chmielewska Karen, Jakubowska Anna, 
Jankowska Marta, Korpalski Rafał, Kozłowska Amanda, Łodygowski Jakub, Łukaszewski Karol, 
Milewski Mateusz, Nowowiejska Wiktoria, Piecewicz Kamil, Rapsiewicz Aleksandra, 
Rapsiewicz Mariusz, Seklecka Wiktoria, Skibińska Natalia, Stasiak Aleksandra, 
Stokwisz Magdalena, Włodarski Jakub, Wojciechowski Mateusz, Wójcik Kamil, 
Wysocka Oliwia, Złotowska Aleksandra

III d g
Główczyński Artur, Jankowska Klaudia, Jarębska Klaudia, Kobielska Klaudia, Krysińska Monika, 
Kubiak Amanda, Kudeł Daniel, Kuklak Gabriela, Miłkowska Weronika, Możdżyńska Agnieszka, 
Pałuska Kacper, Pankowska Daria, Pastuszak Angelika, Patyk Anna, Politowska Aleksandra, 
Radzanowski Christopher, Rodkiewicz Tomasz, Sadowska Paulina, Skrzypińska Joanna, 
Szałczyńska Patrycja, Walczak Ewa, Zieliński Maciej

IIIe
Bojarski Maciej, Dorobiała Adrianna, Drawert Natalia, Kamińska Marta, Kędroń Łukasz, 
Kulczyńska Magda, Michalski Kordian, Mikołajczyk Adrianna, Musialik Michał, 
Muszkiet Mateusz, Nowakowski Jakub, Pieróg Cezary, Potyralska Joanna, Rolerad Aleksandra, 
Sadowska Izabela, Safandowska Julia, Skonieczny Mikołaj, Smorczewski Jan, 
Sosnowski Wojciech, Szatkowska Joanna, Szczęsny Konrad, Szopa Wiktor, Śliwiński Kacper, 
Śniadowska Natalia, Świątek Karolina, Wiklak Oliwia, Wojciechowska Ada, Wojciechowski Piotr, 
Wójtowicz Agnieszka, Zielski Iwo
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Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Długosza:

IA

Dereszewski Adam, Dębicki Miłosz, Gawrońska Joanna,  Kraszewski Wojciech, 
Skowroński Wiktor

IB

Gazda Maria, Gołębiewska Barbara, Kaszyński Mateusz, Konopka Wiktoria, Michałowska Anna, 
Pasik Michał, Stanny Adam, Szwarc Aleksander

IC

Leśnik Anna, Szatkowski Wojciech, Waszak Kinga, Wujec Marcin

IIAB

Cicha Agata, Góralczyk Joanna, Migdalski Wiktor, Pogodziński Dawid, Siecińska Martyna, 
Szmajda Aleksander

IIC

Karwacka Marta, Lewicki Wojciech, Mordzak Elżbieta, Walczak Anna

IIIA

Augustowski Marcin, Augustyniak Aleksander, Czerwińska Anna, Gerstenstein Wiktor, 
Gęsicki Jakub, Górczyński Hubert, Gralak Maciej, Karmelita Kinga, Klimkiewicz Michał,  
Kopczyńska Milena, Kraska Magdalena, Kruszyńska Daria, Lewandowska Justyna, 
Lewandowski Paweł, Łyczak Patrycja, Maćczak Szymon, Niebrzydowski Kacper, 
Nowicka Izabela, Nieznański Szymon, Nysztal Marcin, Przybylińska Lidia, Rzepiński Michał, 
Sieradzka Anna, Stanna Anna, Szatkowski Jan, Śmigielski Jakub, Wiśniewska Aneta, 
Wiśniewski Adrian, Wróblewski Dawid, Ziółkowski Emil, Żardecka Agata

IIIB

Andrejańczyk Sylwia, Bierut Karolina, Borkowska Karolina, Bykowska Agnieszka, 
Celmer Paulina, Cichocka Aleksandra, Detmer Adam, Frątczak Daria, Gralak Małgorzata, 
Guzowski Dominik,  Janiak Natalia, Jarka Karolina, Jóźwiak Kinga, Katolik Kacper, 
Kwiatkowska Edyta, Lewiński Patryk, Lisiecka Roksan, Łyczak Paulina, Nawarska Klaudia, 
Oborska Katarzyna, Piwińska Karolina, Salamończyk Radosław, Spychalska Marta, 
Wiśniewski Łukasz, Włosiński Mateusz, Wojdyłło Roksana, Zaborowska Bogumiła, 
Zawadzka Joanna

IIIC

Bielicki Filip, Bińkowska Blanka, Bykowska Magdalena, Drzewiecka Małgorzata, 
Dynowska Aleksandra, Galczak Małgorzata, Gąsiorowska Karolina, Górczyńska Żaneta, 
Jędrzejczak Artur, Karbowska Karolina, Kata Aleksandra, Kawska Daria, Kolatorski Matusz, 
Kopczyński Łukasz, Kowalska Karolina,  Kwiatkowska Patrycja, Kwiatkowska Ksenia, 
Maciejewski Paweł,  Majewska Aleksandra, Michałowski Michał, Mikołajewska Paulina, 
Pawlewicz Sylwia, Rachut Aleksandra, Reclaf Julia, Rogalska Magdalena, Rolerad Anna, 
Sieradzki Wiktor, Straszewska Izabela, Strzelewicz Marta, Sumińska Paulina, Suska Kinga, 
Śmiechowska Aleksandra, Woźniak Mateusz.

Lista pracowników, którzy w roku szkolnym 2012/2013 uiścili darowiznę na remont 
i nadbudowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza 
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