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Słowo od Dyrektora Szkoły
Kiedy jako dyrektor spoglądam na miniony rok szkolny, który został opisany 

w kolejnym, 15. już numerze „Rocznika Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana 
Długosza we Włocławku”, ogarnia mnie radość, że po raz kolejny możemy 
poszczycić się licznymi osiągnięciami. Po raz kolejny mogę być dumny, że lice-
aliści w 100% zaliczyli egzamin maturalny, a gimnazjaliści zdobyli największą 
w mieście liczbę laureatów i finalistów w konkursach kuratoryjnych. Wynik to 
tym bardziej imponujący, że taka liczba – 30 laureatów i 15 finalistów – daje 
naszej szkole III miejsce w województwie kujawsko-pomorskim. Sukces odno-
towała również szkoła podstawowa, gdyż w pierwszym jej roczniku, w klasie 
szóstej, już znalazł się laureat i dwóch finalistów. Warto wspomnieć też o utrzy-
mujących się niezmiennie bardzo wysokich wynikach egzaminu gimnazjalnego 
oraz sprawdzianu szóstoklasistów, który wypadł znakomicie. Jest więc powód 
do zadowolenia i dumy, że nasza szkoła podtrzymuje wysoki poziom nauczania.

Rok 2015/2016 upłynął również pod znakiem wielu ważnych wydarzeń 
i uroczystości. Mam na myśli wielkie rocznice, które dotyczą zarówno histo-
rii naszej szkoły, jak i całej Polski, a także wydarzenia o wielkim znaczeniu 
dla całego świata. 

Najważniejszym wydarzeniem dla naszej szkoły, a jednocześnie wiodącym 
tematem „Rocznika” jest Jubileusz 100-lecia Szkoły Długosza, który symbo-
licznie rozpoczęliśmy już 1 grudnia 2015 r. – w 600. rocznicę urodzin Patrona, 
obchodząc poświęcone ks. Janowi Długoszowi XIV Dni Kultury Chrześcijańskiej. 
Pierwsza połowa roku 2016, od momentu ogłoszenia go przez ks. bp. Wiesława 
Meringa jubileuszowym, upłynęła również pod znakiem uroczystości i imprez 
mających na celu przypomnienie bogatej, ciekawej i momentami niełatwej 
historii Szkoły Długosza, a także upamiętnienie zasług postaci, które tę historię 
tworzyły. Powstały więc galerie portretów postaci zasłużonych dla Szkoły w ciągu 
tych 100 lat – wybitnych biskupów, dyrektorów oraz nauczycieli i pracowni-
ków – aż po próbę zrealizowania idei budowy pomnika samego Jana Długosza. 
Ponieważ szkoła katolicka założona przez bp. Stanisława Zdzitowieckiego 
rozpoczęła swoje funkcjonowanie 2 września 1916 r., pozostałe i zasadnicze 
uroczystości jubileuszowe jeszcze przed nami. 

Kolejne wydarzenia, w które wpisuje się jubileusz szkoły, są ważne już nie 
tylko dla naszej społeczności, ale mają zasięg ogólnopolski, a nawet światowy. 
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Papież Franciszek w bulli misericordiae vultus ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz 
Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła. Rok Święty, który rozpoczął się 
8 grudnia 2015 r. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny i wciąż trwa, dla nas Polaków splata się z 1050. rocznicą Chrztu Polski 
oraz Światowymi Dniami Młodzieży, na które do Krakowa przybyli młodzi 
katolicy z całego świata. Również do Długosza zawitali pielgrzymi, którzy 
podczas „Dni w Diecezji” gościli we Włocławku. Młodzi ludzie z Argentyny, 
Peru i Kanady, zainteresowani funkcjonowaniem szkoły katolickiej, z zacieka-
wieniem „zwiedzali” naszą szkołę. Cieszy mnie fakt, że kilka rodzin związa-
nych ze szkołą przyjęło młodzież pod swój dach. Cieszy również to, że wielu 
spośród długoszaków – zarówno uczniów, jak i nauczycieli – zaangażowało 
się w przeżywanie ŚDM jako wolontariusze i animatorzy, a także to, że spora 
grupa udała się na spotkanie młodych z Papieżem Franciszkiem do Krakowa.

Relacje z tych niecodziennych wydarzeń Czytelnik znajdzie oczywiście 
w „Roczniku”, który trzyma w dłoni. Warto też, przeglądając tę publikację, 
zwrócić uwagę na inne informacje dotyczące funkcjonowania szkoły oraz na 
pozostałe wydarzenia tworzące historię roku szkolnego 2015/2016. Ten rok 
to również kolejny etap ważnych inwestycji i remontów. Budynek gimnazjum 
i liceum przy ulicy Łęgskiej wypiękniał poprzez remont cokołu, zagospodaro-
wanie dziedzińca i wybudowanie nowego boiska. O nowy sprzęt wzbogaciła się 
siłownia i sala fitness. W związku z wciąż rozrastającą się i rozbudowującą się 
szkołą podstawową zostały wyremontowane i dostosowane do potrzeb naucza-
nia sale lekcyjne i pracownia komputerowa, a także świetlica i gabinet pomocy 
przedlekarskiej w budynku przy ulicy Wojska Polskiego. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dzieciom w szkole podstawowej został zainstalowany system 
monitoringu i kart dostępu dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Przed szkołą Długosza wciąż nowe zadania i inwestycje, a wśród nich 
rozpoczęta budowa boiska dla uczniów szkoły podstawowej oraz zakrojone 
na szeroką skalę prace nad dostosowaniem części budynku przy ul. Wojska 
Polskiego do potrzeb nowo powstałego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem”, 
które rozpocznie swoje funkcjonowanie od nowego roku szkolnego. 

Wszystkim, którzy włączyli się w organizację i przebieg wydarzeń, któ-
re dane nam było już przeżywać w związku z obchodzonymi jubileuszami, 
a zwłaszcza wszystkim tym – Instytucjom, Firmom, Nauczycielom, Rodzicom 
i Uczniom – którzy wsparli swoimi darowiznami ogromne inwestycje, jakich 
podjęła się szkoła, składam serdeczne podziękowanie.

ks. Jacek kędzierski

Włocławek, sierpień Roku Jubileuszowego 2016



rok jubileuSzowy Szkoły
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Sławomira Lewandowska 

jubileusz anno Domini 2016

W dniu 25 stycznia 2016 roku ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering, 
odpowiadając na wypowiedzianą w imieniu wspólnoty Zespołu 

Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza prośbę ks. dyrektora dr. Jacka Kę-
dzierskiego, ustanowił rok 2016 Rokiem Jubileuszowym Szkoły im. ks. Jana 
Długosza we Włocławku w 100. rocznicę jej założenia. W uzasadnieniu decyzji 
Biskupa Włocławskiego czytamy między innymi: „Szkoła im. ks. Jana Długosza 
pozostaje wierna tym wartościom, których znaczenie kiedyś kazało biskupom 
włocławskim zabiegać o jej utworzenie”.

Rok Jubileuszowy poprzedziliśmy godnymi obchodami 600. urodzin Patrona 
Szkoły – ks. Jana Długosza. Wydarzenia te stanowiły zapowiedź i wprowadzenie 
do właściwych obchodów wielkiego Jubileuszu 100-lecia Szkoły. 

Zorganizowane w dniach 1 i 2 grudnia 2015 roku Dni Kultury Chrześcijań-
skiej poświęcone były postaci Patrona, o którym młodzież wiele dowiedziała 
się podczas październikowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Jan 
Długosz – historyk, duchowny, geograf, dyplomata” zorganizowanej we współ-
pracy z Włocławskim Towarzystwem Naukowym w 600. rocznicę urodzin 
najsłynniejszego z kronikarzy. Podczas konferencji referat na temat: „Ksiądz 
Jan Długosz – wychowawca i nauczyciel, patron włocławskiej szkoły katolic-
kiej” wygłosił także ks. dr Jacek Kędzierski, dyrektor naszej szkoły. Dokładnie 
w 600-lecie urodzin ks. Jana Długosza, dnia 1 grudnia 2016 r. młodzież ZSK 
uczestniczyła w gali podsumowującej szkolne konkursy związane z postacią 
Patrona. Uczniowie przedstawili wykonane w zespołach klasowych prezentacje 
multimedialne pt. „Ksiądz. Jan Długosz i jego czasy”. Zaprezentowali swoje 
wiersze, a także prace literackie nagrodzone w konkursie pt. „To naprawdę 
wydarzyło się w Długoszu”. Dekorację sali stanowiły prace plastyczne wyko-
nane na konkurs pt. „Ilustracja do legendy o smoku wawelskim” oraz liczne 
portrety ks. Jana Długosza autorstwa długoszaków.

Gala, którą uświetnił występ Chóru Canto pod kierunkiem p. Mariana 
Szczepańskiego, była świetną okazją do poszerzenia wiedzy o osobie prze-
świetnego Patrona, a także zaprezentowania szkolnych talentów. W kolejnym 
z Dni Kultury Chrześcijańskiej długoszacy uczestniczyli w wyjątkowych wy-



14

darzeniach. Najpierw miało miejsce spotkanie z księdzem biskupem Antonim 
Długoszem, który w charakterystyczny dla siebie sposób rozbawił i wzruszył 
dziecięcą widownię szkoły podstawowej oraz młodsze klasy gimnazjum, potem 
wysłuchaliśmy koncertu krakowskiego śpiewającego poety Leszka Długosza. 
Obaj panowie bardzo sympatycznie przyjęli zaproszenie do naszej szkoły na 
urodziny Patrona, którego nazwisko noszą.

W styczniu 2016 roku powołany został Komitet organizacyjny obchodów 
100-lecia Szkoły im ks. Jana Długosza w składzie: ks. dr Jacek Kędzierski – 
dyrektor – przewodniczący oraz członkowie: Sławomira Lewandowska – wi-
cedyrektor ds. gimnazjum; Urszula Brykalska – wicedyrektor ds. liceum; Aneta 
Wąsik – wicedyrektor ds. szkoły podstawowej; Magdalena Gutral – księgowa 
ZSK; Dariusz Goldewicz – kierownik internatu; ks. dr Andrzej Tomalak – 
diecezjalny duszpasterz nauczycieli, katecheta; Rafał Kurzępa – nauczyciel 
j. angielskiego i j. łacińskiego.

Komitet ogłosił harmonogram Roku Jubileuszowego oraz przystąpił do jego 
realizacji, zamawiając portrety: biskupa Romana Andrzejewskiego, który dopro-
wadził do reaktywacji Szkoły w 2000 roku, biskupa Stanisława Zdzitowieckiego, 
założyciela Szkoły oraz portret patrona – księdza Jana Długosza.

Komitet organizacyjny zainicjował również budowę pomnika Patrona Szkoły 
na dziedzińcu budynku przy ul. Łęgskiej. Już 100 lat temu założyciele Szkoły 
dostrzegli niezwykłość postaci i wybrali ks. Jana Długosza na Patrona rodzącej 
się w niewoli szkoły. Jesteśmy dumni z Patrona, który był sługą i nauczycielem 
Prawdy, miłującym prawdę o człowieku i świecie. 

By forma pomnika była godna znakomitej postaci Patrona, a także naszej pla-
cówki, zwróciliśmy się po pomoc do wykładowców na kierunku rzeźby Wydziału 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pan Andrzej Borcz, 
profesor na tym kierunku wraz ze swymi studentami zaprojektował, jedyny taki 
w Polsce, pomnik całej postaci ks. Jana Długosza w pozycji stojącej. W ramach 
zajęć ze studentami pomnik zostanie wykonany ze sztucznego piaskowca, a jego 
koszt to wykorzystane materiały i montaż. Rzeźba-pomnik zostanie sfinansowana 
w głównej mierze przez społeczność szkolną, a każdy uczeń i pracownik Szkoły 
anno Domini 2016 będzie mógł chlubić się swoim udziałem w budowie pomni-
ka Patrona Szkoły. To niezwykłe wydarzenie zapisze w annałach „Długosza” 
wszystkich hojnych darczyńców, którym leży na sercu podtrzymywanie szkolnej 
tradycji oraz wzbogacanie dziedzictwa kulturowego naszego miasta. 

Na początku marca 2016 roku, podczas uroczystości odpustowych w naszej 
szkole, uczciliśmy trzy postaci ściśle ze Szkołą związane: księdza Jana Długo-
sza – patrona Szkoły, jego wychowanka – św. Kazimierza Królewicza – patrona 
szkolnej kaplicy oraz Biskupa Romana Andrzejewskiego, za sprawą którego 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15
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Szkoła wznowiła swoją działalność. W ten uroczysty dzień odsłonięty został 
w szkolnej auli portret Biskupa Romana Andrzejewskiego autorstwa dwojga 
artystów z pobliskiego Dobrzynia nad Wisłą. Pani Hanka Kalinowska jest 
absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu i emerytowaną nauczycielką, a jej wnuk, pan Karol Kalinowski, 
studentem grafiki na uczelni w Łodzi. Warto dodać, że pan Karol Kalinowski 
jest bratem naszego gimnazjalisty Jędrzeja, a pani Hanka, jego babcią.

Uroczystości jubileuszowe to również przypomnienie chlubnej, ciekawej, 
choć niejednokrotnie trudnej historii. Losy Szkoły od momentu założenia po 
czasy współczesne zostały zaprezentowane w formie lekcji przygotowanej 
przez p. Lidię Wiśniewską z uczniami klas trzecich gimnazjum nt. historia 
„Długosza” ukryta w strofach szkolnego hymnu,wyemitowanej na antenie 
TV TRWAM. Dzieje Szkoły, jej tradycję, obyczaje oraz sposób funkcjonowania 
obecnie, przedstawiciele ZSK na czele z ks. dyr. Jackiem Kędzierskim mogli 
przedstawić, goszcząc w studiu TV TRWAM w programie „Ze szkolnej ławki”.

Niedługo potem, podczas marcowej środy u Długosza, nastąpiło uroczyste 
odsłonięcie Pocztu Dyrektorów Szkoły im. ks. Jana Długosza, w której znalazło 
się dziewięciu dyrektorów naszej szkoły. Nad oprawionymi w drewniane ramy 
portretami w kolorze sepii widnieje efektowny napis: „Poczet Dyrektorów Szko-
ły im. ks. Jana Długosza”, którego autorem jest włocławski artysta rzeźbiarz 
p. Antoni Bisaga. Podczas uroczystości wysłuchaliśmy krótkich biogramów 
wielkich postaci, które tworzyły tę wyjątkową szkołę. Tego dnia również rodzice 
uczniów ZSK mogli uczestniczyć w lekcji otwartej prezentującej dzieje szkoły. 

W ramach harmonogramu Roku Jubileuszowego, na majowej środzie 
u Długosza miała miejsce uroczysta Msza św. w intencji uczniów i pracowników 
ZSK, w której uczestniczyli zaproszeni goście – pracownicy, nagrodzeni Meda-
lem za zasługi dla Zespołu Szkół Katolickich. Mszę św. poprzedziło uroczyste 
odsłonięcie Galerii Zasłużonych pracowników „Długosza”. Spotkali się nauczy-
ciele i pracownicy nadal tutaj pracujący oraz ci, których droga zawodowa nie 
jest już związana z naszą szkołą. Przy dobrej kawie w pokoju nauczycielskim 
wspomnieniom nie było końca. 

Uroczystość wręczenia świadectw maturalnych w dniu 5 lipca 2016 roku, 
była znakomitą okazją do odsłonięcia portretu najważniejszej dla „Długosza” 
postaci – biskupa Stanisława Zdzitowieckiego – założyciela Szkoły w 1916 roku. 
Portret namalował współtwórca wizerunku biskupa Romana Andrzejewskiego 
pan Karol Kalinowski.

Mimo wakacji, trwają prace nad stworzeniem Galerii Wielkich Długosza-
ków oraz zbieranie zdjęć, pamiątek i nawiązywanie kontaktów z absolwenta-
mi z różnych stron świata, gdyż we wrześniu planujemy zjazd absolwentów. 

Rok Jubileuszowy Szkoły
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Zgodnie z harmonogramem, kolejny rok szkolny również będzie obfitował 
w jubileuszowe wydarzenia, bowiem dokładnie 2 września minie 100 lat od 
momentu założenia Szkoły im. ks. Jana Długosza. 

wSPoMNieNie PATroNA zSk – 
kS. jANA DłuGoSzA

wprowadzenie do obchodów 100-lecia Szkoły

Angelika Szumińska, Lidia Wiśniewska

Społeczność zSk wspominała swojego Patrona... 
ogólnopolska konferencja Naukowa 

w 600. rocznicę urodzin jana Długosza
9 października 2015 

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego 
oraz Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we 

Włocławku w Centrum Kultury „Browar B” 9 października 2015 r. odbyła się 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa w 600. rocznicę urodzin najsłynniejszego 
z kronikarzy. Temat spotkania „Jan Długosz – historyk, duchowny, geograf, 
dyplomata” zgromadził przedstawicieli świata nauki, którzy w swoich wy-
stąpieniach przybliżyli zebranym fakty z biografii, poglądy, twórczość oraz 
wszechstronną działalność średniowiecznego dziejopisa. Honorowy patronat 
nad imprezą objęli: Biskup Włocławski ks. dr Wiesław A. Mering, Marszałek 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego mgr Piotr Całbecki oraz Prezydent Miasta 
Włocławka dr Marek Wojtkowski. Konferencja wpisuje się w obchody Roku Jana 
Długosza, którym Sejm RP ustanowił rok 2015. Dla Zespołu Szkół Katolickich 
wydarzenie to stanowi wprowadzenie do obchodów 100-lecia szkoły, które 
będziemy świętować w 2016 roku.

Spotkanie rozpoczął program artystyczny w wykonaniu uczniów Długosza. 
Pieśń gaude mater Polonia, pełniąca przez wieki rolę hymnu narodowego, oraz 
montaż słowny oparty na biografii i dziełach ks. Jana Długosza, przeniosły 
zebranych w czasy średniowiecza i wprowadziły w odpowiedni nastrój.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15
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Otwierając Konferencję, Prezes Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego 
mgr Eugeniusz Gołembiewski przedstawił zaproszonych gości, wśród których 
znaleźli się: dr Marek Wojtkowski, dr Barbara Moraczewska, ks. dr Zbigniew 
Gmurczyk, prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, ks. prof. dr hab. Marian Włosiń-
ski, dyrektor Centrum Kultury „Browar B” Lidia Piechocka-Witczak, dyrektorzy 
szkół oraz prelegenci. Powitał również ks. dr. Jacka Kędzierskiego, a wraz z nim 
młodzież i nauczycieli ZSK.

Uroczystość rozpoczęło wręczenie Medalu Króla Kazimierza Wielkiego 
przyznawanego przez Stowarzyszenie. Otrzymał go pasjonat historii p. Ja-
rosław Janczewski z Bydgoszczy. Po krótkim wystąpieniu Prezydenta Miasta 
Włocławka dr. Marka Wojtkowskiego, w którym życzył zebranym uczty inte-
lektualnej i poszerzenia wiedzy, rozpoczęła się część konferencyjna spotkania, 
poprowadzona przez aktorkę Aldonę Orman.

Jako pierwszy został odczytany referat prof. dr. hab. Antoniego Barciaka 
pt. „Ocena polityki Kazimierza Wielkiego wobec Śląska przez Jana Długosza”. 
Stanowił obszerną charakterystykę władcy z jego zaletami i przywarami 
na tle ówczesnej sytuacji politycznej. Wystąpienie dr Barbary Kowalskiej 
pt. „Jan Długosz – między wiarą a polityką” ukazało wizerunek króla Wła-
dysława Jagiełły w ocenie „ojca polskiej historiografii” jako chrześcijanina 

Wśród zaproszonych Gości: prezydent Włocławka p. Marek Wojtkowski, zastępca prezydenta ds. edukacji 
i spraw społecznych p. Barbara Moraczewska, p.wicedyrektor Sławomira Lewandowska, ks. dr Zbigniew 
Gmurczyk, prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, ks. prof. dr hab. Marian Włosiński, dyrektor Centrum Kultury 
„Browar B” p. Lidia Piechocka-Witczak
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i patrioty. Autorka wskazała na wewnętrzne rozdarcie kronikarza, z jednej 
strony widzącego potrzebę utrwalenia wydarzeń spod Grunwaldu, z drugiej 
zaś ostrożnego w ocenie pobożności stron konfliktu polsko-krzyżackiego. 
Mgr Jolanta Majsiak w referacie nt. „Pielgrzymka Jana Długosza do Ziemi 
Świętej w 1450 r.” przedstawiła szczegóły tej wyprawy, wskazała na jej czysto 
religijne pobudki, omówiła miejsca, które nasz kronikarz wówczas odwiedził. 
Prelegentka podkreśliła, że wyprawa do miejsc związanych z ziemskim ży-
ciem Jezusa była od najmłodszych lat pragnieniem Długosza. Po powrocie do 
kraju miał on napisać: „Na próżno żyłem dotychczas, dopóki ziemi naszego 
Zbawiciela nie ujrzałem”.

Pierwszą część wystąpień, w której uczestniczyli uczniowie gimnazjum ZSK, 
zakończyła projekcja filmu poświęconego królowi Kazimierzowi Wielkiemu.

W drugiej części konferencji udział wzięli uczniowie liceum wraz ze swoimi 
wychowawcami. Mieli okazję wysłuchać referatu dr. Władysława Kubiaka na 
temat kultury średniowiecza opisanej w rocznikach Jana Długosza. Patron ZSK 
w swoim dziele ukazał historię Polski w szerokim, międzynarodowym kontekście. 
Wykorzystał do jego stworzenia wiele dostępnych wówczas źródeł, jako wzór 
traktując Liwiusza. W rocznikach, czyli kronikach sławnego królestwa Polskiego 
odnaleźć można wszystko to, co jest charakterystyczne dla kultury średnio-
wiecza, m.in. uniwersalizm, wzorce rycerza i ascety. Na zakończenie swojego 
wystąpienia prelegent przytoczył cytaty, w których znalazła się sporządzona 
przez Jana Długosza charakterystyka dawnych Polaków. 

Jako kolejny wystąpił dr Tomasz Dziki z referatem pt. „Powoływanie władcy 
w rocznikach Jana Długosza”. Przybliżył czynniki wpływające na to, że danej 
osobie w średniowieczu powierzano władzę. Ogólnie są nimi: dziedziczenie, 
desygnacja i elekcja, ale Jan Długosz wskazywał jeszcze na cechy charakteru. 
Za pożądane uznał mądrość, prawość, dzielność, cnotliwość, a także spryt 
i dowcip. Wykładowca, przywołując przykłady z Długoszowego dzieła, przy-
pomniał słuchaczom dzieje Lecha, Kraka, Wandy, Leszka i Piasta.

Następnie dr Zdzisław Zasada wygłosił referat pt. „Turnieje rycerskie na 
ziemiach polskich od ich powstania do późnego średniowiecza”. Przybliżył 
w nim ten osobliwy sposób na zdobycie sławy. Ukazał, że na początku tur-
nieje nie miały charakteru pojedynku, jak to możemy zaobserwować choćby 
w filmach historycznych, ale bardziej przypominały grę wojenną. Wygrywała 
w niej drużyna, która pojmała przeciwnika. Pojedynki na kopie pojawiły się 
dopiero później. Takie rycerskie zawody trwały po kilka dni. Nierzadko towa-
rzyszyły weselom czy chrzcinom. Wiązał się z nimi rozwój literatury, zwłaszcza 
romansów rycerskich, a to z kolei powodowało wzrost prestiżu turniejów. Te 
rozgrywające się w czasach Jagiellonów opisał w swoich rocznikach Jan Dłu-

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15
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gosz. Szczególnie dużo uwagi poświęcił najsłynniejszemu rycerzowi polskiemu 
– Zawiszy Czarnemu z Garbowa. Prelegent zauważył, że współcześnie odżyła 
tradycja turniejów rycerskich. Odbywa się ich w Polsce około pięćdziesięciu. 
Najbardziej znane są rozgrywane w Golubiu, Gniewie i Malborku.

Jako ostatni w tej części konferencji wystąpił dyrektor Zespołu Szkół Katolic-
kich im. ks. Jana Długosza we Włocławku – ks. dr Jacek Kędzierski. Wygłoszony 
przez niego referat nosił tytuł: „Jan Długosz – wychowawca i nauczyciel patro-
nem szkoły katolickiej”. Prelegent zwrócił uwagę na to, że nie jest bez znaczenia 
fakt, iż na patrona szkoły obrano świetnie wykształconego człowieka, wielkie-
go pasjonata historii, patriotę – tak docenianego, że powierzono mu zadanie 
wychowania królewskich synów. Zapewne tym kierował się ks. bp Stanisław 
Zdzitowiecki, który w 1916 roku otworzył gimnazjum, którego patronem uczynił 
właśnie Długosza. Dobrze bowiem, jeśli program wychowawczy szkoły buduje 
się wokół postaci patrona, zwłaszcza jeśli jest tak wyjątkowy. Może inspirować 
nauczycieli do pracy, a uczniów do zdobywania wiedzy i dążenia do osiągnięcia 
sukcesu. Ks. Dyrektor Jacek Kędzierski przytoczył zawiłą historię szkoły, która 
odrodziła się w roku 2000 (pierwszy nabór był w 2001 r.) dzięki staraniom 
ks. bp. Romana Andrzejewskiego. Wspominając moment reaktywacji, kiedy to 
zostało mu powierzone stanowisko dyrektora, przytoczył słowa ks. Biskupa: 
„Była taka szkoła we Włocławku. Ta szkoła rodziła się w niewoli, dojrzewała 

Połączyła nas osoba Jana Długosza – prelegenci Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej osobie 
ks. Jana Długosza
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w wolnej Polsce, zdała egzamin w walce o wiarę i polskość, przetrwała w le-
gendzie, czeka na zmartwychwstanie”. Na zakończenie swojego wystąpienia 
ks. dyrektor podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby ta 
konferencja mogła się odbyć. Podkreślił, że to ważny moment, gdyż rocznica 
urodzin Jana Długosza splata się ze 100-leciem naszej szkoły.

Podsumowania konferencji dokonał ks. prof. dr hab. Marian Włosiński, a na 
jej zakończenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy”.

 

ks. Jacek Kędzierski

ksiądz jan Długosz – wychowawca i nauczyciel, 
patron włocławskiej szkoły katolickiej

(referat wygłoszony podczas konferencji)*

„Ta szkoła rodziła się w niewoli, dojrzewała w wolnej Polsce, zdała 
egzamin w walce o wiarę i polskość, przetrwała w legendzie, czeka 

na «zmartwychwstanie»”1 – te słowa wielokrotnie wypowiadał bp Roman 
Andrzejewski, odnosząc je do włocławskiej szkoły katolickiej, której nada-
no imię ks. Jana Długosza, a która rozpoczęła swą działalność edukacyjną 
i wychowawczą w dniu 2 września 1916 r., kiedy Rzeczpospolita (w latach 
1772–1918) była jeszcze pod trzema zaborami – Rosji, Prus i Austrii. Dzia-
łalność szkoły była przerwana podczas wojny polsko-bolszewickiej w roku 
1920 oraz w latach 1939–1945 podczas II wojny światowej, a w roku 1949 
ówczesna władza komunistyczna zlikwidowała szkołę katolicką. Wielokrot-
nie podejmowano próby wznowienia działalności szkoły. Dopiero po roku 
1989 udało się odzyskać budynek przy ul. Łęgskiej, a następnie podjęto 
działania zmierzające do ponownego otwarcia szkoły, w które zaangażował 
się bp Roman Andrzejewski wraz z Absolwentami szkoły „Długosza”. W dniu 
2 września 2001 r., we Włocławku wznowiła działalność szkoła katolicka im. 
ks. Jana Długosza. 

Cieszę się, że w dniu 5 grudnia 2014 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
ustanowił rok 2015 Rokiem: Świętego Jana Pawła II, Księdza Jana Długosza oraz 

* Artykuł opublikowany w czasopiśmie „Zapiski Kazimierzowskie”, 2015, nr 15, s. 122–135.

1 R. Andrzejewski, witając w progach odrodzonego Długosza, Włocławek 2001, s. 7.
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Polskiego Teatru2. W uzasadnieniu wyboru Jana Długosza podkreślono znaczenie 
jego osoby jako kronikarza i ojca polskiej historiografii, heraldyki oraz wskazano 
na szczególne znaczenie jego dzieł dla polskiego dziedzictwa kulturowego. 

W niniejszym wystąpieniu chciałbym – jako dyrektor włocławskiej szkoły 
katolickiej, która ma za patrona ks. Jana Długosza – odpowiedzieć na trzy 
zasadnicze pytania: 1) Dlaczego ks. Jan Długosz jest patronem włocławskiej 
szkoły katolickiej?; 2) Jakim wychowawcą i nauczycielem był ks. Jan Długosz?; 
3) Jak ks. Jan Długosz inspiruje do pracy wychowawczej i dydaktycznej współ-
czesnych nauczycieli i uczniów?

1. Dlaczego ks. Jan Długosz 
jest patronem włocławskiej szkoły katolickiej?

Pytanie jest uzasadnione, ponieważ wybór patrona szkoły to wydarzenie 
ważne dla pracowników szkoły oraz uczniów i ich rodziców. Dlatego nie mógł 
to być wybór przypadkowy i nieuzasadniony. Postać patrona szkoły, a w szcze-
gólności patrona szkoły katolickiej, powinna nawiązywać do historii i kultury 
naszego kraju oraz cechować się wybitną postawą w wymiarze historycznym, 
moralnym i religijnym. Szkoła kształci młodzież, ale również wychowuje 
w oparciu o uniwersalne wartości. Nie można, więc zredukować roli eduka-
cyjnej i wychowawczej szkoły wyłącznie do podstawy programowej, wyboru 
podręczników oraz programów wychowawczych i profilaktycznych. Specyfiką 
pracy szkoły jest przekazywanie dorobku intelektualnego i duchowego, a to 
wymaga stworzenia odpowiedniego klimatu szkoły. Kształcenie i wychowanie, 
które są procesem ciągłym i wzajemnie się uzupełniającym, odbywa się w każ-
dej sytuacji szkolnej. Dlatego bardzo pomocnym w procesie kształcenia dzieci 
i młodzieży jest odwoływanie się do wzoru osobowościowego patrona szkoły. 

Bp Stanisław Zdzitowiecki3, ordynariusz diecezji włocławskiej w latach 
1902–1927, został zapamiętany i przeszedł do historii jako wybitny mecenas 

2 Jako główne powody „wyniesienia” do godności Postaci Roku przyjęto zaangażowanie 
papieża Polaka w proces odrodzenia się polskiej niepodległości oraz propagowanie przesłania 
o godności i prawach człowieka, a Teatr Polski to 250-lecie powołania Teatru Narodowego i Te-
atru Wielkiego – Opery Narodowej, gdzie posłowie oddali hołd ludziom i instytucjom tworzącym 
polski teatr, jeden z najważniejszych obszarów życia kulturalnych. 

3 Biskup Stanisław Zdzitowiecki (ur. 1854 – zm. 1927) pochodził z Barczkowic k. Kamieńska. 
Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Warszawie święcenia kapłańskie otrzymał 23 VII 1877 r. 
Studia wyższe odbył na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie otrzymał tytuł doktora 
prawa kanonicznego. W 1889 r. przeniósł się do diec. sandomierskiej, gdzie był kanclerzem kurii, 
profesorem, kanonikiem kapituły i doradcą bp. Sotkiewicza, po śmierci którego w 1901 r. kapi-
tuła sandomierska wybrała go na administratora diecezji. Jednak w rok później został biskupem 
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nauki, działacz społeczno-narodowy i oddany patriota. Podczas dwudziestu 
pięciu lat pracy pasterskiej w diecezji włocławskiej bp Zdzitowiecki podjął 
wiele ważnych inicjatyw, a na szczególną uwagę zasługuje założenie szko-
ły – Gimnazjum im. ks. Jana Długosza we Włocławku. U jej podstaw tkwiło 
głębokie pragnienie zachowania tradycji i kultury narodu polskiego. Pragnął, 
aby dzieci i młodzież byli wychowywani w duchu wyraźnie katolickim4. Pro-
ponowane przez biskupa cele dydaktyczne i wychowawcze mogła zrealizować 
tylko szkoła katolicka. Dlatego zaraz po objęciu rządów w diecezji włocławskiej 
zabiegał u władz rosyjskich o pozwolenie na otwarcie gimnazjum klasycznego, 
której wzór widział w gimnazjum wyznaniowym św. Katarzyny w Petersburgu, 
prowadzonym przez wybitnego pedagoga i znanego humanistę, dyr. Stefana 
Cybulskiego. Niestety, władze rosyjskie nie wyraziły na to zgody. Jednym z po-
wodów mogło być to, że bp Stanisław Zdzitowiecki publicznie manifestował 
patriotyczną postawę, czemu najdobitniej dał wyraz w wystąpieniach publicz-
nych podczas strajków w latach 1905–1906 oraz na pogrzebie arcybiskupa 
Wincentego Chościak-Popiela w 1912 roku5. 

Pasterz diecezji włocławskiej, biskup Zdzitowiecki, mógł zrealizować marzenia 
o własnej katolickiej szkole dopiero w czasie I wojny światowej, kiedy miasto 
Włocławek znalazło się pod rządami Niemców. W początkowych latach okupa-
cji, nic nie wskazywało na powstanie możliwości otwarcia szkoły katolickiej we 
Włocławku6. Jednak sytuacja społeczno-polityczna szybko się zmieniała. Wydane 
24 sierpnia 1915 roku przez feldmarszałka Paula V. Beneckendorffa-Hindenburga 
rozporządzenia o organizacji szkolnictwa polskiego podporządkowujące admini-
stracji niemieckiej zakładanie szkół, mianowanie nauczycieli i tworzenie władz 
szkolnych, uwzględniało w pierwszej kolejności i przede wszystkim potrzebę 
uruchomienia szkół ludowych, czynnych przed wybuchem wojny. 

Władze niemieckie we Włocławku stosowały wobec Polaków różne metody 
postępowania. Obok ucisku gospodarczego pozwalały na stosunkowo duży 

włocławskim. Rządy w diecezji objął l.12.1902 r. W czasie swych 25-letnich rządów przyczynił 
się do podniesienia poziomu naukowego w Seminarium Duchownym we Włocławku, przy którym 
otworzył Liceum im. Piusa X, powołał do życia Księgarnię Powszechną i Drukarnię Diecezjalną we 
Włocławku oraz założył czasopisma: „Kronikę Diecezji Kujawsko-Kaliskiej”, „Ateneum Kapłańskie”, 
„Bibliotekę Ludową”, „Gazetę Niedzielną”, „Słowo Kujawskie”. Por. M. Morawski, ks. stanisław 
kazimierz zdzitowiecki, Biskup diecezji włocławskiej, „Kronika Diecezji Włocławskiej, 21(1927), 
s. 33–50; list bp. s. zdzitowieckiego do dyr. gimnazjum a. leśniewskiego, „Rocznik Gimnazjum 
Humanistycznego im. ks. J. Długosza”, 4(1926/27), s. 8.

4 Por. tamże.
5 Por. A. Mietz, M. Pawlak, M. Szczotkowska-Topić, gimnazjum i liceum im. ks. Jana 

Długosza we włocławku 1916–1949, Bydgoszcz 1995, s. 15.
6 Tamże.
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liberalizm w życiu publicznym, zwłaszcza oświatowo-kulturalnym, do które-
go w niemałym stopniu przyczyniło się reaktywowanie działalności Polskiej 
Macierzy Szkolnej. Niemcom zależało bowiem na pozyskiwaniu polskiej opinii 
publicznej i jej opowiedzeniu się, w trwającej wojnie, po ich stronie”7.

Władze pruskie wyraziły zgodę na założenie polsko-katolickiego gimnazjum 
filologicznego we Włocławku. Biskup Stanisław Zdzitowiecki, po niemal dziecięciu 
latach starań, otrzymał zezwolenie na prowadzenie szkoły, które zostało mu do-
ręczone 19 czerwca 1916 roku. Natychmiast podjął więc decyzję o przeznaczeniu 
na budynek szkoły części pałacu biskupiego, w którym dawniej biskupi kujawscy 
utrzymywali własną szkołę średnią prowadzoną przez księży pijarów. W dniu 
20 sierpnia 1916 roku przeprowadzono egzaminy do klasy wstępnej i czterech klas 
niższych. W pierwszym roku szkolnym w nowym gimnazjum naukę rozpoczęło 
165 uczniów8. Uroczystego otwarcia szkoły dokonano 2 września 1916 roku; 
wtedy biskup S. Zdzitowiecki odprawił we włocławskiej katedrze Mszę św., a po 
nabożeństwie poświęcił sale lekcyjne, natomiast ks. dr Cezary Pęcharski wygłosił 
okolicznościowy referat o patronie szkoły – ks. Janie Długoszu9.

Myślę, że warto zastanowić się, dlaczego biskup S. Zdzitowiecki wybrał 
ks. Jana Długosza na patrona katolickiej szkoły we Włocławku. Wydaje się, że 
przemawiały za tym trzy racje: jubileuszowa, lokalna i osobista. Bezpośrednim 
powodem wybrania ks. Jana Długosza na patrona szkoły była rocznica urodzin 
wielkiego historyka. Ksiądz Jan Długosz urodził się bowiem w 1415 r. Dla Pola-
ków, którzy marzyli o wskrzeszeniu Ojczyzny, jubileusz 500-lecia urodzin wiel-
kiego historyka, sławiącego dzieje Rzeczpospolitej, był okazją do podniesienia 
ducha narodu. Brzeźnica k. Radomska, gdzie przyszedł na świat Jan Długosz, 
leżała wtedy na terenie rozległej diecezji kujawsko-kaliskiej, a więc patron 
szkoły w mieście biskupim Włocławku wywodził się z terenu diecezji. Ponadto 
Brzeźnica k. Radomska i Barczkowice k. Kamieńska, skąd pochodził bp Zdzi-
towiecki, dzieli odległość kilkunastu kilometrów. Byli więc synami tej samej 
ziemi, a patriotyzm lokalny niemałe mógł mieć tu znaczenie. Należy pamiętać, 
że biskup Zdzitowiecki przybył do Włocławka w 1902 r. z Sandomierza, gdzie 
był kanclerzem Kurii, kanonikiem i administratorem diecezji w okresie wakansu 
(1901–1902). Postać Długosza po dziś dzień jest obecna w tradycji tego miasta, 
a pamięć o tym wielkim Polaku wciąż żyje. Znajduje się tam m.in. gotycki Dom 
Długosza z Muzeum Diecezjalnym10. Praca w Sandomierzu, w mieście oddycha-

7 Tamże, s. 15–16
8 Tamże, s. 16.
9 Por. M. Ziemkiewicz, historia zakładu Naukowo-wychowawczego im. ks. Jana Długosza 

we włocławku w latach 1916–1949, Włocławek 2001, s. 19–20.
10 R. Andrzejewski, witając w progach odrodzonego Długosza, dz. cyt., s. 21–24.
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jącym historią, niewątpliwie wpłynęła na sposób działania i decyzje przyszłego 
biskupa włocławskiego, rozmiłowanego w literaturze i dziejach ojczystych11. 

Nie ulega wątpliwości, że postać ks. Jana Długosza obranego przez bp. Zdzito-
wieckiego na patrona szkoły katolickiej, idealnie wpisywała się w wymiar patrio-
tyczny i kościelny zakładanej na początku XX w. placówki oświatowej. Biografia, 
działalność naukowa i społeczna, postawa moralna Patrona jako kapłana i wy-
chowawcy królewskich synów, wyznaczały nauczycielom i młodzieży kształcącej 
się w szkole katolickiej kierunek wychowawczy: umiłowanie Ojczyzny i Kościoła, 
co w okresie niewoli narodowej i po odzyskaniu niepodległości miało ogromne 
znaczenie. Jestem przekonany, że te tradycyjne wartości powinny przyświecać 
wychowywaniu dzieci i młodzieży również w XXI w., kiedy po latach nieobecności 
szkoły katolickiej na mapie edukacyjnej Włocławka, cieszymy się funkcjonowa-
niem Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza. Zespół 
Szkół Katolickich jako wartość nadrzędną wpaja młodzieży poznawanie historii 
Polski, kształtując postawę miłości do Ojczyzny i poszanowania dla jej tradycji. 

2. Jakim uczniem, wychowawcą i nauczycielem 
był ks. Jan Długosz?

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Jakim uczniem, wychowawcą i nauczy-
cielem był ks. Jan Długosz?” nie jest łatwe, ale możliwe, mimo iż od jego urodzin 
w dniu 1 grudnia 1415 r. minęło już 600 lat. Postaram się najpierw przedstawić, 
kim był ks. Jan Długosz. Znamy go jako średniowiecznego historyka, geografa, 
dyplomatę, duchownego, a także nauczyciela i wychowawcę synów Kazimierza 
Jagiellończyka. W szczególny sposób został zapamiętany jako kronikarz – twórca 
dzieła: roczniki, czyli kroniki sławnego królestwa Polskiego (annales seu cronicae 
incliti regni Poloniae), gdzie w 12 księgach opisał dzieje Polski do roku 1480.

Jan Długosz był synem Jana Długosza herbu Wieniawa, rycerza walczące-
go w bitwie pod Grunwaldem. Wychowywał się w wielodzietnej rodzinie. Po 
śmierci dwójki z trzech pierworodnych dzieci, rodzice postanowili wszystkich 
następnych synów nazwać imieniem tego pierwszego, które przeżyło, czyli 
właśnie Jan. Spośród dwanaściorga rodzeństwa wiek dojrzały osiągnęło jede-
nastu synów. Chcę podkreślić, że ta informacja stoi w sprzeczności z zapisaną 
w Wikipedii, gdzie podano, iż było tylko trzech Janów12. 

11 Por. K. Masłowski, zakład im. ks. J. Długosza, Włocławek 1938, s. 7.
12 „Ojciec, Jan Długosz z Niedzielska, który za zasługi położone w bitwie pod Grunwaldem 

otrzymał starostwo brzeźnickie, z dwiema żonami miał 12 dzieci, wśród których było 3 Janów”. 
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Jan_Długosz#Biografia.
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Może warto być bardziej krytycznym wobec informacji pozyskiwanych 
z Internetu. Nie ulega jednak wątpliwości, że posiadanie jedenastu synów 
noszących to samo imię nastręczało wiele trudności średniowiecznym skry-
bom, ale również i współczesnym badaczom starych tekstów. Jak tu rozróż-
nić, o którego z nich chodzi? Jan Długosz herbu Wieniawa (ojciec naszego 
patrona) miał świadomość, że bez znacznych protektorów nie mógł zapewnić 
swoim dzieciom kariery wojskowej. Postawił więc zadbać o ich wykształcenie. 
Od najmłodszych lat synowie o imieniu Jan mieli swoich opiekunów, którzy 
uczyli ich podstaw rzemiosła rycerskiego. Jednak przyszły kronikarz zasłynął 
ze swojego szczególnego umiłowania wiedzy, co zaznaczało się już od wie-
ku dziecięcego – żeby nie marnować czasu utopił w stawie wszystkie swoje 
zabawki. Bywało, że przychodził za wcześnie do szkoły, która była jeszcze 
zamknięta i dobijał się tak długo, aż go wpuszczono. Mały Jan chętnie chodził 
do szkoły, szczególnie po śmierci matki, która osierociła go, gdy miał kilka 
lat. Macochy nie darzył sympatią, a ojca podziwiał i z dużym zaciekawieniem 
słuchał jego opowieści i wspomnień o dawnych czasach. Nauki początkowo 
pobierał w szkole parafialnej w Nowym Mieście Korczynie. Była to zwyczajna 
szkoła parafialna, gdzie uczono czytania i pisania w języku łacińskim, sztuki 
kaligrafii, a przede wszystkim wymagano udziału w codziennych nabożeń-
stwach kościelnych i śpiewach liturgicznych. W nauce dominowała metoda 
pamięciowa13. 

Młody Długosz wraz z rodzicami zmieniał miejsce zamieszkania, a tym 
samym edukacji. W Krakowie, gdzie pobierał nauki od 13 roku życia, od 
1428 r. Jan, syna Jana Długosza z Niedzielska, przez prawie trzy lata oddawał 
się studiom dialektyki (logiki) i filozofii. Dyscypliny te należały do Wydziału 
Sztuk Wyzwolonych, usytuowanego najniżej w hierarchii średniowiecznych 
wydziałów uniwersyteckich. Niestety, Jan poza ten Wydział nie wyszedł, nie 
uzyskał też na nim żadnego stopnia akademickiego, co potwierdza uniwersytecka 
księga promocji, gdzie istotnie nazwisko Długosza nie figuruje. Przyczyny tego 
stanu rzeczy upatrywać należy prawdopodobnie w pogorszeniu się jego warun-
ków życiowych; gdy zmarła jego matka, ojciec ożenił się ponownie, a macocha 
skąpiła środków na jego edukację. Trafiła się wówczas okazja wstąpienia do 
służby dworskiej u biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. Musiało to się 
stać w 1431 r. W ten sposób zamknął się dla przyszłego historiografa pierwszy 
epizod związany z uniwersytetem. Odtąd szkołą życia dla szesnastolatka miał 

13 Por. J. Wyrozumski, Jan Długosz wobec uniwersytetu krakowskiego, „Zeszyty Długoszow-
skie”, 7(2008), s. 37–38; Vita Joannis Dlugosch senioris canonici cracoviensis, wyd. M. Brożek, 
Warszawa 1961, s. 29–30.
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być dwór biskupi, a mistrzem, nauczycielem i wzorcem osobowym stał się dla 
niego sam Zbigniew Oleśnicki. 

Trzyletnie studia Jana Długosza na Uniwersytecie Krakowskim pozwoliły 
na nawiązanie wielu kontaktów formalnych i nieformalnych, które stanowiły 
impuls do głębszego zainteresowania historią. Otóż w czasie swoich studiów 
musiał się Jan Długosz zetknąć ze starszym od siebie o lat piętnaście, wypro-
mowanym w 1427 r. na mistrza sztuk wyzwolonych Janem z Dąbrówki, który 
w ramach retoryki, obowiązującej wówczas na najniższym poziomie studiów 
uniwersyteckich, prowadził – jako jeden z pierwszych lub nawet pierwszy w skali 
europejskiej – wykład historii ojczystej w postaci komentarza do kroniki Polskiej 
mistrza wincentego zwanego kadłubkiem. W formie pisanej komentarz ów po-
wstał wprawdzie około 1434/1435 r., a więc już po opuszczeniu uniwersytetu 
przez Jana Długosza, ale w formie ustnej mógł być głoszony wcześniej, a na 
pewno znacznie wcześniej musiał się do niego Jan z Dąbrówki przygotowywać, 
wiadomo bowiem, że zgromadził szereg przekazów historycznych, którymi się 
posiłkował. Tworzył więc jakąś aurę zainteresowania przeszłością, która mogła 
się udzielić także Długoszowi. Drugą osobą, która w tę aurę się wpisywała 
i z którą zetknąć się musiał Jan Długosz, był Sędziwój z Czechla. Starszy od 
naszego patrona o lat pięć, właśnie kończył w 1428 r. swoje studia w zakresie 
sztuk wyzwolonych, gdy Jan Długosz je zaczynał, a w 1429 r. został mistrzem 
tychże sztuk i zapewne w jakiejś ich dyscyplinie nauczał. Godne uwagi jest to, 
że Sędziwój z Czechla przejawiał również zainteresowanie przeszłością, które 
miało się zogniskować głównie w gromadzeniu różnych przekazów historycz-
nych. W ciągu wielu lat stworzył największą w polskim średniowieczu zacho-
waną do dziś ich kolekcję. Długosz utrzymywał z nim w latach późniejszych 
kontakty, mimo że ten osiadł i działał w Wielkopolsce. Trudno dziś rozpoznać 
i zmierzyć wagę inspiracji, których dostarczyli Długoszowi Jan z Dąbrówki 
i Sędziwój z Czechla. Są one jednak bardzo prawdopodobne, a pochodziły 
z Uniwersytetu Krakowskiego. 

W aktywności u boku Zbigniewa Oleśnickiego, Jan Długosz w charakterze 
jego pisarza, a potem kanclerza i powiernika, a zarazem przez 22 lata zarządcy 
dóbr biskupich, niewiele miał sposobności do bliższych relacji z Uniwersytetem 
Krakowskim, a w każdym razie przez lat kilkanaście nic o nich nie wiadomo14. 

„Król Kazimierz Jagiellończyk i Elżbieta Rakuska mieli sześciu synów, 
którzy pozostawali pod troskliwą opieką matki. Od 1467 roku król powołał 
na głównego nauczyciela i wychowawcę swych synów, kanonika królewskiego 
i historyka, Jana Długosza. Obok niego nauczycielem królewiczów był Jan Wels 

14 J. Wyrozumski, Jan Długosz wobec uniwersytetu krakowskiego, art. cyt., s. 37–38.
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z Poznania, magister filozofii i profesor medycyny na Uniwersytecie Krakowskim. 
Prawdopodobnie i Kallimach, wszedł od 1475 roku do grona wychowawców 
Jagiellończyków. Wykształcenie królewiczów odbywało się według ówczesnych 
wzorów pedagogicznych, znanych i głównemu wychowawcy, Długoszowi. Za-
znajamiano królewiczów z literaturą klasyczną pisarzy łacińskich i z utworami 
współczesnych wybitniejszych humanistów, jak Eneasz Sylwiusz lub Poggio. 
Ochmistrz królewiczów, Stanisław Szydłowiecki, zaprawiał młodzieńców w sztu-
ce rycerskiej”15. Zachowane teksty przemówień królewiczów, wygłaszane przy 
różnych okazjach, stanowią ślady pedagogicznej działalności ich wychowawców. 
Kazimierz przemawiał do dostojników kościelnych i gości dyplomatycznych po 
łacinie, a do ojca wygłaszał mowy w języku polskim. Dyplomata i poseł wenecki, 
Ambroży Contarini, ze swego pobytu 1472 r. w Polsce wspomina o spotkaniu 
się na zamku w Lublinie z czterema synami królewskimi, oddając szczególną 
pochwałę Kazimierzowi, który powitał go mową wygłoszoną po łacinie.

Jan Długosz najwyżej spośród swych uczniów cenił Kazimierza, którego 
nazywał „młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci 
rozumu”, a przy sposobności zapraszania go na tron węgierski 1471 r. zazna-
czył, że wielu wówczas doradców Korony jak najsilniej przemawiało za tym, 
aby takiego, „raczej dla ojczyzny ziemi zachować, niż go oddawać obcym”16.

Kazimierz w 1467 r. rozpoczął edukację pod kierunkiem ks. Jana Długo-
sza, a także Stanisława Szydłowieckiego oraz Sędziwoja z Czechła, profesora 
Akademii Krakowskiej, później zaś Filipa Buonacorsi (Kallimacha). Do grona 
nauczycieli należał również Jan Wels z Poznania, magister filozofii i profesor 
medycyny na Akademii Krakowskiej. Nauka synów królewskich odbywała się 
przede wszystkim na zamku w Starym Sączu i być może w Miednikach koło 
Wilna17. 

Jan Długosz już od wczesnych lat dzieciństwa był żądny poznawania świata. 
Naukę traktował bardzo poważnie. Twierdził, że znajomość historii jest po-
trzebna władcom do omijania błędów, które były już popełnione w przeszłości 
przez ich poprzedników, a także ludowi uczącemu się dzięki niej, jak mądrzej 
żyć. Dlatego będąc nauczycielem i wychowawcą synów królewskich pragnął 
przekazać im historię Królestwa Polskiego, a jednocześnie kształtował ich 
charaktery, by byli mądrymi i mężnymi władcami. 

15 H. Rybus, kazimierz Jagiellończyk (1458–1484), królewicz, wyznawca, święty, w: S. Ma-
karewicz, materiały duszpasterskie na jubileusz 500-lecia śmierci św. kazimierza Jagiellończyka, 
Sandomierz 1984, s. 8.

16 Tamże, s. 8–9.
17 S. Makarewicz, kalendarium życia św. kazimierza, w: S. Makarewicz, materiały 

duszpasterskie..., dz. cyt., s. 19.
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3. Jak ks. Jan Długosz inspiruje do pracy wychowawczej 
i dydaktycznej współczesnych nauczycieli i uczniów?

Wznowienie działalności szkół, którym patronuje Jan Długosz: Publicznego 
Gimnazjum (od l września 2001 r.), Publicznego Liceum (od l września 2002 r.) 
przy ul. Łęgskiej 26 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej (od 1 września 2013 r.) 
przy ul. Wojska Polskiego 2, obok pytania, dlaczego noszą one imię ks. Jana 
Długosza, z pewnością nasuwa kolejne: jakie znaczenie ma dla społeczności 
Zespołu Szkół Katolickich we Włocławku osoba tak szacownego Patrona? 

Trzeba w tym miejscu wrócić jeszcze na moment do nieodległej historii. 
Po roku 1989, czyli po odzyskaniu przez diecezję włocławską budynku przy 
ul. Łęgskiej 26, biskupi zastanawiali się, na co przeznaczyć ten gmach. Wśród 
kilku propozycji pojawił się pomysł bp. Romana Andrzejewskiego – wskrzesze-
nie instytucji oświatowej, kontynuującej tradycję dawnej szkoły „Długosza”. 

Biskup Roman Andrzejewski – jako jej absolwent – był pośrednim ogniwem 
między dawnym a nowym modelem tej szkoły. Myślał o dawnych nauczycielach 
i uczniach, których pragnieniem było wznowienie działalności Szkoły. Warto 
wspomnieć, że przed wojną we Włocławku istniały trzy szkoły katolickie: Niższe 
Seminarium Duchowne im. Piusa X funkcjonujące przy ul. Wojska Polskiego 2, 
Włocławska Szkoła Sióstr Urszulanek dla dziewcząt przy ul. Kopernika oraz 
męskie Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza działające przy ul. Łęgskiej 26. 
Tradycję tychże szkół pragnął wznowić i kontynuować bp R. Andrzejewski, 
a patrząc z ogromną ciekawością i życzliwością na współczesną sobie młodzież, 
wyrażał pragnienie, aby młodzi włocławianie w „odrodzonym Długoszu” pragnęli 
przejąć ideały i dziedzictwo „dawnego Długosza”. Dlatego w roku 2001 została 
reaktywowana we Włocławku szkoła katolicka, która patrona nie zmieniła. 

Biskup Roman Andrzejewski w swoich wspomnieniach zapisał: „Kiedy koń-
czyłem szkołę podstawową i chciałem się dalej uczyć, ojciec powtarzał w kółko: 
«Idź do Długosza! Tylko do Długosza!». Bo w rodzinie mojej była żywa legenda 
o Długoszu, gdyż kształcił się tam cioteczny brat ojca, ks. Wacław Liśkiewicz. 
I tak trafiłem do tego gmachu, choć Gimnazjum Długosza już nie istniało, ale 
pozostały tradycje długoszackie: nosiliśmy te same czapki, uczyli nas ci sami 
profesorowie, regulamin mieliśmy podobny i był nieśmiertelny napis na fron-
tonie”. Może dziś wielu uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum czy liceum, 
szczególnie tym spoza Włocławka, warto też powiedzieć: „Idź do Długosza!”18.

A kim dla Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza jest jego Patron? 
Uczniowie rozpoczynający edukację w naszej szkole na godzinach wychowaw-

18 R. Andrzejewski, witając w progach odrodzonego Długosza, dz. cyt., s. 30.
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czych zapoznają się z biografią, dokonaniami i przymiotami Jana Długosza. 
A choć żył on w czasach dla współczesnej młodzieży bardzo odległych, wciąż 
stanowi wzór umiłowania Boga i ojczystej historii. 

Pielęgnowaniu tradycji związanej z postacią naszego bohatera służy orga-
nizowanie Dni Patrona Szkoły, w czasie których dzieci i młodzież biorą udział 
w szkolnych konkursach plastycznych, literackich i turniejach wiedzy o Janie 
Długoszu. Co roku również reprezentanci naszej szkoły biorą udział, zdobywając 
pierwsze miejsca, w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym „Jan Długosz 
i jego czasy”, przeprowadzanym przez Stowarzyszenie Wieniawa w Kłobucku 
w ramach organizowanych w tym mieście Dni Długoszowskich. 

W murach Zespołu Szkół Katolickich we Włocławku uczniowie wzorem pil-
nego i dociekliwego w zgłębianiu wiedzy patrona z zapałem, ambitnie i solidnie 
przystępują do nauki, którą zdobywają na trzech szczeblach edukacyjnych: od 
szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum po liceum. Zdolności i umiłowanie 
wiedzy owocują licznymi sukcesami uczniów. Gimnazjum szczyci się najwyższymi 
w mieście wynikami egzaminów oraz największą ilością laureatów w przedmio-
towych konkursach kuratoryjnych. Uczniowie liceum chętnie studiują historię 
i teologię, a były to ulubione dziedziny Jana Długosza. W tych też dziedzinach 
licealiści odnoszą co roku sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, zyskując 
tytuły finalistów, otwierające drzwi najbardziej prestiżowych wyższych uczelni. 
W liceum też, w wierności misji szkoły katolickiej i wartościom ewangelicznym, 
wzorem patrona, wielu chłopców odkrywa swoją drogę powołania kapłańskiego. 

Nie można w tym miejscu pominąć roli nauczycieli pracujących w Zespole 
Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza: są to osoby kompetentne, dobrze 
wykształcone, religijne.

Z pewnością biorąc przykład z Jana Długosza jako wychowawcy synów kró-
lewskich, zatrudnieni w szkole pedagodzy mają świadomość odpowiedzialności 
nie tylko za przekazywanie wiedzy, ale też za wychowanie młodego pokolenia 
w duchu wartości ewangelicznych. 

Jako dyrektor szkoły mam świadomość, że wraz z reaktywacją szkoły, 
cała społeczność „Długosza” tworzy nowy rozdział jej historii. Biorąc niejako 
za wzór naszego patrona – dziejopisa, spisujemy rok po roku najważniejsze 
wydarzenia z życia szkoły, wydając publikację zatytułowaną „Rocznik Zespołu 
Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku”. Zainteresowanych 
najnowszą historią szkoły odsyłamy do lektury piętnastu numerów „Rocznika”, 
bo od tylu lat funkcjonuje „odrodzony Długosz” – szkoła, która zbliża się do 
obchodów 100-lecia założenia.

Powyższe rozważania pozwoliły zapoznać się z historią wyjątkowej włocław-
skiej szkoły – szkoły katolickiej mogącej poszczycić się ciekawą choć niełatwą 
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historią oraz bogatą tradycją. Dla społeczności uczniów i nauczycieli historia 
szkoły oraz postać patrona – ks. Jana Długosza – mają wpływ na charakter 
szkoły i ogromne znaczenie dla sposobu jej funkcjonowania. Znajomość biografii 
Jan Długosza, jego dokonań naukowych i postawy wychowawcy sprawia, że 
postać Patrona Szkoły wplata się w misję szkoły katolickiej, jaka przyświeca 
działalności Zespołu Szkół Katolickich we Włocławku. Jan Długosz jako patron 
wciąż może być dla współczesnej młodzieży wychowawcą i wzorem umiłowania 
ojczystej historii, tradycji i wiary.

 

Anna Baranowska

o janie Długoszu i jego czasach
17 września 2015

W roku urodzin ks. Jana Długosza, udział uczniów ZSK w dorocznym 
Międzyszkolnym Konkursie „Jan Długosz i jego czasy” organizo-

wanym w Kłobucku, miał szczególne znaczenie. Reprezentanci naszej szkoły 
nie po raz pierwszy udowodnili, że świetnie znają biografię jej patrona oraz 
posiadają rozległą wiedzę o czasach, w których żył. Długoszacy zajęli najwyższe 
miejsca na podium tego konkursu. 

W kategorii liceum pierwsze miejsce zajęła Maria Piątkowska z klasy IIB, a dru-
gie miejsce – Agnieszka Skowrońska z IIB, które przygotowywały się pod opieką 
p. Magdaleny Bilskiej-Ciećwierz. Natomiast w kategorii gimnazjum zwyciężył 
Piotr Krajenta z klasy IIIa – uczeń p. Aleksandry Rusin. Serdecznie gratulujemy!

 
Sławomira Lewandowska 

wyniki ogólnopolskiego konkursu Multimedialnego 
„jan Długosz i jego czasy”

12 października 2015

W związku z ogłoszonym Rokiem Jana Długosza, w marcu 2015 r., 
Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku 
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zorganizował Ogólnopolski Konkurs Multimedialny „Jan Długosz i jego czasy”, 
którego celem było propagowanie wiedzy dotyczącej Jana Długosza i jego cza-
sów wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych, poprzez 
zachęcenie uczestników do zdobywania wiedzy o najważniejszych wydarze-
niach historycznych, przyczynienie się do rozwoju wyobraźni i umiejętności 
medialnych uczestników Konkursu.

W dniu 29 września 2015 r. Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Kon-
kursu Multimedialnego „Jan Długosz i jego czasy” w składzie: ks. dr Jacek 
Kędzierski – dyrektor ZSK im. ks. Jana Długosza, mgr Sławomira Lewandowska 
– wicedyrektor ZSK im. ks. Jana Długosza, dr Magdalena Bilska-Ciećwierz – 
nauczyciel historii, mgr Anna Baranowska – nauczyciel historii, mgr Jolanta 
Nowak – nauczyciel historii postanowiła przyznać: I miejsce – Weronice Ciźli 
– uczennicy Gimnazjum nr 1 im. Jana Długosza w Sandomierzu; I miejsce – 
Filipowi Kani – uczniowi Gimnazjum nr 1 im. Jana Długosza w Sandomierzu.

Szkoła nagrodzonych uczniów została powiadomiona o wynikach konkursu 
drogą mailową. Nagrody w postaci albumów i dyplomów zostały przesłane 
pocztą. Uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym ser-
decznie gratulujemy zwycięstwa!

XiV DNi kulTury CHrzeŚCijAŃSkiej
Sławomira Lewandowska

urodziny Patrona
(dzień 1)

1 grudnia 2015

W dniach 1 i 2 grudnia obchodziliśmy organizowane po raz czternasty 
Dni Kultury Chrześcijańskiej. Rok 2015 został ogłoszony przez Sejm 

Rzeczypospolitej Rokiem Jana Długosza i już z tego względu przeżywany czas 
jest dla nas wyjątkowy, gdyż to tym samym rok Patrona naszej szkoły. Obecny 
rok szkolny to również Rok Jubileuszowy – mija bowiem 100 lat od założenia 
włocławskiej szkoły im. ks. Jana Długosza. Pierwszego grudnia przypadła 
okrągła 600. rocznica przyjścia na świat Jana Długosza, w związku z tym 
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świętowaliśmy w szkole urodziny Patrona. Rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św. 
pod przewodnictwem ks. dyrektora Jacka Kędzierskiego w intencji wielkiego 
kronikarza. Eucharystia zainaugurowała XIV Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Dyżur liturgiczny pełniła klasa IIa gimnazjum z wychowawczynią p. Agniesz-
ką Sołtysiak, a o oprawę muzyczną zadbał chór pod kierunkiem... Konrada 
Webera z kl. IA, który jednocześnie akompaniował na organach. Płomienną 
homilię, nawiązującą do rocznicy, wygłosił ks. Łukasz Sztylka.

Potem długoszacy uczestniczyli w Gali Laureatów Szkolnych Konkursów 
Poświęconych ks. Janowi Długoszowi.

Zebraliśmy się w dolnej sali gimnastycznej udekorowanej kolorowymi portre-
tami Jana Długosza, będącymi plonem konkursu plastycznego, przeprowadzonego 
w szkole podstawowej i gimnazjum pod kierunkiem p. Bożeny Sobierajskiej.

W Szkolnym Konkursie Plastycznym, poświęconym ks. Janowi Długoszowi 
w 600-lecie urodzin Patrona Szkoły, w kategorii klas 1–3 szkoły podstawowej 
I miejsce zajęła „Ilustracja do legendy o smoku wawelskim” Oliwii Skrzypkow-
skiej – uczennicy kl. 2b.

W kategorii klas 4–6 i gimnazjum I miejsce za Portret ks. Jana Długosza 
zdobyła Maria Maćkowiak – uczennica klasy 6.

W kategorii gimnazjum I miejsce zajęła uczennica klasy Ib Kinga Kowalska.
W Międzyklasowym Konkursie na Prezentację Multimedialną pt. „Ksiądz 

Jan Długosz i jego czasy”, nagrodą główną był urodzinowy tort patrona Szkoły 
dla zwycięskiej klasy.
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W kategorii klas 4–6 szkoły podstawowej zwyciężyli uczniowie klasy szóstej.
W tej samej kategorii wiekowej nie sposób było nie docenić pracy uczniów 

klasy 4, którzy otrzymali wyróżnienie i pyszne batoniki.
W kategorii gimnazjum zwyciężyli uczniowie klasy Ib, a wyróżnienie w tej 

kategorii otrzymali uczniowie klasy IIIb.
W kategorii klas licealnych najciekawszą prezentację przygotowali ucznio-

wie klasy IIA, a na wyróżnienie zasłużyła prezentacja klasy IIIA, która stanowi 
właściwie naukowy referat.

Kolejny konkurs – Szkolny Konkurs Literacki pt. „To naprawdę wydarzyło 
się w Długoszu”, w którym nagrodą, oprócz dyplomu i książki, jest publikacja 
pracy w jubileuszowym wydawnictwie szkolnym. Niestety nikt w tym kon-
kursie w kategoriach wiekowych szkoły podstawowej i gimnazjum nie zdobył 
laurów, jedynie dyplom za udział w konkursie otrzymał Wiktor Kuchta z klasy 
Ib gimnazjum.

W kategorii liceum nagrodzone równorzędnie pierwszym miejscem zostały 
trzy prace literackie: Agnieszki Malczewskiej z klasy IIIB, Piotra Mroczkowskiego 
ucznia kasy IB oraz Leny Chmielewskiej uczennicy kl. IB.

W Szkolnym Konkursie Poetyckim, w którym nagrodą również jest publi-
kacja wiersza w jubileuszowym wydawnictwie, w kategorii wiekowej – szkoła 
podstawowa nikt nie zdobył laurów zwycięstwa, ale dyplom z wyróżnieniem 
otrzymała Julia Czajka z kl. 6.

W kategorii – gimnazjum pierwsze miejsce i nagrodę główną za wiersz 
pt. „Mistrz pióra” zdobył Adam Piasecki z kl. IIIe. 

Mam nadzieję, że udział w konkursach oraz obejrzenie i wysłuchanie na-
grodzonych prac wzbogaciły naszą wiedzę o Patronie Szkoły – Księdzu Janie 
Długoszu, a prezentacja dorobku artystycznego zaciekawiła i zainspirowała 
długoszaków do podejmowania prób literackich i zgłębiania historii. Prace 
konkursowe uświadomiły całej społeczności szkolnej, jak ogromny wkład 
w kulturę chrześcijańską miał nasz Patron – kronikarz, historyk, dyplomata, 
geograf, wychowawca królewskich synów i duchowny.

Konkursową galę uświetnił koncert działającego od 25 lat w Zespole 
Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena Chóru CANTO. Jego założycielem 
i dyrygentem jest p. Marian Szczepański. Chór był wielokrotnie nagradzany 
między innymi nagrodą Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Chóral-
nym w Ochrydzie w Macedonii; Grand Prix XXII Festiwalu Pieśni o Morzu 
w Wejherowie; Grand Prix I Przeglądu Chórów Szkół Muzycznych Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego. Ostatnio na XVIII Łódzkim Festiwalu Chóralnym 
CANTIO LODZIENSIS Chór Młodzieżowy CANTO Zespołu Szkół Muzycznych 
im. Czesława Niemena we Włocławku zdobył I miejsce w kategorii „chórów 
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szkół muzycznych II stopnia” oraz uhonorowany został nagrodą Kuratora 
Oświaty w Łodzi.

Występ rozpoczęto hymnami gaude mater Polonia oraz Bogurodzica, których 
wysłuchaliśmy w pozycji stojącej, potem usłyszeliśmy brawurowe wykonanie 
pieśni ludowych, by na koniec wysłuchać chóralnej wersji piosenki Besame 
mucho. Z dumą patrzyliśmy na śpiewających w chórze długoszaków, którzy 
swój wokalny talent i pasję mogli zaprezentować w swojej szkole.

* * *

Poniżej zamieszczamy fragmenty prac nagrodzonych w konkursach 
literackich: 

Adam Piasecki, kl. IIIe

Mistrz pióra

w Brzeźnicy, w szlacheckiej rodzinie
mistrz pióra – Jan Długosz rodzony.
herbu wieniawa
– wybitny polski historyk.

Nabożeństwa kościelne,
śpiew liturgiczny mu znany.
w szaty duchownego odziany,
służbie biskupowi oddany.

herby, sztandary i godła
spod ręki autora wydane.
Dla potomności,
oby nigdy niezapomniane...

miłość do ojczyzny,
historii– mistrzyni życia,
dwanaście ksiąg wypełniła
ręka dziejopisa.

Jan Długosz, ksiądz, wychowawca,
pokoleń nauczyciel.
obrońca historii, przeszłości,
z krypty skarbnica mądrości.
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* * *

Piotr Mroczkowski, kl. IB: „To naprawdę wydarzyło się w Długoszu” 
(frag.)

W „Długoszu” życie zawsze było i jest ciekawe, czego potwierdzeniem są 
różne i liczne konferencje, nabożeństwa, spotkania z ciekawymi ludźmi, Dni 
Kultury Chrześcijańskiej, rekolekcje, pielgrzymki, wycieczki, wspólne wyjazdy, 
wystąpienia i konkursy. Nie da się zapomnieć takich wydarzeń, jak oddanie 
się Matce Bożej wraz ze znajomymi w obecności całej społeczności szkolnej, 
a później ślubowanie sodalicyjne na Jasnej Górze, rozpoczęcie Roku Wiary, 
wspólna modlitwa przy relikwiach Jana Pawła II otrzymanych od papieża, 
peregrynacja symboli ŚDM, wizyta w Episkopacie Polski, poświęcenie nowej 
sali gimnastycznej. Ogromnym przeżyciem był dla mnie moment otrzymania 
z rąk Księdza Biskupa medalu za zasługi dla ZSK na zakończenie gimnazjum. 
Nigdzie nie widziałem takiej szkoły, internatu, kaplicy, biblioteki, świetnie 
wyposażonych różnych sal czy auli. Bardzo ważna jest dla mnie poranna 
Msza św., modlitwy. Z jaką wielką dumą noszę mundurek, uczę się i mieszkam 
w tej szkole, poznając jej długoletnią, bogatą i nie zawsze łatwą historię oraz 
osoby, które tu się uczyły i tę szkołę odwiedziły. 

Nie mogę oczywiście zapomnieć o podstawowej edukacji i zajęciach szkol-
nych. Są one przecież często bardzo dobrze przygotowane i ciekawe. Spotkałem 
tu dobrych nauczycieli, przychylnych pracowników szkoły, miłych wychowaw-
ców i bliskich znajomych, którzy tak pozytywnie oddziałują na moją osobę. 
Z radością wspominam pasjonującą łacinę, interesującą historię, wciągający 
język polski, bogate w swą treść godziny wychowawcze, przyjemne wychowa-
nie fizyczne, miły taniec, ciekawą matematykę i wiele innych przedmiotów, 
które są istotnym fundamentem mojej wiedzy. Przecież nosząc codziennie na 
sercu sentencję Vita sine litteris mors est, muszę być wierny temu zawołaniu. 

* * *

Agnieszka Malczewska, kl. IIIB: „To naprawdę wydarzyło się w Dłu-
goszu” (frag.)

Po ukończenia gimnazjum zostałam w Długoszu w liceum. Za kilka miesięcy 
kończę edukację tutaj. W moim życiu zawsze bywało różnie, a dzięki tej szkole 
przeszłam je, pokonując wszystkie przeszkody. To właśnie tutaj przekonałam 
się, że nauczyciele to wspaniali ludzie, tacy, którzy wchłonęli wiedzę z dane-
go zakresu tylko po to, by opowiadać o tym młodzieży, która często tego nie 
szanuje. To tutaj podczas tych niespełna sześciu lat przeżyłam najważniejsze 
chwile w moim życiu. To miejsce przyczyniło się do ukształtowania mojego 
charakteru. Tutaj spotkałam ludzi, którzy będą w moim sercu przez całe życie”.
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Sławomira Lewandowska

„Długosz gościem Długosza”
Spotkanie uczniów z biskupem Antonim Długoszem

(dzień 2)
2 grudnia 2015

Przed południem dzieci ze Szkoły Podstawowej ZSK spotkały się z wy-
jątkowym Biskupem, tym, który przedstawia się jako „dziadek z długim 

nosem”. Ksiądz bp Antoni Długosz porwał do śpiewu i zabawy dzieci z pod-
stawówki, odpowiadał na wszystkie pytania, nawet te najtrudniejsze i w ten 
sposób podbił serca najmłodszych długoszaków.

Potem Ksiądz Biskup przybył do „dużego Długosza”, gdzie również udzielił 
wyczerpujących odpowiedzi na wiele uczniowskich pytań. Opowiedział o swojej 
rodzinie, o codziennym życiu biskupa, a nawet o szkolnych miłościach. Zapytany 
o największe marzenie, odpowiedział, że chciałby zostać papieżem Antonim 
I i gdyby tak się stało, to wszystkich nas zaprasza do Watykanu. Rozśpiewany, 
roztańczony, pogodny ksiądz biskup Antoni Długosz zasiał w nas ziarno ra-
dości życia i optymizmu. Niezwykle otwarty i życzliwy, a przecież – to biskup 
pomocniczy w Częstochowie, wyświęcony na biskupa 6 stycznia 1994 r. przez 
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Ojca Świętego Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Jako motto 
swojej posługi wybrał hasło „Servire” (Służyć).

Od początku swojej pracy duszpasterskiej otaczał posługą głuchoniemych, 
ludzi specjalnej troski, niepełnosprawnych i narkomanów. Nadal posługu-
je jako duszpasterz narkomanów i niepełnosprawnych oraz bezdomnych 
w domu pomocy prowadzonym przez siostry albertynki w Częstochowie. 
Biskup Antoni Długosz to długoletni organizator pielgrzymek głuchoniemych 
na Jasną Górę. Jako nauczyciel akademicki jest wykładowcą katechetyki 
w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, 
a także autorem ponad 60 publikacji naukowych i książek na temat kate-
chetyki i biblistyki.

Biskupa Antoniego najmłodsi znają przede wszystkim z programu telewi-
zyjnego dla dzieci „Ziarno”. W 2007 r. nasz Gość został Kawalerem Orderu 
Uśmiechu. Jest autorem wielu książek dla dzieci, publikacji z dziedziny Biblii, 
katechetyki i homiletyki.

 

Sławomira Lewandowska

recital śpiewającego poety leszka Długosza 
na zakończenie XiV Dni kultury Chrześcijańskiej

(dzień 2)
2 grudnia 2015

Ostatnim punktem programu tegorocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej 
był występ gwiazdy. Z Krakowa przybył do nas aktor, literat, kompozy-

tor, pianista, jeden z najbardziej znanych polskich śpiewających poetów – pan 
Leszek Długosz.

W roku 1964 ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
a w latach 1964–1966 studiował na Wydziale Aktorskim w PWST w Krakowie. 
Zadebiutował w roku 1964 w teatrzyku piosenki UJ „Hefajstos”. 

W 1965 roku związał się z krakowskim kabaretem Piwnica pod Baranami. 
Pierwszy tomik poezji – lekcje rytmiki wydał w 1973 roku.

Z Piwnicą rozstał się w r. 1978 i od tego czasu występuje przeważnie 
samodzielnie. Rok później przebywał na stypendium artystycznym we Fran-
cji, ufundowanym przez rząd francuski. Zaowocowało ono wydaniem płyty 
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w całości w języku francuskim. Wydał do tej pory kilkanaście tomików poezji 
– najnowszy o tytule Pamiętać.

W 1981 roku skomponował muzykę do spektaklu kurhanek maryli w re-
żyserii Ewy Lassek, wystawionego w Teatrze Bagatela im. Boya-Żeleńskiego 
w Krakowie.

O godzinie 13.00 w sali koncertowej Centrum Kultury Browar B. we Wło-
cławku za sprawą XIV Dni Kultury Chrześcijańskiej przy fortepianie zasiadł 
Leszek Długosz. Artyście towarzyszyli krakowscy muzycy: na akordeonie 
p. Wiesław Dziedziński oraz p. Krzysztof Oczkowski na gitarze.

Pierwszy utwór nawiązywał do znanego fragmentu wiersza ks. Jana Twar-
dowskiego – „Spieszmy się kochać ludzi...”. Jakże utwór ten znakomicie wpisał 
się w nastrój panujący w tych dniach w szkole...

Artysta opowiadał o legendarnej Piwnicy pod Baranami i zaśpiewał piosenkę 
z jej najlepszych czasów, czasów swojego w niej pobytu. Usłyszeliśmy poezję 
bądź nawiązania do wierszy Czesława Miłosza, Juliana Tuwima i innych wiel-
kich poetów. Akordeon nadawał muzyce paryski charakter. Była to prawdziwa 
uczta duchowa, muzyka i poezja w połączeniu wirtuozerskim.

Koncertu wysłuchali starsi długoszacy: trzecioklasiści gimnazjum oraz 
licealiści i ich nauczyciele. Na spotkanie przybyli również zaproszeni goście: 
bohater dzisiejszego dnia ks. bp Antoni Długosz z Częstochowy, ks. bp Broni-
sław Dembowski, a także starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty 
we Włocławku p. Małgorzata Oborska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
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nej p. Elżbieta Zaborowska, przewodnicząca Rady Rodziców ZSK p. Bogna 
Kopaczewska-Jurewicz oraz p. Lidia Piechocka-Witczak – dyrektor Centrum 
Kultury Browar B., dzięki życzliwości której koncert odbywał się w pięknej 
sali tego obiektu.

Znakomici goście tegorocznych XIV Dni Kultury Chrześcijańskiej pozostawili 
pamiątkowe wpisy w szkolnej Księdze Gości, wiele pamiątek (płyty, książki), 
ale przede wszystkim wiele wrażeń i niezwykły ślad w naszych sercach i umy-
słach. Dziękujemy!

Sławomira Lewandowska

echa XiV Dni kultury Chrześcijańskiej
9 grudnia 2015

Jest nam bardzo przyjemnie, że znakomici goście tegorocznych Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej miło je wspominają.

W ubiegłą sobotę (5 grudnia), mogliśmy usłyszeć z ekranu telewizorów 
pozdrowienia dla Zespołu Szkół Katolickich we Włocławku od księdza bisku-
pa Antoniego Długosza, którego koncert transmitowała Telewizja TRWAM. 
Dziękujemy!

Z ogromną przyjemnością przeczytaliśmy też wrażenia z koncertu we 
Włocławku Pana Leszka Długosza, które możemy znaleźć w Internecie pod 
adresem: http://leszekdlugosz.com/odkrycie-wloclawka.

Poniżej zamieszczamy fragmenty wypowiedzi naszego Gościa:
„Odbyłem wyprawę do Włocławka. Sądziłem, że główna arteria przelotowa 

w kierunku na Gdańsk, rozsiane od niej na lewo, na prawo, rozmaite gmachy, 
zakład, hale, przedsiębiorstwa itd. itp... że to całość Włocławka. Tym razem 
los mnie pokierował w kierunku Wisły. I cóż za odkrycie?... Obrazy, wrażenia 
jakże inne? Uliczki, zbiegające wprost do Wisły... place, kamienice, domki, ale 
i imponujące wręcz gmachy. Znalazłem się w zupełnie innym filmie? Nastrój 
(pora roku, pogoda jesienno-mglista), byłem w jakimś klimatycznym mieście, 
zbiegającym do potężnej nostalgicznej, jakby wprost jednającej się z niebem 
Wisły. 

Ale spośród tych obrazów, dwa adresy, zupełnie mnie zaskoczyły i to jak 
«budująco»! Nadmieńmy tu – powodem wyprawy mojej był koncert okolicz-
nościowy, przygotowany dla Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Długosza.

Rok Jubileuszowy Szkoły
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Wyobrażałem sobie – jak to na ogół bywa – jakiś tam «zespół domów», 
bardziej jeszcze bloków, stanowiących na ogół taki Zespół. Tymczasem?... 
Dwa ogromne, niezwykle okazałe, oddzielone dziedzińcem, z miejscem na 
planowany pomnik Patrona, chce się wręcz dodać, imponujące gmachy stano-
wią ów kompleks. Akurat obchodzący 100-lecie swego istnienia. Zbudowano 
tę szkołę ze składek, trudem i zapałem patriotycznym społeczeństwa Kujaw, 
w równą 500-letnią rocznicę urodzin Jana Długosza. I dziś to założenie może 
imponować i skalą, i klasą. Pod każdym względem – jakością, rozumieniem 
funkcji dobrze wyposażonej, nowoczesnej szkoły. 

Protektorat (po latach zakazu) katolicki, na nowo przywrócony, przyczynił 
się do znakomitego zorganizowania i wyposażenia tej szkoły. Dawno nie odwie-
dzałem tzw. murów szkolnych. Jakże optymistyczne widoki, relacje. I nadzieje...

Wyposażenie – poziom po prostu bezkompleksowo europejski, pracownie, 
komputeryzacja, ilość działań, inicjatyw, aktywności pozalekcyjnych..., atmos-
fera. Można tu odetchnąć i patrząc w przyszłość, czuć się tu lepiej. Z takim 
wychowaniem, z takim ukształtowaniem programu, jaśniej można myśleć 
o jakości tego pokolenia.

Uczniowie w estetycznych sympatycznych mundurkach, zresztą grono pro-
fesorskie również w eleganckich „ubraniach służbowych”. No proszę, można. 
Co więcej, widać zadowolenie z tego powodu. Dodam od siebie – wcale się 
nie dziwię.

Ale wreszcie i przyczyna, dla jakiej się tam pojawiłem. Otóż, oprócz stu-
lecia Szkoły, przybyłem akurat w dniu urodzin patrona Szkoły... Czyli równo 
w 600-lecie Jego urodzin!!!

Feta była bodaj trzydniowa! W «moim dniu», pojawiłem się w ramach 
konceptu – «Długosze gośćmi Jana Długosza». 

Katecheta (jak o sobie powiada), ksiądz biskup «animator», człowiek pełen 
fantazji, pogody, humoru, oryginał – jakże twórcza i dynamiczna osobowość – 
słowem znana «gwiazda» telewizyjnych programów dla młodzieży «Ziarno», 
grający na gitarze i śpiewający biskup Antoni Długosz, był prócz mnie, drugim 
gościem tego dnia. No, w sumie «działo się»...

Co do mnie, koncert mój (specjalny) odbył się w nadzwyczajnych warunkach. 
Po sąsiedzku owej Szkoły Długosza, w Miejskim Centrum Kultury „Browar”... 
Czyli dokładnie w byłym browarze, zaadoptowanym imponująco, pod każdym 
względem (estetyka, funkcjonalność, wreszcie wyposażenie, nagłośnienie, 
oświetlenie, fortepian)...

Doprawdy, sama przyjemność, i jakaż «podbudowa» taka podróż... Czyli – 
spotkanie z ludźmi, którzy tak zmieniają swoje otoczenia, miejsce gdzie żyją. 
Wzmacniają wiarę w sens, jakość i pożytek działań – służących im dzisiaj, 
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a będących mądrą inwestycją na przyszłość. Czyli w jakość Tych, którzy będą 
tam po nas... LD”. 

wyDArzeNiA uPAMiĘTNiAjĄCe 
HiSToriĘ Szkoły i PoSTACie z NiĄ zwiĄzANe
Lidia Wiśniewska

TV Trwam w Długoszu – lekcja na temat historii szkoły
6 marca 2016

Przeżywamy Rok Jubileuszowy Szkoły im. ks. Jana Długosza we Wło-
cławku w 100. rocznicę jej założenia. W związku z tymi obchodami 

wspominamy te wydarzenia, które historia zapisała jako dzieje naszej Szkoły 
od początku jej istnienia, czyli od 1916 r. Ta piękna rocznicą jest okazją do 
przypomnienia ciekawych, bogatych w wydarzenia i często niełatwych stronic 
historii włocławskiej szkoły katolickiej.

Środę, 6 marca 2016 r., szczególnie zapamiętają uczniowie klas trzecich 
gimnazjum, ponieważ uczestniczyli tego dnia w lekcji nieco innej od codzien-
nych zajęć. W szkolnej bibliotece, w świetle reflektorów i pod okiem kamer, 
odbyła się lekcja na temat: historia „Długosza” ukryta w strofach szkolnego 
hymnu, nagrywana dla TV TRWAM.

Jak sugeruje temat, uczniowie pod kierunkiem polonistki p. Lidii Wi-
śniewskiej, analizowali treść szkolnego hymnu Vita Nuova, napisanego przez 
absolwenta przedwojennego Długosza – Jerzego Pietrkiewicza, odkrywając 
w słowach pieśni ślady historii szkoły. Podzieleni na grupy trzecioklasiści gro-
madzili materiały i przygotowywali na iPadach prezentacje, które przedstawiały 
następujące zagadnienia: postać autora hymnu, osobę założyciela szkoły, po-
czątki jej funkcjonowania, główne zadania wychowawcze włocławskiej szkoły 
katolickiej, działalność kół i organizacji w przedwojennym Długoszu, drama-
tyczne losy nauczycieli w czasie II wojny światowej oraz czasy współczesne 
związane z reaktywacją szkoły na początku XXI wieku. 

W toku rozważań pojawiły się również odniesienia teoretycznoliterackie 
do formy hymnu, a także informacje dotyczące strony muzycznej pieśni Vita 
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Nuova, którą Jerzy Pietrkiewicz opatrzył podtytułem śpiew dla gimnazjum 
im. Długosza, a o skomponowanie melodii poprosił muzyka Mariana Sawę. 

Na zakończenie lekcji, w tempie festivo (uroczyście), jak każe partytura, 
uczniowie pięknie odśpiewali szkolny hymn. 

Uczestnicy tej niecodziennej lekcji z pewnością wyszli z niej ubogaceni. 
W refleksjach podsumowujących spotkanie uczniowie wyrazili podziw dla 
tych, którzy w 100 lat temu, w trudnych czasach, podjęli inicjatywę powołania 
włocławskiej szkoły katolickiej, konsekwentnie realizując jej wzniosłe cele, 
a także dla Absolwentów i Księży Biskupów, którym zależało na wznowieniu 
działalności Szkoły Długosza. Trzecioklasiści przyznali, że bardzo zaintereso-
wała ich bogata historia i tradycja szkoły, do której uczęszczają. 

 

Lidia Wiśniewska

„ze szkolnej ławki” – emisja programu w TV Trwam
23 marca 2016

Telewizja TRWAM w każdy ostatni wtorek miesiąca emituje program 
zatytułowany „Ze szkolnej ławki”, prowadzony przez ks. Antoniego 

Balcerzaka. Gośćmi marcowego odcinka byli reprezentanci Zespołu Szkół Ka-
tolickich im. ks. Jana Długosza. W związku z obchodami Roku Jubileuszowego 
Szkoły im. ks. Jana Długosza we Włocławku w 100. rocznicę jej założenia, 
9 marca 2016 r., ekipa TV TRWAM w naszej szkolnej bibliotece nagrywała 
lekcję języka polskiego z elementami historii na temat: „Historia „Długosza” 
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ukryta w strofach szkolnego hymnu”. Lekcja ta była emitowana na antenie 
TV TRWAM we wtorek 22 marca 2016 r. o godz. 18.15. Wtedy właśnie do 
studia toruńskiej telewizji zostali zaproszeni przedstawiciele ZSK, którzy na 
żywo wystąpili jako uczestnicy programu „Ze szkolnej ławki”.

W drewnianych ławkach, stanowiących scenerię programu, zasiedli: dy-
rektor ZSK ks. dr Jacek Kędzierski, p. mgr Lidia Wiśniewska oraz uczennice 
gimnazjum – Marta Bernyś, Kornelia Kuklak z kl. IIIb i Kasia Jankowska 
z kl. IIIc – uczestniczące w lekcji. W pierwszej części programu widzowie oraz 
uczestnicy obejrzeli nagranie lekcji prowadzonej przez p. Lidię Wiśniewską. 
Po niej nadszedł moment rozmowy inicjowanej przez gospodarza programu, 
w którą włączali się również widzowie dzwoniący do studia. Długoszacy, 
odpowiadając na pytania ks. Antoniego, starali się zaprezentować wizerunek 
szkoły. Pytania dotyczyły zarówno historii szkoły, jak też jej funkcjonowania 
obecnie. Dziewczyny uczestniczące w programie przedstawiły życie „Długosza” 
z punktu widzenia ucznia – jak się okazało – chwalącego szkołę za jej wysoki 
poziom, przyjazną atmosferę, możliwość rozwijania zainteresowań; podkreśliły 
znaczenie katolickiego charakteru szkoły oraz wspomniały o zaletach internatu. 
Ksiądz Dyrektor w swoich wypowiedziach jeszcze bardziej przybliżył ważne 
fakty związane z funkcjonowaniem szkoły, wspomniał o osiągnięciach uczniów, 
a także określił swoje marzenia związane z przyszłością ZSK. Pytania zadawane 
polonistce dotyczyły przeprowadzonej lekcji, ale także wartości, jakimi kieruje 
się szkoła oraz jej historii. Uczestników programu obserwowali w sąsiednim 
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pomieszczeniu towarzyszący im poza anteną p. wicedyrektor Sławomira Le-
wandowska oraz p. Krzysztof Jabłoński – fotograf i kierowca. Dzięki niemu na 
stronie szkoły można oglądać zdjęcia z przygotowań do programu, odsłaniające 
kulisy realizacji programu telewizyjnego.

Występ w TV TRWAM okazał się bardzo ciekawym doświadczeniem dla 
wszystkich jego uczestników. Ksiądz Dyrektor miał już okazję występować 
w TV TRWAM, natomiast dla uczennic i ich nauczycielki było to pierwsze 
zetknięcie z telewizją o tak szerokim zasięgu.

Emisja programu pokazującego lekcję nagrywaną w murach Długosza po-
zwoliła zaprezentować bogatą, stuletnią historię tej szkoły, a przy tym pokazała 
obraz funkcjonowania prężnie działającego i wciąż rozwijającego się Zespołu 
Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

 

Aneta Chrzanowska

wspomnienie bp. romana Andrzejewskiego
– odsłonięcie portretu 

4 marca 2016

Dzień 4 marca w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza to 
uroczystość odpustowa ku czci św. Kazimierza Królewicza. Tego dnia 

odbył się również uroczysty apel, podczas którego wspominaliśmy postać 
Księdza Biskupa Romana Andrzejewskiego (1938–2003). Miał on charakter 
szczególnie uroczysty, ponieważ wpisał się w tegoroczne obchody stulecia 
istnienia naszej Szkoły. Z tej okazji młodzież działająca w szkolnym kółku 
teatralnym przygotowała przedstawienie zatytułowane „Lekcja królewiczów. 
Rzecz o Janie Długoszu” autorstwa p. wicedyrektor Sławomiry Lewandowskiej 
oraz nauczycielki j. polskiego p. Anety Chrzanowskiej.

Młodzi aktorzy przenieśli widzów w odległe czasy życia Patrona Szkoły 
– Jana Długosza, który był nie tylko ojcem polskiej historiografii i autorem 
„Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego”, ale również wycho-
wawcą dzieci króla Kazimierza Jagiellończyka. Występujący ubrani byli w pięk-
ne epokowe stroje, wypożyczone z teatrów w Płocku oraz we Włocławku. Na 
scenie pojawił się sam Jan Długosz, który poprowadził lekcję skierowaną nie 
tylko do królewiczów, ale również do naszych długoszaków. Uczniowie oprócz 
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lekcji historii zaczerpnęli od Patrona kilka rad, w jaki sposób dziś powinni 
korzystać z jego nauk. 

Drugim bohaterem przygotowanej inscenizacji był jakże bliski naszemu 
„Długoszowemu” sercu, Ksiądz Biskup Roman Andrzejewski, którego 13. rocz-
nica śmierci przypada właśnie w tym roku szkolnym. Wspomnieniu Księdza 
Biskupa przyświecało hasło: „Pamięć o zmarłych jest probierzem naszej wiary 
i miłości”. Długoszacy przypomnieli, że to właśnie bp Roman Andrzejewski 
przyczynił się do reaktywowania naszej szkoły po 52 latach od jej zamknięcia. 
Przedstawienie przybliżyło nam sylwetkę Księdza Biskupa jako osoby niezwykle 
serdecznej i życzliwej, która miała serce otwarte na każdego człowieka. Pro-
wadząca przypomniała nam, że tak jak Jan Długosz, bp Roman kochał łacinę. 
Tak jak Jan Długosz wychowywał i troszczył się o przyszłość młodych pokoleń, 
z tą różnicą, że autor „Roczników” uczył dzieci królewskie, a nasz ukochany 
Ksiądz Biskup twierdził, że edukacja jest dla każdego, dlatego dbał o dzieci 
z rodzin wiejskich i o te z uboższych domów.

Uroczystość zakończyła się niezwykłym darem dla śp. Księdza Biskupa – 
pięknym portretem, którego odsłonięcia dokonał Ksiądz Dyrektor Jacek Kędzier-
ski. Był to moment niezwykle podniosły, któremu towarzyszyło odśpiewanie 
hymnu szkolnego, odczytanie notki biograficznej bp. Romana Andrzejewskiego, 
„przecięcie wstęgi” przez Księdza Dyrektora, złożenie kwiatów pod obrazem 
oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie. Wśród zaproszonych gości byli oczywiście 
również autorzy obrazu: Pani Hanna Kalinowska, absolwentka Wydziału Sztuk 
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Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz jej wnuk, Pan 
Karol Kalinowski, student grafiki na uczelni w Łodzi. 

Mamy nadzieję, że piękny portret wiszący w szkolnej auli będzie nam za-
wsze przypominał osobę tego niezwykłego człowieka, jakim był Ksiądz Biskup 
Roman Andrzejewski, dzięki któremu od 2001 roku może na nowo funkcjonować 
włocławska szkoła katolicka nosząca imię ks. Jana Długosza. 

Chcielibyśmy, żeby uczniowie zapamiętali również dzisiejszą lekcję 
Jana Długosza oraz samego Księdza Biskupa, który skierował kiedyś do nich 
następujące słowa: „O, jakbym chciał, byście pamiętali, Moi Kochani Długo-
szacy, by Bóg był w waszym życiu na pierwszym miejscu. Po to tę szkołę na 
nową otworzyliśmy, by było dobrze uporządkowane życie każdego z Was na 
ziemi”. 

 

Sławomira Lewandowska

wyjątkowa, historyczna środa u Długosza
odsłonięcie Galerii Dyrektorów Szkoły Długosza

29 marca 2016

W związku z przeżywanym Rokiem Jubileuszowym Szkoły im. ks. 
Jana Długosza we Włocławku w 100. rocznicę jej założenia, śro-

da u Długosza 29 marca 2016 r. miała charakter historyczny, co uczyniło to 
spotkanie wyjątkowym. 

Rozpoczęliśmy uroczystym odsłonięciem Pocztu Dyrektorów Szkoły im. 
ks. Jana Długosza, sytuowanego nad głównym wejściem do auli. W ceremonii 
uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. W obecności Pocztu Sztan-
darowego, po odśpiewaniu hymnu Szkoły, uczniowie klas trzecich gimnazjum: 
Daria Kazimierska, Justyna Nowak i Franciszek Rojewski odczytali biogramy 
wszystkich dyrektorów naszej szkoły, opracowane przez p. dr Magdalenę 
Bilską-Ciećwierz. 

Od założenia do chwili obecnej Szkołą zarządzało dziewięciu dyrektorów: 
Seweryn Brzozowski, ks. Wacław Kwarciański, ks. Rudolf Filipski, Franciszek 
Zieliński, ks. Apolinary Leśniewski, ks. Mieczysław Chwiłowicz, ks. Władysław 
Mirski, Aleksander Szatkowski oraz aktualny dyrektor ks. prałat Jacek Kędzier-
ski. Wszyscy oni (z jednym wyjątkiem) mieli znakomite wykształcenie, zdobyte 
w najlepszych uczelniach, zarówno polskich, jak i zagranicznych, a także 
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ogromny dorobek naukowy, edukacyjno-wychowawczy bądź społeczno-poli-
tyczny. W swoim przemówieniu, poprzedzającym uroczyste odsłonięcie Galerii 
Dyrektorów, ks. dyrektor Jacek Kędzierski stwierdził, że dumny jest ze swoich 
poprzedników z wyjątkiem jednego, który w 1949 roku, działając z ramienia 
komunistycznych władz, doprowadził do rozwiązania Szkoły im. ks. Jana 
Długosza. Był on jednym z trzech świeckich dyrektorów. Pierwszemu z nich 
– Sewerynowi Brzozowskiemu – sam założyciel Szkoły ks. biskup Stanisław 
Zdzitowiecki powierzył funkcję dyrektora powstającej dopiero, w trudnych 
czasach zaborów i I wojny światowej, polskiej szkoły katolickiej. Drugi świecki 
dyrektor – Franciszek Zieliński – zainicjował budowę nowego gmachu Szkoły 
przy ul. Łęgskiej, za jego czasów wydano też pierwszy „Rocznik” Długosza. 
Pozostali dyrektorzy to księża, którzy wnieśli nieoceniony wkład w patriotyczno-
-religijne wychowanie przedwojennej młodzieży do tego stopnia, że włocławska 
szkoła katolicka należała wówczas do najlepszych, kształcących młodzież na 
najwyższym poziomie, szkół prywatnych w Polsce.

Opadająca biało-czerwona wstęga odsłoniła oprawione w drewniane ramy 
portrety w kolorze sepii. Przedstawiciele młodzieży złożyli wiązankę kwiatów 
pod otwartą Galerią Dyrektorów. Dodać należy, że autorem pięknego napisu 
POCZET DYREKTORÓW SZKOŁY IM. KS. JANA DŁUGOSZA jest włocławski 
artysta rzeźbiarz p. Antoni Bisaga, a odsłonięcie Galerii było ważnym punktem 
harmonogramu obchodów 100-lecia naszej szkoły.

Po tej uroczystej ceremonii, którą poprowadził p. Rafał Kurzępa, we-
szliśmy do auli, gdzie czekała nas kolejna dawka historii „Długosza”. Wraz 
z rodzicami naszych uczniów mieliśmy okazję obejrzeć lekcję niedawno po-
kazaną w TV TRWAM. Uczniowie klas trzecich gimnazjum pod kierunkiem 
p. mgr Lidii Wiśniewskiej przedstawili historię Szkoły zawartą w strofach 
szkolnego hymnu. 
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Kolejnym punktem tej środy u Długosza było też spotkanie dyrekcji szkoły 
z rodzicami uczniów klas trzecich gimnazjum, którego celem było zachęcenie 
do pozostania naszych najlepszych uczniów w Liceum im. ks. Jana Długosza. 
Niewątpliwym argumentem, przemawiającym za wyższością naszego liceum 
nad innymi, jest wynik badania edukacyjnej wartości dodanej, który dla naszego 
liceum jest o wiele wyższy niż dla szkół chętnie wybieranych przez uczniów, 
które uznawane są za najlepsze licea we Włocławku. W nich wybitna młodzież, 
absolwenci naszego gimnazjum, marnują swoje talenty. Nie jest jednak łatwo 
walczyć ze stereotypami. Rodzice zapoznali się także z harmonogramem i pro-
cedurami egzaminu gimnazjalnego, który już niebawem czeka ich pociechy.

Realizując ostatni punkt marcowego spotkania, wszyscy rodzice udali się 
na zebrania w klasach z wychowawcami.

Środowa uroczystość stanowiła podniosłe, pełne poszanowania dla historii 
i tradycji Szkoły spotkanie, które znakomicie wpisało się w obchodzony w tym 
roku Jubileusz Szkoły.

Poniżej przedstawiamy portrety i biogramy dziewięciu Dyrektorów Szkoły 
im. ks. Jana Długosza, które znajdują się w galerii usytuowanej przed wejściem 
do szkolnej auli. 

I. Seweryn Brzozowski (1916–1919)
To właśnie jemu biskup włocławski Stanisław 

Zdzitowiecki powierzył organizację męskiego gim-
nazjum we Włocławku. Koncesji na prowadzenie 
szkoły niemieckie władze okupacyjne udzieliły 
19 czerwca 1916 r. 20 sierpnia rozpoczęto egzaminy 
do klasy wstępnej i czterech klas gimnazjalnych. 
Uroczystość rozpoczęcia pierwszego roku szkol-
nego w Gimnazjum Męskim im. ks. Jana Długosza 
miała miejsce 2 września, a następnego dnia naukę 
rozpoczęło 165 uczniów. Pierwszą siedzibą szkoły 
było jedno ze skrzydeł pałacu biskupiego. Założy-
ciel szkoły wyznaczył jej za zadanie wychowanie 

i kształcenie przyszłej polskiej inteligencji, stąd dyrektor S. Brzozowski wyka-
zał wielką dbałość o dobór wykwalifikowanych nauczycieli oraz wzbogacanie 
wyposażenia gimnazjum. Za jego kadencji, już w 1918 r., ukazał się pierwszy 
numer „Rocznika Długosza” – publikacji utrwalającej wydarzenia związane 
z funkcjonowaniem szkoły.

Miarą sukcesu tej placówki edukacyjnej w pierwszym okresie jej istnienia 
była wciąż wzrastająca liczba uczniów. 
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II. ks. Wacław Kwarciański (1919–1920)
Pochodził z Kazimierza Biskupiego, gdzie przy-

szedł na świat 14 września 1866 r. Wykształcenie 
zdobywał w Koninie i Kaliszu, by 7 września 1883 r. 
wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego 
we Włocławku. Na Uniwersytecie Gregoriańskim 
w Rzymie otrzymał w 1890 r. doktorat z prawa 
kanonicznego i w tym samym roku 20 września 
przyjął święcenia kapłańskie. Do 1893 r. był wika-
riuszem katedry włocławskiej. Od marca 1892 r. 
był prefektem szkoły realnej we Włocławku.

Od 1 września 1918 r. został prefektem w gim-
nazjum im. ks. Jana Długosza, by w następnym roku 
szkolnym objąć posadę dyrektora szkoły, ucząc jednocześnie religii. 

Od 1929 r. był wizytatorem nauczania religii dla całej diecezji włocławskiej, 
a także delegatem kurii włocławskiej do spraw gimnazjum im. ks. Jana Długo-
sza we Włocławku. Zgromadził liczny księgozbiór, z którego około 30 tomów 
zachowało się we włocławskiej bibliotece seminaryjnej. Zmarł w Budapeszcie 
25 maja 1942 r., gdzie został pochowany.

Portret ks. Kwarciańskiego wykonany przez Józefa Mehoffera znajduje się 
do dziś w Muzeum Diecezjalnym.

III. ks. Rudolf Filipski (1920–1923)
Urodził się 17 kwietnia 1869 r. w Kielcach, 

a uczył w Częstochowie. Do Wyższego Seminarium 
Duchownego we Włocławku wstąpił 7 września 
1888 r. 29 czerwca 1895 r. przyjął święcenia ka-
płańskie z rąk biskupa włocławskiego Aleksandra 
Bereśniewicza. Studiował w Petersburgu, a następ-
nie we Fryburgu, Rzymie i Innsbrucku. Od listopada 
1907 r. był wikariuszem przy katedrze włocławskiej 
oraz wykładowcą w tutejszym seminarium.

W chwili powstania gimnazjum męskiego im. 
ks. Jana Długosza we Włocławku ks. Filipski został 
delegatem biskupim do spraw tejże szkoły, następ-
nie w 1920 r. został mianowany dyrektorem tej placówki, ucząc jednocześnie 
języka polskiego. Musiał zmierzyć się z odbudową szkoły, która mieszcząc się 
w jednym ze skrzydeł pałacu biskupiego w skutek bombardowania w trakcie 
wojny polsko-bolszewickiej, spłonęła w sierpniu 1920 r. Tymczasowo uloko-
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wano gimnazjum w budynku dawnej bursy szkolnej. Ksiądz Filipski był jego 
dyrektorem do 1923 r.

Wiele czasu poświęcał pracy redaktorskiej, prowadząc w latach 1908–1926 
„Kronikę Diecezji Kujawsko-Kaliskiej”. Pisał prace z dziedziny historii i religii. 
Zmarł 27 lipca 1932 r. w domu księży emerytów w Ciechocinku.

IV. Franciszek Zieliński (1923–1926)
Urodził się 2 grudnia 1882 r. w Rypinie. 

W 1901 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie 
w Wymyślnie i rozpoczął pracę jako nauczyciel 
w Żurominie, a następnie kontynuował ją kolej-
no w Wymyślnie i Nowogrodach. Między 1906 
a 1914 r. uczył języka polskiego w gimnazjum 
w Mławie, a w roku szkolnym 1914–1915 w Bo-
brujsku koło Mińska. W 1918 r. organizował tam 
polskie gimnazjum męskie, będąc jego pierwszym 
dyrektorem. W latach 1923–1926 był dyrektorem 
gimnazjum męskiego im. ks. Jana Długosza we 
Włocławku. Na ten okres przypadają starania o wy-

budowanie nowego gmachu odpowiedniego dla szkoły. 29 września 1925 r. 
ks. bp Stanisław Zdzitowiecki uroczyście wmurował kamień węgielny pod nowy 
gmach szkoły, który miał stanąć przy ul. Łęgskiej według projektu warszaw-
skiego architekta Adolfa Buraczewskiego. Dyrektor Zieliński był też inicjatorem 
wydania „Rocznika Długosza” za rok szkolny 1924/1925. 12 grudnia 1925 r. 
papież Pius XI odznaczył go Orderem św. Sylwestra. Franciszek Zieliński aktyw-
nie działał w Polskim Stronnictwie Chrześcijańskiej Demokracji. Po przejściu 
na emeryturę zamieszkał w Izabelinie pod Warszawą, gdzie zmarł w 1966 r.

V. ks. Apolinary Leśniewski (1926–1931)
Przyszedł na świat 23 lipca 1891 r. we Wróblewie w powiecie sieradzkim. 

Uczył się w Kaliszu, gdzie jego ojciec był nauczycielem. W 1905 r. wziął udział 
w strajku szkolnym, a następnie działał w organizacjach niepodległościo-
wych w Kaliszu. Po maturze w 1911 r. studiował na Politechnice Lwowskiej, 
a w 1913 r. przeniósł się na Uniwersytet Jagielloński, gdzie studiował m.in. 
medycynę. Wcześniej i tu także angażował się w działalność niepodległościową, 
a także w krzewienie oświaty na wsi, organizując tajne komplety. Od wybuchu 
pierwszej wojny światowej w 1914 r. tworzył Legiony Polskie w województwie 
kaliskim oraz Polską Organizację Wojskową. Po krótkim okresie studiów praw-
niczych na Uniwersytecie Warszawskim w 1917 r. wstąpił do Wyższego Semi-
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narium Duchownego we Włocławku, gdzie otrzymał 
święcenia kapłańskie już 13 czerwca 1920 r.

W grudniu 1920 r. został zatrudniony w gimna-
zjum im. ks. Jana Długosza jako nauczyciel przyro-
dy, fizyki i chemii. W 1926 r. został dyrektorem tejże 
placówki. W czasach jego rządów w Długoszu szkoła 
została uznana przez Kuratorium Warszawskie za 
jedną z najlepszych prywatnych placówek oświato-
wych. Wówczas to został wybudowany ogromnym 
nakładem kosztów monumentalny budynek szkoły, 
którego poświęcenia dokonał biskup Władysław 
Krynicki 7 października 1928 r., a w 1930 r. oddano 
do użytku nowocześnie wyposażony internat. 

W 1932 r. ks. Leśniewski wyjechał do Francji jako duszpasterz środowisk 
polonijnych. Od 4 września 1939 r. był kapelanem wojskowym, brał udział 
w ukrywaniu ludności żydowskiej, był też członkiem Armii Krajowej. Po wy-
buchu powstania warszawskiego jako kapelan znalazł się w Śródmieściu. Po 
jego kapitulacji znalazł się w Krakowie, gdzie zastał go koniec wojny. 

W 1949 r. jego losy jeszcze raz skrzyżowały się z dziejami włocławskiego 
Długosza, ponieważ przyszło mu być członkiem komisji likwidacyjnej do spraw 
gimnazjum. Za swą działalność duszpasterską był szykanowany przez Urząd 
Bezpieczeństwa i aresztowany w latach 1950–1952. Zmarł 8 listopada 1984 r. 
w Sieradzu, gdzie do dziś jest wspominany jako osoba niezwykle zasłużona 
dla parafii i miasta.

VI. ks. Mieczysław Chwiłowicz (1931–1939)
Urodził się w Jabłonce w województwie po-

znańskim 25 listopada 1892 r. W 1916 r. został 
przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego 
we Włocławku. Otrzymał tu święcenia kapłańskie 
22 czerwca 1919 r., a następnie został skierowa-
ny na Uniwersytet Jagielloński, gdzie studiował 
matematykę.

We wrześniu 1925 r. objął stanowisko wicedy-
rektora Liceum Piusa X we Włocławku. Nauczał tam 
także matematyki i fizyki. Od 7 lipca 1931 r. został 
dyrektorem tejże placówki. Natomiast 30 stycznia 
1932 r. objął funkcję dyrektora gimnazjum im. ks. 
Jana Długosza we Włocławku. Rozbudowywał dalej budynki szkolne, wznosząc 
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salę gimnastyczną. Zakupiono również plac naprzeciw szkoły przy ul. Łęgskiej, 
gdzie urządzono boisko sportowe. Wokół szkoły zaś urządzono ogród. W związku 
z reformą systemu oświaty (tzw. reforma Jędrzejewicza) przystosowano pro-
gramy nauczania w szkole, która odtąd składała się z sześcioklasowej szkoły 
powszechnej, czteroklasowego gimnazjum ogólnokształcącego i dwuletniego 
liceum z oddziałami humanistycznym i przyrodniczym. Ksiądz Chwiłowicz 
przez władze duchowne i szkolne był oceniany jako zdolny nauczyciel oraz 
wybitny wychowawca młodzieży. Ksiądz Stanisław Librowski pisał o nim, iż 
był „inteligentny i pobożny, wesoły a nawet dowcipny, wymagający a przecież 
dobry, zjednał sobie jako najlepszy ojciec młodzieńcze serca wychowanków”. 
Na stanowisku dyrektora Zakładu naukowo-wychowawczego im. ks. Jana 
Długosza zastał go wybuch wojny.

21 października 1939 r. ksiądz Chwiłowicz razem z nauczycielami z Dłu-
gosza oraz innych szkół włocławskich wziął udział w zorganizowanej przez 
okupantów niemieckich konferencji, na której miano poinformować zebranych 
o nowych programach nauczania. Zebrani zostali jednak aresztowani i wywie-
zieni najpierw do obozu pracy w Rudau nieopodal Królewca, a następnie do 
Grossmischen. Tam prawdopodobnie zginął ks. Chwiłowicz. Nie znana jest 
dokładna data jego śmierci. 

VII. ks. Władysław Mirski (1945–1948)
Pochodził z Felinowa w powiecie wieluńskim, 

gdzie urodził się 26 maja 1896 r. Uczył się w gimna-
zjum ojców salezjanów w Oświęcimiu, a następnie 
w warszawskim gimnazjum im. Adama Mickiewi-
cza. W 1915 r. wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego we Włocławku, po ukończeniu którego 
otrzymał święcenia kapłańskie 12 czerwca 1921 r. 
z rąk biskupa Stanisława Zdzitowieckiego. 

W latach 1922–1928 studiował literaturę pol-
ską i francuską na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie, uzyskując stopień doktora z zakresu 
filologii polskiej. Powróciwszy do Włocławka uczył 

języka polskiego w Liceum Piusa X, a od 1930 r. wykładał również homiletykę 
w tutejszym Seminarium Duchownym. W 1932 r. został dyrektorem Liceum 
Piusa X i pełnił tę funkcję do wybuchu wojny. 

W czasie wojny po pobycie na Pawiaku, z powodu groźby ponownego 
aresztowania, często zmieniał miejsce pobytu. Do Włocławka wrócił dopiero 
w marcu 1945 r.
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Prócz przedwojennych obowiązków podjął się również wznowienia dzia-
łalności gimnazjum i liceum im. ks. Jana Długosza. Po opuszczeniu budynku 
przy ul. Łęgskiej 26 przez Armię Czerwoną władze miasta przekazały zabudo-
wania Kościołowi. Od kwietnia 1945 r. trwały tu intensywne prace remontowe, 
a 4 maja rozpoczęły się lekcje. Jednak już 18 kwietnia gmach szkoły został 
ponownie zajęty przez wojsko, tym razem przez II Pomorską Brygadę Artylerii, 
która stacjonowała tu do 17 września, rujnując i grabiąc świeżo odremonto-
wane pomieszczenia. W tym czasie uczniów Długosza przeniesiono do pałacu 
biskupiego. Po powrocie na ul. Łęgską ponownie zaczęto remontować budynek 
szkoły, która według nowego statutu funkcjonowała pod nazwą Prywatnego 
Liceum i Gimnazjum Jana Długosza. W tym samym gmachu mieściło się rów-
nież dawne Liceum Piusa X – Niższe Seminarium Duchowne. 

Nasilające się działania władz komunistycznych zmierzające do likwidacji 
szkoły, zmusiły kurię diecezjalną najpierw w styczniu 1949 r. do odwołania 
z funkcji dyrektora księdza Mirskiego i powołania na to stanowisko Aleksandra 
Szatkowskiego, członka PZPR, a następnie do zamknięcia Długosza z końcem 
sierpnia 1949 r. „Ksiądz Mirski, który był charyzmatycznym pedagogiem, a na-
uczanie i wychowanie uważał za cel swego życia, boleśnie odczuł odebranie 
mu tych funkcji i podupadł bardzo na zdrowiu”. Do swej śmierci 30 marca 
1950 r. był proboszczem parafii św. Bartłomieja w Koninie. 

VIII. Aleksander Szatkowski (1948–1949)
Objął posadę dyrektora Prywatnego Liceum 

i Gimnazjum Jana Długosza 1 stycznia 1949 r. Na 
tę kandydaturę zgodziła się kuria diecezjalna, by 
ratować szkołę. Jednakże wprowadzanie do Rady 
Pedagogicznej nauczycieli członków PZPR oraz 
nasilająca się inwigilacja Urzędu Bezpieczeństwa 
wśród uczniów, uniemożliwiły realizowanie zadań 
katolickiej szkoły. Stąd kuria diecezjalna podjęła 
decyzję o zamknięciu tej placówki edukacyjnej 
z dniem 31 sierpnia 1949 r.

Aleksander Szatkowski zaś już od lipca 1949 r. 
był dyrektorem Technikum Chemicznego we Wło-
cławku, którą to posadę utrzymał do przejścia na emeryturę w roku 1967.

IX. ks. Jacek Kędzierski (2000 – do chwili obecnej)
Urodzony w 1965 r. w Sieradzu. W 1990 r. przyjął święcenia kapłańskie 

po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Następnie 

Rok Jubileuszowy Szkoły



54

studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Studia kontynuował w Rzymie, gdzie w 1998 r. 
obronił doktorat z teologii na Papieskim Uniwersy-
tecie św. Tomasza. Od 2000 r. jego losy są związane 
z reaktywowaną szkołą Długosza.

W 1994 r. na zjeździe absolwentów dawni 
uczniowie Zakładu Naukowo-Wychowawczego 
im. ks. Jana Długosza we Włocławku wystąpili 
z apelem do biskupa Bronisława Dembowskiego 
o wznowienie działalności szkoły. Spełnienie tego 
postulatu stało się możliwe dopiero w 2000 r., choć 
budynek szkoły diecezja odzyskała już w 1991 r. 
Powołano specjalną komisję, która miała zająć się 

restytucją szkoły. Na jej czele stanął dawny długoszak, a wówczas biskup po-
mocniczy diecezji włocławskiej ks. Roman Andrzejewski. 22 listopada 2000 r. 
ks. Jacek Kędzierski został mianowany dyrektorem Publicznego Gimnazjum 
im. Księdza Jana Długosza. Przystąpił do remontu budynku szkoły oraz 
rozbudowy jego bazy dydaktycznej. Uczniowie naukę w koedukacyjnym 
gimnazjum rozpoczęli 1 września 2001 r. W kolejnym roku powołano do 
życia liceum, a w dniu 28 sierpnia 2003 r. ks. Kędzierski został mianowany 
dyrektorem Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza. W kolejnym 
roku baza szkoły została powiększona o internat, zaś 1 września 2013 r. 
obok publicznego gimnazjum i liceum pod kierownictwem ks. Kędzierskiego 
powołano szkołę podstawową, która mieści się w gmachu przy ul. Wojska 
Polskiego. Obecne szkoły katolickie nawiązując do tradycji przedwojennego 
„Długosza”, starają się utrzymać wysoki poziom nauczania oraz wychowywać 
młodzież w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Za szczególne 
zasługi dla oświaty i wychowania ks. Jacek Kędzierski został odznaczony 
„Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, przez biskupa Wiesława Meringa 
został wyróżniony „Medalem za zasługi dla Zespołu Szkół Katolickich im. 
ks. Jana Długosza we Włocławku” oraz prałaturą scholastyka włocławskiej 
kapituły katedralnej.

Oprócz pełnienia obowiązków dyrektora szkoły Długosza ks. J. Kędzierski 
jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, prze-
wodniczącym Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w diecezji włocławskiej, 
członkiem redakcji „Ateneum Kapłańskiego”, członkiem Stowarzyszenia Teo-
logów Fundamentalnych w Polsce, członkiem Teologicznego Towarzystwa 
Naukowego we Włocławku, członkiem Wydziału Nauki Katolickiej w Kurii 
Diecezjalnej we Włocławku, był wiceprzewodniczącym Rady Szkół Katolic-
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kich w Polsce w latach 2013–2016, a obecnie jest reprezentantem Rady Szkół 
Katolickich w europejskiej i światowej strukturze szkolnictwa katolickiego.

 

Angelika Szumińska

Majowa środa u Długosza 
odsłonięcie Galerii zasłużonych Pracowników Szkoły

25 maja 2016

Dzisiejsza środa u Długosza miała niecodzienny charakter. Zaczęła się 
od odsłonięcia Galerii Zasłużonych Pracowników Szkoły. Uroczystość 

swoją obecnością uświetnili ci, którzy zostali w przeszłości nagrodzeni Medalem 
za zasługi dla Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. 
Ich fotografie zdobią ścianę przy pokoju nauczycielskim.

Do najbardziej zasłużonych pracowników należą: ks. dr Jacek Kędzierski, 
mgr Joanna Wędołowska, mgr Aneta Gabryelczyk, mgr Grzegorz Matusiak, 
p. Marlena Korpalska, mgr Urszula Brykalska, p. Elżbieta Andrzejewska, 
mgr Alicja Witkowska, mgr Anita Zając, Mariola Klepadłowska, mgr Aleksandra 
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Rusin, mgr Maciej Ziółkowski, ks. mgr lic. Jacek Buda, mgr Elżbieta Jarmu-
żek, mgr Katarzyna Zarzecka, mgr Aneta Wąsik, p. mgr Dominika Szymczak, 
mgr Urszula Bonowicz, mgr Sławomira Lewandowska, mgr Bożena Sobierajska, 
mgr Anna Waśkiewicz, mgr Magdalena Gutral.

Nasi dostojni Goście, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie uczestniczyli 
w Mszy św., podczas której dziękowaliśmy Panu Bogu za kończący się niebawem 
rok szkolny. Homilię wygłosił ks. Andrzej Tomalak, który zwrócił szczególną uwagę 
na znaczenie miłości w życiu każdego człowieka. Jeśli rodzice tak bardzo kochają 
swoje dziecko, że są w stanie wyrzec się wielu rzeczy, aby ono mogło się dobrze 
rozwijać, to jak niezrównanie wielka musi być miłość Stwórcy do człowieka?

 

Sławomira Lewandowska

odsłonięcie portretu 
założyciela Szkoły im. ks. jana Długosza

5 lipca 2016

We wtorek, 5 lipca 2016 roku, podczas uroczystości wręczania świa-
dectw dojrzałości maturzystom Zespołu Szkół Katolickich im. ks. 

Jana Długosza we Włocławku, miało miejsce odsłonięcie portretu założyciela 
Szkoły – biskupa Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego. 

Portret Założyciela Szkoły im. ks. Jana Długosza namalował artysta plastyk 
z Dobrzynia nad Wisłą p. Karol Kalinowski, prywatnie – brat Jędrzeja, ucznia 
naszego gimnazjum.

Ceremonia odsłonięcia wizerunku Biskupa, przygotowana przez p. Rafała 
Kurzępę, miała niezwykle uroczysty charakter. Wprowadzono sztandar i wspól-
nie z tegorocznymi maturzystami odśpiewaliśmy hymn Szkoły. Następnie 
wszyscy z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy biogramu biskupa Stani-
sława Kazimierza Zdzitowieckiego, który odczytał Jeremi Lewandowski, uczeń 
kl. IIIA. Kolejnym punktem spotkania było przemówienie dyrektora Zespołu 
Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku ks. prałata dr. Jacka 
Kędzierskiego, który podkreślił zasługi Biskupa i dokonał odsłonięcia obrazu. 
Zebrani brawami powitali postać Założyciela Szkoły, który w Roku Jubileuszo-
wym na stałe zagościł w szkolnej auli.

Warto przy tej okazji przypomnieć sylwetkę osoby, która 100 lat temu 
powołała do życia Szkołę Długosza.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15
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Biskup Stanisław Zdzitowiecki urodził się 12 lutego 1854 r. w Barczko-
wicach, w parafii Kamieńsk, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego, w rodzinie 
ziemiańskiej. Był synem Wincentego i Julii z Psarskich. 

Po ukończeniu szkoły średniej w Piotrkowie Trybunalskim wstąpił do semi-
narium duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 VII 1877 r. 

Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach warszawskich. Na-
stępnie został wysłany na studia do Rzymu, gdzie na Papieskim Uniwersyte-
cie Gregoriańskim w 1882 r. uzyskał doktorat z prawa. Odbył też w Rzymie 
praktykę kurialną w kongregacjach rzymskich. W 1883 r. wrócił do kraju. Gdy 
ówczesny administrator archidiecezji warszawskiej, bp Antoni Sotkiewicz, 
został 15 III 1883 r. mianowany ordynariuszem diecezji sandomierskiej, zabrał 
ze sobą utalentowanego młodego księdza i zaufanego współpracownika, po-
wierzając mu szereg ważnych stanowisk: kanclerza tamtejszej kurii, profesora 
seminarium, proboszcza w podmiejskich parafiach i członka kapituły. Przez 
18 lat ks. Zdzitowiecki pracował więc u boku bp. A. Sotkiewicza, mając okazję 
dobrze poznać sprawy Kościoła. Po śmierci bp. A. Sotkiewicza został wybrany 
na wikariusza kapitulnego i przez rok rządził diecezją sandomierską.

W 1902 r. (9 VI) papież Leon XIII mianował ks. Stanisława Zdzitowieckiego 
biskupem kujawsko-kaliskim. Święcenia biskupie otrzymał, zgodnie z nakazem 
rządu rosyjskiego, w Petersburgu 23 XI 1902 r. z rąk bp. Jerzego Szembeka.

Biskup Stanisław doprowadził do odbudowania, po pożarze z 1900 r., 
i poświęcił w 1906 r. wieżę sanktuarium jasnogórskiego. Na jego prośbę 13 IV 
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1904 r. papież Pius X zatwierdził święto Matki Boskiej Częstochowskiej dla 
Jasnej Góry. W 1910 r. koronował ofiarowanymi przez Piusa X koronami obraz 
Matki Bożej Częstochowskiej, a w 1923 r. obraz Matki Bożej Gidelskiej.

Zmierzając do podniesienia poziomu wykształcenia duchowieństwa die-
cezjalnego w zakresie humanistycznym, bp Zdzitowiecki utworzył w 1908 r. 
niższe seminarium duchowne, z czasem przekształcone w Liceum im. Piusa X. 
W 1922 r. rozszerzył do pięciu lat studia seminaryjne. Zdolniejszych alumnów 
wyższego seminarium wysyłał na studia specjalistyczne, także zagraniczne. 
Dbał o sytuację kapłanów chorych i emerytowanych: w 1920 r. założył dom 
dla księży emerytów w Ciechocinku.

Biskup Zdzitowiecki był gorącym patriotą, zatroskanym o losy kraju.
We Włocławku postanowił utworzyć gimnazjum, ale nie mógł tego zrealizo-

wać z powodu sprzeciwu władz carskich. Dopiero w 1916 r. założył gimnazjum 
biskupie im. ks. J. Długosza; nie mając jednak do dyspozycji odpowiedniego 
budynku, przeznaczył na ten cel jedno skrzydło pałacu biskupiego, a po jego spa-
leniu w 1920 r. w wyniku ostrzału Włocławka przez wojska sowieckie, rozpoczął 
budowę dla gimnazjum własnego gmachu (przy ul. Łęgskiej), który ukończono 
i poświęcono kilka miesięcy po jego śmierci. Za jego staraniem stowarzyszenie 
religijne „Wychowanie i Oświata” założyło w 1916 r. prywatne katolickie gimna-
zjum żeńskie, przy którym później powstało prywatne seminarium nauczycielskie.

W 1907 r. została zorganizowana Drukarnia Diecezjalna, a w 1910 r. Księ-
garnia Powszechna. Z 16 powstałych wtedy czasopism kilka zyskało uznanie 
także poza Włocławkiem, przede wszystkim czasopismo naukowe „Ateneum 
Kapłańskie”. Z inicjatywy bp. Zdzitowieckiego powstała ochronka dla dzieci 
przy katedrze, przedszkole utrzymywane przez kurię diecezjalną, ochronka dla 
dzieci przy klasztorze reformatów. Wmurował kamień węgielny pod kościół 
św. Stanisława we Włocławku.

Zmarł w przeddzień 73. rocznicy swoich urodzin, 11 lutego 1927 r. Jego 
pogrzeb był wielką manifestacją religijną. Został pochowany we włocławskiej 
katedrze w krypcie biskupów włocławskich.

W bazylice katedralnej biskupa Stanisława Zdzitowieckiego upamiętnia 
epitafium w nawie głównej po stronie południowej (czwarty filar), z płasko-
rzeźbionym jego wizerunkiem, wykonanym z brązu przez A. Brzezińskiego 
i J. Wankiewicza według projektu Jana Wysockiego (biogram zaczerpnięty ze 
strony internetowej katedry włocławskiej).

Odsłonięcie portretu bp. Stanisława Zdzitowieckiego, aktywnego Kapłana, 
wielkiego Patrioty i Założyciela Szkoły Długosza, stanowiło kolejny ważny, 
choć jeszcze nie ostatni, punkt obchodów Jubileuszu 100-lecia jej poświęcenia 
i powołania do życia.
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kAleNDAriuM wyDArzeŃ
w roku szkolnym 2015/2016

wrzeSieŃ
01.  Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 – uroczysta Msza Święta 

w katedrze włocławskiej pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława 
Meringa. Homilia ks. bp. W. Meringa pt. „Otwórzcie serca i umysły 
na świat wartości...”.

09.  Wizyta ks. bp. Wiesława Meringa w szkole podstawowej. W uroczy-
stości uczestniczyli: ks. bp Wiesław Alojzy Mering, ks. prał. Jacek 
Kędzierski, ks. ekonom Lesław Witczak, referent ds. gospodarczych 
kurii diecezjalnej ks. Maciej Jasiński, ks. Łukasz Sztylka, ks. kapelan 
Janusz Bartczak, ks. Krzysztof Włodarczyk.

10.  Wrześniowa środa u Długosza – pierwsze w roku szkolnym 2015/2016 
spotkanie z rodzicami. Msza Święta pod przewodnictwem ks. dyr. 
Jacka Kędzierskiego w koncelebrze ze szkolnymi katechetami: ks. An-
drzejem Tomalakiem i ks. Łukaszem Sztylką.

14.  Kujawsko-Pomorski Salon Maturzystów Perspektywy 2015. Uczest-
nicy: uczniowie klas trzecich liceum ZSK. Opiekunowie: p. Angelika 
Szumińska, p. Joanna Karwowska.

11.  Zajęcia integracyjne w klasie IB z udziałem wychowawcy klasy 
p. Marty Muranowskiej. Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk.

15.  Integracja klas pierwszych w Biskupinie. Uczestnicy: uczniowie 
klas pierwszych gimnazjum ZSK. Opiekunowie: p. Sławomira Le-
wandowska, p. Aneta Chrzanowska, p. Piotr Chodoła, p. Agnieszka 
Szabłowska, p. Rafał Kurzępa, p. Małgorzata Jaskólska.

17.  Międzyszkolny Konkurs „Jan Długosz i jego czasy”. Wyniki: w ka-
tegorii gimnazjum: I miejsce – Piotr Krajenta kl. IIIa; w kategorii 
liceum: I miejsce – Maria Piątkowska kl. IIB; II miejsce – Agnieszka 
Skowrońska kl. IIB. Opiekunowie: p. Aleksandra Rusin, p. Magdalena 
Bilska-Ciećwierz.

18.  Powakacyjne spotkanie Diecezjalnego Duszpasterstwa Nauczycieli. 
Msza Święta w kaplicy ZSK pod przewodnictwem ks. dr. Andrzeja 
Tomalaka, diecezjalnego duszpasterza nauczycieli. Reprezenta-
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cja ZSK: p. Anna Dominik, p. Paulina Kletkiewicz, p. Jolanta Nowak, 
p. Aneta Pawłowska, p. Jadwiga Piasecka, p. Angelika Szumińska, 
p. Lidia Wiśniewska, p. Andrzej Gołębieski.

  Zajęcia integracyjne w klasie IA z udziałem wychowawcy klasy 
p. Grzegorza Matusiaka. Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk.

19–20.  IV Pielgrzymka Młodzieży Sodalicyjnej na Jasną Górę zorganizowana 
przez Federację Sodalicji Mariańskich pod hasłem: „Przypowieści 
o miłosierdziu dzisiaj”. Uczestnicy: przedstawiciele Sodalicji Ma-
riańskiej ZSK: Maria Piątkowska, Żaneta Szczerbiak, Aleksandra 
Nowak, Kacper Włocławski, Krzysztof Kamiński, Piotr Mroczkowski, 
Bartosz Jabłoński. Opiekunowie: ks. Andrzej Tomalak, s. Goretti 
Bartczak.

21.  Długoszacy na Forum Młodzieży Szkół Katolickich. Uczestnicy: 
uczniowie klas pierwszych liceum ZSK. Opiekunowie: p. Urszu-
la Brykalska, ks. Andrzej Tomalak, ks. Łukasz Sztylka, p. Marta 
Muranowska, p. Agata Jankowska-Pakulska, p. Grzegorz Matusiak.

  Pierwsza tegoroczna wyprawa koła krajoznawczo-turystycznego. 
Udział w pieszym rajdzie zorganizowanym przez Kujawski Odział 
PTTK we Włocławku. Uczestnicy: 32 uczniów ZSK. Opiekun: p. Aneta 
Pawłowska, p. Dorota Antczak.

24.  Warsztaty teatralne w świetlicy szkolnej przeprowadzone przez ab-
solwenta Długosza Radosława Salamończyka. Organizator: p. Mał-
gorzata Ryszewska.

  „Bądź bezpieczny na drodze” – wycieczka w ramach przygotowań 
do uzyskania karty rowerowej Uczestnicy: uczniowie klasy 4. Orga-
nizator: p. Bożena Sobierajska.

25.  Zajęcia integracyjne w klasie IC z udziałem wychowawcy klasy 
p. Agaty Jankowskiej-Pakulskiej. Prowadzący: p. Aleksandra Ma-
dajczyk.

28.  Promocja spektaklu „Kolory Nadziei” w Długoszu. Goście: p. Barbara 
Szafraniec, p. Ryszard Wolbach – autorzy spektaklu.

29.  Warsztaty integracyjne dla uczniów klas I liceum na godzinach 
wychowawczych. Organizator: p. Aleksandra Madajczyk. 

  Dzień Chłopaka w internacie. Organizatorzy: p. Paulina Czarnecka, 
p. Aleksandra Zabielska.

  Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Multimedialnego „Jan Dłu-
gosz i jego czasy” organizowanego przez ZSK. Komisja w składzie: 
ks. dr Jacek Kędzierski, mgr Sławomira Lewandowska, dr Magda-
lena Bilska-Ciećwierz, mgr Anna Baranowska, mgr Jolanta Nowak. 
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Wyniki: I miejsce – Weronika Ciźla – uczennica Gimnazjum nr 1 
im. Jana Długosza w Sandomierzu; II miejsce – Filip Kania – uczeń 
Gimnazjum nr 1 im. Jana Długosza w Sandomierzu.

30.  Dzień Chłopaka w świetlicy szkolnej. Organizatorzy: p. Małgorzata 
Ryszewska, p. Violetta Gołdobin.

  Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta i Samorządu Uczniowskiego.
Komisja Wyborcza SU: Karolina Ostrowska, Katarzyna Chruściel, 
Maciej Chlebny, Damian Goleniewski. Wyniki wyborów do SU: 
Przewodniczący: Filip Zarzecki IIIa, wiceprzewodniczące: Daria 
Skotnicka IIB, Klaudia Żbikowska IIB. Opiekun: p. Piotr Chodoła.

  Mistrzowskie przełaje długoszaków – kolejna edycja biegów przeła-
jowych w ramach Mistrzostw Włocławka w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych 2015 na terenach leśnych przy stadionie Przylesie we 
Włocławku. Reprezentacja ZSK: Klaudia Kazimierska IIb, Emilia Ka-
mińska IIb, Aleksandra Łącka IIb, Martyna Święcikowska Ic, Adam 
Jankowski IIIb, Szymon Jazel IIIb, Bartłomiej Łukaszewski IIIe, 
Możdżyński Grzegorz Ia, Jakub Starzyński IId, Marcel Michorzewski 
IIa, Augustyn Bławat Ie. Wyniki: w kategorii dziewcząt gimnazjum: 
I miejsce – Klaudia Kazimierska IIb, V miejsce – Martyna Święci-
kowska Ic; w kategorii chłopców gimnazjum: II miejsce – Szymon 
Jazel IIIb, III miejsce – Adam Jankowski IIIb. Opiekunowie: p. Józef 
Nowak, p. Krzysztof Łodygowski.

  Trzecioklasiści gimnazjum na pielgrzymce w Licheniu. Myśl prze-
wodnia wydarzenia: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni mi-
łosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Uroczysta Msza Święta sprawowana 
pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa. Opiekunowie: 
p. Urszula Brykalska, p. Paulina Tokarska, p. Andrzej Przybylski, 
p. Anna Baranowska, p. Jolanta Nowak, ks. Łukasz Sztylka, ks. An-
drzej Tomalak.

Październik
01.  II część zajęć profilaktycznych dla klas III liceum przygotowanych 

przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku w ramach 
programu profilaktycznego „KOREKTA”. Uczestnicy: uczniowie klas 
IIIB i IIIC. Koordynator: p. Aleksandra Madajczyk.

02.  O miłości i polityce w teatrze – wyjazd nauczycieli i pracowników do 
teatru 6. piętro w Warszawie na spektakl „Polityka”. Organizatorzy: 
p. Rafał Kurzępa, p. Andrzej Przybylski.

Kalendarium wydarzeń w roku szkolnym 2015/2016
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05.  Szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matema-
tyki organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Uczestnicy: 55 uczniów ZSK. Wyniki: 20 osób zakwalifikowanych 
do etapu rejonowego.

06.  Z pomocą dla zwierząt z włocławskiego schroniska – akcja chary-
tatywna w związku ze Światowym Dniem Zwierząt. Organizator: 
p. Małgorzata Ryszewska.

  „Balladyna” w wersji muzycznej... – spektakl Wrocławskiego Teatru 
Muzycznego. Uczestnicy: uczniowie klas gimnazjalnych: IIc, IId, IIe, 
IIIa, IIIe. Opiekunowie: p. Aneta Jabłońska, p. Lidia Wiśniewska, 
ks. Łukasz Sztylka.

  Sztafeta na miarę Finału Wojewódzkiego – Mistrzostwa Włocławka 
w Sztafetowych Mistrzostwach Przełajowych zorganizowane przez 
Miejski Szkolny Związek Sportowy. Reprezentacja Długosza: druży-
na dziewcząt: Klaudia Kazimierska IIb, Martyna Święcikowska Ic, 
Julia Graczyk IIIc, Weronika Siatecka IIIc, Daria Kazimierska IIIb, 
Patrycja Wojciechowska kl. IIIb, Nadia Ostrowska IIIb, Alicja Paszyń-
ska IIId, Aleksandra Grzesikowska IIId, Patrycja Zaroślińska IIId, 
Emilia Kamińska IIb; drużyna chłopców: Dominik Goleniewski IIIa, 
Filip Zarzecki IIIa, Szymon Jazel IIIb, Sebastian Augustyniak IIIb, 
Adam Stolarski IIIc, Kacper Macieja IIIc, Dominik Pietrzykowski IIIc, 
Bartłomiej Łukaszewski IIIe, Grzegorz Możdżyński Ia, Adrian Wa-
sielewski IIIc; drużyna dziewcząt LO: Klaudia Bujalska IIB, Daria 
Koralewska IC, Karolina Ławska IC, Marta Markiewicz IIB, Alek-
sandra Niedzielska IIIB, Anna Patyk IIIC, Julia Siatecka IIC, Alicja 
Majchrowicz IIC, Zuzanna Urbańska IIB, Agnieszka Wójtowicz IIIB, 
Klaudia Żbikowska IIB, Paulina Słowińska IIA. Wyniki: I miejsce 
i tytuł Mistrzyń Włocławka w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
w kat. dziewcząt gimnazjum, IV miejsce w kat. chłopców gimnazjum; 
VI miejsce – drużyna dziewcząt LO. Opiekunowie: p. Józef Nowak, 
p. Krzysztof Łodygowski, p. Małgorzata Bajraszewska.

  Etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii 
zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. 
Uczestnicy: 57 uczniów ZSK. Wyniki: awans 16 uczniów do etapu 
rejonowego. Opiekunowie: p. Urszula Brykalska, p. Konrad Trokowski.

08.  Nowy skład Samorządu Uczniowskiego w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Skład komitetu wy-
borczego: Katarzyna Darowska kl. 6, Zofia Kwiatkowska kl. 4, Julia 
Gęsicka kl. 5, Jakub Grzębski kl. 6, Karol Nencka kl. 6. Koordynator: 
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p. Bożena Sobierajska. Wyniki: Miłosz Rogiewicz kl. 5 przewodni-
czący, Maria Grzędzicka kl. 6 – zastępca przewodniczącego, Gabriela 
Borkiewicz kl. 6 – sekretarz, Hubert Olszewski kl. 4 – bieżące sprawy 
uczniów.

09.  Długosz otrzymał certyfikat BEZPIECZNEJ PLACÓWKI OŚWIATO-
WEJ. Koordynator: p. Aleksandra Madajczyk.

  Spotkanie z p. Kajetanem Rajskim – autorem książki pt. wilczęta. 
rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych w ramach obchodów Dni 
Żołnierzy Wyklętych. Uczestnicy: uczniowie klas IIb, IIIb, IIIe gim-
nazjum Długosza, uczniowie Liceum im. Ziemi Kujawskiej i Liceum 
im. Marii Konopnickiej. Koordynator ze strony ZSK: p. Aleksandra 
Madajczyk.

  Społeczność ZSK wspominała swojego Patrona... – Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa w 600. rocznicę urodzin Jana Długosza na 
temat: „Jan Długosz – historyk, duchowny, geograf, dyplomata” 
w Centrum Kultury „Browar B”. Honorowy patronat nad imprezą 
objęli: Biskup Włocławski ks. dr Wiesław A. Mering, Marszałek 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego mgr Piotr Całbecki oraz Pre-
zydent Miasta Włocławka dr Marek Wojtkowski. Zaproszeni goście 
i prelegenci: Prezes Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego 
mgr Eugeniusz Gołembiewski (prowadzący konferencję), dr Marek 
Wojtkowski, dr Barbara Moraczewska, ks. dr Zbigniew Gmurczyk, 
prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, ks. prof. dr hab. Marian Włosiń-
ski, dyrektor Centrum Kultury „Browar B” Lidia Piechocka-Witczak, 
dyrektorzy szkół, p. Jarosław Janczewski (nagrodzony Medalem 
Króla Kazimierza Wielkiego), aktorka Aldona Orman, dr Barbara 
Kowalska, mgr Jolanta Majsiak, dr Władysław Kubiak, dr Tomasz 
Dziki, dr Zdzisław Zasada. Organizator i jeden z prelegentów: ks. prał. 
dr Jacek Kędzierski. Uczestnicy: uczniowie gimnazjum i liceum wraz 
z nauczycielami.

  Lekkoatletyczne mistrzostwo województwa w Finale Wojewódzkim 
w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Bydgoszczy. Wyniki: 
w kategorii dziewcząt gimnazjum: I miejsce i tytuł Mistrzyni Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego – Klaudia Kazimierska IIb, IV miej-
sce Martyna Święcikowska Ic; w kategorii chłopców gimnazjum: 
VIII miejsce – Szymon Jazel IIIb, XIII miejsce – Adam Jankowski 
IIIb. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

14.  Dzień Edukacji Narodowej 2015. Ślubowanie klas pierwszych gim-
nazjum i liceum. Uroczystość przygotowana przez uczniów klas IC 
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i Ie. Odpowiedzialne: p. Agata Jankowska-Pakulska, p. Małgorzata 
Jaskólska.

  Pasowanie na ucznia w szkole podstawowej. Odpowiedzialne: 
p. Monika Brzostowicz, p. Joanna Trawińska, p. Joanna Filińska.

  Mecz siatkówki – nauczyciele vs. uczniowie. Wyniki: przegrana 
nauczycieli 0:2 z reprezentantami gimnazjum oraz 1:2 z reprezen-
tantami liceum.

17.  XXIII Włocławski Bieg Dzieci i Młodzieży poświęcony męczeńskiej 
śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Uczestnicy: około 
300 uczniów włocławskich szkół. Wyniki: I miejsce dla Długosza za 
masowy udział w biegu.

19.  Szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka 
Polskiego. Uczestnicy: 45 uczniów klas gimnazjalnych ZSK. Wyniki: 
21 osób zakwalifikowanych do etapu rejonowego.

  Cykl zajęć warsztatowych pt. „W krzywym zwierciadle – fakty i mity 
dotyczące dopalaczy i innych środków psychoaktywnych” organizo-
wanych przez Centrum Psychoedukacji i Terapii Psychodynamicznej 
„Intra”. Prowadzący: p. Marcin Gawroński. Uczestnicy: uczniowie 
klas II gimnazjum. Koordynator: p. Paulina Kletkiewicz.

20.  Uczniowie klas IIa i IIb gimnazjum odwiedzili Poznań. Opiekunowie: 
p. Agnieszka Sołtysiak, p. Anna Waśkiewicz.

21.  „Czasem bywa tak, że czyjaś historia nas poruszy i czujemy, że musimy 
pomóc” – zbiórka zabawek i książeczek z inicjatywy Szkolnego Koła 
Caritas dla 4-letniej Zuzi chorej na ostrą białaczkę limfoblastyczną. 
Organizator: p. Violetta Gołdobin.

  „Zło dobrem zwyciężaj” – apel upamiętniający 31. rocznicę męczeńskiej 
śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Szkole Pod-
stawowej. Recytacja i oprawa muzyczna: Gabrysia Borkiewicz kl. 6, 
Maria Grzędzicka kl. 6, Alicja Gralak kl. 5, Miłosz Rogiewicz kl. 5, Maja 
Ostrowska kl. 5, Ania Wujec kl. 5, Nadia Pietrzak kl. 5, Julia Gęsicka 
kl. 5, Marta Kodymowska kl. 5. Koordynator: p. Bożena Sobierajska.

22.  Adam Woronowicz, odtwórca roli Księdza Jerzego w filmie „Popie-
łuszko. Wolność jest w nas”, gościł w Długoszu z okazji 31. rocznicy 
śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszko.

23.  Pomoc dla schroniska – akcja charytatywna organizowana w świetlicy 
szkolnej. Opiekun: p. Małgorzata Ryszewska.

  Szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii. 
Uczestnicy: 7 gimnazjalistów ZSK. Wyniki: 7 uczniów awansowało 
do etapu rejonowego.
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20–23.  Loteria nieprzygotowań i kiermasz ciast z dochodem przekazanym 
dla zgromadzenia misyjnego pallotynów w Papui Nowej Gwinei. 
Opiekun: p. Violetta Gołdobin.

22–23.  Integracja połączona z edukacją – zajęcia integracyjno-edukacyjne 
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Byd-
goszczy. Uczestnicy: uczniowie klasy IC. Opiekunowie: p. Agata 
Jankowska-Pakulska, p. Ewa Bieniek.

23–24.  Nagroda na VIII Oriońskim Festiwalu Piosenki Religijnej „DEO GRA-
TIAS 2015”. Wyniki: laureatka Nagrody Specjalnej – Ewa Budzińska 
kl. IB. Opiekun: p. Stanisław Karwat.

23.  Jak radzić sobie ze stresem przed egzaminem maturalnym – warsz-
taty dla kl. IIIB poświęcone technikom uczenia się oraz sposobom 
na stres. Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk.

24.  Pod urokiem natury – długoszacy uczestnikami pieszego „Rajdu na 
Raty”. Uczestnicy: 26 gimnazjalistów ze szkolnego koła Krajoznaw-
czo-Turystycznego. Opiekun: p. Aneta Pawłowska, p. Dorota Antczak.

  Inauguracja IX edycji Ligi Starożytniczej. Pierwszy wykład pt. „Mi-
łość w starożytności – idee filozoficzne, literackie modele, życie 
codzienne”. Opiekun: p. Jolanta Skoracka.

26.  Strzelectwo sportowe nie jest im obce – zajęcia ze strzelectwa spor-
towego na strzelnicy międzyszkolnej. Uczestnicy: uczniowie kl. IIA 
liceum. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

  Październikowe modlitewne spotkanie Diecezjalnego Duszpasterstwa 
Nauczycieli w kaplicy ZSK. Msza Święta pod przewodnictwem ks. An-
drzeja Tomalaka, opiekuna DDN. Reprezentacja Długosza: p. Jadwiga 
Piasecka, p. Angelika Szumińska, p. Jolanta Nowak, p. Paulina Kletkie-
wicz, p. Joanna Karwowska, p. Aneta Pawłowska, p. Bożena Sobieraj-
ska, s. Goretti Bartczak, p. Lidia Wiśniewska, p. Andrzej Gołębieski.

  Spotkanie trójek klasowych rodziców i wybór nowego składu Rady 
Rodziców. Skład Rady Rodziców: p. Bogna Kopaczewska-Jurewicz 
– Przewodnicząca Rady Rodziców, p. Barbara Brożek-Tyrjan – Wice-
przewodnicząca ds. SP 1–3, p. Joanna Krejs-Maćkowiak – Wiceprze-
wodnicząca ds. SP 4–6, p. Michał Oleradzki – Wiceprzewodniczący 
ds. gimnazjum, p. Arkadiusz Krygier – Wiceprzewodniczący ds. li-
ceum, p. Beata Fryżewska – Sekretarz, p. Teresa Wende– Skarbnik, 
p. Małgorzata Kodymowska – Członek Rady Rodziców, p. Jolanta 
Olszewska – Członek Rady Rodziców, p. Monika Balcerak – Prze-
wodnicząca Komisji Rewizyjnej, p. Arkadiusz Felińczak – Członek 
Komisji Rewizyjnej, p. Violetta Stasiak – Członek Komisji Rewizyjnej.
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27.  Wyniki konkursu: „Długosz z Aniołami”. Skład Kapituły Konkursowej: 
ks. Łukasz Sztylka – przewodniczący, s. Goretti Bartczak – członek, 
p. Anna Dominik – członek. Wyniki: I miejsce – Adam Sliwowski 
Ie, II miejsce – Igor Mikołajczyk Ia, Wiktor Kaczmarek Ib, III miej-
sce – Szymon Pałczyński Ia, Maja Krygier Id, Mariusz Czapczak Ie; 
wyróżnienia: Oliwia Warszawiak Id, Weronika Sobczak Id, Jędrzej 
Kalinowski Ib, Anna Rychter Ic, Stanisław Piotrowski Ia, Alicja Za-
rzycka Ia, Klaudia Głowacka Ib, Martyna Kumorczyk Ic. Koordynator: 
p. Bożena Sobierajska.

  Finały Wojewódzkie Gimnazjady w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
w Bydgoszczy. Reprezentacja ZSK: Julia Graczyk IIIc, Martyna Święci-
kowska Ic, Oliwia Warszawiak Id, Aleksandra Grzesikowska IIId, Alicja 
Paszyńska IIId, Weronika Morawska IIa, Daria Kazimierska IIIb, Klaudia 
Kazimierska IIb, Weronika Siatecka IIId, Patrycja Wojciechowska IIIb, 
Nadia Ostrowska IIIb, Patrycja Zaroślińska IIId. Wyniki: IX miejsce 
dla reprezentacji Długosza. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

  Olimpiada Wiedzy i Prawach Człowieka i Świecie Współczesnym. 
Wyniki: Izabela Biernacka IA awans do etapu rejonowego. Opiekun: 
p. Katarzyna Kwiatkowska.

28.  Szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii. 
Uczestnicy: 44 uczniów klas gimnazjalnych ZSK. Wyniki: 9 uczniów 
awansowało do etapu rejonowego.

29.  Mistrzostwa Włocławka w pływaniu. Wyniki: Agata Ligowska Ib 
– sztafeta II miejsce, Julita Jurczykowska IIc – sztafeta II miejsce, 
grzbiet III miejsce, klasyk III miejsce, Olga Jurczykowska IId – sztafeta 
II miejsce, zmienny IV miejsce, klasyk IV miejsce, Weronika Siatecka 
IIIc – sztafeta II miejsce, zmienny II miejsce, delfin II miejsce, Leon 
Kujawa IIe – sztafeta III miejsce, Witold Doliński Id – sztafeta III miej-
sce, klasyk IV miejsce, Bartłomiej Rosołowski – Ie sztafeta III miejsce, 
kraul III miejsce, Michał Feter Ic – sztafeta III miejsce. Opiekun: 
p. Arkadiusz Różański.

  Spotkanie z panem Jakubem Bałtroszewiczem – Sekretarzem Ge-
neralnym Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka 
„Jeden z nas” na październikowej środzie u Długosza. Organizator: 
p. Sławomira Lewandowska.

  Spotkanie z Misjonarzem ks. kan. Henrykiem Kowalskim. Organi-
zator: ks. Łukasz Sztylka.

  Pamiętamy... – chwila zadumy nad pomnikiem Błogosławionego 
Biskupa Michała Kozala, Alumnów Seminarium Duchownego we 
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Włocławku oraz Nauczycieli zamordowanych w czasie II wojny 
światowej w okresie uroczystości Wszystkich Świętych. Uczestnicy: 
członkowie Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Opiekun: p. Bożena 
Sobierajska.

  Świetne wyniki uczniów szkoły podstawowej na Mistrzostwach 
Włocławka w Pływaniu. Reprezentacja Długosza: Julia Czajka kl. 6, 
Gabriela Borkiewicz kl. 6, Aleksandra Arkuszewska, Julia Rojewska 
kl. 5, Wiktor Król kl. 6, Karol Nencka kl. 6, Bartosz Jankowski kl. 6, 
Szymon Morawski kl. 6. Wyniki: w kategorii dziewcząt: 2 srebrne 
medale – Julia Czajka kl. 6, w kategorii chłopców: 2 złote medale 
– Wiktor Król kl. 6, trzecie miejsce – sztafeta chłopców, czwarte 
miejsce – sztafeta dziewcząt. Opiekun: p. Andrzej Gołębieski.

  „Holy Wins – Święty Zwycięża” – Internacka Gala Oscarów 2015. Jury 
w składzie: ks. dyr. Jacek Kędzierski, ks. Łukasz Sztylka, ks. Andrzej 
Tomalak, p. Dariusz Goldewicz, Aleksandra Nowak. Wyniki: „Naj-
radośniejszy Święty” – Agnieszka Augustyniak IA (św. Agnieszka), 
„Najzdolniejszy Święty” – Michalina Dryjańska Ia (św. Cecylia), 
„Najlepiej Ubrany Święty” – Grzegorz Murawski IA (św. Jan Bosko), 
Maria Piątkowska IIB (bł. Matka Teresa z Kalkuty).

30.  Pamiętając o zmarłych, kształtować szacunek wobec każdego ludz-
kiego życia – odwiedziny grobu dzieci utraconych. Uczestnicy: 
uczniowie klasy IIIe gimnazjum. Opiekun: p. Jolanta Nowak.

  Holy Wins czyli Wszyscy Święci opanowali szkołę! – uczniowie 
przebrani za swojego patrona lub ulubionego świętego... (inicjatywa 
Samorządu Uczniowskiego. Opiekun: p. Piotr Chodoła.

31.  Długoszacy dbają o grób Henryka Poraj-Sokołowskiego. Uczestnicy: 
uczniowie kl. Ic gimnazjum. Opiekun: p. Rafał Kurzępa.

  Msza Święta i procesja z relikwiami świętych w klasztorze ojców 
franciszkanów pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa. 
Uczestnicy: uczniowie – przedstawiciele poszczególnych klas, na-
uczyciele: ks. dyr. Jacek Kędzierski, ks. Andrzej Tomalak, ks. Łukasz 
Sztylka, s. Klara Augustyniak, p. Aneta Chrzanowska, p. Sławomira 
Lewandowska, p. Dariusz Goldewicz, p. Urszula Brykalska, p. Angeli-
ka Szumińska, p. Marta Muranowska, p. Joanna Karwowska, p. Pau-
lina Gajewska, Agata Jankowska-Pakulska, Małgorzata Jaskólska, 
Agnieszka Sołtysiak, p. Andrzej Gołębieski, p. Jakub Kostrzewski, 
p. Rafał Kurzępa, p. Krzysztof Łodygowski, p. Grzegorz Matusiak, 
p. Agata Nawrocka, p. Jolanta Nowak, p. Andrzej Przybylski, p. Anna 
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Waśkiewicz, p. Maciej Ziółkowski, p. Jolanta Gawrysiak, p. Klaudia 
Majewska-Rybacka. 

listopad
03.  Występ taneczny reprezentantów CTiF Puls w świetlicy szkolnej. 

Organizator: p. Małgorzata Ryszewska.
  Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszy-

mi ludźmi minionych czasów (Kartezjusz) – o znaczeniu lektur 
w naszym życiu – warsztaty dotyczące promocji czytelnictwa 
przeprowadzone w klasie IIA oraz IIIA. Prowadzący: p. Aleksandra 
Madajczyk.

04.  Nikt z nas nie jest samotną wyspą, czyli o relacjach międzyludzkich 
i potrzebie dobrego słowa – warsztaty w klasach III LO. Prowadzący: 
p. Aleksandra Madajczyk.

05.  Cyberprzemoc jako zagrożenie współczesnych czasów – zajęcia 
profilaktyczne. Uczestnicy: kl. IA. Prowadzący: p. Edyta Olszewska 
– inspektor ds. prewencji Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. 
Koordynator: p. Aleksandra Madajczyk.

06.  6. edycja Programu Edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”. Koor-
dynator: p. Małgorzata Ryszewska. 

07.  W modlitewnej pamięci o zmarłych Moderatorach Sodalicji Mariań-
skiej – odwiedziny cmentarza komunalnego przez członków Sodalicji 
Mariańskiej. Opiekun: s. Goretti Bartczak.

  76. rocznica rocznica aresztowania bł. biskupa Michała Kozala, 
kapłanów, kleryków i nauczycieli włocławskich. Eucharystia pod 
przewodnictwem ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa, bp. pomoc-
niczego Stanisława Gębickiego i bp. Bronisława Dembowskiego. 
Reprezentanci ZSK: poczet sztandarowy z opiekunem p. Rafałem 
Kurzepą, ks. dyr. Jacek Kędzierski, p. Angelika Szumińska, p. Jadwiga 
Piasecka, p. Jolanta Nowak, p. Lidia Wiśniewska, s. Goretti Bartczak.

09.  Najmłodsi długoszacy przygotowują się do obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości – montaż słowno-muzyczny. Organizatorzy: 
p. Jolanta Nowak, p. Stanisław Karwat

  Spotkanie z historią, kulturą i przyrodą Etiopii – rozmowa z dr. Mi-
rosławem Tomaszem Karasiewiczem w siedzibie Polskiego Towarzy-
stwa Geograficznego we Włocławku. Uczestnicy: członkowie koła 
krajoznawczo-turystycznego ZSK. Opiekun: p. Aneta Pawłowska, 
p. Dorota Antczak.
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9–10.  X Edycja Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr. Uczest-
nicy: uzdolnieni informatycznie uczniowie gimnazjum i liceum ZSK. 
Wyniki: II miejsce – Dominik Mistera kl. IIA. Opiekun: p. Jadwiga 
Piasecka.

10.  Etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu. Uczestnicy: 
6 uczniów klas licealnych ZSK. Wyniki: Paulina Sadowska i Anna 
Patyk z kl. IIIC zakwalifikowały się do etapu okręgowego. Opiekun: 
p. Agata Jankowska-Pakulska.

11.  Reprezentanci Długosza na Mszy św. za Ojczyznę w Narodowe Święto 
Niepodległości. Uroczysta Eucharystia w bazylice katedralnej pod 
przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa. Apel z okazji Narodowe-
go Święta Niepodległości. Osoby występujące: uczniowie klasy IIIB: 
Lidia Ciechalska, Kinga Kulka, Artur Główczyński, Anna Jakubowska, 
Klaudia Jankowska, Karolina Błaszak, Agnieszka Malczewska, Błażej 
Lota, Maciej Bojarski, Mariusz Rapsiewicz. Opiekun: p. Magdalena 
Bilska-Ciećwierz.

  Poznając historię miejsc najbliższych sercu – wieczór artystyczno-
-historyczny w gmachu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. 
Uczestnicy: uczniowie Szkoły Podstawowej ZSK. Opiekun: p. Jolanta 
Nowak.

16.  Unihokejowe perspektywy na przyszłość – Mistrzostwa Włocławka 
w Unihokeju dziewcząt i chłopców gimnazjum. Uczestnicy: reprezen-
tacja dziewcząt Długosza: Julia Brzezińska IIa, Emilia Kamińska IIb, 
Agata Rojewska IIb, Aleksandra Pikulska IIb, Klara Bienias IIe, An-
gelika Sztuczka IIe, Aleksandra Łącka IIb; reprezentacja chłopców 
Długosza: Grzegorz Możdżyński Ia, Mateusz Balcerak Ia, Filip Zarzecki 
IIIa, Miłosz Janiak IIe, Łukasz Jarębski IIe, Krzysztof Szczepański IIe, 
Hubert Jóźkiewicz IIe, Mateusz Kliński IIe, Jakub Słomski IIe, Domi-
nik Michalak IIe, Adam Konieczny IIe, Jakub Białecki IIe, Sebastian 
Wajda IIe, Wiktor Kaczmarek Ib. Wyniki: III miejsce w grupie drużyn 
chłopców i dziewcząt. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

18.  Konkurs „Jestem SMART”. Uczestnicy: praca plastyczna w formie 
graficznej – Olga Jurczykowska IId, film – uczennice kl. 4: Karoli-
na Długołęcka, Inga Gutral, Zuzanna Liberacka, Martyna Nencka. 
Opiekun: p. Krzysztof Krychowiak.

  „Medyczna środa” – wykład organizowany przez Collegium Medicum 
w Bydgoszczy nt. „Dlaczego warto wcześnie kłaść się spać – wszystko 
o melatoninie”. Opiekunowie: p. Agata Jankowska-Pakulska, p. Ewa 
Bieniek, ks. Łukasz Sztylka.
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  Grafika – warsztaty w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku. 
Uczestnicy: uczniowie kl. Ie gimnazjum. Opiekun: p. Bożena Sobie-
rajska.

19.  Wyniki Międzyszkolnego Konkursu na Najładniejszy Wieniec Adwen-
towy organizowanego przez Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana 
Długosza. Uczestnicy: 67 uczniów włocławskich szkół. Skład Komisji 
Konkursowej: ks. dr Jacek Kędzierski, p. Sławomira Lewandow-
ska, p. Paulina Kletkiewicz, p. Małgorzata Ryszewska, p. Violetta 
Gołdobin. Nagrodzeni: uczniowie kl. 0 – 3 szkoły podstawowej: 
kategoria praca indywidualna: Zuzanna Budziszewska (SP nr 10), 
Maria Gzik (SP nr 23); kategoria praca zbiorowa: Kinga Szkopińska, 
Piotr Kowalski, Roksana Stejke (świetlica środowiskowa dla dzieci 
i młodzieży „Trampolina”); uczniowie kl. 4–6 szkoły podstawo-
wej: kategoria praca indywidualna: Wiktoria Kamyszek (świetlica 
Oratorium), Amelia Głowacka (SP nr 20), Kinga Szadkowska (SP 
nr 20); kategoria praca zbiorowa: Weronika Muszyńska, Justyna 
Muszyńska, Martyna Ignaczak (SP nr 18); uczniowie gimnazjum: 
kategoria praca indywidualna: Michał Kwiatkowski (Gimnazjum 
nr 4); kategoria praca zbiorowa: Klaudia Ryszkiewicz, Adam Ma-
ciejewski (świetlica Zorza); wyróżnienia: Anna Tomaszewska Ia 
(Gimnazjum im. ks. J. Długosza), Justyna Potyra IIc (Gimnazjum 
im. ks. J. Długosza).

21.  Listopadowe spotkanie Ligi Starożytniczej – wykład pt. „Dlaczego 
Rzym nie śmierdział, czyli jak Nabatejczycy wzbogacili się na handlu 
z Rzymianami”. Opiekun: p. Rafał Kurzępa.

  Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Mate-
matyki. Wyniki: Alicja Listewnik IId i Edyta Prajwos IIIa zakwalifi-
kowane do etapu wojewódzkiego. Opiekun: p. Piotr Chodoła.

24–27.  Próbne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki, języków 
obcych i przedmiotów dodatkowych.

25.  Caritas szkolna w ogólnopolskiej akcji „Pluszak za zastrzyk”. Opie-
kun: p. Violetta Gołdobin.

  Listopadowa środa u Długosza – spotkania z rodzicami.
  Etap szkolny trzeciej edycji Olimpiady „Solidarności” – dwie dekady 

historii. Wyniki: awans do etapu rejonowego: Zuzanna Bonkowska  
IIB, Klaudia Wąsikiewicz IIB. Opiekun: p. Magdalena Bilska-Cie-
ćwierz.

26.  Szkolna dyskoteka andrzejkowa organizowana przez kl. IIc. Orga-
nizator: p. Krzysztof Łodygowski. Opiekunowie: p. Józef Nowak, 
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p. Marta Budka, p. Dorota Antczak, p. Agata Nawrocka, p. Marta 
Muranowska, p. Magdalena Budnicka, ks. Łukasz Sztylka, s. Goretti 
Bartczak.

27.  Szkolna Caritas na inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 
w Toruniu. Uczestnicy: Dominika Strzelecka Ia, Aleksandra Łącka 
IIb, Krzysztof Tatar IIb, Sara Jabłońska IIc, Justyna Potyra IIc, We-
ronika Trymerska IIc, Patrycja Krakowska IIIb. Opiekun: p. Violetta 
Gołdobin.

  Wycieczka licealistów do Warszawy. Uczestnicy: uczniowie klas: 
IA, IIA, IIIB, IB, IC. Opiekunowie: p. Grzegorz Matusiak, ks. Łukasz 
Sztylka, p. Angelika Szumińska, p. Magdalena Bilska-Ciećwierz.

  Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy Edi „Biblia i przypowieści bi-
blijne”. Uczestnicy: 9 uczniów szkoły podstawowej ZSK, 86 uczniów 
gimnazjum ZSK. Wyniki: Igor Mikołajczyk Ia – miejsce 19, Jakub 
Prokopczyk Ia – miejsce 20, Bartosz Szczupakowski Ib – miejsce 20. 
Koordynatorzy: ks. Łukasz Sztylka, s. Goretti Bartczak, s. Klara Au-
gustyniak.

  Ksiądz prof. Tomasz Kaczmarek gościem Diecezjalnego Duszpaster-
stwa Nauczycieli. Uczestnicy: nauczyciele Długosza: p. Sławomira 
Lewandowska, p. Bożena Sobierajska, p. Paulina Kletkiewicz, p. Anna 
Waśkiewicz, p. Agnieszka Sołtysiak, p. Jolanta Nowak, p. Ewa Bie-
niek, p. Jadwiga Piasecka, p. Jakub Kostrzewski, p. Agata Nawrocka, 
s. Goretti Bartczak, p. Lidia Wiśniewska.

  Dominika Nowicka stypendystką Prezesa Rady Ministrów – wrę-
czenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Opiekun: 
p. Joanna Karwowska.

  Andrzejkowe Zawody Pływackie dla dzieci szkół podstawowych 
zorganizowane przez Włocławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe. Reprezentacja SP Długosza: Olivia Prouve kl. 3, Miłosz 
Laskowski kl. 3, Stanisław Molewski kl. 1c, Amelia Śmiłowicz kl. 2a, 
Remigiusz Morawski kl. 2a, Gustaw Przybylski kl. 1c, Igor Król kl. 3, 
Maciej Śpiewak kl. 2b. Wyniki: II miejsce Igor Król, III miejsce: 
Amelia Śmiłowicz, IV miejsce: Gustaw Przybylski, IV miejsce: Maciej 
Śpiewak, VI miejsce: Remigiusz Morawski. Opiekun: p. Magdalena 
Budnicka

  Zajęcia z poradnictwa edukacyjno-zawodowego pt. „Wybór przyszłe-
go zawodu”. Uczestnicy: klasa IC. Prowadzący: p. Izabela Pałucka 
i p. Marcin Gawroński – specjaliści z Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej. Koordynator: p. Aleksandra Madajczyk.
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28.  Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla Szkół 
Podstawowych. Reprezentacja Długosza: Gabriela Borkiewicz, Julia 
Czajka, Karol Nencka, Tymoteusz Rózik kl. 6. Opiekun: p. Wioletta 
Piasecka.

  Etap rejonowy XIV Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Ję-
zyka Angielskiego w gmachu ZSK. Uczestnicy: 184 uczniów z całego 
województwa. Wyniki gimnazjalistów ZSK: 12 uczniów zakwalifiko-
wanych do etapu wojewódzkiego. Koordynator: p. Agata Nawrocka.

  Rozpoczęcie obchodów jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski w bazylice 
katedralnej we Włocławku. Uroczysta Eucharystia pod przewodnic-
twem ks. bp. Wiesława Meringa.

  I etap Olimpiady Chemicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestnicy: Anna Patyk IIIC, Kacper 
Kopaczewski IIIC, Mateusz Goleniewski IIIC, Mikołaj Mielniecki IIIC, 
Jakub Włodarski IIIC. Opiekun: p. Konrad Trokowski.

30.  Poruszający spektakl o życiu i śmierci – „Żyd na beczce” oparty 
na motywach książki Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”. 
Uczestnicy: uczniowie klas maturalnych. Opiekunowie: p. Aneta 
Jabłońska, p. Angelika Szumińska.

30–01.  Udana inauguracja gry siatkarzy – pierwsze mecze Mistrzostw Wło-
cławka w piłce siatkowej. Uczestnicy: reprezentacja Długosza: Maciej 
Kozicki IIIA, Jakub Nowakowski IIIA, Krzysztof Śpiewak IIIA, Paweł 
Grzybek IIIA, Piotr Wojciechowski IIIA, Patryk Wiliński IIA, Jacek 
Czerwiński IIA, Piotr Wujec IIA, Przemysław Lewandowski IA, Kamil 
Radzikowski IA, Damian Goleniewski IA, Maciej Chlebny IA, Jakub 
Bartczak IA. Wyniki: zwycięstwo drużyny Długosza z reprezentacjami 
ZS Akademickich i IV LO. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

GruDzieŃ
01.  XIV Dni Kultury Chrześcijańskiej. Dzień pierwszy – Urodziny Pa-

trona. Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. dyr. Jacka 
Kędzierskiego. Koncert chóru CANTO działającego przy Zespole 
Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena. Organizator i koordynator 
DKCh: p. Sławomira Lewandowska.

  Rozstrzygnięcie szkolnych konkursów poświęconych ks. Janowi 
Długoszowi. Wyniki: Szkolny Konkurs Plastyczny: w kategorii klas 
1–3 szkoły podstawowej – I miejsce Oliwia Skrzypkowska kl. 2b; 
w kategorii klas 4–6: I miejsce – Maria Maćkowiak kl. 6; w kategorii 
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gimnazjum: I miejsce – Kinga Kowalska kl. Ib. Międzyklasowy Kon-
kurs na Prezentację Multimedialną pt. „Ksiądz Jan Długosz i jego 
czasy”: w kategorii klas 4–6: I miejsce – uczniowie kl. 6, wyróżnie-
nie – uczniowie kl. 4; w kategorii gimnazjum: I miejsce – uczniowie 
kl. Ib, wyróżnienie – uczniowie kl. IIIb; w kategorii liceum: I miejsce 
– uczniowie kl. IIA, wyróżnienie – uczniowie kl. IIIA. Szkolny Konkurs 
Literacki pt. „To naprawdę wydarzyło się w Długoszu”: w kategorii 
liceum: I miejsce – Agnieszka Malczewska kl. IIIB, Piotr Mroczkowski 
kl. IB, Lena Chmielewska kl. IB. Szkolny Konkurs Poetycki: wyróż-
nienie – Julia Czajka kl. 6; w kategorii gimnazjum: I miejsce – Adam 
Piasecki kl. IIIe. Organizator: p. Sławomira Lewandowska.

02.  Biskup Antoni Długosz w szkole podstawowej. XIV Dni Kultury 
Chrześcijańskiej. Dzień drugi: „Długosz gościem Długosza” – spo-
tkanie gimnazjalistów z Biskupem Antonim Długoszem. Recital 
pana Leszka Długosza na zakończenie XIV Dni Kultury Chrześci-
jańskiej. Organizator Dni Kultury Chrześcijańskiej: p. Sławomira 
Lewandowska. 

  „Medyczna Środa” – wykład pt. „Kręgosłup jako oś życia” w Colle-
gium Medicum UMK w Bydgoszczy. Opiekunowie: ks. Łukasz Sztylka, 
p. Marta Budka.

03.  Etap szkolny XLII Olimpiady Historycznej. Wyniki: awans do etapu 
okręgowego: Paweł Szymczak kl. IB, Mariusz Rapsiewicz kl. IIIB. 
Opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz.

  Próbny sprawdzian szóstoklasisty.
  Uczniowie Długosza uczestnikami I Etapu VI Kujawsko-Pomorskiej 

Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Uczestnicy: uczniowie liceum: 
Błażej Lota IIIB, Aleksandra Niedzielska IIIB, Maria Szatkowska IIA, 
Wiktor Drabczak IIA, Michał Rzepka IIA, Mateusz Wende IIA, Jerzy 
Kacprowicz IIC, Jakub Kolanowski IIC, Paweł Olakowski IB, Marika 
Graczyk IB, Michał Van Hoang IB. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

04.  Dzień Świętego Mikołaja – upominki dla klas od Rady Rodziców.
  Mikołajkowe pierniczki w świetlicy – akcja charytatywna Caritas 

szkolnej. Opiekun: p. Violetta Gołdobin.
  Kolejny krok w przyszłość – zajęcia z poradnictwa edukacyjno-za-

wodowego. Uczestnicy: klasa IA. Prowadzący: p. Izabela Pałucka 
i p. Marcin Gawroński specjaliści z Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej. Koordynator: p. Aleksandra Madajczyk.

05.  Etap Rejonowy Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego 
– szkoła podstawowa. Uczestnicy: Mateusz Ochociński, Tymoteusz 
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Rózik kl. 6. Wyniki: Mateusz Ochociński zakwalifikowany do etapu 
wojewódzkiego. Opiekun: p. Ilona Jabłońska.

07.  W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia – refleksje o wartościach 
istotnych w życiu człowieka – warsztaty w klasie IB. Prowadzący: 
p. Aleksandra Madajczyk.

  Zajęcia w kl. IC pt. „Podróż w czasie w poszukiwaniu zapomnianych 
wartości” – refleksje po obejrzeniu filmu „Dom z małych kostek” – na 
temat znaczenia więzi międzyludzkich. Prowadzący: p. Aleksandra 
Madajczyk.

08.  Charytatywny kiermasz świąteczny w świetlicy szkolnej. Opiekun: 
p. Małgorzata Ryszewska.

  Próbny egzamin gimnazjalny – część humanistyczna.
  Dopalacze kradną życie – debata profilaktyczna w Zespole Szkół 

Samochodowych. Uczestnicy: reprezentacja ZSK: Karolina Błaszak, 
Artur Główczyński, Klaudia Jankowska, Kinga Kulka, Błażej Lota 
z kl. IIIB. Opiekun: p. Aleksandra Madajczyk.

09.  Drugi dzień próbnych egzaminów gimnazjalnych: część matema-
tyczno-przyrodnicza.

  Uczniowie Długosza uczestnikami Rajdu Świąteczno-Noworocznego. 
Opiekun: p. Dorota Antczak.

10.  Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński na tle historii polskiego Ko-
ścioła w latach 1901–1981. Szkolny etap konkursu poświęconego 
Wielkiemu Polakowi. Uczestnicy: 19 uczniów naszego gimnazjum.
Wyniki: do etapu rejonowego zakwalifikowało się 13 uczniów Dłu-
gosza: Aleksandra Lewandowska IIa, Bartłomiej Konopka IIa, Patryk 
Ziółkowski IIa, Michał Wujec IIa, Adam Piętowski IIa, Jakub Prokop-
czyk Ia, Krzysztof Naraziński IIa, Wiktoria Drzewiecka IIa, Kacper 
Kotkiewicz IIa, Aleksandra Pikulska IIa, Mateusz Modrzejewski Ia, 
Krzysztof Bujak IIa, Kacper Czaplicki Ib. Opiekunowie: s. Goretti 
Bartczak, ks. Łukasz Sztylka.

  Ostatni etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matema-
tyki. Wyniki: Alicja Listewnik IId i Edyta Prajwos IIIa finalistkami 
konkursu. Opiekun: p. Piotr Chodoła.

11.  Urodziny Pasterza Diecezji – Eucharystia w bazylice katedralnej 
z okazji jubileuszu urodzin ks. bp. Wiesława Meringa.

  Pora pomyśleć o przyszłości – spotkanie maturzystów z przedstawi-
cielkami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Nasze siatkarki wystartowały w Mistrzostwach Włocławka. Uczestnicy: 
reprezentacja ZSK: Patrycja Wojciechowska IIIb, Marta Bernyś IIIb, Da-
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ria Kazimierska IIIb, Julia Graczyk IIIc, Katarzyna Jankowska IIIc, 
Wiktoria Grzelakowska IIc, Klaudia Głowacka Ib, Agata Ligowska Ib, 
Martyna Kumorczyk Ic, Eliza Stawicka Ie, Anna Tomaszewska Ia, Alek-
sandra Witkowska Id, Kornacka Oliwia Id. Wyniki: zwycięstwo z dru-
żyną Gimnazjum nr 7 i Gimnazjum nr 14. Opiekun: p. Józef Nowak.

  Rejonowy etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii. 
Uczestnicy: 9 uczniów ZSK. Wyniki: 4 uczniów zakwalifikowało się do 
etapu wojewódzkiego. Opiekunowie: p. Agata Jankowska-Pakulska, 
p. Marta Budka.

  Wieczór Chwały „W obecności Twej” w Płocku. Opiekunowie: s. Go-
retti Bartczak, s. Klara Augustyniak, ks. Łukasz Sztylka.

11–12.   „Tak, pomagam!” – Caritas szkolna w ogólnopolskiej akcji zbiórki 
żywności. Uczestnicy: Patrycja Czarnecka IIIb, Sara Jabłońska IIc, 
Patrycja Krakowska IIIb, Krzysztof Tatar IIb. Opiekun: p. Violetta 
Gołdobin.

  Noc w szkole – integracja klasy IIa gimnazjum. Opiekunowie: 
p. Agnieszka Sołtysiak, p. Konrad Trokowski.

  I etap Konkursu Chemicznego im. prof. A. Swinarskiego. Uczestnicy: 
Anna Patyk IIIC, Paulina Sadowska IIIC, Eryk Kandarian IIIC, Ma-
teusz Goleniewski IIIC, Jakub Włodarski IIIC, Kacper Kopaczewski 
IIIC, Mikołaj Mielnicki IIIC. Opiekun: p. Konrad Trokowski.

14–15.  Świąteczna wyprawa do Niemiec. Uczestnicy: uczniowie klas IIId, IIe, 
IId, IIa, IIIa. Opiekunowie: p. Aneta Pawłowska, p. Dorota Antczak, 
p. Anna Baranowska.

15.  JEDEN ZA WSZYSTKICH – WSZYSCY ZA JEDNEGO – Szlachetna 
Paczka 2015. Koordynator: p. Bożena Sobierajska.

  Gimnazjaliści Długosza na podium VII edycji konkursu poetyckiego 
„Jesienne depresje-impresje”. Wyniki: w kategorii poezja: II miejsce 
– Adam Piasecki IIIe, III miejsce – Aleksandra Lewandowska IIa. 
Opiekun: p. Lidia Wiśniewska, p. Wioletta Piasecka.

  Strzeleckie potyczki – VI Mistrzostwa Włocławka Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Strzelectwie Sportowym. Uczestnicy: drużyna 
chłopców: Eryk Kandarian IIIC, Wiktor Drabczak IIA, Piotr Woj-
ciechowski IIIA, Kacper Kopaczewski IIIC; drużyna dziewcząt: 
Dominika Nowicka IIIA, Natalia Szymańska IIIA, Adriana Raczkow-
ska IIA, Wiktoria Stroisz IIIB. Wyniki: drużyna dziewcząt Długosza 
– III miejsce, drużyna chłopców Długosza – V miejsce, IV miejsce 
indywidualnie – Dominika Nowicka. Opiekun: p. Krzysztof Łody-
gowski.
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16.  Świąteczna „Środa u Długosza” – jasełka przygotowany przez uczniów 
internatu dla Rodziców, spotkanie opłatkowe, spotkania z wycho-
wawcami w klasach. Odpowiedzialna za przygotowanie części 
artystycznej: p. Agnieszka Lasota-Staszak.

  Charytatywny Kiermasz Bożonarodzeniowy zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością 
Intelektualną oligo z Włocławka oraz szkolną Caritas. Koordynator: 
p. Violetta Gołdobin.

17.  „Jest taki dzień...” – spotkanie wigilijne w internacie.
  „Zdrowie, Uśmiech, Radość, Przyjaźń” – podsumowanie konkursu 

plastycznego. Wyniki: wyróżnienie – Karolina Długołęcka kl. 4. 
Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

18.  Wigilia pracowników szkoły.
  Długoszak wśród nagrodzonych w Konkursie Recytacji Poezji K.I. Gał-

czyńskiego. Wyniki: III miejsce – Franciszek Rojewski kl. IIIa. Opie-
kun: p. Lidia Wiśniewska.

  Eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Polska Piastowska”. Wyniki: 
awans do etapu wojewódzkiego: Maria Piątkowska IIB. Opiekun: 
p. Magdalena Bilska-Ciećwierz.

  III Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Laureaci 
konkursu: w kategorii szkół podstawowych: I miejsce – Tymoteusz 
Morawski kl. 3, Kacper Morawski kl. 6; w kategorii rodzinnej: 
Wiktoria Markowska kl. 1c z rodzicami, Agata Ligowska i Miłosz 
Kołaczyński kl. Ib, Martyna Kwapińska, Nadia Wiśniewska i Wiktoria 
Dominiak (kl. 5), Maja Ostrowska, Julia Gęsicka, Ania Wujec i Julia 
Rojewska (kl. 5). Wyróżnienia: Anna Szychowska kl. 3, Karolina 
Długołęcka kl. 4, Julia Czajka kl. 6 z rodzicami, Rafał Wierszyło 
kl. 6 z rodzicami, Maria Grzędzicka i Vanessa Gaworska z kl. 6, 
Bartosz Jankowski kl. 6, Karolina Ślubowska i Martyna Kumorczyk 
Ic, Igor Mikołajczyk Ia, Alicja Grzębska Ib z tatą, Ireneusz Chaberski 
Ib. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

  Ogłoszenie wyników etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Chemii. Wyniki: awans dziesięciorga uczniów do 
etapu wojewódzkiego. Opiekunowie: p. Urszula Brykalska, p. Konrad 
Trokowski.

  Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza. Uczestnicy: Anna 
Patyk IIIC, Paulina Sadowska IIIC, Kamil Piecewicz IIIC, Kacper Ko-
paczewski IIIA, Mikołaj Mielnicki IIIA. Wyniki: do kolejnego etapu 
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zakwalifikowali się: Paulina Sadowska, Kamil Piecewicz. Opiekun: 
p. Konrad Trokowski.

21.  Konkurs na najładniejszy bożonarodzeniowy wystrój klas i po-
mieszczeń szkolnych w szkole podstawowej rozstrzygnięty. Komisja 
Konkursowa w składzie: p. Jolanta Nowak, p. Bożena Sobierajska. 
Wyniki: kategoria sale lekcyjne: I miejsce – klasa 4 i klasa 6; wyróż-
nienia: klasy: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3, 5; kategoria inne pomieszczenia: 
I miejsce – świetlica dolna; wyróżnienia: gabinet pani wicedyrektor, 
sekretariat, dyżurka, świetlica górna.

22.  Feliks Suski kl. 6 w etapie wojewódzkim IV Edycji Konkursu Histo-
rycznego dla Szkół Podstawowych. Opiekun: p. Jolanta Nowak.

  Spotkanie opłatkowe w szkole podstawowej.
  Wigilie klasowe w gimnazjum i liceum.

STyCzeŃ
06.  Orszak Trzech Króli 2016. Uroczysta Eucharystia pod przewodnic-

twem ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa.
  C + M + B – Wizyta duszpasterska w Długoszu AD 2016. Wizytę 

duszpasterską przeprowadzili kapłani z parafii św. Jana we Włocław-
ku: ks. proboszcz dr Henryk Witczak i ks. wikariusz mgr Mariusz 
Staszak.

08.  Wigilijno-noworoczne spotkanie Diecezjalnego Duszpasterstwa 
Nauczycieli wraz z przedstawicielami oświatowej „Solidarności”.
Reprezentacja nauczycieli ZSK: ks. Andrzej Tomalak, p. Agnieszka 
Lasota-Staszak, p. Bożena Sobierajska, p. Lidia Wiśniewska, p. An-
drzej Gołębieski.

10.  „Trochę ciepła dla bezdomnego” – akcja charytatywna Caritas. Opie-
kun: p. Violetta Gołdobin.

  Noworoczne spotkanie nauczycieli i wychowawców z księdzem 
biskupem Wiesławem Meringiem. Reprezentacja nauczycieli ZSK: 
p. Sławomira Lewandowska, p. Dariusz Goldewicz, p. Bożena So-
bierajska, p. Lidia Wiśniewska, p. Jolanta Nowak, p. Agnieszka 
Lasota-Staszak, p. Andrzej Gołębieski.

11.  Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu. Uczestnicy: 
uczniowie szkół średnich, w tym Paulina Sadowska IIIC. Opiekun: 
p. Agata Jankowska-Pakulska.

13.  Środa u Długosza – Msza Święta dziękczynna za pierwszy semestr 
pod przewodnictwem ks. Jacka Kędzierskiego.
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  Z kolejną wizytą w Domu Małego Dziecka przy ul. Sielskiej we 
Włocławku. Opiekun: p. Małgorzata Ryszewska.

14.  Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2015/2016 w Szkole 
Podstawowej ZSK.

  Puchar dla Zespołu Szkół Katolickich w Mistrzostwach Miasta Wło-
cławka w Tenisie Stołowym Chłopców Szkół Gimnazjalnych. Wyniki: 
II miejsce – Eryk Prajwos IIIa, Dominik Goleniewski IIIa. Opiekun: 
p. Józef Nowak.

  O bezpieczeństwie podczas ferii zimowych – pogadanka w szkole 
podstawowej. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

15.  Szkolny konkurs „Mam Talent”. Wyniki: I miejsce – Aleksandra Grze-
sikowska IIId, Justyna Nowak IIId. II miejsce – Emilia Łukaszczyk 
IIId, Klaudia Kostrzewska IIA, Klaudia Bielecka IIe, Julia Bajerska 
IIe, zespół klasy IIB. Koordynator: p. Piotr Chodoła.

  Szymon Morawski kl. 6 laureatem Ogólnopolskiej Kampanii „Za-
chowaj Trzeźwy Umysł”. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

  Noc Biologów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Opiekunowie: p. Dorota Antczak, p. Marta Budka, p. Agata Jankow-
ska-Pakulska.

  Dzień Babci i Dziadka w szkole podstawowej. Organizator: p. Monika 
Brzostowicz z klasą 1b.

17.  Studniówka 2016.
20.  Wspaniały początek wojewódzkich etapów konkursów przedmio-

towych Kuratora Oświaty – Katarzyna Patyk laureatką Konkursu 
Przedmiotowego z języka francuskiego. Opiekun: p. Łukasz Ściesiński.

25.  Efekty polonistycznych zainteresowań – Kinga Kulka w etapie okręgo-
wym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Opiekun: p. Angelika 
Szumińska.

luTy
04.  Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wiel-

kich Polakach „Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński na tle historii 
polskiego Kościoła w latach 1901–1981”. Uczestnicy: Aleksandra 
Lewandowska IIa, Bartłomiej Konopka IIa, Patryk Ziółkowski IIa, 
Michał Wujec IIa, Adam Piętowski IIa, Jakub Prokopczyk Ia, Krzysztof 
Naraziński IIa, Wiktoria Drzewiecka IIa, Kacper Kotkiewicz IIa, Alek-
sandra Pikulska IIa, Mateusz Modrzejewski Ia, Krzysztof Bujak IIa, 
Kacper Czaplicki Ib. Wyniki: do etapu wojewódzkiego zakwalifiko-
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wali się: Aleksandra Lewandowska, Bartłomiej Konopka, Krzysztof 
Naraziński, Adam Piętowski, Kacper Kotkiewicz. Opiekunowie: 
s. Goretti Bartczak, ks. Łukasz Sztylka.

  Tłusty czwartek i karaoke w świetlicy szkolnej. Opiekunowie: p. Mał-
gorzata Ryszewska, p. Violetta Gołdobin.

04–05.  Sukcesy siatkarskie naszych gimnazjalistów w Mistrzostwach Mia-
sta Włocławka. Uczestnicy: drużyna dziewcząt ZSK: Patrycja Woj-
ciechowska IIIb, Marta Bernyś IIIb, Daria Kazimierska IIIb, Julia 
Graczyk IIIc, Katarzyna Jankowska IIIc, Wiktoria Grzelakowska IIc, 
Klaudia Głowacka Ib, Agata Ligowska Ib; drużyna chłopców: Seba-
stian Augustyniak IIIb, Krzysztof Skowroński IIIb, Michał Błajet IIIb, 
Eryk Prajwos IIIa, Dominik Goleniewski IIIa, Filip Zarzecki IIIa, 
Jakub Walczak IIIa, Kacper Koziński IIIe, Gabriel Rosiński IIIe, Igor 
Wiliński IIIe. Wyniki: I miejsce i awans do zawodów rejonowych – 
drużyna chłopców, III miejsce – drużyna dziewcząt. Opiekun: p. Józef 
Nowak.

08.  IX edycja Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji Włocławskiej dla 
uczniów szkół gimnazjalnych pod hasłem: „Przyszłość ludzkości 
idzie przez rodzinę – Jan Paweł II Papież Rodziny”. Uczestnicy: 
130 gimnazjalistów ZSK. Wyniki: do etapu dekanalnego zakwalifi-
kowali się: Aleksandra Lewandowska IIa, Jacek Walczak IIId, Wik-
toria Więckowska IIa, Adam Więckowski Ia, Julian Jędrzejczak Ia. 
Opiekunowie: s. Goretti Bartczak, ks. Łukasz Sztylka.

  Internackie zabawy na pożegnanie karnawału. Konkurs na najpięk-
niejszy strój karnawałowy. Wyniki: w kategorii „stylizacja rockowa”: 
I miejsce – Adriana Raczkowska IIA; w kategorii „postać z bajki”: 
I miejsce – Klaudia Ozdoba IIB, Sandra Dybowska Ib; nagroda spe-
cjalna za strój karnawałowy: Natalia Łosiewicz IIIA.

10.  Spotkanie z Patrycją Hurlak w szkolnej auli. Organizator: ks. Andrzej 
Tomalak.

12.  Ogłoszenie Roku Jubileuszowego Szkoły im. ks. Jana Długosza we 
Włocławku w 100. rocznicę jej założenia przez ks. bp. Wiesława 
Meringa.

  Dzień świętego Walentego w świetlicy szkolnej. Opiekunowie: 
p. Małgorzata Ryszewska, p. Violetta Gołdobin.

  Spotkanie maturzystów z przedstawicielami Politechniki Warszaw-
skiej.

12–13.  Przedstawiciele Diecezjalnego Duszpasterstwa Nauczycieli uczestni-
czyli w rekolekcjach wielkopostnych w Ciechocinku. Reprezentacja 
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nauczycieli ZSK: p. Urszula Brykalska, p. Magdalena Bilska-Ciećwierz, 
p. Jolanta Nowak, p. Bożena Sobierajska, p. Lidia Wiśniewska.

13.  Uczniowie Długosza uczestnikami XXII Rajdu Powstania Styczniowego 
organizowanego przez Kujawski Oddział PTTK. Opiekun: p. Dorota 
Antczak.

15.  Laureatki konkursu kuratoryjnego z j. polskiego – wyniki Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego. Wyniki: 
tytuł laureata konkursu otrzymały: Daria Kazimierska IIIb, Sonia 
Spisak IIId. Opiekun: p. Lidia Wiśniewska.

  Strzeleckie pierwsze szlify IB – zajęcia ze strzelectwa sportowego 
na strzelnicy międzyszkolnej. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

17.  Komedia Moliera w wersji musicalowej – długoszacy widzami 
spektaklu pt. „Sknerus” przygotowanego przez grupę teatralną 
z Wrocławia T-Art. Uczestnicy: uczniowie klas II i III gimnazjum, 
IIB. Opiekunowie: p. Aneta Jabłońska, p. Wioletta Piasecka, p. Lidia 
Wiśniewska.

  Gimnazjalny lekkoatletyczny potentat – halowe zawody wielobojowe 
dla klas gimnazjalnych I – III w ramach programu „Lekkoatletyka dla 
każdego”. Uczestnicy i wyniki: Dominik Goleniewski IIIa – V miejsce, 
Adam Jankowski IIIb – II miejsce, Szymon Jazel IIIb – II miejsce, Adrian 
Wasielewski IIIc, Julia Graczyk IIIc – II miejsce, Marcel Michorzew-
ski IIa – IV miejsce, Jakub Fryzowski Ib – IV miejsce, Martyna Świę-
cikowska Ic – III miejsce, Bartosz Wierzbicki Ie – VI miejsce, Klaudia 
Kazimierska IIb – III miejsce, Zuzanna Kowalczyk IIb, Aleksandra 
Łącka IIb, Wiktoria Grzelakowska IIc – V miejsce, Zuzanna Mikołaj-
czyk IIc – IV miejsce, Krystian Augustyniak IIb – VI miejsce, Jakub 
Kazimierczak IIb, Filip Kucharski IIb, Bogusław Suski IIc – V miejsce, 
Piotr Król IIe. Opiekunowie: p. Józef Nowak, p. Krzysztof Łodygowski.

19.  Fascynująca lekcja historii w Muzeum Diecezjalnym. Uczestnicy: 
uczniowie klas 4 i 5. Opiekunowie: p. Ewa Bieniek, p. Andrzej Go-
łębieski, p. Jolanta Nowak. 

20.  Lutowy Turniej Szachowy 2016. Uczestnicy: Maciej Modrzejewski 
kl. 6, Rafał Wierszyło kl. 6, Maks Kaniewski kl. 2a, Konrad Feliń-
czak kl. 2a, Oliwia Więckowska kl. Id, Franciszek Rojewski kl. IIIa. 
Opiekun: p. Andrzej Gołębieski.

  Zajęcia profilaktyczne w świetlicy szkolnej. Uczestnicy: uczniowie 
klas I. Opiekun: p. Małgorzata Ryszewska.

23.  Siatkarze w ćwierćfinałach Gimnazjady województwa kujawsko-
-pomorskiego. Uczestnicy: drużyna dziewcząt: Patrycja Wojciechow-
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ska IIIb, Marta Bernyś IIIb, Daria Kaźmierska IIIb, Julia Graczyk IIIc, 
Katarzyna Jankowska IIIc, Wiktoria Grzelakowska IIc, Klaudia Gło-
wacka Ib, Agata Ligowska Ib; drużyna chłopców: Sebastian Augu-
styniak IIIb, Krzysztof Skowroński IIIb, Eryk Prajwos IIIa, Dominik 
Goleniewski IIIa, Filip Zarzecki IIIa, Kacper Koziński IIIe, Igor Wi-
liński IIIe, Gabriel Rosiński IIIe. Opiekun: p. Józef Nowak.

  Spotkanie z językoznawcą z okazji Międzynarodowego Dnia Języka 
Ojczystego w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Uczestnicy: uczniowie 
kl. IIa. Opiekun: p. Konrad Trokowski.

24.  Środa u Długosza – konsultacje rodziców z nauczycielami.
  „W KRZYŻU ZBAWIENIE” – nabożeństwo Drogi krzyżowej koryta-

rzami szkoły.
25.  „Zaczarowany ołówek” – pomoc dla biednych z krajów afrykańskich. 

Opiekun: p. Violetta Gołdobin.
26.  Jest finalista w Szkole Podstawowej! – wyniki finału Wojewódz-

kiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego. Wyniki: 
tytuł finalisty otrzymał Mateusz Ochociński kl. 6. Opiekun: p. Ilona 
Jabłońska.

  VIII Ogólnopolski Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego. 
Uczestnicy: szkoła podstawowa: Maja Ostrowska kl. 5, Alicja Gralak 
kl. 5, Zofia Kwiatkowska kl. 4, Rafał Wierszyło kl. 6, Kacper Morawski 
kl. 6, Szymon Morawski kl. 6, Jakub Grzębski kl. 6, Maria Grzędzicka 
kl. 6, Julia Czajka kl. 6; gimnazjum: Amelia Markowska IIc, Katarzyna 
Alabrudzińska IIc, Krzysztof Tatar IIb, Patrycja Sarnowska IIc, Elżbieta 
Kasprowicz Ia Martyna Kumorczyk Ib. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

  Ostatni etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii. 
Uczestnicy: 4 uczennice gimnazjum ZSK. Opiekunowie: p. Marta 
Budka, p. Agata Jankowska-Pakulska.

  Etap okręgowy Olimpiady Biologicznej dla liceum. Uczestnik: Paulina 
Sadowska IIIC. Opiekunowie: p. Agata Jankowska-Pakulska, p. Ewa 
Bieniek.

27.  Feliks Suski kl. 6 finalistą Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 
pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Opiekun: 
p. Jolanta Nowak.

  Czwarte spotkanie „Ligi starożytniczej” – wykład nt. „Różnorodność 
religijna na późnoantycznym Zachodzie”. Opiekunowie: p. Małgo-
rzata Tomaszewska, p. Rafał Kurzępa.

29.  Sukcesy długoszaków w etapie rejonowym Interdyscyplinarnego Kon-
kursu o Wielkich Polakach „Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński na 
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tle historii polskiego Kościoła w latach 1901–1981”. Wyniki: zakwa-
lifikowani do etapu wojewódzkiego: Aleksandra Lewandowska IIa, 
Bartłomiej Konopka IIa, Krzysztof Naraziński IIa, Adam Piętowski IIa, 
Kacper Kotkiewicz IIa. Opiekunowie: ks. Łukasz Sztylka, s. Goretti 
Bartczak.

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zespole Szkół Kato-
lickich im. ks. Jana Długosza. Prelekcja dr. Przemysława Wójtowicza 
z IPN pt. „Żołnierze Wyklęci. Żołnierze Niezłomni”. Uczestnicy: klas 
II i III oraz IB. Opiekun: p. Aleksandra Madajczyk. Organizator: 
p. Anna Baranowska.

  Apel o śp. Biskupie Romanie Andrzejewskim w szkole podstawowej. 
Organizatorzy: p. Monika Brzostowicz, ks. Krzysztof Włodarczyk.

MArzeC
01.  Wielki chemiczny sukces naszych gimnazjalistów – wyniki Konkursu 

Przedmiotowego z Chemii. Wyniki: tytuł laurata uzyskali: Natalia 
Mierzwicka IIIa, Rafał Brzeziński IIId, Wojciech Dykczyński IIIe, Piotr 
Krajenta IIIa, Aleksandra Lewandowska IIa, Kacper Kotkiewicz IIa, 
Krzysztof Naraziński IIa, Adam Piętowski IIa; tytuł finalisty otrzy-
mały: Paulina Jakubczyk IIIa, Alicja Orłowska kl. IIa. Opiekunowie: 
p. Konrad Trokowski, p. Urszula Brykalska.

  Wspaniałe wyniki na Wojewódzkim Przedmiotowym Konkursie 
Języka Niemieckiego. Wyniki: tytuł laureata uzyskali: Weronika Sia-
tecka IIIc, Magdalena Kijewska IIIa, Julita Orankiewicz IIa, Leszek 
Jaworski IIa, tytuł finalisty otrzymała: Weronika Raniszewska IIe. 
Opiekunowie: p. Andrzej Przybylski, p. Anna Waśkiewicz.

  Długoszacy uczestniczyli we włocławskich obchodach Dnia Żołnierzy 
Wyklętych. Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. prał. 
Zbigniewa Szygendy.

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – gazetka w szkole 
podstawowej. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

02.  Refleksje o wartościach istotnych w życiu człowieka – warsztaty 
umiejętności interpersonalnych w kl. IIIA. Prowadzący: p. Aleksandra 
Madajczyk.

  Jakie wartości są dla mnie najważniejsze w życiu? – warsztaty prze-
prowadzone w kl. IIIB. Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk.

03.  Etap Wojewódzki Interdyscyplinarnego Konkursu o Wielkich Pola-
kach: „Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński na tle historii polskiego 
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Kościoła w latach 1901–1981” w Urzędzie Marszałkowskim w To-
runiu. Wyniki: laureatami zostali: Aleksandra Lewandowska IIa, 
Adam Piętowski IIa, tytuł finalisty otrzymali: Bartłomiej Konopka IIa, 
Kacper Kotkiewicz IIa. Opiekun: ks. Łukasz Sztylka.

04.  Liturgiczne wspomnienie Kazimierza Królewicza – Msza Święta 
odpustowa pod przewodnictwem bp. Bronisława Dembowskiego. 
Homilia wygłoszona przez ks. prał. Artura Niemirę – diecezjalne-
go koordynatora ŚDM pt. „Byśmy stali się znakami Miłosiernego 
Boga”.

  Wspomnienie bp. Romana Andrzejewskiego i odsłonięcie portretu 
Księdza Biskupa w szkolnej auli. Przedstawienie zatytułowane „Lekcja 
królewiczów. Rzecz o Janie Długoszu” wg scenariusza p. Sławomiry 
Lewandowskiej i p. Anety Chrzanowskiej. Osoby występujące: Jan 
Długosz: Krzysztof Kamiński IC, Królewicze: Kazimierz – Wojciech 
Rosiak, kl. Id, Aleksander – Jakub Oleradzki IIb, Jan – Jakub Pie-
czek IC, Władysław – Michał Patyński IC, Królowa Elżbieta: Izabela 
Biernacka IA, Królewna Jadwinia: Kinga Przyziółkiewicz IC, „Długo-
szacy”: Ewa Korycka Id, Julia Pruszczyńska Id, Wiktor Rosiński Id, 
Służący: Paweł Włodarski IC, recytacja: Dagmara Szudzik IB, Gabriela 
Wyszyńska Id, prowadząca: Monika Lachendrowicz IC; oprawa mu-
zyczna i efekty specjalne: Konrad Weber i Karolina Ostrowska IA, 
Paweł Włodarski IC. Opiekun koła teatralnego: p. Aneta Chrzanowska.

  Imponujący Finał Konkursu Przedmiotowego z Historii. Wyniki: tytuł 
laureata wywalczyli: Tadeusz Berkowski IIIa, Kamil Klonowski IIIa, 
Piotr Krajenta IIIa, Dawid Romecki IIIb, Adam Piętowski IIa, finali-
stą został: Adam Kruszczak IIIa. Opiekunowie: p. Aleksandra Rusin 
(ucz. kl. IIIa i IIIb), p. Anna Baranowska.

  Wywalczony awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego Szkół Gimnazjalnych w Koszykówce Chłopców. 
Uczestnicy: reprezentacja ZSK: Igor Wiliński IIIe, Bartosz Wojta-
siak IIIe, Gabriel Rosiński IIIe, Kacper Koziński IIIe, Dominik Gole-
niewski IIIa, Dominik Pietrzykowski IIIc, Sebastian Augustyniak IIIb, 
Krzysztof Bujak IIa, Bartłomiej Konopka IIa, Piotr Król IIe, Kacper 
Antosik IId, Jakub Ginczelewski IId. Wyniki: II miejsce dla drużyny 
Długosza. Opiekun: p. Józef Nowak.

  Znaczenie książek w życiu człowieka – zajęcia promujące czytelnic-
two w klasie IA. Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk.

  O potrzebie dobrych relacji międzyludzkich – warsztaty integrujące 
zespół klasowy dla kl. IC. Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk.
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05.  Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii. Wyni-
ki: tytuł laureatki zdobyła: Dominika Rzadkowolska Id, finalistkami 
zostały: Alicja Listewnik IId, Natalia Mierzwicka IIIa, Katarzyna 
Patyk IIId. Opiekunowie: p. Marta Budka, p. Agata Jankowska-
-Pakulska.

  Adriana Raczkowska, uczennica kl. IIA, laureatką Stypendium im. 
ks. bp. Romana Andrzejewskiego.

  Finał Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angiel-
skiego. Wyniki: tytuł laureata otrzymali: Wojciech Dykczyński IIIe, 
Sandra Kasińska IIIa, Tadeusz Berkowski IIIa, finalistami zostali: 
Oliwia Kokoszczyńska IIId, Julia Błaszczyk IIId, Mikołaj Dawido-
wicz IIIa. Opiekun: p. Rafał Kurzępa, p. Agnieszka Szabłowska, 
p. Paulina Gajewska.

  TV Trwam w Długoszu – lekcja na temat: historia „Długosza” ukryta 
w strofach szkolnego hymnu. Uczestnicy: uczniowie klas III gimna-
zjum. Prowadząca lekcję: p. Lidia Wiśniewska.

07.  Strzeleckie debiuty klasy IA liceum – zajęcia ze strzelectwa sportowe-
go na strzelnicy międzyszkolnej. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

  Koncert profilaktyczny Tadeusza Polkowskiego w Centrum Kultury 
Browar B w ramach działań edukacyjnych pt. „Przystanek Historia”. 
Uczestnicy: uczniowie klas IIIa gimnazjum, IB, IC, IIA, członkowie 
koła historycznego. Opiekun: p. Jolanta Nowak, p. Aleksandra Ma-
dajczyk. 

  Praca jako powołanie – refleksje o znaczeniu pracy w życiu każde-
go człowieka na podstawie filmu „Maestro” – zajęcia w klasie IIIB. 
Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk.

08.  Dzień Kobiet w internacie.
  Kolejny sukces uczniów ze Szkoły Podstawowej w międzyszkolnym 

konkursie z języka angielskiego. Wyniki: Mateusz Ochociński kl. 6 
– I miejsce, Tymoteusz Rózik kl. 6 – V miejsce, Gabriela Borkiewicz 
kl. 6 – VII miejsce. Opiekun: p. Ilona Jabłońska.

  „Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali” – warsztaty 
dotyczące wartości istotnych we współczesnym świecie dla uczniów 
kl. IIA. Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk.

  Jakimi wartościami kieruję się w życiu – zajęcia na temat znaczenia 
autorytetów w kl. IIB. Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk.

  System wartości młodego człowieka – co powinno być życiowym 
drogowskazem? – zajęcia w klasie IIIA ukierunkowujące na wybór 
drogi życiowej. Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk.
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  Etap szkolny I Regionalnego Konkursu Młodych Logistyków. Uczestni-
cy: Kacper Kopaczewski IIIC, Bartosz Jabłoński IA. Opiekun: p. Agata 
Jankowska-Pakulska.

09.  Maturzyści u tronu Matki Boskiej Częstochowskiej. Opiekunowie: 
p. Urszula Brykalska, p. Joanna Karwowska, p. Jakub Kostrzewski, 
p. Angelika Szumińska.

11.  „Dotknij Jezusa” w Długoszu – spotkanie ewangelizacyjne przed 
Światowymi Dniami Młodzieży. Organizatorzy: ks. Jacek Kędzierski, 
ks. Andrzej Tomalak, ks. Mateusz Kuliński.

  Tancerze Długosza wśród najlepszych w Polsce – turniej tańca 
LIVE DANCE SHOW 2016. Wyniki: wyróżnienie – szkolna grupa 
taneczna ZSK, IV miejsce – Kacper Antosik IId. Opiekun: p. Paulina 
Tokarska.

  Dominik Mistera laureatem Konkursu Informatycznego Bóbr – uro-
czyste zakończenie X edycji Konkursu Informatycznego Bóbr połą-
czone z wręczeniem dyplomów laureatom i finalistom na Wydziale 
Matematyki i Informatyki UMK. Wyniki: II miejsce – Dominik Mistera 
IIA. Opiekun: p. Jadwiga Piasecka.

12.  Sukces młodych długoszaków w „Ekologicznych Potyczkach” – 
XVI edycja wojewódzkiego konkursu „Ekologiczne Potyczki – Nasze 
Środowisko” dla gimnazjum. Wyniki: II miejsce – zespół ZSK w skła-
dzie: Kinga Kowalska Ib, Kacper Czaplicki Ib, Jędrzej Kalinowski Ib. 
Opiekun: p. Marta Budka.

11–13.  Długoszacy na V Warsztatach Tancerzy i Wodzirejów Lednickich.
Uczestnicy: 19 uczniów ZSK. Opiekunowie: ks. Łukasz Sztylka, 
s. Goretti Bartczak, s. Klara Augustyniak.

14.  „Vanuatu: szczęśliwe wyspy na krańcu świata” – prelekcja dr. Marcina 
Świtoniaka pt. „Vanuatu – zdumiewające wyspy Pacyfiku”. Uczest-
nicy: członkowie koła krajoznawczo-turystycznego. Opiekunowie: 
p. Aneta Pawłowska, p. Dorota Antczak.

  „Czy liczba Pi zasługuje na swoje święto?” – wykład dr Danuty 
Nowickiej – matematyka i wykładowcy akademickiego – w Kujaw-
skiej Szkole Wyższej we Włocławku. Uczestnicy: IC LO. Opiekun: 
p. Aleksandra Madajczyk, p. Joanna Karwowska.

15.  Ogólnopolskie artystyczne wyróżnienie dla Małgorzaty Ziółkow-
skiej w konkursie plastycznym „The 10th Toyota Dream Car Art Con-
test” – „Samochód marzeń 2016”. Nagrodzeni: wyróżniona: Małgorza-
ta Ziółkowska Ic; Michał Błajet IIIb, Stanisław Imienowski Ib, Karolina 
Długołęcka kl. 4. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.
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16.  Kolejny sukces Michała Piątkowskiego – eliminacje konkursu IT 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach wydarzenia: 
„Warszawskie Dni Informatyki 2016”. Wyniki: 39. miejsce – Michał 
Piątkowski kl. IIA. Opiekun: p. Paweł Gmys.

  Jak poradzić sobie ze stresem maturalnym? – zajęcia dla maturzystów 
z wykorzystaniem metod relaksacyjnych. Prowadzący: p. Aleksandra 
Madajczyk.

17.  Pierwszy Dzień Rekolekcji Wielkopostnych w Szkole Podstawowej. 
Misterium Paschalne pt. „Krzyż”. Uczestnicy: uczniowie klasy 5: 
Julia Gęsicka, Julia Rojewska, Anna Wujec, Aleksandra Arku-
szewska, Alicja Gralak, Nadia Pietrzak, Klaudia Witrylak, Patryk 
Wiśniewski, Nadia Wiśniewska, Oliwier Rutecki, Miłosz Rogiewicz, 
Maja Ostrowska, Piotr Miłkowski, Martyna Kwapińska, Wiktoria 
Dominiak, Marta Kodymowska, Tomasz Darowski. Opiekun: s. Klara 
Augustyniak.

  I miejsce w ćwierćfinałach Mistrzostw Województwa Kujawsko-Po-
morskiego Szkół Gimnazjalnych w Koszykówce Chłopców w Cho-
ceniu. Uczestnicy: Igor Wiliński IIIe, Bartosz Wojtasiak IIIe, Gabriel 
Rosiński IIIe, Kacper Koziński IIIe, Sebastian Augustyniak IIIb, 
Krzysztof Bujak IIa, Bartłomiej Konopka IIa, Piotr Król IIe. Wyniki: 
I miejsce i awans do półfinału reprezentacji Długosza. Opiekun: 
p. Józef Nowak.

  Podsumowanie Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu 
o Wielkich Polakach „Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński na 
tle historii polskiego Kościoła w latach 1901–1981” – uroczysta 
gala w Górsku k. Torunia. Wyniki: laureatami zostali: Aleksandra 
Lewandowska IIa, Adam Piętowski IIa, tytuł finalisty otrzymali: 
Bartłomiej Konopka IIa, Kacper Kotkiewicz IIa. Opiekun: ks. Łukasz 
Sztylka.

  II WŁOCŁAWSKA DEBATA OKSFORDZKA. Reprezentanci Długosza: 
Daria Skotnicka kl. IIC, Wiktor Zabielski kl. IIC, Izabela Biernacka 
kl. IA. Uczestnicy: uczniowie klasy IIC. Opiekun merytoryczny repre-
zentacji ZSK: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz. Opieka nad uczniami: 
p. Aleksandra Madajczyk.

  Jak być zgraną klasą? – warsztaty doskonalące umiejętności interper-
sonalne dla uczniów kl. IC. Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk.

18.  Drugi Dzień Rekolekcji Wielkopostnych w Szkole Podstawowej.
  Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2016” w Długoszu. 

Uczestnicy: 69 długoszaków. Koordynator: p. Joanna Karwowska.
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  Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Uczestnicy: Kamil Klonowski IIIa, 
Łukasz Posłuszny IIIa. Opiekun: p. Katarzyna Kwiatkowska.

  Droga Krzyżowa w szkole podstawowej. Opiekun: ks. Krzysztof 
Włodarczyk.

  „Triennale z Martwą Naturą” – z wizytą w Galerii Sztuki Współczesnej 
we Włocławku. Uczestnicy: uczniowie kl. Ia. Opiekun: p. Bożena 
Sobierajska.

19.  Marcowy turniej szachowy. Uczestnicy: gimnazjum: Oliwia Więckow-
ska Id gimnazjum; SP: Konrad Felińczak kl. 2a, Maksym Kaniewski 
kl. 2a, Miłosz Laskowski kl. 3, Rafał Wierszyło kl. 6, Maciej Mo-
drzejewski kl. 6, Piotr Miłkowski kl. 5. Wyniki: III miejsce – Oliwia 
Więckowska Id. Opiekun: p. Andrzej Gołębieski.

  Kolejne spotkanie Ligi starożytniczej – wykład nt. „Mity greckie w li-
teraturze współczesnej”. Opiekunowie: p. Rafał Kurzępa, p. Andrzej 
Przybylski.

  Mamy laureata konkursu chemicznego Politechniki Gdańskiej „Wygraj 
indeks!”. Wyniki: laureat konkursu – Kacper Kopaczewski kl. IIIC. 
Opiekun: p. Konrad Trokowski.

20.  40. rajd pieszy – „Topienie Marzanny”. Uczestnicy: członkowie koła 
krajoznawczo-turystycznego ZSK. Opiekunowie: p. Aneta Pawłowska, 
p. Dorota Antczak.

21.  Pierwszy dzień rekolekcji wielkopostnych dla gimnazjum i liceum – 
nauki rekolekcyjne ks. Mateusza Kulińskiego. Projekcja filmu „Czy 
naprawdę wierzysz?”.

22.  Drugi dzień rekolekcji wielkopostnych dla gimnazjum i liceum – 
nabożeństwo pokutne i Droga Krzyżowa.

  Strzeleckie puchary w zawodach organizowanych przez IV LO dla 
szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy: skład zespołu dziewcząt: 
Dominika Nowicka IIIA, Natalia Szymańska IIIA, Adriana Raczkow-
ska IIA, Ewa Budzińska IB; skład drużyny chłopców: Jacek Czer-
wiński IIA, Wiktor Drabczak IIA, Piotr Wojciechowski IIIA, Kacper 
Kopaczewski IIIC. Wyniki: IV miejsce – drużyna chłopców Długosza, 
II miejsce – drużyna dziewcząt Długosza, II miejsce indywidualnie 
– Ewa Budzińska kl. IB. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski

  „Ze szkolnej ławki” – emisja programu w TV TRWAM. Uczestnicy 
programu: ks. Jacek Kędzierski, p. Sławomira Lewandowska, p. Li-
dia Wiśniewska, p. Krzysztof Jabłoński – fotograf; uczennice: Marta 
Bernyś IIIb, Kornelia Kuklak IIIb, Katarzyna Jankowska IIIc.

23.   Trzeci dzień rekolekcji wielkopostnych – Eucharystia.
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  OLIMPIADA „SOLIDARNOŚCI” – DWIE DEKADY HISTORII – etap 
okręgowy. Wyniki: IV miejsce – Zuzanna Bonkowska IIB. 

  Opiekun: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz.
29.  Wyjątkowa, historyczna środa u Długosza w związku z Rokiem Jubi-

leuszowym Szkoły im. ks. Jana Długosza we Włocławku w 100. rocz-
nicę jej założenia – odsłonięcie Galerii Dyrektorów Szkoły Długo-
sza. Lekcja pokazowa dla rodziców nt. Historia „Długosza” ukryta 
w strofach szkolnego hymnu.

  X Olimpiada Mediewistyczna. Uczestnicy: Paweł Szymczak IB, Ga-
briela Sławkowska IA, Wiktoria Marchlewska IB. Opiekun: p. Mag-
dalena Bilska-Ciećwierz.

31.  Cyberprzemoc – odpowiedzialność karna za popełniane przestępstwa 
– zajęcia w kl. IC. Prowadząca: p. Edyta Olszewska – inspektora ds. 
prewencji KMP we Włocławku. Koordynator: p. Aleksandra Madajczyk.

kwieCieŃ
02.  Pielgrzymka Sodalicji Mariańskiej do Płocka – szlakiem Bożego Mi-

łosierdzia. Opiekunowie: s. Goretti Bartczak, ks. Andrzej Tomalak, 
p. Magdalena Bilska-Ciećwierz.

04.  Podsumowanie akcji: „Gala dobrych serc”. Uczestnicy: uczniowie 
klas gimnazjalnych: Ia, IIc, IIIc. Opiekun: p. Małgorzata Ryszewska.

  „Olimpus” – Olimpiada wiedzy o Janie Pawle II. Uczestnicy: 31 uczniów 
szkoły podstawowej i 89 uczniów gimnazjum ZSK. Opiekun: s. Goretti 
Bartczak.

  Wyróżnienie w VIII Ogólnopolskim Konkursie Rzeźbiarskim im. Stani-
sława Zagajewskiego. Wyniki: wyróżnienie – Zofia Kwiatkowska kl. 4, 
prace zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej – Marii Grzędzic-
kiej kl. 6, Kacpra Morawskiego kl. 3, Szymona Morawskiego kl. 6; 
Amelii Markowskiej IIc, Krzysztofa Tatara IIb, Martyny Kumorczyk Ic, 
Elżbiety Kacprowicz Ia gimnazjum. Opiekun: p. Bożena Sobierajska

  Apel z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia. Wyło-
nienie zwycięzców konkursu na prezentację multimedialną „Życie 
moja odpowiedzialność”. Komisja w składzie: p. Sławomira Lewan-
dowska, ks. Andrzej Tomalak, s. Goretti Bartczak, p. Marta Budka. 
Wyniki: III miejsce – Wiktor Kuchta Ib, II miejsce – Agata Pinter Ie, 
I miejsce – Maria Piątkowska IIB.

  Pierwsze Dni Wiosny! – Konkurs TeleDisco. Komisja konkurso-
wa: p. Paulina Tokarska, p. Agnieszka Szabłowska, p. Paulina Ga-
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jewska, p. Paulina Kletkiewicz. Wyniki: główne nagrody otrzymują 
klasy: IC, IIB, IIIb, najlepsze przebranie – kl. IIC.

05.  Pierwszy i ostatni taki sprawdzian... – test szóstoklasisty w szkole 
podstawowej.

  III miejsce w półfinałach Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego Szkół Gimnazjalnych w Koszykówce Chłopców. Uczestnicy: 
Igor Wiliński IIIe, Bartosz Wojtasiak IIIe, Gabriel Rosiński IIIe, Kacper 
Koziński IIIe, Sebastian Augustyniak IIIb, Krzysztof Bujak IIa, Bar-
tłomiej Konopka IIa, Piotr Król IIe, Jakub Ginczelewski IId, Kacper 
Antosiak IId, Dominik Pietrzykowski IIIc, Dominik Goleniewski IIIa. 
Wyniki: III miejsce dla drużyny ZSK. Opiekun: p. Józef Nowak.

  Długosz na Włocławskich Targach Szkół, Pracy i Rzemiosła w Hali 
Mistrzów. Uczestnicy: uczennice kl. IIC. Opiekun: p. Maciej Ziółkowski.

07.  Finaliści XXIII edycji Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasie-
wicza Politechniki Warszawskiej! Wyniki: finaliści konkursu: Paulina 
Sadowska IIIC, Kamil Piecewicz IIIC. Opiekun: p. Konrad Trokowski.

  Światowy Dzień Zdrowia w świetlicy. Opiekunowie: p. Violetta 
Gołdobin, p. Małgorzata Ryszewska.

  Wyjście klasy IIa do kręgielni. Opiekun: p. Agnieszka Sołtysiak.
08.  Etap dekanalny IX Edycji Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji Wło-

cławskiej „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę – Jan Paweł II 
Papież Rodziny”. Uczestnicy: Aleksandra Lewandowska IIa, Wiktoria 
Więckowska IIa, Jacek Walczak IIId, Julian Jędrzejczak Ia, Adam 
Więckowski Ia. Wyniki: do finału diecezjalnego zakwalifikowały się: 
Aleksandra Lewandowska IIa, Wiktoria Więckowska IIa. Opiekuno-
wie: s. Goretti Bartczak, ks. Łukasz Sztylka.

07–08.  OLIMPUSEK z Języka Angielskiego. Uczestnicy: uczniowie szkoły 
podstawowej. Opiekun: p. Klaudia Majewska-Rybacka.

08.  Warsztaty dla kl. IIC pt. Słów kilka o miłości, przyjaźni, zrozumieniu, 
akceptacji-refleksje o wartościach w życiu człowieka. Prowadzący: 
p. Aleksandra Madajczyk.

08–09.  Turniej Turystyczno-Krajoznawczy z udziałem uczniów Długosza. 
Uczestnicy i wyniki: I drużyna Długosza w składzie: Kacper Czaplicki 
Ib, Adam Majewski Ib, Bartosz Szczupakowski Ib – IV miejsce, II dru-
żyna Długosza w składzie: Stanisław Adamiak Ib, Jakub Fryzowski 
Ib, Klaudia Głowacka Ib – VI miejsce. Opiekun: p. Dorota Antczak.

11.  Długoszacy uczestnikami Spotkania Polskiego Towarzystwa Geo-
graficznego. Uczestnicy: uczniowie klas Id, IIa, IC. Opiekunowie: 
p. Dorota Antczak, p. Aneta Pawłowska.
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15.  Drzwi Otwarte w Długoszu. Koordynatorzy: p. Paulina Tokarska, 
p. Maciej Ziółkowski.

  Półfinał Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”. 
Uczestnicy: drużyny SP Długosza w składzie: Kaja Wiśniewska, 
Carmen Celmer i Gabriela Wilińska kl.3 ; Zofia Kwiatkowska kl. 4, 
Julia Rojewska kl. 5, Alicja Gralak kl. 5. Opiekunowie: p. Ilona Ja-
błońska, p. Wioletta Piasecka.

  Zajęcia z orientacji zawodowej w klasie IB przeprowadzone przez 
Martę Napierałę i Izabelę Pałucką – specjalistów z Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej we Włocławku. Koordynator: p. Aleksandra 
Madajczyk

16.  Kolejni laureaci w Długoszu – wojewódzki etap Ligi Zadaniowej. 
Wyniki: tytuł laureata wywalczyli: Aleksandra Lewandowska IIa, 
Alicja Listewnik IId, Leszek Jaworski IIa, Adam Piętowski IIa; fina-
listą został: Jakub Prokopczyk Ia. Opiekunowie: p. Piotr Chodoła, 
p. Agnieszka Sołtysiak.

  Egzamin gimnazjalny – dzień 1. Część humanistyczna z zakresu 
języka polskiego, historii i wos-u. Uczestnicy: 129 uczniów klas 
trzecich gimnazjum.

19.  Egzamin gimnazjalny – dzień 2. Część matematyczno-przyrodnicza. 
Uczestnicy: 129 uczniów klas trzecich gimnazjum.

  Mistrzostwa Włocławka w Piłce Nożnej 2016 dziewcząt gimnazjum. 
Uczestnicy: drużyna Długosza w składzie: Marta Bernyś IIIb, Kor-
nelia Kuklak IIIb, Natalia Kardacz IIIc, Katarzyna Jankowska IIIc, 
Patrycja Wojciechowska IIIb, Patrycja Zaroślińska IIId, Aleksandra 
Grzesikowska IIId, Oliwia Warszawiak Id, Aleksandra Łącka IIB, 
Klaudia Kazimierska IIB. Wyniki: III miejsce reprezentacji Długosza 
w grupie. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

20.  Ostatni dzień egzaminu gimnazjalnego. Zmagania językowe. Uczest-
nicy: 129 uczniów klas trzecich gimnazjum.

21.  Wyróżnienie dla młodego literata – IV Edycja Międzynarodowego 
Konkursu Literackiego im. Marii Danilewicz-Zielińskiej „Słowo 
i Tożsamość”. Wyniki: wyróżnienie – Wiktor Kuchta Ib. 

  Opiekun: p. Anna Dominik.
  VII Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości – klasa IIB na wy-

kładzie o Jerzym Pietrkiewiczu pt. „O działalności naukowo-dydak-
tycznej oraz twórczości literackiej profesora Jerzego Pietrkiewicza 
– z okazji 100. rocznicy urodzin”. Opiekun: p. Magdalena Bilska-
-Ciećwierz
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22.  Półroczny kurs językowy dla Mateusza Ochocińskiego z kl. 6 – II miej-
sce w konkursie zorganizowanym przez Centrum Nauki Języków 
Obcych – Oxford School dla uczniów szkół podstawowych. Opiekun: 
p. Ilona Jabłońska.

  Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „EKOTEST” z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Ziemi. Wyniki: 13 miejsce i wyróżnienie – Adam 
Piętowski kl. IIa, 20 miejsce – Wiktor Kuchta kl. Ib, 21 miejsce – Filip 
Jóźwiak kl. IIe. Opiekun: p. Marta Budka.

23.  Długoszacy w rajdzie pieszym „Śladami Jerzego Pietrkiewicza na 
Dobrzyńsko-Kujawskim Camino”. Opiekunowie: p. Dorota Antczak, 
p. Aneta Pawłowska.

24.  Wyróżnienia dla gimnazjalistek w ogólnopolskim III Konkursie Hi-
storycznym: Polska – Nasza Niepodległa. 1050 lat od Chrztu Polski 
– 1050 lat Dziejów Narodu i Państwa Polskiego. Wyniki: wyróżnienie 
– Katarzyna Alabrudzińska IIc, Sara Jabłońska IIc. Opiekun: p. Anna 
Baranowska.

25.  „Chrzest Polski, czyli jak to być mogło” – spektakl w Teatrze Impre-
saryjnym obejrzany przez uczniów ZSK.

  Pożegnania nadszedł czas – okolicznościowe spotkanie wychowan-
ków internatu.

26.  „Złoty Wilk” dla Gali Dobrych Serc. Wyniki: główna nagroda „Złoty 
Wilk” w kategorii najlepszy licealny projekt w Polsce o temacie 
„Społeczność lokalna” – Klaudia Kostrzewska IIB, Agata Ręklewska 
kl. IIC oraz troje uczniów LMK.

27.  Bookcrossing – „poczęstuj się” książką – akcja z okazji Światowego 
Dnia Książki. Opiekun: p. Anna Darowska.

  Rozgrywki o Puchar Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Technicznych 
w Piłce Siatkowej Chłopców. Uczestnicy: Krzysztof Bujak IIa, Bartłomiej 
Konopka IIa, Marcel Michorzewski IIa, Karasiński Mateusz IIa, Kacper 
Kotkiewicz IIa, Leszek Jaworski IIa, Piotr Król IIe, Jakub Ginczelew-
ski IId, Kacper Antosik IId, Bartosz Wierzbicki Ie, Jakub Fryzowski Ib, 
Adam Majewski Ib, Bartosz Szczupakowski Ib, Stanisław Adamiak Ib. 
Wyniki: drużyna klas II – III miejsce i puchar dla szkoły, drużyna klas 
I–V miejsce i puchar dla szkoły. Opiekun: p. Józef Nowak.

26–29.  Klasa IIIa na wycieczce w Trójmieście. Opiekunowie: p. Urszula 
Brykalska, p. Dariusz Goldewicz.

29.  Projekt edukacyjny „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu”, czyli 
praktyczna nauka wiedzy o społeczeństwie. Uczestnicy: kl. IB. Opie-
kun: p. Katarzyna Kwiatkowska.
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  225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – uroczysty apel. 
Konkursy szkolne z okazji rocznicy. Występujący w apelu: ucznio-
wie klas IIA, IA. Wyniki konkursów: konkurs plastyczny na plakat: 
I miejsce – Adrianna Raczkowska IIA, II miejsce – Igor Mikołajczyk Ia, 
III miejsce – Weronika Morawska IIa; konkurs na wykonanie gry 
planszowej „A to ci historia” – quiz o Konstytucji 3 maja: I miejsce 
– Aleksandra Lewandowska IIa, Aleksandra Łącka IIb, II miejsce – 
Sara Jabłońska IIc, III miejsce – Weronika Raniszewska, Klaudia 
Bielecka IIe; konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej 
„Okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz jej znaczenie dla 
Rzeczypospolitej”: I miejsce – Anna Kaniewska, Adrian Sosnowski 
kl. IId, II miejsce – Jakub Oleradzki IIb, III miejsce – Justyna Poty-
ra IIc, wyróżnienie – Igor Mikołajczyk Ia. Opiekunowie: p. Katarzyna 
Kwiatkowska, p. Anna Baranowska.

  Zakończenie roku szkolnego maturzystów. Eucharystia dziękczynna 
w kościółku pw. św. Witalisa pod przewodnictwem ks. bp. Wiesła-
wa Alojzego Meringa. Homilia ks. bp. W.A. Meringa pt. „Strzeżcie 
depozytu wiary, wiedzy, kultury i wartości...” wygłoszona podczas 
Mszy św. Medale dla abiturientów: Żaneta Szczerbiak – za wzorowe 
pełnienie misji szkoły, Anita Tunicka – za najwyższą frekwencję w cy-
klu nauczania, Dominika Nowicka – za najwyższą średnią w cyklu 
nauczania.

  Nasi licealiści wśród najlepszych młodych biblistów diecezji – die-
cezjalny etap Konkursu Wiedzy Biblijnej. Uczestnicy: Witold Bazela 
kl. IIA, Karen Chmielewska kl. IIIC, Maria Piątkowska kl. IIB. Wyniki: 
I miejsce i awans do etapu ogólnopolskiego – Maria Piątkowska 
kl. IIB. Opiekun: ks. Andrzej Tomalak.

  ZSK im. ks. J. Długosza z pomocą dla Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami pod hasłem: „Zachowaj trzeźwy umysł” – akcja chary-
tatywna w świetlicy szkolnej. Opiekun: p. Małgorzata Ryszewska, 
p. Violetta Gołdobin.

  Debata oświatowa pt. „Warto się uczyć, bo...” dla szkół ponadgim-
nazjalnych. Uczestnicy: Izabela Biernacka kl. IA, Wiktor Zabielski 
kl. IIA. Opiekun: p. Aleksandra Madajczyk.

MAj
03.  225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – uroczystości religij-

no – patriotyczne w bazylice katedralnej. Msza Święta w intencji 
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Ojczyzny pod pod przewodnictwem ks. bp. Stanisława Gębickiego. 
Reprezentanci ZSK: ks. Andrzej Tomalak, poczet sztandarowy wraz 
z opiekunem p. Rafałem Kurzępą.

04.  Matury czas zacząć – egzamin maturalny z języka polskiego.
  IV Matematyczne Wspinaczki za nami... – konkurs matematyczny dla 

szkół podstawowych organizowany przez ZSK. Wyniki: I miejsce – 
Magda Balcerzak (SP Szpetal Górny), II miejsce – Szymon Bieniek 
(SP 19), III miejsce – Wiktor Stachowski (SP 10). Organizator: 
p. Piotr Chodoła.

05.  Potrójne wyróżnienie w konkursie plastycznym na plakat nt. „Obro-
na Cywilna wokół nas” Edycja 2016 pod hasłem: „112 w trudnej 
sprawie nie używaj przy zabawie”. Wyniki: wyróżnienia: Karolina 
Ostrowska IA, Paweł Olakowski IB, Monika Tymburska IC. Opiekun: 
p. Krzysztof Łodygowski.

09.  XXXV Plener Malarski pn. „WIEJSKIE KLIMATY – ZABYTKOWA 
ARCHITEKTURA DREWNIANA KUJAW I ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ” 
w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce. Uczest-
nicy: uczniowie szkoły podstawowej: Lena Wolska kl. 1b, Helena 
Nowakowska kl. 1a, Wiktoria Markowska kl. 1c, Aleksandra Kurzępa 
kl. 2a, Julia Lewandowska kl. 2a, Aleksander Kwiatkowski kl. 2b, 
Miłosz Laskowski kl. 3, Klara Nowakowska kl. 3, Karolina Długołęcka 
kl. 3, Aleksandra Arkuszewska kl. 5, Hubert Olszewski kl. 4, Zofia 
Kwiatkowska kl. 4, Katarzyna Darowska kl. 6, Rafał Wierszyło kl. 6, 
Maria Grzędzicka kl. 6; uczniowie gimnazjum: Elżbieta Kacprowicz 
Ia, Izabela Walczak Ia, Katarzyna Alabrudzińska IIc, Amelia Mar-
kowska IIc, Adrianna Małas IIIc, Katarzyna Jankowska IIIc, Dominik 
Pietrzykowski IIIc, Sonia Spisak IIId. Wyniki: kategoria gimnazjum: 
I miejsce – Katarzyna Jankowska IIIc, wyróżnienie – Dominik Pie-
trzykowski IIIc, kategoria szkoła podstawowa (kl. 1–3): wyróżnie-
nie – Aleksander Kwiatkowski kl. 2b, kategoria szkoła podstawowa 
(kl. 4–5): III miejsce – Barbara Malanowska kl. 6. Opiekun: p. Bożena 
Sobierajska.

  Długoszacy uczestnikami spotkania Polskiego Towarzystwa Geogra-
ficznego z dr Anną Dubownik. Uczestnicy: uczniowie klas IIa i IC. 
Opiekunowie: p. Dorota Antczak, p. Aneta Pawłowska.

10.  Dzień Języków Obcych w szkole podstawowej. Opiekun: p. Klaudia 
Majewska-Rybacka.

11.  Z Włocławka do Wrocławia – wycieczka klas Ic i IIIc. Opiekunowie: 
p. Rafał Kurzępa, p. Andrzej Przybylski.
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13.  Międzynarodowy Dzień Rodziny w świetlicy szkolnej. Opiekunowie: 
p. Małgorzata Ryszewska, p. Violetta Gołdobin.

12–13.  Najlepsi młodzi bibliści u Czarnej Madonny – IX Ogólnopolskie 
Spotkanie Młodych z Biblią. Uczestnicy: Maria Piątkowska kl. IIB. 
Opiekun: ks. Andrzej Tomalak.

13–14.  „Noc w szkole” – integracja klasy IIa gimnazjum. Opiekunowie: 
p. Agnieszka Sołtysiak, p. Konrad Trokowski.

14.  „Palliata, czyli z czego śmiali się Rzymianie” – kolejne spotkanie Ligi 
Starożytniczej na UMK w Toruniu. Uczestnicy: grupa 50 uczniów 
gimnazjum i liceum. Opiekun: p. Rafał Kurzępa.

16.  Klasa 4 z wizytą w WORD we Włocławku w ramach przygotowań 
do uzyskania karty rowerowej. Opiekunowie: p. Bożena Sobierajska, 
p. Ewa Bieniek.

  Dzień Polskiej Niezapominajki w szkole – gazetka, pogadanki, kon-
kursy. Koordynator: p. Agata Jankowska-Pakulska

17.  Wizyta w Muzeum Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Uczestnicy: 
grupa wychowanek internatu. Opiekunowie: p. Paulina Czarnecka, 
p. Dariusz Goldewicz.

  Gala siatkarska w Długoszu – ogłoszenie wyników Mistrzostw 
Publicznego Gimnazjum im ks. Jana Długosza we Włocławku. 
Uczestnicy: około 100 uczniów z 12 klas gimnazjum ZSK. Wyniki: 
I miejsce – kl. IIIb, II miejsce – kl. IIIa, III miejsce – kl. Ie, nagrody 
indywidualne: najlepsza pierwszoroczniaczka: Klaudia Głowac-
ka Ib; najlepszy pierwszoroczniak: Bartek Wierzbicki Ie; najlepszy 
atakujący: Eryk Prajwos IIIa; najlepszy zagrywający: Dominik 
Goleniewski IIIa; najlepszy rozgrywający: Kacper Koziński IIIe; 
najlepsza blokująca: Julia Graczyk IIIc; najlepsza przyjmująca: 
Patrycja Wojciechowska IIIb; MVP zawodów: Sebastian Augusty-
niak IIIb. Opiekun: p. Józef Nowak.

18.  Dzień zdrowia w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Dłu-
gosza. Koordynator: p. Bożena Sobierajska.

  Olimpiada z edukacji dla bezpieczeństwa: V Olimpiada Obrony Cy-
wilnej 2016. Uczestnicy: zespół ZSK w składzie Jerzy Kacprowicz IIC, 
Jakub Kolanowski IIC. Wyniki: II miejsce zespołu Długosza. Opiekun: 
p. Krzysztof Łodygowski.

  Szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu „Znam swój organizm na 
szóstkę”. Uczestnicy: 11 uczniów gimnazjum. Wyniki: I miejsce 
i awans do etapu wojewódzkiego: Natalia Mierzwicka IIIa, II miejsce 
i awans do etapu wojewódzkiego: Zuzanna Mikołajczyk IIc, III miej-
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sce – Dominika Rzadkowolska Id, Agata Balcerowska IIc. Opiekun: 
p. Agata Jankowska – Pakulska, p. Marta Budka.

16–18.  Karkonoska wyprawa uczniów klas I. Uczestnicy: uczniowie klas 
IA, IB, IC. Opiekunowie: p. Magdalena Bilska-Ciećwierz, p. Marta 
Muranowska, p. Grzegorz Matusiak, ks. Łukasz Sztylka.

19.  Zrób dobry uczynek w środku maja – szkolna Caritas z wizytą w SP 
nr 14. Uczestnicy: uczennice klasy IIId: Julia Błaszczyk, Aleksandra 
Legierska, Emilia Łukaszczyk, Oliwia Orzechowska, Alicja Paszyńska, 
Sonia Spisak, Natalia Wiankowska. Opiekun: p. Violetta Gołdobin.

  Dwóch laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady „Olimpus” z chemii! 
Kacper Kotkiewicz podwójnym chemicznym laureatem! Wyniki: 
tytuł laureata otrzymali: Jakub Prokopczyk Ia, Kacper Kotkiewicz 
IIa gimnazjum. Opiekun: p. Konrad Trokowski

  Przygotowania do Lednicy rozpoczęte... – spotkanie tancerzy led-
nickich. Opiekun: s. Goretti Bartczak, ks. Łukasz Sztylka.

  Sukcesy naszych lekkoatletów – zawody Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej 
dla uczniów gimnazjum. Uczestnicy i wyniki: 100m: I miejsce – Adam 
Stolarski IIIc, II miejsce – Gabriel Rosiński IIIe, III miejsce – Marcel 
Michorzewski IIa, 300m: I miejsce – Klaudia Kazimierska IIb, II miejsce 
– Dominik Pietrzykowski IIIc, III miejsce – Krzysztof Bujak IIa, 600m: 
II miejsce – Kinga Kowalska Ib, 1000m: I miejsce – Piotr Tomaszew-
ski IIIb, II miejsce – Filip Kucharski IIb, skok w dal: I miejsce – Szymon 
Jazel IIIb, II miejsce – Jakub Kaźmierczak IIb, III miejsce – Patrycja 
Wojciechowska IIIb, Martyna Święcikowska Ic, pchnięcie kulą: I miejsce 
– Krzysztof Skowroński IIIb, II miejsce – Sebastian Augustyniak IIIb, 
Martyna Stasiak Ie, sztafeta 4x 100m: I miejsce – drużyna dziewcząt 
ZSK w składzie Julia Graczyk IIIc, Patrycja Wojciechowska IIIb, Martyna 
Święcikowska Ic, Klaudia Kazimierska IIb, I miejsce – drużyna chłop-
ców ZSK w składzie: Szymon Jazel IIIb, Adam Stolarski IIIc, Gabriel 
Rosiński IIIe, Marcel Michorzewski IIa. Opiekun: p. Józef Nowak.

20.  Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady wiedzy o Janie Pawle II. Wyniki: 
Natalia Mierzwicka IIIa – miejsce 21, Filip Zarzecki IIIa – miejsce 23, 
Adam Kruszczak IIIa – miejsce 28. Opiekunowie: s. Goretti Bartczak, 
ks. Łukasz Sztylka.

  Lekcja w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku – wystawa 
pt. „OTWARTE”. Uczestnicy: uczniowie klasy IIId gimnazjum. Opie-
kun: p. Bożena Sobierajska.

21.  I Komunia Święta uczniów klasy 3 w bazylice katedralnej we Wło-
cławku.
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24.  W trosce o bezpieczeństwo uczniów w ruchu drogowym – spotkanie 
uczniów szkoły podstawowej ze strażniczką Straży Miejskiej we 
Włocławku p. Mariolą Łojewską. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

25.  Majowa „środa u Długosza” – odsłonięcie Galerii Zasłużonych Pra-
cowników Szkoły. Organizator: p. Sławomira Lewandowska.

26.  Boże Ciało – uroczysta procesja ulicami miasta i koncert „Uwielbienie” 
z udziałem uczniów nauczycieli i pracowników ZSK. Uroczysta Msza 
Święta w katedrze pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa.

30.  Słodka akcja charytatywna w ramach projektu „Akademia Nowo-
czesnego Patriotyzmu”. Uczestnicy: uczniowie kl. IB oraz różnych 
klas gimnazjum. Organizator: p. Katarzyna Kwiatkowska. 

31.  Otwarcie wystawy fotografii upamiętniającej 25. rocznicę wizyty 
Papieża Jana Pawła II we Włocławku pt. „Święty Jan Paweł II w sercu 
i pamięci” na dziedzińcu klasztoru Ojców Franciszkanów. Uroczy-
stego otwarcia dokonał ks. bp Wiesław Alojzy Mering. Uczestnicy: 
reprezentacja ZSK: ks. dyr. Jacek Kędzierski, ks. Andrzej Tomalak – 
diecezjalny duszpasterz nauczycieli, uczniowie klasy IC pod opieką 
p. Lidii Wiśniewskiej, uczniowie klasy IIa pod opieką ks. Łukasza 
Sztylki.

  Przystanek Historia – klasa IIIa na prelekcji pt. „Zapora – Cichociem-
ni” w Centrum Kultury Browar B. Opiekun: p. Aleksandra Rusin.

30–02.  Ostatnia wspólna wyprawa – wycieczka klasy IIIb do Sopotu. Opie-
kunowie: p. Paulina Tokarska, p. Paulina Gajewska.

CzerwieC
01.  I nagroda w ekologicznym konkursie na formę przestrzenną pn. 

„Instalacje”. Uczestnicy: reprezentacja ZSK: Amelia Markowska IIc, 
Sonia Spisak IIId, Jacek Walczak III d. Wyniki: I miejsce – reprezen-
tacja Długosza. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

  Wolontariusze z wizytą w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej 
„Maluch”. Podsumowanie pracy szkolnego wolontariatu. Opiekun: 
p. Małgorzata Ryszewska.

  Kampania profilaktyczna PaT – czyli Profilaktyka a Ty – udział w hap-
peningu zorganizowanym pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego 
Kuratora Oświaty pod nazwą „Zryw wolnych serc”. Uczestnicy: kl. IB. 
Opiekun: p. Aleksandra Madajczyk.

02.  Bal Szóstoklasistów w murach Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 
Długosza przy ulicy Wojska Polskiego.
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03.  Długoszanka laureatką konkursu „Znam swój organizm na szóstkę” 
– etap wojewódzki konkursu. Uczestnicy: Zuzanna Mikołajczyk IIc, 
Natalia Mierzwicka IIIa. Wyniki: tytuł laureata konkursu uzyskała: 
Natalia Mierzwicka, tytuł finalistki konkursu: Zuzanna Mikołajczyk. 
Opiekun: p. Agata Jankowska-Pakulska.

04.  Wybraliśmy Chrystusa i zawołaliśmy: „Amen. Niech tak się stanie!” 
– Lednica 2016. Uczestnicy: ponad 130 uczniów i absolwentów 
Długosza, wśród nich grupa tancerzy. Opiekunowie: ks. Łukasz 
Sztylka, s. Goretti Bartczak, s. Klara Augustyniak, p. Jolanta Nowak, 
p. Lidia Wiśniewska, p. Grzegorz Matusiak, p. Krzysztof Łodygowski, 
p. Bożena Sobierajska.

06.  Dominacja długoszaków w tegorocznej Lidze Zadaniowej z Mate-
matyki – Gala Laureatów Ligi Zadaniowej. Wyniki: tytuł laureata 
wywalczyli: Aleksandra Lewandowska IIa, Alicja Listewnik IId, 
Leszek Jaworski IIa, Adam Piętowski IIa, finalistą został: Jakub Pro-
kopczyk Ia. Opiekunowie: p. Piotr Chodoła, p. Agnieszka Sołtysiak, 
p. Marta Muranowska.

  Już po raz ósmy Długoszem zawładnęła matematyka! – Dzień 
Matematyki w Długoszu. „Matematyczny StandUp – jak trafiłem 6 
w totka!”, otwarta lekcja matematyki dla uczniów PSP im. Kazimierza 
Wielkiego w Szpetalu, łamigłówka logiczna „Mosty”. Opiekunowie: 
p. Joanna Karwowska, p. Piotr Chodoła, p. Agnieszka Sołtysiak.

  Toksyczne Żuki zmiażdżyły przeciwników! – „Międzygalaktyczne 
rozgrywki w Numblera”. Uczestnicy: 9 dwuosobowych drużyn 
uczniów naszego gimnazjum oraz 3 zespoły ze szkoły podstawowej 
w Szpetalu Górnym. Organizatorzy konkursu: uczniowie klasy IIIa: 
Karolina Smolińska, Paulina Jakubczyk, Paulina Kaźmierczak, Do-
minik Goleniewski, Wiktor Spryszyński, Oskar Kropielnicki, Fran-
ciszek Rojewski, Daniel Matuszewski i Adam Kruszczak. Wyniki: 
I miejsce – drużyna „Toksyczne Żuki” w składzie: Bartek Kotas Ia, 
Julek Jędrzejczak Ia, II miejsce – drużyna „Drapieżne Chomiki” 
w składzie: Filip Jastrzębski Ie, Patryk Malinowski Ie, III miejsce – 
drużyna „Biedronki Nienawiści” w składzie: Filip Pawłowski IIIe, 
Eryk Warszawiak IIIe. Opiekun: p. Piotr Chodoła.

  25. rocznica wizyty Jana Pawła II we Włocławku. Uroczystości trans-
mitowane przez TV Trwam i Radio Maryja. Montaż słowno-muzyczny 
zatytułowany: „Św. Jan Paweł II w sercu i w pamięci” w wykonaniu 
uczniów Długosza. Uroczysta Msza Święta w bazylice katedralnej 
pod przewodnictwem ks. abpa Henryka Muszyńskiego, Prymasa 
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Polski Seniora. Uczestnicy montażu słowno-muzycznego: uczniowie 
liceum: Ewa Budzińska IB, Sylwia Kubacka IB, Piotr Mroczkowski 
IB, Krzysztof Kamiński IC, Daria Kowalewska IC, Magdalena Frąckie-
wicz IIA, Paulina Słowińska IIA, Jeremi Lewandowski IIA. Organi-
zatorzy uroczystości: ks. Andrzej Tomalak – diecezjalny duszpasterz 
nauczycieli, przedstawiciele oświatowej „Solidarności” regionu. 
Opiekun montażu słowno-muzycznego: p. Lidia Wiśniewska.

06–10.  Wędrówki długoszaków po ziemi kłodzkiej i wizyta w stolicy Czech 
– Pradze. Uczestnicy: uczniowie klas IIa, IIc i IIe. Opiekunowie: 
p. Aneta Pawłowska, p. Agnieszka Sołtysiak, p. Krzysztof Łodygowski.

07–10.  Ach te nadmorskie klimaty! Wycieczka klas Ia i Ie do Trójmiasta. 
Opiekunowie: p. Małgorzata Jaskólska, p. Piotr Chodoła, ks. Łukasz 
Sztylka.

08.  Laureaci Konkursu plastycznego „Wiosna na Kujawach”. Wyniki: I miej-
sce – Kamila Kopaczyk IIIe, II miejsce – Katarzyna Jankowska IIIc, wy-
różnienia: Zosia Piotrowska Ic, Ewa Korycka Id, Rafał Brzeziński IIId, 
Natalia Targańska IIIe, Łukasz Posłuszny IIIa, Miłosz Kołaczyński Ib, 
Tadeusz Berkowski IIIa. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

10.  Program profilaktyczny „Szczęśliwi ludzie nie mają nałogów”. 
Uczestnicy: uczniowie klas IA, IB i IC. Koordynator: p. Aleksandra 
Madajczyk.

  Nagrody i wyróżnienia dla uczniów Długosza w konkursach po-
święconych pamięci Jana Pawła II. Wyniki: konkurs literacki „Jan 
Paweł II w sercu i pamięci”: I miejsce – Natalia Mierzwicka kl. IIIa, 
wyróżnienie – Aleksandra Lewandowska kl. IIa, konkurs plastyczny 
„Jan Paweł II w sercu i pamięci”: III miejsce – Rafał Wierszyło kl. 6. 
Opiekunowie: ks. Łukasz Sztylka, p. Bożena Sobierajska.

  Szkolny turniej szachowy rozstrzygnięty. Wyniki: I miejsce – Franci-
szek Rojewski IIIa, II miejsce – Dominik Pietrzykowski IIIc, III miejsce 
– Dominik Paul IIIa. Opiekun: p. Małgorzata Ryszewska.

11.  Laureat z historii w Ogólnopolskim Konkursie OLIMPUS. Wyniki: 
tytuł laureata otrzymał: Tadeusz Berkowski kl. IIIa. Opiekun: p. Alek-
sandra Rusin.

  XIII Ogólnopolski Festiwal Małych Form Scenicznych „Pierwsze 
kroki na scenie w języku francuskim”. Uczestnicy: grupa teatralna 
Les hiboux (Sówki) ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza 
we Włocławku: Aleksander Wojciechowski kl.1c, Olivia Prouve kl. 3, 
Gabriela Wilińska kl. 3, Anna Szychowska kl. 3, Maria Fryżewska 
kl. 3, Kaja Wiśniewska kl. 3. Opiekun: p. Małgorzata Tomaszewska.
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12.  Strzeleckie debiuty licealistów z IC – zajęcia ze strzelectwa sportowego 
na strzelnicy międzyszkolnej. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

  Występ uczniów Długosza w kościele pw. Najświętszego Zbawicie-
la – montaż słowno-muzyczny „Jan Paweł II w sercu i pamięci”. 
Uczestnicy: uczniowie liceum: Ewa Budzińska IB, Sylwia Kubacka IB, 
Piotr Mroczkowski IB, Krzysztof Kamiński IC, Daria Kowalewska IC, 
Magdalena Frąckiewicz IIA, Paulina Słowińska IIA, Jeremi Lewan-
dowski IIA. Opiekun: p. Lidia Wiśniewska.

13–17.  Szkolna międzyklasowa wycieczka do sześciu państw. Opiekunowie: 
p. Anna Waśkiewicz, p. Agnieszka Szabłowska, p. Rafał Kurzępa, 
p. Andrzej Przybylski.

  Uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowa-
nych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 
2015/2016 w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Angielskiego GALI-
LEO w Szkole Podstawowej. Wyniki: dyplom laureata – Mateusz 
Ochociński kl. 6, wyróżnienia – Julia Gęsicka kl. 5, Julia Rojewska 
kl. 5. Opiekunowie: p. Klaudia Majewska – Rybacka, p. Ilona Ja-
błońska.

  KARTA ROWEROWA 2016 – egzamin na kartę rowerową w szkole 
podstawowej. Wyniki: wszyscy podchodzący uczniowie kl. 4 zdali 
egzamin. Koordynator: p. Bożena Sobierajska.

13–15.  Wyprawa do słonecznego Krakowa, urokliwego Zakopanego oraz 
pełnej radości Energylandii. Uczestnicy: uczniowie klas IIb, IIId, 
IIA, IIB. Opiekunowie: p. Anna Baranowska, p. Aneta Jabłońska, 
p. Aleksandra Rusin. 

  Wycieczka klasy IIIe do Sopotu i Gdańska. Opiekunowie: p. Jolanta 
Nowak, p. Lidia Wiśniewska.

14.  Fundacja „Anwil dla Włocławka” rozstrzygnęła konkurs grantowy 
„Bezpieczne Wakacje”. Grant dla Diecezji Włocławskiej na inicjaty-
wę: piknik rodzinny pod hasłem: „Wakacje z Długoszem – Rodzina, 
Kultura, Tradycja i Bezpieczeństwo – Spotkajmy się – Poznajmy się”.

  Fundacja „Anwil dla Włocławka” rozstrzygnęła konkurs grantowy 
pn. „Wesołe Wakacje”. Grant dla pomysłu UKS Długosz: realizacja 
sportowego festynu pt. „Wesoło, radośnie i sportowo”.

  Zajęcia dydaktyczne z ekologii w Ogrodzie Edukacyjnym przy Go-
stynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym „Rycykowy Zakątek” 
w Kowalu. Uczestnicy: uczniowie klas gimnazjalnych koła biologicz-
nego. Opiekun koła: p. Agata Jankowska-Pakulska.
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15.  Msza Święta w języku łacińskim w kaplicy szkolnej. Dyżur liturgiczny: 
kl. IA. Opiekun: p. Jolanta Skoracka.

  Laureat konkursu z edukacji dla bezpieczeństwa – Wojewódzki Konkurs 
„Obrona cywilna wokół nas” – edycja 2016 pod hasłem „112 w trudnej 
sprawie, nie używaj przy zabawie”. Uroczysta gala wręczenia nagród. 
Wyniki: tytuł laureata i awans do etapu ogólnopolskiego zdobył Paweł 
Olakowski IB. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

  Mistrzowie piłki plażowej – Mistrzostwo Włocławka w piłkę siatkową 
plażową chłopców szkół gimnazjalnych w Zespole Szkół Ekonomicz-
nych. Uczestnicy i wyniki: I miejsce – drużyna ZSK w składzie: Eryk 
Prajwos IIIa, Dominik Goleniewski IIIa, IV miejsce – drużyna ZSK 
w składzie: Sebastian Augustyniak IIIb, Krzysztof Skowroński IIIb. 
Opiekun: p. Józef Nowak.

16.  Rozstrzygnięcie VIII Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego 
inspirowanego słowami św. Franciszka z Asyżu: „Pochwalony bądź, 
mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi i cho-
wa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami”. Wyniki: 
kategoria szkoła podstawowa: I miejsce – Lena Kuropatwa – SPSK 
Szkoła Podstawowa Warząchewka Polska, II miejsce – Piotr Dąbrzalski 
Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku, II miejsce – Wiktoria Ra-
kowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu, III miejsce 
– Krzysztof Wyborski – Szkoła Podstawowa nr 18 we Włocławku, 
III miejsce – Maria Maćkowiak – Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
ks. Jan Długosza we Włocławku, wyróżnienia – Gabriela Wasieleska 
– Szkoła Podstawowa nr 22 im. J. Korczaka we Włocławku, Piotr 
Anyżewski – Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku, Natalia 
Kowalewska – Szkoła Podstawowa nr  12 we Włocławku; katego-
ria gimnazjum: I miejsce – Aleksandra Ostrowska – Gimnazjum 
nr 7 we Włocławku, II miejsce – Juliusz Wasielewski – Gimnazjum 
im. Polskich Noblistów nr 3 we Włocławku, III miejsce – Wiktoria 
Krosnowska – SPSK w Warząchewce Polskiej; wyróżnienia: Krzysztof 
Czerwiński – Gimnazjum nr 4 we Włocławku, Aleksandra Świtalska 
– Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubaniu, Zuzanna Balukiewicz 
– Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubaniu, Agata Pinter Ie – ZSK 
im. ks. J. Długosza we Włocławku; kategoria szkoła ponadgimna-
zjalna: I miejsce – Michał Rzepka IIA – ZSK im. ks. Jana Długosza 
we Włocławku, II miejsce – Katarzyna Skrzypek – Dom Dziecka 
im. ks. bp. W. Owczarka Caritas Diecezji Włocławskiej, III miejsce 
– Kamil Nowak – Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Ko-
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ściuszki we Włocławku, wyróżnienia: Martyna Arent – Zespół Szkół 
Ekonomicznych we Włocławku, Julian Klimaszewski – Zespół Szkół 
Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku, Kinga 
Olszewska IA – ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku, Michał 
Świerski – Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki 
we Włocławku; prace zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej: 
Paulina Wyszyńska – Gimnazjum w Zespole Szkół „Cogito”, Adam 
Buława – Szkoła Podstawowa nr 18 we Włocławku, Nicola Piotrow-
ska – Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku, Adrian Bromirski – 
Gimnazjum nr 3 we Włocławku, Anna Dankowska – Gimnazjum im 
Jana Pawła II w Lubaniu, Kinga Sikorska – Szkoła Podstawowa nr 20 
we Włocławku, Martyna Sztandarowicz – Szkoła Podstawowa nr 20 
we Włocławku, Mateusz Poliwko – III LO im. Marii Konopnickiej we 
Włocławku, Aleksandra Stawska – Gimnazjum nr 14 we Włocław-
ku, Justyna Rosol Ic – ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku, 
Ireneusz Chaberski Ib – ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku, 
Hubert Olszewski kl. 4 – ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku. 
Organizator konkursu: p. Bożena Sobierajska.

17.  Ogłoszenie wyników egzaminów gimnazjalnych przez OKE. 
  Wykład Polskiego Towarzystwa Geograficznego pt. „Tradycja i no-

woczesność Azji Południowo-Wschodniej”. Uczestnicy: uczniowie 
klas Id i IC. Opiekunowie: p. Aneta Pawłowska, p. Dorota Antczak.

  Kolejny sukces artystyczny. Laureaci Konkursu Fotograficznego „Moja 
ulica” – podsumowanie konkursu w Galerii Sztuki Współczesnej we 
Włocławku. Wyniki: II miejsce – Szymon Pałczyński Ia, III miejsce – 
Michał Kostrzewski IIIb, wyróżnienia: Hanna Sipa Ie, Ireneusz Cha-
berski Ib, na wystawę pokonkursową zakwalifikowały się fotografie 
uczniów: Elżbiety Kacprowicz Ia, Amelii Markowskiej IIc, Bartosza 
Wierzbickiego Ie. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

18–20.  Szlakiem świętego Jana Pawła II – pielgrzymka uczniów nagrodzo-
nych w konkursie „Jan Paweł II w sercu i pamięci”. Uczestnicy: Rafał 
Wierszyło kl. 6. Opiekun: p. Bożena Sobierajska. 

19.  Bal Gimnazjalny 2016 w sali pensjonatu uzdrowiskowego „Jutrzenka” 
w Wieńcu Zdroju.

20.  Całoroczny wolontariat na zajęciach arteterapii Oligo – podsumo-
wanie. Uczniowie wyróżniający się szczególnym zaangażowaniem: 
Aleksandra Łącka IIb, Sara Jabłońska IIc, Weronika Trymerska IIc, 
Patrycja Krakowska IIIb, Dawid Romecki IIIb, Maja Obrzazgiewicz IIIc 
i Natalia Tomczyk IIIc. Opiekun: p. Violetta Gołdobin.
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21.  Szkolny Dzień Teatru – przedstawienie spektaklu pt. „Mitologia 
na wesoło” oraz „Kopciuszek” w szkolnej auli. Aktorzy spektaklu 
„Mitologia na wesoło”: Natalia Kardacz IIIc, Natalia Pielka Ib, Ali-
cja Grzębska Ib, Stanisław Adamiak Ib, Wiktor Kaczmarek Ib, Julia 
Pruszczyńska Id, Michalina Piotrowska Ib, Mariusz Czapczak Ie, 
Patryk Nowak Ie, Bartosz Szczupakowski Ib, Agata Ligowska Ib. 
Aktorzy spektaklu „Kopciuszek”: Konrad Weber IA (oprawa mu-
zyczna) oraz uczniowie kl. Id: Ewa Korycka, Weronika Kosińska, 
Oliwia Warszawiak, Gabriela Wyszyńska, Agata Jarońska, Wojciech 
Rosiak, Wojciech Bonkowski, Witold Doliński, Mateusz Betke, Paula 
Grabowska, Oliwia Więckowska, Martyna Zaborowska, Weronika 
Sobczak, Miłosz Kliński. Organizatorzy: p. Anna Dominik, p. Aneta 
Chrzanowska.

22.  Koncert „Długoszacy dla Długosza”. Występujący: Wiktoria Więckow-
ska, Alicja Orłowska, Adam Piętowski, Krzysztof Naraziński, Marcel 
Michorzewski, Patryk Ziółkowski z kl. IIa; Aleksandra Pikulska, 
Emilia Kamińska, Aleksandra Łącka, Jakub Oleradzki (prowadzenie) 
z kl IIb; Emilia Łukaszczyk, Aleksandra Grzesikowska (taniec) IIId, 
Marika Typiak IId, Klaudia Bielecka IIe, Katarzyna Jankowska IIIc 
gimnazjum; oraz Michał Rzepka, Jeremi Lewandowski, Patryk 
Wiliński, Wiktor Drabczak z kl. IIA, Agnieszka Skowrońska, Kacper 
Przysiecki, Jakub Kopczyński (prowadzenie) z kl. IIB, Ewa Budzyń-
ska IB. Organizatorzy: p. Anna Baranowska, p. Aneta Jabłońska.

  Zakończenie roku szkolnego trzecich klas gimnazjum. Odpowie-
dzialna: p. Anna Waśkiewicz.

  Klasa IIa na Dniu Otwartym w Nadleśnictwie Włocławek. Opieku-
nowie: p. Agnieszka Sołtysiak, p. Konrad Trokowski.

23.  VII Gala Prezydenta Miasta Włocławek dla najlepszych uczniów 
w roku szkolnym 2015/2016. Uczestnicy: Karol Nencka kl. 6 – lau-
reat konkursu przedmiotowego z przyrody wraz z nauczycielem 
przygotowującym, p. mgr Ewą Bieniek, Natalia Mierzwicka IIIa 
– laureatka konkursów przedmiotowych z chemii i geografii wraz 
z nauczycielkami przygotowującymi, p. mgr Urszula Brykalską 
i p. mgr Anetą Pawłowską, Kacper Kopaczewski kl. IIIA – laureat 
konkursu Politechniki Gdańskiej „Wygraj indeks” wraz z nauczycielem 
przygotowującym, p. mgr. Konradem Trokowskim.

24.  Uroczysta Eucharystia na zakończenie roku szkolnego pod przewod-
nictwem ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa. Homilia ks. bp. Wiesła-
wa Meringa pt. „Zawsze musicie służyć dobru, prawdzie i pięknu...”. 
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Medale otrzymali: Mateusz Ochociński kl. 6 – za najlepiej napisany 
sprawdzian po szkole podstawowej, Szymon Stadnicki IIIa – za 
najlepiej napisany egzamin po trzeciej klasie gimnazjum, Natalia 
Mierzwicka IIIa – za najlepsze wyniki w nauce w całym cyklu eduka-
cyjnym oraz najwyższy wynik egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum, 
Sandra Kasińska IIIa, Jakub Waśkiewicz IIIa, Daria Kazimierska IIIb, 
Jakub Musiał IIIc, Kacper Musiał IIIc, Adam Piasecki IIIe, Gabriel 
Rosiński IIIe – za stuprocentową frekwencję w całym cyklu eduka-
cyjnym.

  Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I i II gimnazjum i li-
ceum w budynku ZSK przy ul. Łęgskiej 26 – wręczenie świadectw 
na zakończenie roku szkolnego 2015/2016.

  Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 1–6 w budynku Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza przy ul. Wojska 
Polskiego 2.

30.  Awans zawodowy nauczycieli – egzamin kwalifikacyjny na nauczyciela 
kontraktowego. Skład komisji; ks. dyr. Jacek Kędzierski, p. wicedyr. 
Aneta Wąsik, opiekunowie stażu. Nauczyciele, którzy uzyskali sto-
pień nauczyciela konraktowego: p. Magdalena Budnicka, p. Paulina 
Czarnecka, p. Monika Brzostowicz, p. Aneta Chrzanowska, p. Marta 
Budka, s. Angelika Bartczak, p. Marta Muranowska, p. Paulina Klet-
kiewicz, p. Joanna Trawińska.

  Festyn WAKACJE z DŁUGOSZEM na Bulwarach – realizacja pro-
jektu Fundacji ANWIL dla Włocławka. Rodzinny piknik pod ha-
słem „Wakacje z Długoszem – rodzina, tradycja i bezpieczeństwo 
– spotkajmy się – poznajmy się”: Miejski Bieg Patrolowy, koncert 
„Długoszacy dla Długosza”. Nauczyciele i uczniowie zaangażowani 
w realizację projektu: p. Katarzyna Kwiatkowska, p. Agata Nawroc-
ka, p. Jakub Kostrzewski, p. Agnieszka Szabłowska, p. Andrzej 
Przybylski, p. Piotr Chodoła, p. Bożena Sobierajska, p. Wioletta 
Piasecka, p. Anna Dominik, p. Aneta Pawłowska, p. Dorota Ant-
czak, p. Marta Budka, p. Marta Muranowska, p. Krzysztof Krycho-
wiak, p. Angelika Szumińska, p. Aneta Chrzanowska, p. Joanna 
Karwowska, p. Paulina Gajewska, p. Małgorzata Bajraszewska, 
p. Anna Waśkiewicz, p. Agnieszka Sołtysiak, p. Małgorzata Toma-
szewska, p. Jolanta Skoracka, p. Aleksandra Madajczyk, p. Lidia 
Wiśniewska, p. Aleksandra Rusin oraz Aleksandra Lewandowska IIa, 
Adam Piętowski IIa, Rafał Brzeziński IIId, Krzysztof Naraziński IIa. 
Organizatorzy: ks. Jacek Kędzierski, p. Sławomira Lewandowska, 
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p. Ewelina Ulewicz, p. Konrad Trokowski, p. Anna Baranowska, 
p. Aneta Jabłońska, p. Rafał Kurzępa.

liPieC
02.  Festyn rodzinny WAKACJE Z DŁUGOSZEM – w parku im. H. Sien-

kiewicza pn. „Wakacje z Długoszem – Rodzina, Kultura, Tradycja 
i Bezpieczeństwo – Spotkajmy się – Poznajmy się” w ramach reali-
zacji projektu Fundacji „ANWIL dla Włocławka”. Koordynatorzy: 
ks. Jacek Kędzierski, p. Joanna Trawińska. Organizatorzy imprezy: 
p. Klaudia Majewska-Rybacka, p. Sandra Wiankowska, p. Jolanta 
Nowak, p. Bożena Sobierajska, p. Monika Kwiatkowska. 

05.  Wręczenie świadectw maturalnych. Odsłonięcie portretu pierwszego 
założyciela „Długosza” – księdza biskupa Stanisława Zdzitowieckie-
go przez ks. dyr. Jacka Kędzierskiego. Wyniki: wszyscy uczniowie 
zdali egzamin maturalny; najlepszy maturzysta – Karol Łukaszewski 
(śr. wynik 90,75 %).

09.  Festyn UKS Długosz na stadionie Przylesie ph. „Wesoło, radośnie 
i sportowo” sponsorowany przez Fundację „ANWIL dla Włocławka”.
Nauczyciele sędziujący: p. Agnieszka Sołtysiak, p. Maciej Ziółkow-
ski, p. Anna Waśkiewicz, p. Katarzyna Kwiatkowska, p. Grzegorz 
Matusiak, p. Bożena Sobierajska, p. Dariusz Goldewicz, p. Józef 
Nowak, p. Aleksandra Rusin, p. Agnieszka Szabłowska, p. Kon-
rad Trokowski, p. Arkadiusz Różański, p. Krzysztof Łodygowski. 
Uczestnicy: p. Sandra Wiankowska, p. Aleksandra Madajczyk. Or-
ganizatorzy: p. Arkadiusz Różański, p. Małgorzata Bajraszewska, 
p. Andrzej Gołębieski, p. Józef Nowak, p. Krzysztof Łodygowski, 
p. Magdalena Budnicka.

18–25.  Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – tytuł 
ten uzyskali: p. Joanna Karwowska, p. Aleksandra Madajczyk, 
p. Piotr Chodoła.

20–25.  Światowe Dni Młodzieży – „Dni w Diecezji”.
20.  Welcome! – wizyta pielgrzymów z Argentyny, Peru, Kanady i Włoch 

w gmachu Długosza oprowadzana przez ks. dyr. Jacka Kędzierskiego.
21.  Folk day – „Festiwal Młodych” przy Hali Mistrzów. W grupie wo-

lontariuszy z Długosza: p. Joanna Karwowska, Kamil Piecewicz, 
Paulina Słowińska, Filip Zarzecki, Krzysztof Kamiński.

22.  Mercy is in You! – Dzień Miłosierdzia w Świnicach Warckich. 
Droga Krzyżowa z Głogowca do Sanktuarium św. Siostry Fausty-
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ny w Świnicach Warckich. Koronka do Miłosierdzia Bożego pod 
przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa.

23.  Mary’s Day – Dzień Maryjny przeżywany w Licheniu z udziałem 
młodych pielgrzymów z 14 krajów. Msza św. odprawiana przez 
ks. bp. Wiesława Meringa z wygłoszoną przez niego homilią tłu-
maczoną na j. angielski, francuski i hiszpański.

  Występy grup zagranicznych prezentujących kulturę różnych kra-
jów. Uczestnicy: ks. Andrzej Tomalak, ks. Łukasz Sztylka, p. Jolanta 
Nowak, p. Lidia Wiśniewska oraz uczniowie: Filip Zarzecki, Zofia 
Zarzecka, Krzysztof Kamiński, Kamil Piecewicz, Tymoteusz Uzar-
czyk, Sandra Mirecka, Mateusz Goleniewski, Dominik Goleniewski, 
Damian Goleniewski.

24.  Meet our homeland – Poznaj naszą małą ojczyznę. Msza św. w pa-
rafiach i czas spędzony w rodzinach – rekreacja, zabawy plenerowe, 
koncerty, ognisko. Wyjazd grupy tancerzy lednickich do Krakowa.

25.  Przejazd pielgrzymów polskich i zagranicznych pociągiem z Włocław-
ka do Krakowa; zakwaterowanie w parafii Grabie pod Krakowem.

26–31.  Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.
26.  Msza Święta inaugurująca Światowe Dni Młodzieży na krakowskich 

Błoniach odprawiana przez kard. Stanisława Dziwisza.
27.  Obecność Księdza Biskupa Wiesława Meringa w Grabiu – konferencja 

dla uczestników ŚDM, celebracja Mszy św. i homilia wygłoszona przez 
Pasterza Diecezji Włocławskiej. Uczestnicy z Długosza: ks. Łukasz 
Sztylka, p. Lidia Wiśniewska, p. Magdalena Bilska-Ciećwierz, Joanna 
Słowińska, Paulina Słowińska, Lena Chmielewska, Daria Kazimierska, 
Marta Bernyś, Dominika Rzadkowolska, Zofia Zarzecka, Mateusz 
Goleniewski, Mateusz Linard, Filip Zarzecki.

28.  Pierwsze spotkanie młodzieży z Papieżem Franciszkiem na Błoniach.
29.  Droga Krzyżowa pod przewodnictwem Ojca Świętego na krakowskich 

Błoniach.
30–31.  Nocne czuwanie i Msza Święta Posłania z Papieżem Franciszkiem 

na Campus Misericordiae w Brzegach niedaleko Krakowa.

SierPieŃ
01.  U źródeł Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – ostatni dzień pobytu 

w Krakowie, pożegnanie z rodzinami goszczącymi pielgrzymów 
i powrót Włocławka.

Kalendarium wydarzeń w roku szkolnym 2015/2016





SzkołA PoDSTAwowA
w zSk iM. kS. jANA DłuGoSzA 

we włoCłAwku





wyDArzeNiA SzkolNe





113

ks. Krzysztof Włodarczyk

ksiądz biskup wiesław Mering w szkole podstawowej
9 września 2015

Dnia 9 września br. w naszej szkole miały miejsce niezwykłe odwiedziny. 
Gościem Szkoły był jej sam Gospodarz, Jego Ekscelencja ks. bp Wiesław 

Alojzy Mering, Pasterz Diecezji w towarzystwie dyrektora ZSK ks. prał. Jacka 
Kędzierskiego, ks. ekonoma Lesława Witczaka, referenta ds. gospodarczych kurii 
diecezjalnej ks. Macieja Jasińskiego, ks. Łukasza Sztylki – katechety gimnazjum 
oraz ks. kapelana Janusza Bartczaka.

Dzieci starszych klas ze śpiewem na ustach razem ze scholką szkoły pod-
stawowej pod kierunkiem ks. Krzysztofa Włodarczyka przywitały Księdza Bi-
skupa i dostojnych Gości. Ksiądz Biskup nie krył swojego zdziwienia i radości. 
Dodatkowo odniósł się do przyszłych uroczystości i jubileuszy naszej szkoły. 
Pani mgr Aneta Wąsik, wicedyrektor szkoły podstawowej, przywitała dostoj-
nych gości serdecznym, ciepłym słowem i kwiatami, po czym Ksiądz Dyrektor 

Powitanie Księdza Biskupa Wiesława Meringa przez dyrekcję i uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza
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zaprezentował odnowione i oddane do użytku uczniów sale lekcyjne na wyż-
szym piętrze. Dzieci, zachowując się spontanicznie, nie kryły swojej radości 
z odwiedzin tak drogiego Gościa. Do każdej z klas mającej wówczas lekcje Jego 
Ekscelencja wypowiedział słowo zadowolenia i zachęty do nauki. Dzieci w na-
turalny dla siebie sposób prowadziły bardzo ciekawe konwersacje z Księdzem 
Biskupem, a każda z klas wręczyła mu pamiątki wykonane własnoręcznie pod 
okiem swoich wychowawców.

Pasterz Diecezji w każdej klasie udzielił uczniom pasterskiego błogosła-
wieństwa na czas pracy, zdobywania wiedzy oraz odkrywania prawd o Bogu 
Wszechmogącym.

* * *

Słowa powitania Księdza Biskupa przez p. wicedyrektor Anetę Wąsik:

W imieniu już 186 uczniów tej Szkoły pragniemy powitać Księdza Biskupa 
w jej murach, w imieniu Rodziców, grona pedagogicznego oraz pracowników 
serdecznie dziękujemy, że mogliśmy rozpocząć ten nowy rok szkolny w pięk-
nie wyremontowanych pomieszczeniach na trzecim piętrze, z których dzieci 
mogą już korzystać. Dzięki dobroci serc wielu osób, w okresie wakacyjnym, 
zarówno Rodzice, jak i pracownicy naszej szkoły oraz Dyrekcja Zakładu Kar-
nego pomogła nam przygotować pomieszczenia do rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego. Prosimy więc o dalszą modlitwę, wspieranie i opiekę nad szkołą  
podstawową, a także dziękujemy za pomoc Księdza Biskupa dla naszej Szkoły.

* * *

Słowa Księdza Biskupa:

Ogromnie się cieszę, Bóg zapłać. No ogromnie się cieszę, patrząc na te 
małe niezapominajki. Te niebieskie mundurki to tak, jakby pole małych kwiat-
ków niezapominajek. Jesteście takimi małymi niezapominajkami szkolnymi. 
Pamiętajcie, że wszystko, co Wam Panowie, Panie, Ksiądz powiedzą, żebyście 
zachowywali w serduszkach, jak mały Pan Jezus. Dostałem niedawno wielką 
kartkę z Nazaretu i to na dodatek od ambasadora Izraela w Polsce, a tam 
przecież chodził do szkoły Pan Jezus, nie była to szkoła podstawowa taka, 
jaką mamy teraz, była to szkoła przy synagodze, a Wy się nazywacie katolicką 
szkołą – Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza. Wszystko pięknie się 
łączy, tworząc mozaikę Waszej pracy, Waszego wzrastania, Waszego dojrze-
wania w murach tej Szkoły. Bardzo dziękuję i bardzo się cieszę z zaproszenia, 
które Ksiądz Dyrektor skierował pod moim adresem, a jeszcze bardziej z tych 
pięknych róż, to nie są niezapominajki, ale są dużo piękniejsze. Życzę Wam, 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15
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drogie dzieci, abyście z tych niezapominajek zamieniły się w takie piękne róże... 
po uzyskaniu matury w ZSK im. ks. Jana Długosza.

* * *

Słowa Księdza Dyrektora Jacka Kędzierskiego:

Ci najmłodsi są w gmachu pięknym. Trzy lata wystarczyły, aby na wszystkich 
poziomach klas były dzieci, tutaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
ks. prał. Lesławowi Witczakowi, opiekującemu się tym budynkiem, który podej-
muje bardzo ważne decyzje, które z ogromnym sercem i dalekosiężną wizją są 
realizowane. Ksiądz Prałat nie szczędził tutaj grosza, nie szczędził dobrych rad. 
Wczoraj mieliśmy zebranie z rodzicami, którzy byli pod ogromnym wrażeniem 
i również chcieliby podziękować Księdzu Biskupowi, są dumni. W imieniu ro-
dziców, uczniów i grona pedagogicznego na ręce Księdza Biskupa pragnę złożyć 
podziękowanie, również Księdzu Lesławowi i Księdzu Maciejowi Jasińskiemu, 
Księdzu Maciejowi, który tutaj pełnił różne role, od dyrektora, aż po osobę moż-
na powiedzieć ogrodnika, wszystkiemu się przyglądał, pomagał. Szkoła nabiera 
pięknego charakteru i cieszymy się, że Długosz ma młodsze dzieci i młodzież. 
Jesteśmy bardzo radośni i mam nadzieję, że z tych małych latorośli wyrosną do-
brzy ludzie, którzy są blisko Kościoła i będą też mądrymi osobami. Zanim dalej 
przejdziemy na trzecie piętro do nowych pomieszczeń, poproszę Księdza Biskupa 
o wspólną modlitwę i udzielenie błogosławieństwa dzieciom i ich nauczycielom. 

Ksiądz Biskup z Księdzem Dyrektorem wśród uczniów kl. 1a

Wydarzenia szkolne 
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Wioletta Piasecka

wycieczka do biskupina
18 września 2015

Uczniowie klasy 5 i 6 szkoły podstawowej pod opieką pani Emilii Chodoły 
i Wioletty Piaseckiej wybrali się na Festyn Archeologiczny do Biskupina. 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji były „Smaki przeszłości”. Uczniowie 
najpierw zwiedzili zrekonstruowane chaty i wał obronny osady biskupińskiej, do 
której weszli przez charakterystyczną bramę. Obejrzeli także prezentację walk 
przy użyciu broni. Wielką atrakcją były degustacje potraw kuchni litewskiej i bia-
łoruskiej, wypiekanie podpłomyków czy pokaz wytwarzania miodu w neolicie.

Jak mieszkańcy Biskupina zdobywali pożywienie? ... i jak je przyrządzali

Obrońcy grodu: Miłosz Rogiewicz, Kamil Sobolewski, Krzysztof Kwieciński 
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Z nowymi wiadomościami i umiejętnościami powróciliśmy, by kontynuować 
zdobywanie wiedzy w szkolnych murach. Nie tylko wzbogaciliśmy się o nowe 
doświadczenia i wiedzę, ale bardzo przyjemnie spędziliśmy czas. Pogoda i hu-
mory dopisały, więc wycieczkę uważamy za udaną.

Monika Brzostowicz

Pasowanie na ucznia w szkole podstawowej
14 października 2015

Dla pierwszoklasistów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 
Długosza 14 października 2015 roku był dniem szczególnym. Zostali 

oni bowiem uroczyście pasowani na uczniów. W galowych strojach ślubowali, że 
będą szanować nauczycieli, uczyć się koleżeństwa i przyjaźni; rodzicom sprawiać 
radość, a przede wszystkim kochać Ojczyznę i być dobrym chrześcijaninem. 
W uroczystości oprócz Dyrekcji i nauczycieli uczestniczyli rodzice, bliscy oraz 
koleżanki i koledzy ze starszych klas, którzy przygotowali wraz z pierwsza-
kami część artystyczną. Dzieci wybrały się do świata Szkołolandii, gdzie król 

Uczniowie klas pierwszych gotowi do pasowania

Wydarzenia szkolne 
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Ołówkas z żoną sprawdzili przygotowanie najmłodszych do miana uczniów. 
Dlatego musieli oni recytować wiersze, śpiewać piosenki oraz odpowiadać na 
trudne pytania króla Ołówkasa. Para królewska oceniła wzorowo wykonane 
zadania i pozwoliła kandydatom na uczniów przystąpić do ślubowania. Pani 
Wicedyrektor Aneta Wąsik wielkim białym piórem pasowała pierwszoklasistów 
na uczniów i tym samym przyjęła ich do grona długoszaków. Ponadto dzieci 
otrzymały od swoich wychowawców „Akt pasowania na ucznia”. Następnie 
dyrektor ks. dr Jacek Kędzierski powitał wszystkich zgromadzonych i w swoim 
przemówieniu wyraził zadowolenie z przyjęcia w poczet uczniów nowych dzieci. 
Po uroczystości wszyscy obecni zostali zaproszeni na poczęstunek, przygotowany 
przez rodziców i wychowawczynie klas pierwszych, który przebiegł w miłej 
i radosnej atmosferze. Spotkanie dostarczyło wielu wzruszeń i przeżyć, szcze-
gólnie najmłodszym długoszakom i ich rodzicom. Mamy nadzieję, że pasowanie 
na ucznia pozostanie na długo w pamięci każdego z naszych wychowanków. 

Wykazać się gotowością podjęcia nowych wyzwań i odpowiedzieć na liczne pytania

Pasowanie Najmłodsi długoszacy z Księdzem Dyrektorem i Panią 
Wicedyrektor

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15
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Bożena Sobierajska

„zło dobrem zwyciężaj”
Apel upamiętniający 31. rocznicę męczeńskiej śmierci 

bł. księdza jerzego Popiełuszki
21 października 2015

W tym roku obchodziliśmy 
31. rocznicę męczeńskiej 

śmierci Błogosławionego Księdza Je-
rzego Popiełuszki. Ksiądz Jerzy został 
zamordowany 19 października 1984 
roku. Społeczność szkolna Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Dłu-
gosza postanowiła uczcić tę rocznicę 
programem artystycznym, w którym 
przypomniane zostały fakty z życia 
Błogosławionego Księdza. Oprawą mu-
zyczną apelu zajęły się uczennice klasy 
szóstej: Gabrysia Borkiewicz i Maria 
Grzędzicka. W recytację zaangażowani byli następujący uczniowie: Alicja 
Gralak, Miłosz Rogiewicz, Maja Ostrowska, Anna Wujec, Nadia Pietrzak, Julia 
Gęsicka i Marta Kodymowska z klasy piątej.

Na zakończenie pani wicedyrektor Aneta Wąsik podziękowała przygotowują-
cej apel pani Bożenie Sobierajskiej i uczniom zaangażowanym w przedstawienie 
części artystycznej, jak również wszystkim osobom biorącym udział w apelu. 

Joanna Trawińska

bal wszystkich Świętych
2 listopada 2015

Wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że 1 listopada to święto 
zmarłych. Tymczasem jest to dzień bardzo uroczysty i radosny, 

ponieważ tego dnia Kościół wspomina Wszystkich Świętych, także tych, 

Wydarzenia szkolne 
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których imion nie znamy. W sposób 
szczególny przekonaliśmy się o tym 
w dzień 2 listopada br., biorąc udział 
w Balu Wszystkich Świętych. Dzieci 
bardzo starannie przygotowały się do 
zabawy. Dzięki ogromnemu zaangażo-
waniu rodziców i wychowawców klas 
sala balowa wypełniła się obecnością 
wielu świętych.

Uczestnikami balu byli między in-
nymi święci: Krzysztof, Mikołaj, Ojciec Pio, Franciszek, Piotr, Jan Paweł II, król 
Kazimierz Jagiellończyk oraz święte: Zuzanna, Barbara, Agnieszka, Małgorzata, 
Joanna, Teresa, Jadwiga i wiele innych. Honorowymi gośćmi balu była też 
Matka Boża i Święty Józef w otoczeniu kilkudziesięciu Aniołów na czele ze 
św. Archaniołami Gabrielem i Michałem.

Za najbardziej „zgodne z oryginałem” stroje świętych przyznano atrakcyjne 
nagrody rzeczowe: książki oraz dyplomy. Nie zabrakło też słodkiego „co nieco”. 
Zdobywczynią pierwszego miejsca została Kaja Wiśniewska z klasy 3, która 
bardzo wiernie prezentowała postać św. Rity, drugie miejsce zajęły Marika 
Skrzypińska z kl. 1c jako św. Kinga oraz Amelia Śmiłowicz z klasy 2a za zapre-
zentowanie się w stroju św. Faustyny. Trzecie miejsce zajęli Mateusz Babiński 
z klasy 1c za strój św. Mateusza i Igor Król z klasy 3 za strój św. Franciszka. 
Wyróżnienia otrzymali: uczniowie z klasy 1a – Jakub Orczyk za św. Piotra 
i Franciszek Wszelak za św. Franciszka, uczniowie z kl. 1b – Piotr Nowacki za 
św. Jana Pawła II, Wiktoria Bordyn za św. Marię; z klasy 2a – Zuzanna Kamińska 
za św. Zuzannę, z klasy 2b – Aleksander Nagler za św. Jana Chrzciciela oraz 
Zuzanna Nowakowska za św. Jadwigę.

Oprócz konkursu na najciekawszy strój świętego, dzieci brały też udział 
w wielu innych konkursach. 

Bal był okazją do poznania sylwetek wielu postaci, które mogą być dla 
uczniów wzorem świętości, stworzył także szansę wspólnej zabawy całej 
społeczności szkolnej oraz był też miłym akcentem podkreślającym radosny 
charakter uroczystości. Chcieliśmy przede wszystkim uświadomić sobie, że 
Uroczystość Wszystkich Świętych jest dniem radosnym – to Dzień Chwały 
Kościoła i Jego dzieci. Nie musimy naśladować obcych tradycji, ponieważ 
wystarczy odnowić te, które od wieków są obecne w naszej kulturze. Trzeba 
tylko po nie sięgnąć.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15
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Jolanta Nowak

Najmłodsi długoszacy uczcili 
Narodowe Święto Niepodległości

9 listopada 2015

Od dwudziestu kilku lat Polacy 
mogą cieszyć się przywróco-

nymi w 1989 r. obchodami Narodo-
wego Święta Niepodległości. Dzisiaj, 
dziewiątego listopada, uczniowie na-
szej szkoły podstawowej mieli oka-
zję zapoznać się ze znaczeniem dnia 
11 listopada w historii naszej Ojczyzny 
oraz usłyszeć odpowiedź na pytanie, 
dlaczego w tym dniu domy, ulice i pla-
ce w całej Polsce są udekorowane biało-czerwonymi flagami, a w całym kraju 
odbywają się uroczystości patriotyczne związane z tym świętem.

Odpowiedzi na te pytania udzielili uczniowie klasy szóstej w montażu słow-
no-muzycznym przygotowanym pod opieką p. Jolanty Nowak i p. Stanisława 
Karwata. Szóstoklasiści opowiedzieli o trudnych czasach rozbiorów, walce 
o odzyskanie niepodległości, bohaterskich czynach wielu naszych rodaków 
i wydarzeniach, które przywróciły naszej Ojczyźnie miejsce na mapie Europy.

Uczciliśmy w ten sposób tych wszystkich, dzięki którym nasze państwo 
istnieje, dzięki którym możemy mówić po polsku i chodzić do polskiej szkoły.

Aneta Wąsik, s. Klara Augustyniak

biskup Antoni Długosz gościem szkoły podstawowej 
w czasie XiV Dni kultury Chrześcijańskiej

2 grudnia 2015

Drugiego grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej w ramach XIV Dni 
Kultury Chrześcijańskiej z wielką radością gościli u siebie Księdza 

Wydarzenia szkolne 

Maria Maćkowiak, Karol Nencka, Rafał Wierszyło, 
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Biskupa Antoniego Długosza znanego 
nam wszystkim z katolickiego progra-
mu „Ziarno”.

Wierszem i piosenką pt. „Bądź po-
zdrowiony gościu nasz” dzieci powi-
tały Księdza Biskupa i tym zaprosiły 
do wspólnej modlitwy poprzez śpiew. 
Spotkanie było bardzo radosne, tym 
bardziej, że najmłodsi uczniowie na-
szej szkoły wspólnie śpiewali i tańczyli 
chwaląc Pana Boga.

Nasz wyjątkowy Gość dał poznać 
się jako radosny, pełen ciepła pasterz. 

Przypomniał nam, że kto śpiewa, dwa razy się modli. Dzieci z wielkim entu-
zjazmem uczestniczyły w tym wyjątkowym spotkaniu, które nam wszystkim 
pozwoliło osobiście poznać „Biskupa od dzieci i radości”.

Na koniec mogliśmy zadać pytania, na które wyczerpująco odpowiadał 
nasz Gość, przybliżając tym samym swoją postać i posługę, jaką wykonuje.

Już w najbliższą sobotę w programie „Ziarno” będziemy mogli ponownie 
zobaczyć Księdza Biskupa Antoniego Długosza, który być może pozdrowi naszą 
szkołę na antenie programu. Najmłodsi długoszacy czekają z niecierpliwością.

PrzeDŚwiĄTeCzNy CzAS 
w Szkole PoDSTAwowej

Joanna Trawińska

w oczekiwaniu na Święta bożego Narodzenia – 
wyprawa do biskupina 

1 grudnia 2015

Święta Bożego Narodzenia to czas najpiękniejszy, pełen radości i wzruszeń. 
Poprzedzony intensywnymi przygotowaniami. Również w naszej szkole 

rozpoczęliśmy przygotowania do tego niezwykłego wydarzenia. By pogłębić swoją 
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wiedzę na temat obyczajów i tradycji bożonarodzeniowych w dniu 1 grudnia 
uczniowie szkoły podstawowej klas 1a, 1b, 1c, 2a, 2b pod opieką p. wicedyrektor 
Anety Wąsik, wychowawców p. Joanny Filińskiej, p. Joanny Trawińskiej, p. Moniki 
Brzostowicz, p. Klaudii Majewskiej-Rybackiej, s. Klary oraz rodziców p. Agaty 
Molewskiej, p. Agaty Kurzępy, p. Magdaleny Lisieckiej oraz babci Tereski Andrze-
jewskiej, udali się do Biskupina, gdzie w Karczmie Biskupińskiej uczestniczyli 
w warsztatach związanych z tradycjami Bożego Narodzenia.

Po powitaniu przez gospodarzy i założeniu czapek Mikołaja dzieci miały oka-
zję dowiedzieć się, jak wyglądały dawne zwyczaje i obrzędy wigilijne. Następnie 
pod kierunkiem prowadzącej zajęcia pani Mikołajkowej wspólnie z opiekunkami 
śpiewały kolędy oraz piosenki świąteczne. Po takiej „rozgrzewce” uczniowie 
zostali podzieleni na dwie grupy, które na zmianę uczestniczyły w zajęciach 
plastycznych i kulinarnych. Każdy uczestnik wykonał z dostępnych materiałów 
stroik świąteczny według własnego pomysłu. Najwięcej emocji budziło jednak 
pieczenie pierników oraz bułeczek. Ciasto na pierniczki należało samodzielnie 
rozwałkować, potem wykroić różne kształty, a upieczone słodkości posmarować 
lukrem. Ostatnim punktem zajęć był konkurs na najdłuższy łańcuch choinkowy.

Pobyt w Biskupinie wieńczyła wspólna Wieczerza Wigilijna i łamanie się 
opłatkiem. Na stole wigilijnym nie zabrakło tradycyjnych potraw jak czerwony 
barszcz, kapusta z grzybami, ryba na ciepło, własnoręcznie wykonane bułeczki 
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i pierniki. Wszyscy byli pod wrażeniem smaku własnoręcznie wykonanych 
wypieków.

Po wieczerzy wigilijnej udaliśmy się w dalszą podróż do Gniezna. Wyciecz-
ka miała na celu zwiedzanie fabryki, w której produkcja odbywa się ręcznie, 
a także zapoznanie z procesem powstawania ozdób choinkowych. Zwiedzanie 
obejmowało cały proces wytwórczy, od szklanej rurki do gotowego produktu, 
jaki możemy spotkać na sklepowych półkach. Przechodząc przez kolejne działy 
fabryki, poznaliśmy tajniki oraz etapy powstawania bombek.

Jednym z etapów zwiedzania była sala, w której pracownik fabryki nad 
palnikiem ogniowym, rozgrzewał szkło, a następnie ustami wydmuchiwał bań-
ki. Kolejny etap w powstawaniu bombek to ich srebrzenie. Do każdej bombki 
wstrzykuje się mieszankę azotanu srebra, amoniaku i kwasu, a następnie po-
trząsa się, dzięki czemu bańki uzyskują piękny, srebrzysty połysk. Taki wytwór 
trafia do farbiarni, gdzie nadaje się im przeróżne kolory poprzez zanurzenie 
w farbie. Następnie wędrują do suszarni, a stamtąd do osoby, która zajmuje 
się przycinaniem i kapslowaniem. Pozostawia się dłuższą końcówkę, jeżeli 
bombki mają być ręcznie zdobione. W „lakierni” podpatrywaliśmy, jak kulki 
nabierają pięknych barw, a w dziale „dekoracja” przyjrzeliśmy się, jak nanosi 
się na bombki dekoracyjne wzory, które nabierają wyjątkowego i unikalnego 
wyglądu. Mieliśmy także okazję obejrzeć różnorodne ozdoby choinkowe. Były 
to ręczne arcydzieła! Na zakończenie wycieczki wszystkie dzieci otrzymały 
bombki choinkowe z własnym imieniem.

Dziękuję wszystkim nauczycielom i rodzicom za pomoc przy organizacji 
wycieczki.

 

Joanna Trawińska

Mikołajki
6 grudnia 2015

Chociaż za oknami brak śniegu, to nastrój świąteczny zagościł już 
w naszej szkole. W piątek 4 grudnia na korytarzach szkoły podstawo-

wej rozbrzmiewały kolędy i pastorałki wykonywane przez uczniów ubranych 
w mikołajkowe czapeczki.

Tradycja obdarowywania się drobnymi prezentami w dniu imienin Świętego 
Mikołaja na stałe wpisała się w naszą polską tradycję.
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Dzień 6 grudnia jest zawsze długo 
oczekiwany i przynosi wiele radości 
i uśmiechów. Tradycyjnie, jak co roku, 
tego dnia panował u nas szczególny 
klimat, przede wszystkim za sprawą 
szanownego Gościa. Dzieci rozpoznały 
Go od razu – to Mikołaj. Był to dobry 
znak, świadczący o tym, że dzieci były 
grzeczne i zasłużyły na prezenty. Miko-
łaj dotarł do szkoły z workiem pełnym 
słodkości, co nasi uczniowie przyjęli 
bardzo entuzjastycznie. Dla każdego 
dziecka znalazła się słodka niespo-
dzianka. Prezenty dla uczniów sfinansowała Rada Rodziców oraz szkoła. Miło 
otrzymywać prezenty, a jeszcze milej jest móc obdarowywać innych, dlatego 
pamiętajmy o wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Dziękujemy Mikołajowi, 
że o nas pamiętał.

 

Bożena Sobierajska, Klaudia Majewska-Rybacka

Świąteczne konkursy w podstawówce Długosza
22 grudnia 2015

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza przed 
świętami chętnie brali udział w różnych konkursach związanych z te-

matyką świąteczną. 
W dniu 18 grudnia 2015 roku w Klubie „Zazamcze” Centrum Kultury 

Browar B odbyło się podsumowanie III Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę 
Bożonarodzeniową, który miał charakter międzyszkolny. Prace oceniane były 
w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjalnych i rodzinnej. Wśród 
73 szopek bożonarodzeniowych znalazły się te wykonane przez uczniów ZSK. 
Prace były przygotowywane pod kierunkiem pani Bożeny Sobierajskiej. Można 
być dumnym z tego, że informujemy, że w kategorii szkół podstawowych głów-
ną nagrodę otrzymała szopka bożonarodzeniowa wykonana przez uczniów: 
Tymoteusza Morawskiego z kl. 3 i Kacpra Morawskiego z kl. 6. W kategorii 
rodzinnej nagrodę wywalczyła Wiktoria Markowska z kl. 1c z rodzicami. 
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W szkole natomiast przeprowadzony został konkurs na najładniejszy 
bożonarodzeniowy wystrój klas i pomieszczeń szkolnych. Jego celem było 
przede wszystkim motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce pracy 
i stworzenie w salach świątecznej atmosfery. Była to świetna okazja do in-
tegracji zespołów klasowych, a chęć udekorowania sali lekcyjnej wzbudziło 
u uczniów aktywność twórczą, kreatywność, umożliwiało rozwój talentu 
plastycznego.

Do konkursu przystąpili wszyscy uczniowie z wychowawcami oraz z panią 
wicedyrektor Anetą Wąsik, z panią sekretarką Karoliną Szałek oraz z panami 
kierownikami gospodarczymi. Wystrój sal lekcyjnych, świetlic i innych pomiesz-
czeń szkolnych był piękny, kolorowy i różnorodny. Wiele ozdób świątecznych 
zostało wykonanych własnoręcznie przez uczniów.

Komisja konkursowa w składzie: pani Jolanta Nowak i pani Bożena Sobie-
rajska, po dokładnym obejrzeniu wszystkich dekoracji świątecznych, przyznała 
I miejsce klasom 4 i 6. 

Spośród innych pomieszczeń na nagrodę zasłużyła też świetlica dolna, a na 
wyróżnienia: gabinet pani wicedyrektor, sekretariat, dyżurka i świetlica górna.

Wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani pysznymi słodyczami.
W tym samym czasie rozgrywał się również szkolny konkurs na najpiękniej-

szą kartkę świąteczną, który został rozstrzygnięty również 22 grudnia. Otrzy-
maliśmy mnóstwo pięknych kartek, a najpiękniejsze z nich zostały nagrodzone. 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15

Kacper Morawski z kl. 6 z nagrodzoną szopką bożonarodzeniową



127

Oto wyniki konkursu: I miejsce – Hanna Kalinowska kl. 1c, II miejsce – 
Wiktoria Markowska kl. 1c, III miejsce – Hubert Olszewski kl. 4.

Komisja przyznała również wyróżnienia dla: Wiktorii Bordyn kl. 1b, Izabeli 
Tyrjan kl. 1b, Anny Szychowskiej kl. 3.

 

Joanna Trawińska

Spotkanie opłatkowe w szkole podstawowej
22 grudnia 2015

w noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam Niebo, 
dzieląc z nami ziemskie życie. 

człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, 
ale przez to, czym dzieli się z innymi.

św. Jan Paweł II

Boże Narodzenie – to czas szczególny, wyjątkowy okres w roku, który 
przywraca radość i nadzieję, ale jednocześnie zmusza do zadumy, 

refleksji, przywołuje w pamięci wspomnienia z dzieciństwa. Każdy człowiek, 
choć nie zawsze się do tego przyzna, nosi w sercu pragnienie, aby Święta Bo-
żego Narodzenia były wyjątkowe, pełne ciepła, spokoju, życzliwości i dobroci. 
Kiedy gasną wszelkie spory, zapominane są urazy, a miłość i wsparcie ze strony 
bliskich są rozwiązaniem wszystkich problemów. 

Jako ludzie wierzący jesteśmy przekonani, że Wigilijna Noc, w którą Bóg 
zbliża się do ludzi w postaci maleńkiej Dzieciny, potrafi wiele zmienić w naszej 
szarej codzienności. Ta noc to szczególny czas, w którym nie potrzeba nam 
magii Świąt, ale za to potrzebna jest nam wiara w autentyczne spotkanie 
z Nowonarodzonym.

Jak sądzisz? Czy może komuś zależeć na tym, abyśmy Go tu spotkali i nie 
złożyli mu pokłonu jak Trzej Królowie?

Już czas, by cały świat stanął w miejscu i opamiętał się na ten jeden jedyny 
dzień w roku, by wszyscy ludzie – czarni i biali, bogaci i biedni – zginali kolana, 
aby oddać chwałę maleńkiemu Jezusowi.

Przekonaj się o tym sam, otwierając swoje uszy i serce na to przedstawienie, 
które przygotowaliśmy z myślą o Tobie.

Właśnie te słowa 21 grudnia w atmosferę świąt Bożego Narodzenia wpro-
wadziły Szkołę Podstawową im. ks. Jana Długosza. Przez uczniów klas 1c 
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i 3, pod opieką p. Joanny Trawińskiej i s. Klary Augustyniak, przygotowa-
ne zostały jasełka. Przedstawienie w wykonaniu najmłodszych wprawiło 
uczestników spotkania w prawdziwie świąteczny nastrój. Słowa płynące ze 
sceny uświadomiły nam, dlaczego co roku z taką dziecinną ufnością czekamy 
właśnie na nie.

Całości towarzyszyły piękne kolędy, wykonywane przez dzieci. Po sali ra-
dośnie tańczyły anioły, które zachwycały wszystkich swoimi białymi sukniami. 
Nie mogło zabraknąć Józefa i Maryi, którzy pilnowali małego Dzieciątka w to-
warzystwie zwierząt. Obowiązkowo pojawili się pasterze oraz Trzej Królowie. 
Widownia obserwowała wszystko z zaciekawieniem. Przyglądali się również 
nauczyciele i rodzice, którzy z radością spoglądali na swoje pociechy. Mieć 
takie talenty to przecież tylko zaszczyt.

Na zakończenie nauczyciel muzyki w naszej szkole – p. Agnieszka Dondal-
ska zaprezentowała wszystkim zgromadzonym swoje umiejętności wokalne 
poprzez wykonanie autorskich pastorałek.

Po części artystycznej, Ksiądz Dyrektor Jacek Kędzierski podziękował 
młodym artystom i ich opiekunom za przygotowanie inscenizacji oraz złożył 
zaproszonym gościom i uczniom życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. 
Poświęconym przez Księdza Dyrektora opłatkiem dzieliliśmy się, składając 
sobie świąteczne życzenia.

Ten wspaniały nastrój to także zasługa miejsca, w którym się znajdowaliśmy, 
dzięki uprzejmości Rektora Wyższego Seminarium Duchownego, ks. Jacka Szy-
mańskiego. Aula, w której mogliśmy się spotkać, pozwoliła oddać niesamowity 
nastrój świąt i zgromadzić wszystkich rodziców wraz rodzinami i uczniami 
naszej szkoły. Za taką możliwość wszyscy serdecznie dziękujemy. 
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Pragnę również podziękować Pani Wicedyrektor Anecie Wąsik za dobre 
słowo i wsparcie w przygotowaniu wigilijnego spotkania, zaangażowanym 
nauczycielom, rodzicom uczniów klasy 1c, 3, 6 oraz uczennicom z gimna-
zjum ZSK. Podziękowania kieruję także do p. Karoliny Szałek, która wzbogaciła 
przedstawienie swoim nieznanym nam dotąd talentem gry na fortepianie. 
Dzięki Wam ta uroczystość była pełna wzruszeń i radości.

Monika Brzostowicz

Dzień babci i Dziadka
15 stycznia 2016

W piątek 15 stycznia 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. 
ks. Jana Długosza klasa 1b zaprezentowała dla gości, kochanych Babć 

i Dziadków wszystkich uczniów naszej szkoły występ artystyczny, pełen radości, 
śpiewu i muzyki. Najmłodsi uczniowie pragnęli w ten sposób wyrazić swoją miłość, 
wdzięczność i szacunek. To przecież Dziadek i Babcia są przykładem obowiązko-
wości, pracowitości i wiary w Boga oraz patriotyzmu. To Dziadkowie mają dla 
nas zawsze dobre słowo i przygotowują ulubione potrawy. Kochają, wspierają, 
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pocieszają i zawsze są przy nas, a na każdy problem mają łatwe rozwiązanie. 
Po życzeniach pani wicedyrektor Anety Wąsik oraz wychowawcy kl. 1b Moniki 
Brzostowicz wszyscy udali się na poczęstunek do klas, natomiast uczniowie klas 
2 i 3 wręczyli swoim Babciom i Dziadkom piękne laurki z podziękowaniami za 
miłość. Był to wspaniały dzień pełen wzruszeń, uśmiechów. 

Ewa Bieniek, Joanna Filińska

bal karnawałowy w szkole podstawowej
3 lutego 2016

Ten dzień od rana zapowiadał się niezwykle. Korytarzami szkoły przemykali 
królowie, widziano też kotka, pieska oraz najprawdziwszą księżniczkę! 

W środę 3 lutego, w pierwszym tygodniu po feriach, dla dzieci klas 1–3 i 4–6 zor-
ganizowano doroczny bal karnawałowy. W tym dniu sala gimnastyczna wypełniła 
się dziećmi w kolorowych ciekawych strojach karnawałowych. Przy dźwiękach 
skocznej muzyki i utworach znanych wykonawców dzieci mogły pobawić się 
ze szkolnymi kompanami, a także i nauczycielami. Były korowody, kółeczka, 
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pociągi, węże i tańce w parach. Dzieci bawiły się świetnie, chętnie uczestniczyły 
w konkursach. Pani wicedyrektor Aneta Wąsik dokonała uroczystego zakończenia 
balu. Dzieci z niecierpliwością będą oczekiwać na kolejny.

Klaudia Majewska-Rybacka, Gabriela Goszcz

wycieczka klas drugich do Torunia
16 lutego 2016 r.

Klasy 2a i 2b wraz z paniami Gabrielą Goszcz, Klaudią Majewską-Ry-
backą oraz Agatą Kurzępą we wtorek 16 lutego 2016 r. wybrały się na 

wycieczkę do Torunia. 
Rozpoczęła się ona wizytą w teatrze Baj Pomorski, gdzie obejrzeliśmy 

spektakl pt. „Cudowna lampa Aladyna”. Widowisko było nie tylko dla uczniów 
atrakcją, ale również pomocą w interpretowaniu lektury szkolnej.

Po spektaklu dzieci udały się do sklepu patronackiego z klockami Lego, 
gdzie pozbyły się znacznej części swoich oszczędności. Po udanych zakupach 
przyszedł czas na wizytę w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Zwiedzanie 
rozpoczęło się od ścieżki tematycznej dotyczącej światła, gdzie na uczniów 
czekało wiele zadań wymagających rozwiązania za pomocą eksperymentowania 
przy odpowiednich stanowiskach.

Naszych uczniów najbardziej zainteresowało „koryto rzeki”, czyli model 
rzeki od źródła po ujścia. Ekspozycja nawiązuje do przepływającej przez Toruń 
Wisły. Na wystawie znajdowały się dodatkowe obiekty, m.in. modele oczysz-
czalni ścieków i tamy. Ponieważ wszystkie eksponaty wystawy były interak-
tywne, dzieci mogły samodzielne wykonać eksperymenty oraz zaobserwować 
zjawiska fizyczne. 

Dzieci odwiedziły również inne wystawy: „WMIKSUJ SIĘ”, „Gdzie wzrok 
nie sięga”, wystawę „przeŻYCIE”, pracownię kreatywną „przeBUDOWA” oraz 
zobaczyły „Wahadło Foucaulta”, które jest najdłuższym wahadłem zamonto-
wanym na stałe w Polsce. 

Wycieczka okazała się nie tylko wyjazdem integracyjnym, ale również 
wzbogaciła naszych wychowanków o wiedzę z różnych dziedzin nauki i wpro-
wadziła w świat teatru. 
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ks. Krzysztof Włodarczyk

Apel poświęcony pamięci 
biskupa romana Andrzejewskiego

29 lutego 2016

W naszej szkole 29 lutego br. odbył się apel opowiadający o śp. Biskupie 
Romanie Andrzejewskim z racji przypadającej 78.rocznicy jego uro-

dzin i 13.rocznicy śmierci. Sylwetka Księdza Biskupa jest bardziej znana z jego 
zaangażowania w pracę duszpasterstwa rolników, zarówno w naszej diecezji, 
jak i w całej naszej Ojczyźnie, jednakowoż jest to postać bardzo bliska samej 
naszej szkole, ze względu na przywiązanie do szkoły Długosza, do której sam 
uczęszczał. Z ciekawostek należy dodać, że kiedy po długim czasie nie widział 
naszej szkoły, nie wahał się nawet ucałować murów szkoły przy ul. Łęgskiej. 
Świadczy to o tym, że jego serce biło w rytmie bicia serca naszej szkoły. Był 
przecież jednym z absolwentów, którzy przyczynili się do reaktywacji naszej 
szkoły. Nawet po śmierci złożył hołd Długoszowi, polecając, aby wszystkie 
pieniądze na ewentualne wieńce żałobne przeznaczyć na Gimnazjum i Liceum 
im. Ks. Jana Długosza, ponieważ Szkoły Podstawowej w ramach naszego Ze-
społu Szkół wówczas jeszcze nie było. 

Joanna Trawińska 

wycieczka na wystawę budowli klocków leGo 
w warszawie

4 marca 2016

Uczniowie klas 1a, 1c, 2a, 2b i 3 wraz z p. wicedyrektor Anetą Wąsik 
i wychowawcami p. Joanną Filińską, p. Joanną Trawińską oraz pod 

troskliwą opieką rodziców, dnia 4 marca 2016 r., wybrali się do Warszawy na 
największą w Polsce wystawę budowli z klocków LEGO.

Dzieci z dużym zaciekawieniem oglądały tę wystawę. Konstrukcje z tak 
małych elementów: różne budowle, pojazdy, statki oraz postacie wzbudziły 
wielkie zainteresowanie. Cała ekspozycja składa się z wielu milionów kloc-
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ków i zajmuje 3000 metrów kwadra-
towych. Ponadto na wystawie mogli-
śmy podziwiać największy jak dotąd 
samolot zbudowany z klocków LEGO 
– Air Force One, czyli Boeing 747 na-
leżący do Prezydenta Stanów Zjedno-
czonych. Wykonany w skali 1:7, ma 
prawie 11 metrów długości, niemal 
10 metrów rozpiętości skrzydeł i bli-
sko 3 metry wysokości. Inną cieka-
wą budowlą była figura najwyższego 
człowieka w historii w skali 1:1. Jest 
to rekonstrukcja postaci mierzącego 272 cm Roberta Wadlow. Niezapomnia-
ne wrażenia zapewniły również makiety kolejowe z jeżdżącymi pociągami 
z klocków LEGO. Wyjątkowym dodatkiem były także makiety autorskie, m.in. 
baza księżycowa, wioska i zamek średniowieczny oraz hit wystawy – makieta 
przedstawiająca dworek w Soplicowie – rodzinną posiadłość głównych boha-
terów „Pana Tadeusza” – poematu Adama Mickiewicza. Wyjątkową atrakcją 
były eksponaty o tematyce militarno-historycznej: bitwa na Łuku Kurskim, 
lądowanie w Normandii, replika okrętu ORP Kościuszko czy kilkadziesiąt 
miniatur czołgów i pojazdów wojskowych.

Największą frajdę stanowił kącik zabaw Fun Park, pełen kolorowych kloc-
ków, gdzie można było tworzyć własne konstrukcje. Wytchnieniem po wspa-
niałej zabawie był edukacyjny film, w którym świat nauki i wiedzy ukazany 
jest przez pryzmat klocków Lego. Po obejrzeniu wystawy i wesołej zabawie 
wszyscy w dobrych humorach wróciliśmy do Włocławka.

Aneta Wąsik

Pierwszy dzień rekolekcji wielkopostnych 
17 marca 2016

„Miłosierdzie zmartwychwstało i żyje” – ta myśl przewodnia to-
warzyszyła uczniom szkoły podstawowej podczas tegorocznych 

rekolekcji wielkopostnych. Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz 
Miłosierdzia m.in. dlatego, aby uczynić nasze świadectwo wiary mocniejszym 
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i skuteczniejszym, ale też po to, aby przybliżyć nas do tajemnicy Miłosierdzia 
Bożego.

Uczniowie naszej szkoły w dniu dzisiejszym poznali tajemnicę zmartwych-
wstania jako daru miłosierdzia wspólnie przeżywając misterium paschalne 
pt. „Krzyż” przygotowane pod kierunkiem s. Klary Augustyniak. Uczniowie: 
Julia Gęsicka, Julia Rojewska, Anna Wujec, Aleksandra Arkuszewska, Alicja 
Gralak, Nadia Pietrzak, Klaudia Witrylak, Patryk Wiśniewski, Nadia Wiśniewska, 
Oliwier Rutecki, Miłosz Rogiewicz, Maja Ostrowska, Piotr Miłkowski, Martyna 
Kwapińska, Wiktoria Dominiak, Marta Kodymowska, Tomasz Darowski – wcielili 
się w różne postaci, z zaangażowaniem i powagą prezentując mękę, śmierć 
i zmartwychwstanie Jezusa. Całości towarzyszyła piękna oprawa muzyczna, 
za którą odpowiadali nauczyciele naszej szkoły p. Karolina Szałek, p. Marcin 
Woźniak oraz uczennica Maria Grzędzicka.

Po wspaniałej uczcie duchowej uczniowie wraz ze swoimi opiekunami 
udali się do klas, aby przygotować prace o tematyce wielkanocnej na konkurs 
szkolny. Najważniejszą jednak częścią dzisiejszego planu rekolekcji było spo-
tkanie w bazylice katedralnej z rekolekcjonistą ks. Mariuszem Chmielewskim 
ze zgromadzenia Księży Orionistów w Zduńskiej Woli. Śpiewając pieśni i słu-
chając historii o św. Faustynie, uczniowie wraz z nauczycielami i proboszczem 
parafii katedralnej ks. Michałem Krygierem chwalili Pana, przygotowując się do 
Triduum Paschalnego. Po spowiedzi świętej wszystkie klasy wróciły do szkoły, 
aby zakończyć dzień podsumowaniem konkursu plastycznego.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15
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ks. Krzysztof Włodarczyk

Drugi dzień rekolekcji wielkopostnych
18 marca 2016

Drugi dzień rekolekcji wielkopostnych rozpoczęliśmy modlitwą poranną, 
jak każdy dzień, po czym ruszyliśmy po krwawych śladach naszego 

kochającego Zbawiciela w Drodze Krzyżowej. Ogólny tok rekolekcyjny zakoń-
czyliśmy Mszą Świętą w pobliskiej katedrze. Młodzi milusińscy naszej szkoły 
śpiewali i czynnie zaangażowali się w liturgię, a także w podziękowanie Ojcu 
Rekolekcjoniście. Po obiedzie zaś starsi uczniowie udali się wraz z opiekunami do 
klasztoru ojców Franciszkanów, gdzie mali długoszacy oglądali filmy dotyczące 
głównych myśli rekolekcji. Następnie dzieci wygłosiły przygotowane wcześniej 
myśli i ciekawostki na temat Triduum Paschalnego. Rekolekcyjne spotkanie 
zakończyło Boże błogosławieństwo i życzenia księdza katechety, którego dzieci 
obdarowały życzeniami z okazji nadchodzącego Wielkiego Czwartku.

Ostatnim akordem naszej pieśni o tytule rekolekcje wielkopostne w tzw. 
małym Długoszu była Droga Krzyżowa dla rodziców naszych uczniów. Modlitwę 
rozpoczęliśmy o 18.30, po czym zgromadzeni w sali gimnastycznej ruszyliśmy 
śladami zarówno naszego Zbawiciela, jak i naszych uczniów, ponieważ wcześniej 
to oni właśnie przetarli ten szlak. Rozważania czytali nauczyciele i pracownicy 
szkoły. Nabożeństwo zakończyła wspólna modlitwa upraszająca odpust zupełny, 
jak to ma miejsce także we wszystkich kościołach świata.

s. Klara Augustyniak

i komunia Święta uczniów klasy 3 
Szkoły Podstawowej im. ks. jana Długosza

21 maja 2016

Sobota 21 maja 2016 roku to dzień, który na długo pozostanie w pamięci 
uczniów, rodziców i całych rodzin. W parafii katedralnej pod wezwaniem 

Najświętszej Maryi Panny, dzieci z klasy trzeciej Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. ks. Jana Długosza, po raz pierwszy przyjęły Eucharystię, czyli Ciało i Krew 
Chrystusa pod postacią chleba. Pierwsza Komunia święta to ważne wydarzenie 
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nie tylko dla przyjmujących ją dzieci, ale również dla ich rodzin, bliskich, a tak-
że całej wspólnoty parafialnej. Wspomniana uroczystość poprzedzona została 
kilkumiesięcznymi przygotowaniami, odbywającymi się pod kierunkiem siostry 
Klary oraz księdza Michała Krygiera – proboszcza parafii katedralnej. Dzieci 
uczestniczyły w spotkaniach przygotowujących do przyjęcia sakramentu oraz 
sukcesywnie udowadniały, że znane są im prawdy wiary. Opisywana uroczystość 
rozpoczęła się od przywitania dzieci przed katedrą oraz pobłogosławienia ich. 
Należy podkreślić, że całe nabożeństwo odbywało się z aktywnym udziałem 
zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Oprawa Mszy Świętej wzbogacona o śpiew 
i taniec sprawiła, iż wzruszenie niejednokrotnie ogarniało wszystkich zgroma-
dzonych wiernych. Pierwsza uroczystość przyjęcia Komunii świętej w Publicznej 
Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza już za nami. Jak podkreślił Ksiądz 
Dyrektor – miała ona miejsce w tak ważnym roku – Jubileuszowym Roku Miło-
sierdzia. Niech miłość Boża będzie drogowskazem w dalszym życiu tych dzieci.

Wioletta Piasecka 

Pierwszy i ostatni taki sprawdzian...
24 maja 2016

5 kwietnia 2016 r. szóstoklasiści napisali test kończący szkołę podsta-
wową. Jest to pierwszy sprawdzian w historii Długosza, a zarazem 

ostatni w związku ze zmianami, które nastąpiły w oświacie. 
Już od dawna czekaliśmy na ten dzień, „radosny dzień” – jak powiedział 

Ksiądz Dyrektor Jacek Kędzierski podczas porannej Mszy św. w pobliskiej ka-
plicy u sióstr ze Zgromadzenia Wspólnej Pracy, gdzie przybyli szóstoklasiści 
z rodzicami i nauczyciele.

Nadszedł czas zdania sprawy z trzyletniej nauki w murach Długosza.
Ksiądz Dyrektor w słowach skierowanych do uczniów zachęcił ich do twór-

czego wysiłku, wytrwałości i umiejętnego wykorzystania wiedzy podczas pisania 
sprawdzianu. Przecież uczniowie przygotowywali się sumiennie, przeczytali 
cały kanon lektur, rozwiązali mnóstwo zadań, testów, pisali prace literackie 
i rozwijali swoje kompetencje językowe, by dziś udowodnić, że są już gotowi 
do kolejnego etapu edukacji.

Uczniowie mieli 80 minut na rozwiązanie arkusza, który sprawdzi umiejęt-
ności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i praktycznego 
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wykorzystywania zdobytej wiedzy. Po 
przerwie nastąpiła druga część spraw-
dzianu – 45-minutowy test z języka 
obcego.

Z całą pewnością poranna modli-
twa i Eucharystia napełniły serca mo-
ich wychowanków pokojem i dodały 
im otuchy. 

24 maja 2016 r. nadszedł dzień 
ogłoszenia wyników sprawdzianu. 
Okazało się, że nasi szóstoklasiści po-
radzili sobie bardzo dobrze. Uzyskali 
wysokie wyniki z poszczególnych czę-
ści testu. Zadania sprawdzające wia-
domości i umiejętności z języka polskiego uczniowie wykonali na 82%, więc 
jest to wynik imponujący. Trzy czwarte klasy uzyskał z tej części ponad 80%, 
był też jeden uczeń z wynikiem 100%. Z matematyką szóstoklasiści poradzili 
sobie dobrze, rozwiązując zadania z tego przedmiotu na 67%, przy czym warto 
zaznaczyć, że 2 uczniów otrzymało 100% wynik. Bardzo dobry wynik uczniowie 
uzyskali z języka angielskiego – 84%. Możemy być dumni z szóstoklasistów 
ZSK im. ks. Jana Długosza, a zarazem spokojni, że poradzą sobie w kolejnym 
etapie edukacyjnym – w gimnazjum.

Wioletta Piasecka

bal Szóstoklasistów
3 czerwca 2016

Tradycją Długosza jest, iż każdego roku uczniowie najstarszych klas gim-
nazjum i liceum przygotowują pożegnalny bal – kończący pewien etap 

ich edukacji. W tym roku również uczniowie szóstej klasy Szkoły Podstawowej 
im. ks. Jana Długosza wraz z rodzicami mieli przyjemność po raz pierwszy zor-
ganizować właśnie taką uroczystość. Odbyła się ona wieczorową porą w miniony 
czwartek 2 czerwca 2016 r. w murach Długosza przy ulicy Wojska Polskiego. 
I choć bal odbywał się w szkolnej auli, to przygotowany przez Rodziców cudowny 
wystrój sali: nastrojowe rolety, świece, niespełna 500 balonów falujących przy 
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suficie, wyściełane krzesła i przepiękna zastawa stołowa sprawiły, iż każdy 
z uczestników mógł poczuć, że znajduje się w innej przestrzeni. Uczniowie 
rozpoczęli uroczystość polonezem i serdecznie przywitali przybyłych gości. 
Pani Aneta Wąsik – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w swoim wystąpieniu 
mówiła m.in. o tym, co z pewnością ważne jest dla naszych szóstoklasistów 
w życiu, czyli o marzeniach, planach; ale przypomniała też moim uczniom, 
że nie każdy musi być lekarzem, prawnikiem czy naukowcem, jednak zawsze 
powinien być dobrym człowiekiem. Rodzice nie kryli łez na widok dzieci, które 
w wieczorowych strojach wyglądały wyjątkowo elegancko. Właśnie wówczas 
można było spostrzec, jak bardzo się zmienili w ciągu tych trzech lat. tempus 
fugit, czyli „czas ucieka” – powiedziała w swoim przemówieniu przedstawicielka 
klasy szóstej – Gabriela Borkiewicz. „Nie jesteśmy już tymi samymi dziećmi, 
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które przyszły tu z rodzicami za rękę trzy lata temu do nowo powstałej szkoły, 
wówczas zagubieni, może nieco przestraszeni. Zmieniliśmy się, zaczynamy 
rozumieć, co nas najbardziej interesuje i już świadomiej podejmujemy decyzje”. 
Rzeczywiście, już niebawem moi szóstoklasiści rozpoczną nowy etap w życiu 
– naukę w gimnazjum. Jednak tego wieczoru nie było czasu na tak poważne 
rozmowy. „Miło szaleć, kiedy czas po temu” – napisał poeta i tak właśnie bez-
trosko płynęły godziny w szaleńczej zabawie, przy muzyce, bardzo ekscytują-
cych konkursach, których poziom zdumiewał chyba wszystkich. Bawiliśmy się 
świetnie dzięki niezwykłemu didżejowi, który sprawił, że młodzież prawie cały 
czas tańczyła, choć jak wiemy, to była tylko jedna klasa; nikt jednak nie czuł 
się onieśmielony i z wielką radością prezentował na parkiecie swoje taneczne 
zdolności. W przerwach delektowaliśmy się wyśmienitym poczęstunkiem, 
można było skosztować samych rarytasów, choćby takich jak crème brûlée. 
Wielkie emocje wzbudził także wjazd tortu ze sztucznymi ogniami. Zabawa 
trwała do późnych godzin, nie zabrakło dedykacji, podziękowań, wspólnych 
zdjęć. Trudno się było rozstać. To był pierwszy w historii Szkoły Podstawowej 
i myślę, że naprawdę niezapomniany bal zarówno dla Uczniów, Rodziców, jak 
i Grona pedagogicznego. Bardzo dziękujemy.

Bożena Sobierajska

Szlakiem Świętego jana Pawła ii
21 czerwca 2016

... tu w tym mieście wadowicach wszystko się zaczęło.
i życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły,

teatr się zaczął i kapłaństwo się zaczęło.

Jan Paweł II

W dniach 18–20 czerwca 2016 roku uczeń klasy szóstej Publicznej 
Szkoły Podstawowej, laureat w kategorii plastycznej – Rafał 

Wierszyło – wraz z panią Bożeną Sobierajską i innymi laureatami konkursu 
pn. „Jan Paweł II w sercu i pamięci”, zorganizowanego w ramach obchodów 
25. rocznicy pobytu Jana Pawła we Włocławku, wyruszyli szlakiem Świętego 
Jana Pawła II. Wycieczka, a zarazem pielgrzymka była nagrodą dla laureatów 
konkursów: literackiego, plastycznego oraz prezentacji multimedialnej. Or-
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ganizatorem wyjazdu był Związek Zawodowy Nauczycieli i Wychowawców 
„Solidarność”. 

Szlak pielgrzymi rozpoczął się w Sanktuarium Kalwaryjskim. Święty Jan 
Paweł II wpisany jest bardzo mocno w historię sanktuarium już od samego 
dzieciństwa. Jako kardynał powiedział w Kalwarii: „Gdy u nas w domu były 
jakieś zdarzenia rodzinne, gdy były jakieś kłopoty, to szliśmy wtedy do Matki 
Bożej Kalwaryjskiej i na Dróżki, i tak to już u mnie pozostało...”. My także po-
kłoniliśmy się Matce Bożej Kalwaryjskiej, uczestnicząc we Mszy Świętej oraz 
podążaliśmy w skupieniu Dróżkami. 

Odwiedziliśmy miejsce urodzin Jana Pawła II, przyjęcia przez Niego sakra-
mentu Chrztu Świętego, miejsce wzrastania oraz narodzin Jego pasji – „...Tu 
w tym mieście Wadowicach wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła 
się zaczęła, i studia się zaczęły, teatr się zaczął i kapłaństwo się zaczęło”. 

Kolejnym miejscem na szlaku była Kopalnia Soli w Wieliczce. W drodze 
powrotnej zatrzymaliśmy się na rynku w Lanckoronie, podziwialiśmy przepiękną 
zabudowę drewnianą z XIX wieku, a odważni odwiedzili ruiny XIV-wiecznego 
zamku, zbudowanego przez Kazimierza III Wielkiego. Jesteśmy przekonani, 
że Jan Paweł II jako Karol chętnie wędrował ze swoim tatą tymi szlakami...

Życie św. Jana Pawła II było w niezwykły sposób związane z tajemnicą Bożego 
Miłosierdzia – stanowiło istotny element Jego pontyfikatu. Orędzie Miłosierdzia 
Bożego było św. Janowi Pawłowi II bliskie i drogie, wpisywało się w Jego pontyfi-
kat jako złota nić łaski. Przez świadectwo życia pokazywał, jak bardzo dzisiejszy 
świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia. Dane mu było w 1993 r. beatyfikować, 
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a w 2000 r. – kanonizować św. siostrę Faustynę. Dlatego też w Roku Miłosierdzia 
na naszej drodze stanęło Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. 

Podsumowaniem naszej podróży była wizyta w Krakowie, gdzie uczestni-
cy zwiedzili Wawel, zobaczyli Dzwon Króla Zygmunta, papieskie okno przy 
ul. Franciszkańskiej oraz mieli wyjątkową okazję zatrzymać się choć na chwilę 
w atmosferze starego miasta dawnej stolicy Polski. 

Bardzo dziękujemy wszystkim organizatorom wyjazdu, a w szczególności 
Panu Wojciechowi Jaranowskiemu, Przewodniczącemu Międzyregionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” za tak wyjątkową podróż 
skupiającą różne pokolenia, a zarazem tworzącą niepowtarzalny klimat pełen 
radości i obecności świętego Jana Pawła II.

Wioletta Piasecka, Ilona Jabłońska

zakończenie roku szkolnego w szkole podstawowej
24 czerwca 2016

W miniony piątek 24 czerwca 2016 roku, tak jak w każdej szkole, 
po raz ostatni zabrzmiał dzwonek wzywający na lekcje. Jednak 

żadnych zajęć już nie było. Uczniowie mają wreszcie zasłużone wakacje. Po 
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raz kolejny spotkają się oczywiście 1 września, ale nie wszyscy w tym samym 
gronie. Przeżyliśmy dziś szczególne chwile, ponieważ w auli Wyższego Semi-
narium Duchownego żegnaliśmy pierwszych absolwentów Szkoły Podstawowej 
– szóstoklasiści opuścili już mury szkoły, a uczniowie z klasy trzeciej zakończyli 
swój pierwszy etap edukacji.

Trudno uwierzyć, że „stoję już na drugim brzegu rzeki, która była szeroka 
i rwista”. Te znane wersy z wiersza L. Staffa zostały przywołane podczas aka-
demii. Tak niedawno, trzy lata temu obecni szóstoklasiści dopiero zaczynali 
swoją przygodę z nauką, byli na samym początku drogi, właśnie nad brzegiem 
owej „rwącej rzeki”. Z entuzjazmem, ale i obawą spoglądali w przyszłość, bo 
wówczas w perspektywie mieli trudne klasówki, mozolną naukę, samodzielne 
powroty do domów. Nie było łatwo i pewnie nie myśleli, że tak szybko minie 
ten czas. Dziś już żegnają się z nami, spoglądają z „drugiego brzegu”. Odtąd 
staną się jeszcze bardziej świadomi swoich wyborów i tak jak powiedziała jedna 
z uczennic „wskazówek czy drogowskazów będzie coraz mniej, a cały ciężar 
życia spocznie na ich ramionach”. 

Ufamy, że zarówno nasi absolwenci, jak i przyszli czwartoklasiści pójdą 
właściwą drogą. Może nie będzie ona łatwa, ale w życiu trzeba śmiało kroczyć 
właśnie trudnymi, mało uczęszczanymi szlakami, niekiedy trzeba płynąć pod 
prąd. Wierzymy jednak, że uczniowie Długosza z odwagą „wypłyną na głębię”. 
Będą świadkami Chrystusa, dadzą bardzo dobre świadectwo z nauki, które 
zdobyli w murach szkoły; a w trudnych chwilach, na rozstajach dróg dostrzegą 
właściwe drogowskazy.
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Podczas zakończenia roku szkolnego dyrektor ZSK im. ks. Jana Długosza 
ks. dr Jacek Kędzierski uroczyście wręczył absolwentom szkoły świadectwa, 
pochwalił uczniów szczególnie uzdolnionych i z radością oznajmił, że młodsi 
długoszacy staną się zapewne uczniami starszego Długosza, ponieważ wszyscy 
złożyli dokumenty do naszego gimnazjum. Natomiast klasa trzecia stanie się 
po prostu czwartą w murach młodszego Długosza.

Po części oficjalnej i krótkim montażu słowno-muzycznym z auli Wyż-
szego Seminarium Duchownego uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami 
udali się do katedry na Mszę Świętą, której przewodniczył Pasterz Diecezji – 
JE ks. bp Wiesław Alojzy Mering. Tradycją szkoły jest coroczne wręczanie medali 
uczniom, którzy m.in. najlepiej zdali egzamin. W tym roku po raz pierwszy 
w dziejach naszej szkoły podstawowej medal otrzymał Mateusz Ochociński – za 
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Świadectwo ukończenia szkoły z rąk Księdza Dyrektora odbierają:

Mateusz Ochociński

Gabriela Borkiewicz

Karol Nencka



najlepiej napisany sprawdzian szóstoklasisty. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów młodszym i starszym długoszakom.

A teraz... wakacje, pozostało zatem przywołać słowa piosenki: 
„I jak tu nie jechać?
Kiedy tak nowy szlak nas urzeka?
Kiedy dal oczy wabi,
Chociaż żal tego, co za nami”.
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Ewa Bieniek

różnorodność obowiązków i satysfakcja

Rok szkolny 2015/16 to mój ósmy rok pracy w Zespole Szkół Katolickich 
im. ks. Jana Długosza. Podobnie jak w roku ubiegłym uczyłam w liceum 

biologii i przyrody w szkole podstawowej. Od drugiego semestru przejęłam 
w niej obowiązki wychowawcy klasy 4. 

To z czym kojarzę ten rok, to przede wszystkim duża różnorodność obowiąz-
ków, którym starałam się z całych sił podołać. Praca w liceum zdecydowanie 
różni się od zadań w szkole podstawowej. To inny zakres merytoryczny prze-
kazywanych treści, metodyka pracy, inne podejście do młodszego i starszego 
człowieka. 

Grupy klas licealnych IIC i IIIB rozszerzały biologię z zamiarem zdawania 
jej na maturze. Oprócz planowych zajęć prowadziłam dla maturzystów fakul-
tety, na których powtarzaliśmy materiał, ćwiczyliśmy rozwiązywanie testów, 
pracę z tekstem naukowym, który choć pisany w języku polskim nie zawsze 
jest łatwy do zrozumienia.

W szkole podstawowej prowadziłam zajęcia z przyrody w klasach 4–6 oraz 
koło przyrodnicze. Uczniowie, których zainteresowała przyroda, licznie brali 
udział w konkursach. Najważniejszym był przedmiotowy konkurs kuratoryjny 
z przyrody, w którym uczeń klasy 6 Karol Nencka zdobył tytuł laureata.

Nie ukrywam, że dużym wyzwaniem była praca wychowawcza 
w klasie 4. Ten nieliczny, 12-osobowy zespół, bardzo zróżnicowany pod 
względem charakterów i temperamentów, sprawił, że na nudę nie mo-
głam narzekać. Zarówno p. Emilia Chodoła, która pełniła obowiązki wycho-
wawcy w pierwszym semestrze, jak i ja, starałyśmy się skierować działania 
na integrację klasy. Na początku roku uczniowie pojechali na piknik arche-
ologiczny do Biskupina, były również zajęcia przyrodniczo-rekreacyjne nad 
jeziorem Orle. Pod koniec roku szkolnego byliśmy na dwudniowej wycieczce 
w Trójmieście. 

Miniony rok był czasem udanej współpracy z uczniami. Wymagał ode mnie 
sporo, ale przyniósł także dużo satysfakcji i zadowolenia. 
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Monika Brzostowicz

Przygoda ze szkołą...
gdy szukam wspomnień, które trwały ślad pozostawiły we mnie, 

kiedy podsumowuję godziny, które miały dla mnie znaczenie, 
odnajduję nieomylnie to, czego żadne bogactwo nie zdołałoby mi zapewnić: 

nie można kupić przyjaźni człowieka związanego 
z nami na zawsze doświadczeniami życia.

Antoine de Saint-Exupéry

Pierwszego dnia września 2015 roku 6-latki z klasy 1b rozpoczęły swoją 
przygodę ze szkołą. Z ciekawością i strachem przed nowym przekroczyły 

próg szkoły wraz z wychowawcą i rodzicami. Każdy miał inne oczekiwania 
i nadzieje. Pani wychowawczyni chciała, aby dzieci ją pokochały i z ochotą 
chodziły do szkoły, rodzice marzyli o wspaniałych wynikach w nauce, a ucznio-
wie o dobrej zabawie.

Wrzesień minął klasie na wspólnym poznawaniu nowych kolegów i kole-
żanek, zasad obowiązujących w szkole i klasie oraz wielu ciekawych wiado-
mości. Kiedy uczniowie poznali wszystkie zasady, mogli przygotować się do 
pierwszego ważnego wydarzenia, jakim było pasowanie na pierwszoklasistę 
w październiku. Było to ogromne przeżycie dla samych dzieci, a także ich 
rodziców i nauczycieli. Od tamtej pory uczniowie klasy 1b dumnie wypełniali 
swoje obowiązki i pilnie uczyli się nowych liter, cyfr, zaczęli ćwiczyć czytanie 
i liczenie ku radości nauczycieli, a także wzięli udział w Balu Wszystkich Świę-
tych w listopadzie. W grudniu rozpoczęły się intensywne przygotowania do 
Świąt Bożego Narodzenia. Z tej okazji uczniowie wybrali się na wycieczkę do 
Gniezna i Biskupina, by poznać tradycje bożonarodzeniowe, nauczyć się wypie-
kać pierniki oraz zobaczyć, jak powstają bombki, które zdobią nasze choinki. 
Im bliżej świąt, tym intensywniej dzieci uczyły się kolęd oraz z niecierpliwością 
oczekiwały na przybycie Mikołaja z prezentami. Ten ich nie zawiódł i obsypał 
prezentami. Wzięliśmy także udział w konkursie na najpiękniejszą choinkę, 
nasza była ubrana wyłącznie z samodzielnie wykonanych ozdób.

Wraz z nowym rokiem kalendarzowym maluszki z moją pomocą przygoto-
wały niespodziankę dla wszystkich Babć i Dziadków szkoły. Pięknie recytowały 
wiersze i śpiewały piosenki, wywołując wzruszenie wśród przybyłych gości. 
Po występie zaprosiliśmy nasze Babcie i Dziadków do klasy na poczęstunek. 

W ciągu tego roku szkolnego braliśmy udział w konkursach klasowych, 
szkolnych i międzyszkolnych. Szczególnie ważny był konkurs „Olimpusek” 
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w którym Natalia Nawrocka oraz Lena Wolska otrzymały dyplom laureatów, 
zajmując jedne z wyższych miejsc w całej Polsce. Organizowaliśmy klasowy 
Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet i Dzień Matki. Ten ostatni wywołał ogromne 
wzruszenie nie tylko samych mam, ale i moje. Uczniowie z zapałem wypełniali 
obowiązek szkolny, brali udział w zajęciach dodatkowych, tj. koło chemika, koło 
przyrodnicze, rozwijali swoje zainteresowania, biorąc udział w Biegu Popiełuszki, 
konkursach plastycznych, ale przede wszystkim wypełniały misję szkoły, jaką 
jest bycie przykładnym katolikiem, dlatego też brały udział w mszach każdego 
piątku miesiąca, uczestniczyły w rekolekcjach wielkopostnych oraz uczyły się 
nowych modlitw i piosenek religijnych. 

Ponadto odwiedziliśmy zakład Delecty dzięki uprzejmości mamy Mateusza 
Krysztoforskiego oraz braliśmy udział w Samiko Summer Camp z koszykarzami 
Anwil Włocławek, co sprawiło nam ogromną radość i dostarczyło niezapo-
mnianych emocji. 

Z perspektywy wychowawcy miniony rok minął błyskawicznie. Towarzyszyło 
nam wiele różnych uczuć, od radości po smutki. Jednak był to rok wspaniały, 
nie tylko dlatego, że szczerze pokochałam swoich uczniów, a rodzice mi zaufali, 
ale dlatego, że spełniłam swoje marzenie, jakim jest praca w szkole. Z dumą 
będę wspominać ten rok szkolny oraz fakt, że uczniowie mojej klasy, otrzymując 
świadectwa potrafią pisać, czytać oraz liczyć. Dziękuję wszystkim moim uczniom 
za każdą spędzoną chwilę, za wiele radości i trening cierpliwości. Rodzicom 
dziękuję za zaangażowanie, za chęć pomocy i za zaufanie. 

Joanna Filińska

Pierwszy rok razem...
Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, 

który nieustannie się urzeczywistnia, 
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

Jan Paweł II

Pierwszy dzień po wakacjach był słoneczny i pogodny, z niecierpliwością 
czekałam na dzieci z klasy 1a SP. Ukradkiem spoglądałam na uczniów 

i nauczycieli, czy ktoś się nie przygląda, nie komentuje. I rzeczywiście wzrok 
natrafił na twarze skierowane w moją stronę, ale towarzyszyły im serdeczne 
uśmiechy. Klasa gromadziła się w koło mojej osoby i cieszyłam się, że rodzice 
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powierzyli mi swój największy skarb, za który od tego momentu byłam od-
powiedzialna. Weszliśmy do katedry i rozpoczęliśmy ten ważny dla nas rok. 

Pierwszym ważnym wydarzeniem było poświęcenie naszej klasy przez Jego 
Ekscelencję Księdza Biskupa Wiesława Meringa. Wspólnie z uczniami przygo-
towałam z tej okazji krótki program artystyczny. Miesiąc później miała miejsce 
kolejna ważna uroczystość przygotowana we współpracy z panią Joanną Trawiń-
ską oraz panią Moniką Brzostowicz, a mianowicie ślubowanie klas pierwszych. 
W listopadzie wybraliśmy się do Staży Pożarnej we Włocławku, a drugiego grud-
nia pojechaliśmy do Krainy Bombek w Gnieźnie, aby zwiedzić fabrykę i poznać 
historię powstania ozdób choinkowych i własnoręcznie je wykonać. 

W miesiącach zimowych cała klasa dokarmiała ptactwo w naszym ogrodzie 
szkolnym. Kilkoro dzieci wykonało z rodzicami lub dziadkami karmniki, które 
stroją nasz ogród. Grudzień to czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. 
Uczniowie klasy pierwszej z ochotą śpiewali kolędy, pastorałki i stroili klasę. 
Jasełka przygotowane przez panią Joannę Trawińską sprawiły, że poczuliśmy 
bliskość świąt. Dopełnieniem świątecznej atmosfery była szkolna wigilia, pod-
czas której nie zabrakło Mikołaja, życzeń, sianka... Styczeń to czas, w którym 
szczególnie pamiętamy o złożeniu życzeń Babciom i Dziadkom. Zaprosiliśmy ich 
do klasy, aby przy kawie i ciastku mogli obejrzeć występy wnucząt. Kolejnym 
wydarzeniem, które wpisało się w przeżycia klasy 1a, był bal karnawałowy, 
podczas którego zajadaliśmy się pączkami, tańczyliśmy oraz braliśmy udział 
w wielu konkursach z nagrodami. 

W czasie roku szkolnego obchodziliśmy również klasowy Dzień Chłopaka, 
mikołajki, Dzień Kobiet oraz Dzień Dziecka. Zorganizowałam również wyciecz-
ki do kina, teatru. Warto wspomnieć, że klasa pierwsza przy dużej pomocy 
rodziców mogła zwiedzić zakłady pracy takie jak: Kesem – mleczarnię we 
Włocławku, RUN – chłodnię w naszym mieście oraz piekarnię. Niewątpliwie 
cieszy fakt, że moi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Amelia 
Rybacka oraz Franciszek Wszelak zdobyli tytuł laureata w ogólnopolskim 
konkursie „Olimpusek”. Maciej Kotwicki zdobył drugie miejsce w plastycznym 
konkursie międzyszkolnym „Mój przyjaciel Miś”. Oczywiście pamiętam, że szko-
ła katolicka ma do spełnienia misję szczególną, dlatego wspólnie z uczniami 
uczestniczyliśmy w ważnych wydarzeniach i uroczystościach kościelnych oraz 
wspólnie braliśmy udział w comiesięcznych mszach pierwszopiątkowych.

Po krótkiej chwili, która jak się później okazało, trwała rok, stałam w auli 
seminarium wypełnionej po brzegi dziećmi, rodzicami, dziadkami. Patrzyłam 
z dumą na nich – tych najważniejszych. Stali uśmiechnięci, wyprostowani, 
dumni z siebie. I tak bardzo mi bliscy. Patrząc na te dzieci myślałam, że nie-
dawno nic o nich nie wiedziałam, a teraz wiem, kto nie lubi rano wstawać, 
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kto najszybciej biega, dla kogo matematyka to udręka, która dziewczynka 
wrzuciła liścik miłosny do szafki kolegi. Moi Kochani, wiem że w tym roku 
jeszcze nie zrozumiecie słów, które do Was kieruję. Ale może za kilka lat 
wyjmiecie troszkę przykurzony „Rocznik” i wspomnicie Wasz pierwszy rok 
w szkole podstawowej. 

Gabriela Goszcz

z życia klasy 2a

Kolejny rok zdobywania wiedzy dla klasy 2a dobiegł końca. Był to czas pełen 
zabawy i nauki, w którym dzieci bardzo chętnie angażowały się w różne 

inicjatywy zaproponowane przez szkołę. W minionym roku szkolnym uczniowie 
klasy 2a brali udział w wielu konkursach szkolnych, a także pozaszkolnych, 
w których zajmowali wysokie miejsca na podium. Dzieci chętnie uczestniczyły 
w zajęciach dodatkowych, tj: koło matematyczne, młodego chemika, szachowe, 
kreatywności, języka angielskiego oraz zajęcia korekcyjne, plastyczne i aerobik.

Jest to klasa tolerancyjna, niesprawiająca większych problemów wychowaw-
czych, która spędza wspólnie czas nie tylko w szkole, ale również poza jej murami. 

Jako wychowawczyni kilka razy organizowałam wyjścia do Teatru Impre-
saryjnego i do kina. Uczniowie widzieli bardzo interesujące przedstawienia 
oraz filmy tj.: „Cwaniaczek”, „Księga Dżungli”, „Dziwne przypadki Świętego 
Mikołaja”, i „Wielkanocne Perypetie”. Po spektaklach zostali oprowadzeni po 
budynku teatru. Mogli obejrzeć wszystkie rekwizyty i wejść na scenę.

Wielkim wydarzeniem w życiu klasy była wycieczka do Torunia. Dzieci 
miały wiele atrakcji. Między innymi poszliśmy na spektakl „Lampa Aladyna” 
i do sklepu z klockami LEGO. Dodatkowo, bawiąc się, uczniowie mogli zdobyć 
wiedzę z interesujących dziedzin w „Młynie Wiedzy”. Część klasy uczestniczyła 
również w wycieczkach do Biskupina i Warszawy. 

Zaciekawieni życiem dinozaurów wyruszyliśmy ich śladami do Wzorcowni 
na Wystawę Dinozaurów. Na trzech poziomach galerii były ruchome eksponaty. 
Mogliśmy dowiedzieć się, jak wyglądały dinozaury, czym się żywiły i jak się 
poruszały. 

Jako wychowawca jestem dumna z postępów naukowych moich podopiecz-
nych. Również napawa dumą ich koleżeńskość i kulturalne zachowanie. To 
naprawdę taka „klasowa rodzinka”, gdzie i radości, i smutki wszyscy przeży-
wamy razem.

Sprawozdania nauczycieli
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Ilona Jabłońska

„Trochę chmur, trochę słońca...“, 
czyli lekcja życia zamknięta w trzech latach

Dziecko jest źródłem nadziei. 
mówi ono rodzicom o celu ich życia, 

reprezentuje owoc ich miłości.
Pozwala również myśleć o przyszłości.

Jan Paweł II

Zakończył się trzeci rok mojej pracy w Zespole Szkół Katolickich, a dla 
mojej klasy wychowawczej – dobiegł końca pierwszy etap edukacyjny. 

Trzy lata – zdawać by się mogło – wcale nie tak wiele, jednak mnogość wyda-
rzeń, jakie miały miejsce w minionym czasie sprawia, że pragnę pokusić się 
o pewne podsumowania i skierować kilka słów do moich uczniów. 

W roku szkolnym 2015/2016 prowadziłam zajęcia w klasie trzeciej, piątej 
i szóstej. Muszę przyznać, że był to rok bardzo intensywny, ponieważ po raz 
pierwszy w naszej szkole podstawowej odbywał się sprawdzian trzecioklasisty, 
a także test szóstoklasisty. Moim zadaniem było solidne przygotowanie uczniów 
do wspomnianych sprawdzianów – klasy trzeciej z edukacji wczesnoszkolnej, 
a klasy szóstej z języka angielskiego. Myślę, że opracowany plan wypełniłam 
z powodzeniem, o czym świadczą bardzo dobre wyniki wspomnianych testów.

Ale szkoła to nie tylko programy nauczania, rozkłady materiału, klasówki 
i rankingi... To miejsce, w którym odbywają się, oprócz lekcji języka polskiego, 
matematyki czy angielskiego, prawdziwe lekcje życia.

Poznaliśmy się trzy lata temu – Wy, Uczniowie, stawialiście pierwsze z wielu 
kroków na ścieżce edukacji, ja zaczynałam pracę w zawodzie. I tak mijały ko-
lejne dni i miesiące, które przerodziły się w lata. Na początku wszystko trochę 
nieporadne – zagięty róg, niezgrabna literka, z czasem – równo ułożone książki 
na brzegu ławki. I to wcale nie znaczy, że pierwsze próby są złe i należy o nich 
zapominać – wręcz przeciwnie – wymagają od nas najwięcej wysiłku i zapału. Moi 
Kochani Wychowankowie, dokonaliście ogromnych postępów – pięknie czytacie, 
liczycie, posługujecie się językiem angielskim – jestem z Was bardzo dumna. Ale 
mam nadzieję, że przez te trzy wspólne lata, udało mi się także pokazać Wam 
pewne drogowskazy, które bedą potrzebne podczas dalszej wędrówki. 

Nie zawsze będzie łatwo. Nie zawsze odpowiedź na zadane pytanie bę-
dzie oczywista i jednoznaczna. Mam jednak nadzieję, że podejmując decyzje, 
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te bardziej lub mniej ważne, zawsze będziecie mieli na uwadze drugiego 
człowieka. Przyznam, że największą radością dla mnie jest świadomość, że 
umiecie troszczyć się o siebie nawzajem. Potraficie rozejrzeć się dookoła czy 
komuś nie dzieje się krzywda. To ważna umiejętność, o której dorośli często 
zapominają... Dziękuję Wam oraz Waszym bliskim za minione trzy lata, które 
pomimo przewrotnego tytułu sprawozdania, były niezwykle słoneczne i pełne 
wzruszeń. Mam nadzieję, że również Wy będziecie je miło wspominali. 

Kochani Szóstoklasiści – opuszczacie już mury gmachu przy ulicy Wojska 
Polskiego. Życzę Wam, abyście nigdy nie stracili zapału i stawiali czoła wszel-
kim wyzwaniom. Powodzenia!

Zakończył się pewien etap nie tylko dla uczniów, ale również dla mnie. 
I mimo że łza kręci się w oku, z optymizmem patrzę w przyszłość. Mam bo-
wiem nadzieję, że kolejne lata również zaowocują pięknymi wspomnieniami.

Klaudia Majewska-Rybacka

wspomnienia z drugiej klasy...

Skończyły się wakacje i wróciliśmy do szkoły. Już jako klasa 2b. Wypoczęci 
oraz pełni wakacyjnych wrażeń zaczęliśmy szkolną przygodę. Pierw-

sze dni upłynęły nam w atmosferze wspomnień wakacyjnych. Na początku 
września gościliśmy w szkole Księdza Biskupa, który ciepłym słowem powitał 
nas po wakacjach i życzył wytrwałości i sukcesów w zdobywaniu wiedzy. We 
wrześniu również odbyły się w naszej szkole warsztaty mydlarskie, podczas 
których każdy uczestnik wykonał własnoręcznie piękne mydełka. Ale wrzesień 
szybko minął, a my pracowaliśmy już pełną parą. Przed nami było wiele szkol-
nych i pozaszkolnych konkursów, w których klasa chętnie brała udział. Były też 
ogólnopolskie takie jak „Synapsik” czy „Olimpusek”, w których kilkoro moich 
uczniów zdobyło zaszczytne tytuły laureata, a byli nimi: Aleksander Nagler, 
Zuzanna Nowakowska, Konrad Felińczak oraz Olgierd Rózik. 

W lutym razem z klasą 2a wzięliśmy udział w wycieczce do Torunia. Był to 
dla wszystkich czas zabawy, ale również czas nauki i spotkania ze sztuką. Do 
dziś razem z panią Gabrielą Goszcz (współorganizatorem wycieczki) bardzo 
miło wspominamy ten wyjazd. Ważnym wydarzeniem był udział w międzyna-
rodowym konkursie „Kangur Matematyczny”, w którym uczennice: Iga Kobu-
szewska i Dominika Smolińska zdobyły wyróżnienia. Warto dodać, że dzieci 
wzięły w nim udział po raz pierwszy w życiu i były najmłodszymi uczestnikami, 
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a mimo to udało im się odnieść sukces. Jestem niezmiernie dumna ze wszyst-
kich uczniowskich osiągnięć, lecz muszę przyznać, że te matematyczne są mi 
szczególnie bliskie... Cieszę się, że również w tym roku udało nam się wziąć 
udział w Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości, poznać wykładowców 
włocławskich uczelni oraz dowiedzieć się wielu ciekawostek o zdrowym odży-
wianiu. Dzięki uprzejmości rodziców złożyliśmy wizytę w uzdrowisku Wieniec 
Zdrój oraz w firmie Instal Projekt, podczas których był czas na bliższe poznanie 
pracy tych firm oraz integrację klasową. W tym roku szkolnym po raz pierwszy 
w szkole podstawowej odbył się Dzień Języków Obcych, który zorganizowałam 
we współpracy ze wszystkimi nauczycielami języków obcych. Była to okazja do 
zapoznania dzieci z kulturą państw europejskich oraz do zaszczepienia w nich 
ciekawości świata. Każda klasa fantastycznie zaprezentowała wylosowane 
państwo oraz wyszukała wiele ciekawostek dotyczących jego mieszkańców. 
Nareszcie nadszedł długo wyczekiwany Dzień Dziecka. Razem z panią Bożeną 
Sobierajską zorganizowałyśmy z tej okazji piknik w ogrodzie szkolnym dla 
wszystkich uczniów naszej szkoły. Po pikniku udaliśmy się do Multikina na 
dalsze świętowanie. 

Miniony rok szkolny był to niezwykle pracowity czas dla nas wszystkich, 
dlatego teraz dziękując za każdą mile spędzoną chwilę, życzę moim wycho-
wankom dobrego wypoczynku i niezapomnianych wakacji! 

Bożena Sobierajska

Sprawozdanie z działalności 
Samorządu uczniowskiego 

w Szkole Podstawowej im. ks. jana Długosza we włocławku 

Samorząd Uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów i za-
rządzaną przez uczniów. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec 

dyrekcji szkoły, nauczycieli i rodziców. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone 
przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) – mówi, że 
„Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły ”(art. 55). Członkiem samorządu 
uczniowskiego uczniowie stają się więc automatycznie w chwili przyjęcia do 
szkoły, a przestają nimi być w momencie, gdy szkołę opuszczają. 

W naszej szkole Samorząd Uczniowski aktywnie uczestniczył w procesie 
funkcjonowania szkoły, w budzeniu poczucia wspólnoty, wzajemnego zaufania, 
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życzliwości, bezinteresownej pomocy. Służył rozwiązywaniu problemów przez 
uczniów, rozwijaniu wyobraźni, twórczego myślenia, prowadzenia dialogu, 
wrażliwości na dobro wspólne. Uczył także dobrze pojętej demokracji.

W naszej szkole samorząd był metodą wychowawczą, miał ambitny plan 
pracy i wspaniałe efekty swojej działalności. 

Początek października 2015 roku, to czas kampanii wyborczej poprzedza-
jącej wybory do Samorządu Uczniowskiego. Społeczność uczniowska kl. 4–6 
wyłaniała spośród siebie najlepszych kandydatów, którzy będą reprezentować 
potrzeby oraz innowacje uczniów uczących się w Publicznej Szkole Podstawo-
wej im. ks. J. Długosza we Włocławku. Kandydaci do SU przedstawiali swoje 
programy wyborcze koleżankom i kolegom oraz wyeksponowali je formie 
ciekawych plakatów wyborczych na korytarzach szkolnych. Każdy uczeń miał 
okazję zapoznać się z osobą kandydata i jego programem.

W dniu 8 października 2015 roku społeczność uczniowska kl. 4, 5 i 6 Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. ks. J. Długosza we Włocławku uczestniczyła 
w wyborach do Samorządu Uczniowskiego.

Komitet Wyborczy, który czuwał nad przebiegiem wyborów oraz podsumo-
waniem głosów, stanowili: przewodnicząca Maja Ostrowska kl. 5, członkowie: 
Katarzyna Darowska kl. 6, Zosia Kwiatkowska kl. 4, Julia Gęsicka kl. 5, Jakub 
Grzębski i Karol Nencka kl. 6. 

Nowy skład SU na rok szkolny 2015/2016 ukonstytuował się następująco:
Miłosz Rogiewicz kl. 5 – przewodniczący
Maria Grzędzicka kl. 6 – zastępca przewodniczącego
Gabriela Borkiewicz kl. 6 – sekretarz
Hubert Olszewski kl. 4 – bieżące sprawy uczniów
W dniu 29 października 2015, w okresie poprzedzającym dzień Wszystkich 

Świętych, Członkowie Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku wraz z opiekunem p. Bożeną 
Sobierajską, odmówili modlitwę, złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomni-
kiem upamiętniającym Błogosławionego Biskupa Michała Kozala, Alumnów 
Seminarium Duchownego we Włocławku oraz Nauczycieli zamordowanych 
w czasie II wojny światowej. Spotkanie przy pomniku było okazją do zapoznania 
uczniów z historią miejsca i życiorysami tych, którzy oddali swój najcenniejszy 
skarb – życie w imię obrony wartości chrześcijańskich i Ojczyny.

W tym roku obchodziliśmy 31. rocznicę męczeńskiej śmierci Błogosławionego 
Księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Jerzy został zamordowany 19 października 
1984 roku. Społeczność szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 
Długosza postanowiła uczcić tę rocznicę częścią artystyczną poprzez przypo-
mnienie faktów z historii życia Błogosławionego Księdza w uroczystym apelu.
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Samorząd Uczniowski w dniu 18 listopada 2015 roku zorganizował dla 
uczniów kl. 4, 5 i 6 dyskotekę szkolną pt. „Dyskoteka Życzliwości” wraz z opie-
kunem SU. Należy podkreślić, a zarazem pogratulować przewodniczącemu 
SU, uczniowi klasy piątej Miłoszowi Rogiewiczowi, który z ogromnym zaan-
gażowaniem przygotował muzykę, światło, konfetti oraz konkursy i nagrody 
dla uczniów. Nie zapomniał także o poczęstunku dla uczestników dyskoteki. 
W przedsięwzięciu wspierał Miłosza zarząd SU. Na dyskotece nie zabrakło tań-
ców klasycznych, w tym walca angielskiego. Podczas trwania dyskoteki odwiedził 
uczniów Ksiądz Dyrektor Jacek Kędzierski i Pani Wicedyrektor Aneta Wąsik.

Podczas dyskoteki byli obecni rodzice, którzy wspierali uczniów. „Dysko-
tekę Życzliwości” możemy uznać za udaną, przyświecała jej radość, uśmiech 
i wzajemny szacunek.

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu obchodzony jest zawsze w trzeci 
czwartek listopada. Pomysł zrodził się w USA w 1974 roku, kiedy to jeden 
z dziennikarzy zaapelował do swoich czytelników, aby przez jeden dzień nie 
palili papierosów. W naszej szkole ramach akcji członkowie Samorządu Szkol-
nego z klasy czwartej: Inga Gutral, Zuzanna Liberacka i Zosia Kwiatkowska, 
z klasy piątej: Julia Gęsicka, Maja Ostrowska i Alicja Gralak i z klasy szóstej: 
Dawid Genert i Barbara Malanowska, przygotowali plakaty antynikotynowe 
przedstawiające skutki palenia papierosów. Dużo emocji wzbudził zorgani-
zowany w czasie przerwy śródlekcyjnej happening, którego głównym celem 
było ukazanie wpływu palenia tytoniu na młody organizm oraz skutków bycia 
biernym palaczem.

Uczniowie w ramach tej akcji także odwiedzili najmłodszych, czyli kolegów 
i koleżanki z klas 1–3, którym wyjaśnili tematykę dzisiejszego dnia. Zorganizo-
wanie Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu wypisało się niewątpliwie 
w realizację zagadnień wynikających z Programu Profilaktyki Szkoły.

W Dniu Życzliwości tj. 20 listopada br. cała społeczność Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku stworzyła „Kosz Życzliwości”. 
Składały się na niego wpisy pozdrowień lub życzenia dla swoich koleżanek 
i kolegów oraz uśmiechnięte buźki. Grupa uczniów witała rodziców przycho-
dzących do szkoły serdecznym pozdrowieniem i uśmiechem. „Kosz Życzliwości” 
został umieszczony w holu szkoły. Życzyliśmy Wszystkim, aby każdy dzień był 
dniem życzliwości dla innych.

Kolejną inicjatywą Samorządu Uczniowskiego było zorganizowanie po 
raz drugi Dnia Pluszowego Misia. Przedstawicielki SU uczennice klasy szóstej 
Gabriela Borkiewicz i Maria Grzędzicka wybrały w każdej z klas najsympa-
tyczniejszą maskotkę. Kolejnym zadaniem każdej klasy było przygotowanie 
rymowanki o misiu. Okazało się, że w tej konkurencji wszyscy byli zwycięzcami, 
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wierszyki i rymowanki przygotowane przez uczniów zachwyciły SU swoją ory-
ginalnością. Uczniowie wykonali także prace plastyczne związane z tematyką 
DNIA PLUSZOWEGO MISIA. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody. Sponsorom 
nagród pp. Borkiewicz i pp. Grzędzickim serdecznie dziękujemy!

W listopadzie 2015 roku obchodziliśmy II Ogólnopolski Dzień Praw Dziec-
ka. Z tej okazji przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Miłosz Rogiewicz, 
pod kierunkiem p. opiekuna SU p. Bożeny Sobierajskiej, przygotował i przed-
stawił całej społeczności prezentację pt. „ZNAM SWOJE PRAWA”. Przybliżył 
uczniom jeden z najważniejszych dokumentów, w którym spisane są prawa 
dziecka tj. Konwencję o Prawach Dziecka. Miłosz w sposób profesjonalny, 
a zarazem zrozumiały dla wszystkich uczniów omówił prawa dziecka oraz 
odniósł się do obowiązków. 

Ferie zimowe to dla uczniów najlepszy czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby 
jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, 
należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących 
tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu 
w miejscu zamieszkania. Członkowie Samorządu Szkolnego szkoły podstawowej 
przedstawili uczniom naszej szkoły najważniejsze informacje dotyczące zasad 
bezpiecznego zachowania podczas zbliżających się ferii zimowych. Uczniowie 
z wielkim zainteresowaniem wysłuchali rad starszych kolegów. Dodatkowo 
podczas zajęć koła plastycznego uczniowie wykonali plakaty informujące o pod-
stawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych. Plakaty zostały 
wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Życzyliśmy wszystkim bezpiecznych, 
pełnych wrażeń ferii zimowych.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przeprowadzili wśród rodzi-
ców akcję pt. „Stop paleniu”: przekazali na ich ręce listy dotyczące wpływu 
nikotyny na organizm. Przygotowali także gazetkę ścienną promującą zdrowie. 
Akcentem Dnia Zdrowia były charakterystyczne stroje uczniów związane ze 
służbą zdrowia. Następnie Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Jana Długo-
sza odwiedziły panie ratowniczki z Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. 
Uczniowie poszczególnych klas uczestniczyli w pogadankach. Panie ratowniczki 
zademonstrowały tok postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy 
w nagłych wypadkach oraz uświadomiły uczniom, na czym polega ich praca, 
jak należy zachować się w nagłych wypadkach do momentu pojawienia się 
fachowej pomocy medycznej. Uzmysłowiły także uczniom, iż tzw. złote mi-
nuty ratują życie poszkodowanego. Uczniowie bezbłędnie wymienili numery 
telefonów alarmowych. Panie pokazały, jak ułożyć rannego w pozycji bocznej 
jako pozycji bezpiecznej dla poszkodowanego. Przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego: Oliwier Rutecki, Miłosz Rogiewicz, Anna Wujec, Maja Ostrow-
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ska, Gabrysia Borkiewicz przeprowadzili konkury na najpiękniejszy wiersz 
o zdrowiu, najciekawszy strój oraz quizy. 

Kolejnym przedsięwzięciem w ramach działalności profilaktycznej SU było 
aktywne uczestnictwo w Światowym Dniu bez Tytoniu. Przedstawiciele SU 
pod kierunkiem opiekuna pani Bożeny Sobierajskiej zorganizowali następujące 
przedsięwzięcia: wykonano gazetkę okolicznościową; zorganizowano happe-
ning na dziedzińcu szkoły, angażując rodziców; uczniowie Huber Olszewski 
z klasy 4 i Szymon Morawski z klasy 6 przygotowali prezentacje związane ze 
Światowym Dniem bez Tytoniu, które przedstawili w poszczególnych klasach. 

Samorząd Uczniowski zorganizował także „Kolorowy Tydzień”, w czasie 
którego uczniowie każdego dnia zostali zaangażowali się w wykonanie różnych 
zadań: Poniedziałek Dzień Biały – Mam prawo do opieki lekarskiej; Wtorek 
Dzień Żółty – Mam prawo do wyrażania własnych emocji; Środa Dzień Zielony – 
Mam prawo do życia w czystym środowisku; Czwartek Dzień Czerwony – Mam 
prawo do miłości i przyjaźni; Piątek Dzień Niebieski – Mam prawo do marzeń.

Członkowie SU wraz z rodzicami szóstoklasistów włączyli się w wykonanie 
dekoracji na Pierwszy Bal klasy szóstej.

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym współdziałał z dyrekcją i nauczy-
cielami. Jego głównym celem było wpajanie uczniom demokratycznych norm 
współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. Praca 
w SU wyzwalała w dzieciach kreatywność, uwrażliwiała na odpowiedzialność 
za swoje słowa i postępowanie.

Bożena Sobierajska

Sprawozdanie z działalności koła plastycznego
w roku szkolnym 2015/2016

Plastyka jest dziedziną sztuki, która stwarza możliwości rozwoju każdemu 
dziecku w wieku szkolnym. Praca z uczniem o specyficznych uzdol-

nieniach plastycznych daje nauczycielom szczególną satysfakcję. Kierowanie 
kształceniem artystycznym dzieci polega na obserwacji zapowiadającego się 
talentu czy zdolności, na analizie jakości prac, zainteresowań plastycznych 
i poziomu artystycznych aspiracji oraz sprawdzeniu oryginalności pomysłu 
i kreatywności rozwiązań problemów plastycznych. Należy poddać badaniu 
wrażliwość ucznia na barwy, światło, faktury, perspektywę, formy przestrzen-
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ne itp. oraz na wartości dzieł sztuki. Obserwowane na zajęciach ćwiczenia 
sprawności obserwacji pamięci wzrokowej, zdolności koordynacji oka i ręki, 
ogólnych zdolności manualnych, sprawności technicznych, wyobraźni i wraż-
liwości emocjonalnej, pozwalają na motywowanie ucznia do pracy nad sobą 
w szkole i poza nią.

Zajęcia prowadzone w kole plastycznym odbywały się w trzech grupach: 
I grupa – kl. 4 – 6, II grupa – kl. 2 – 3, III grupa – kl. 1.

Głównym celem zajęć prowadzonych w ramach kółka plastycznego było 
rozwijanie twórczej inicjatywy uczniów, pomysłowości, a przede wszystkim 
wiary we własne siły, poznanie różnych technik plastycznych, wzmocnienie 
kontaktu ze sztuką i jej twórcami. Zajęcia rozpoczęły się w październiku 
odbywały się systematycznie raz w tygodniu – w czwartek. Tematyka zajęć 
dobierana była stosownie do pór roku, konkursów organizowanych przez różne 
instytucje oraz zainteresowań uczniów. Zajęcia miały na celu wykształcić takie 
umiejętności jak: umiejętność twórczego działania, tworzenia, korzystania 
z różnych źródeł informacji, stosowania różnorodnych środków wyrazu pla-
stycznego, umiejętność rysowania, szkicowania, malowania, wykonywania de-
koracji okolicznościowych, łączenia technik plastycznych, stosowania różnych 
materiałów i analizę prac plastycznych. Zajęcia uczyły pracy zespołowej oraz 
integrowały uczestników zajęć. Polska złota jesień sprzyja fotografowaniu. 
Jak co roku zachwyciła nas ciepłymi barwami i pięknym słońcem. Uczniowie 
uczęszczający na kółko plastyczne wykonali piękne zdjęcia jesieni. Uchwycili 
w kadrze zmiany zachodzące w przyrodzie, a miejscem fotografowania był 
park im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku. Park urzeka swoim pięknem 
w każdej porze roku, a szczególnie jesienią. Uczniowie w swoich pracach 
fotograficznych ukazali charakterystyczne ciepło barw jesiennych. 

Efektem działalności w kole plastycznym było rozwinięcie warsztatu pracy 
młodych artystów poprzez poznawanie różnych technik plastycznych, prace 
w różnych formatach. Uczestnicy zajęć odnotowali udział w licznych konkursach, 
zarówno szkolnych, jak i międzyszkolnych oraz ogólnopolskich, w których wy-
walczyli wiele nagród i wyróżnień (wykaz sukcesów plastycznych w rozdziale 
„SUKCESY ARTYSTYCZNE”). 

Członkowie koła plastycznego chętnie włączali się w przygotowanie opraw 
plastycznych imprez szkolnych.

Mam nadzieję, że poprzez te zajęcia dzieci zdobyły nowe wiadomości 
i umiejętności, a jednocześnie zmotywowały je do działania, zaspokoiły ich 
potrzeby, rozwinęły indywidualne zainteresowania i zdolności. W wyniku 
realizowanych zadań uczniowie potrafią poprzez środki plastyczne wyrażać 
zjawiska otaczającego świata, przyrody, wykorzystują różnorodne materia-
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ły naturalne w pracach plastycznych, samodzielnie potrafią zaprojektować 
i wykonać różnorodne prace. Uczniowie podczas zajęć byli motywowani do 
systematycznej, rzetelnej pracy.

Niżej przedstawione fotografie przedstawiają uczestników zajęć koła pla-
stycznego oraz wybrane efekty pracy.
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Gabriela Goszcz, Andrzej Gołębieski

edukacja przez szachy

Program nauki gry w szachy został wprowadzony do klas pierwszych 
od 01.09.2015 roku. We wszystkich klasach pierwszych: 1a, 1b, 1c 

nauka gry w szachy realizowana była w wymiarze jednej godziny lekcyjnej 
raz w tygodniu jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Treści edukacyjne prze-
widziane dla klas pierwszych zostały zrealizowane i każde dziecko posiada 
umiejętności gry w szachy na podstawowym poziomie. Celem głównym pro-
gramu jest przygotowanie dziecka do osiągnięcia sukcesu w szkole i w życiu. 
Przez ćwiczenia zawarte w programie dzieci kształtują wiele innych cech oraz 
zdolności i umiejętności przydatnych w nauce różnych przedmiotów szkolnych 
np.: koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć dynamiczną i statyczną, wyczucie 
rytmu, przestrzeganie proporcji, koncentrację i samodyscyplinę. 

„Bawiąc – uczymy, ucząc – bawimy”– bez obawy, że nie każde dziecko 
zainteresowane grą szachową zdobędzie najwyższe laury w tej dziedzinie, 
ale pewnością każde, a to zdecydowanie ważniejsze, zrozumie jaką wiedzę 
posiądzie i jak z niej mądrze korzystać.

Zajęcia szachowe prowadzone w szkole przyniosły już efekty. Uczniowie, 
począwszy od pierwszoklasistów, startujący w międzyszkolnych rozgrywkach 
szachowych, sięgali w nich po medale i zajmowali czołowe miejsca na podium. 
Szczegółowe informacje o osiągnięciach uczniów szkoły podstawowej w tur-
niejach szachowych znajdują się w rozdziale „Sukcesy sportowe”.
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Sprawozdania nauczycieli

Monika Kwiatkowska – wychowawca świetlicy

Sprawozdanie z pracy dolnej świetlicy szkolnej 
w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. ks. jana Długosza we włocławku

W roku szkolnym 2015/2016 do dolnej świetlicy uczęszczało 66 uczniów. 
Trzech uczniów odeszło ze szkoły w pierwszym semestrze. Jeden 

uczeń doszedł w drugim semestrze. Ze świetlicy dolnej korzystali uczniowie klas 
1a, 1b, 1c. W drugim semestrze świetlica dolna łączyła się z górną w godzinach 
6.30–7.30/ 15.00–16.30. 

Zostały zrealizowane wszystkie założone tematy na rok szkolny 2015/2016. 
Świetlica zapewniła opiekę uczniom przez cały rok szkolny, także w dniach 
wolnych od zajęć dydaktycznych tj. 02.05.2016; 27.05.2016. 

Świetlica organizowała ciekawe i kreatywne zadania i aktywności dla 
uczniów. Dzieci wykonywały szereg prac plastycznych związanych z aktualnymi 
wydarzeniami i uroczystościami. Uczniowie brali czynny udział w przygotowy-
waniu gazetek szkolnych oraz dekorowaniu szkoły. Świetlica prowadziła również 
gablotę szkolną znajdującą się przy sekretariacie, w której zamieszczane były 
zdjęcia, dyplomy dzieci za udział w konkursach. Podczas sprzyjającej pogody 
dzieci aktywnie spędzały czas w szkolnym ogrodzie grając w piłkę, jeżdżąc na 
rolkach i hulajnogach, rysując kredą, biorąc udział w zabawach z wykorzysta-
niem chusty animacyjnej itd. 

Świetlica brała udział w szkolnych, międzyszkolnych oraz wojewódzkich 
konkursach tj. międzyszkolny konkurs plastyczny „Mój Przyjaciel Miś”, wo-
jewódzki konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”, „szkolny 
konkurs na najpiękniejszy bożonarodzeniowy wystrój sali”. W wymienionych 
konkursach uczniowie zdobyli duże osiągnięcia. 

W konkursie plastycznym „Mój Przyjaciel Miś” w etapie I – szkolnym zostały 
wyłonione z ponad 40 zgłoszonych prac 3, które przeszły do kolejnego etapu. 
Były to prace Macieja Kotwickiego z klasy 1a, Julii Lewandowskiej z klasy 2a, 
oraz Klary Nowakowskiej z klasy 3. W etapie II – międzyszkolnym drugie miejsce 
zajęła praca Macieja Kotwickiego. Czworo uczniów naszej szkoły wzięło udział 
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna” 
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Toruniu, byli to: Martyna 
Kwapińska klasa 5, Wiktoria Markowska klasa 1c, Aleksander Wojciechowski 
klasa 1c, oraz Zosia Karpińska klasa 3. Martyna Kwapińska zdobyła nagrodę 
specjalną. Jest to ogromny sukces, ponieważ do konkursu zostało zgłoszonych 



536 palm wielkanocnych z 68 szkół podstawowych naszego województwa. 
Wręczenie nagród odbyło się 11.03.2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Toru-
niu. Dolna świetlica zdobyła także pierwsze miejsce w szkolnym konkursie na 
„Najładniejszy Bożonarodzeniowy wystrój klasy”.

Do zadań wychowawcy świetlicy dolnej należało także zbieranie deklaracji 
na obiady, przygotowywanie list oraz zamawianie posiłków. Klasy pierwsze 
i drugie posiłki spożywały w klasach natomiast klasy 3, 4, 5, 6 w świetlicy 
dolnej. Świetlica sprawowała także opiekę nad dziećmi w ramach zastępstw 
podczas nieobecności nauczycieli. 

Systematycznie wspierano uczniów w odrabianiu prac domowych, nad-
rabianiu zaległości oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych w trakcie lekcji. 
Ćwiczono umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego 
przez nauczyciela, rozbudzano zainteresowania czytelnicze, wzbogacające 
posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata. Systematycznie de-
korowano salę świetlicową pracami wykonanymi przez dzieci.

Nauczyciele pracujący w świetlicy współpracowali z wychowawcami klas 
oraz pedagogiem szkolnym w zakresie wymiany informacji o uczniach. Wspierali 
rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych.
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wykaz uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej 

zespołu Szkół katolickich im. ks. jana Długosza we włocławku
w roku szkolnym 2015/2016

Klasa 1a

wychowawczyni – p. mgr Joanna Filińska

Jessica Afeltowicz-Lisiecka, Tymon Bajek, Jan Bartosz, Zuzanna Błaszczyńska, Julia 
Derucka, Bartosz Duda, Oliwia Fydryszewska, Michalina Golańska, Zofia Hasiuk, 
Dominik Kołaczyński, Maciej Kotwicki, Karol Król, Hanna Kurdupska, Natalia Lipińska, 
Wiktor Liss, Paweł Łączkowski, Zuzanna Michalska, Helena Nowakowska, Jakub Orczyk, 
Nikola Pastuszak, Amelia Rybacka, Igor Węglarek, Franciszek Wszelak
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Klasa 1b

wychowawczyni – p. mgr Monika Brzostowicz

Karol Basis, Borys Bernasiewicz, Wiktoria Agata Bordyn, Ewa Graczykowska, Michał 
Grzanka, Stanisław Imienowski, Adrian Kostrzewski, Mateusz Krysztoforski, Helena 
Linowiecka, Natalia Nawrocka, Piotr Nowacki, Aleksander Piernikowski, Gabriela 
Rafalska, Brayan Rutkowski, Izabela Tyrjan, Filip Nadrajkowski, Konstancja Walczak, 
Lena Wolska, Szymon Wysocki, Jan Zarzecki
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Klasa 1c

wychowawczyni – p. mgr Joanna Trawińska

Mateusz Babiński, Witold Janakowski, Zuzanna Jarmuszewicz, Tomasz Jędruch, Hanna 
Kalinowska, Wiktoria Markowska, Filip Matyszczak, Oskar Michalak, Maria Mierzyńska, 
Franciszek Molewski, Stanisław Molewski, Julia Pasikowska, Gustaw Przybylski, Jan 
Ryniec, Marika Skrzypińska, Franciszek Sumiński, Zuzanna Trojanowska, Wiktor 
Urbanowski, Juliusz Wasilewski, Aleksander Wojciechowski

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Klasa 2a

wychowawczyni – p. mgr Gabriela Goszcz

Jakub Banachowski, Sandra Bączkowska, Aleksandra Bylicka, Filip Etynkowski, Konrad 
Felińczak, Jan Gemeinert, Nicola Ignasz, Zuzanna Kamińska, Maksym Kaniewski, 
Aleksandra Kurzępa, Julia Lewandowska, Adam Lewandowski, Urszula Linowiecka, 
Remigiusz Morawski, Antoni Perlikowski, Anna Pietrzykowska, Aleksandra Rybacka, 
Zuzanna Ryczkowska, Olgierd Rózik, Amelia Skibińska, Zofia Sulińska, Amelia Śmiłowicz, 
Małgorzata Wróblewska, Natalia Ziółkowska
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Klasa 2b

wychowawczyni – p. mgr Klaudia Majewska-Rybacka

Zuzanna Bromirska, Julia Janiak, Kamil Janiszewski, Iga Kaczmarek, Iga Kobuszewska, 
Mikołaj Korpusiński, Aleksander Kwiatkowski, Aleksander Malczewski, Aleksander 
Nagler, Jakub Nowacki, Zuzanna Nowakowska, Michał Nieprawski, Zofia Pietraszkiewicz, 
Igor Rutecki, Oliwia Skrzypkowska, Dominika Smolińska, Oskar Stolcman, Adrian 
Strychalski, Krzysztof Szaradowski, Maria Ścierzyńska, Maciej Śpiewak, Patryk Wąsik, 
Krzysztof Zasada

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Klasa 3

wychowawczyni – p. mgr Ilona Jabłońska

Carmen Celmer, Maria Fryżewska, Klaudia Fydryszewska, Aleks Janiak, Zofia Karpińska, 
Tomasz Klarecki, Igor Król, Miłosz Laskowski, Martyna Lewandowska, Zofia Linowiecka, 
Tymoteusz Morawski, Klara Nowakowska, Alicja Ochocińska, Olivia Prouvè, Nicole 
Rybińska, Wojciech Sadowski, Łukasz Sielicki, Oliwia Skrzypińska, Anna Szychowska, 
Oskar Tadajewski, Katrina Thorsen, Gabriela Wilińska, Kaja Wiśniewska, Marcel Zalewski

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15



173

Klasa 4

wychowawczyni – p. mgr Ewa Bieniek

Karolina Długołęcka, Maja Gostyńska, Inga Gutral, Oliwia Kowalska, Zofia Kwiatkowska, 
Krzysztof Kwieciński, Zuzanna Liberacka, Martyna Nencka, Hubert Olszewski, Michalina 
Pszeniczka, Kamil Sobolewski, Gabriela Taźbierska

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Klasa 5

wychowawca – p. mgr Andrzej Gołębieski

Aleksandra Arkuszewska, Tomasz Darowski, Wiktoria Dominiak, Julia Gęsicka, Alicja 
Gralak, Marta Kodymowska, Martyna Kwapińska, Piotr Miłkowski, Maja Ostrowska, 
Nadia Pietrzak, Miłosz Rogiewicz, Julia Rojewska, Oliwier Rutecki, Nadia Wiśniewska, 
Patryk Wiśniewski, Klaudia Witrylak, Anna Wujec
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Klasa 6

wychowawczyni – p. mgr Wioletta Piasecka

Gabriela Borkiewicz, Julia Czajka, Katarzyna Darowska, Vanessa Gaworska, Dawid 
Genert, Jakub Grzębski, Maria Grzędzicka, Bartosz Jankowski, Nikola Korpowska, 
Wiktor Król, Maria Maćkowiak, Barbara Malanowska, Maciej Modrzejewski, Kacper 
Morawski, Szymon Morawski, Karol Nencka, Mateusz Ochociński, Aleksander Rogiewicz, 
Tymoteusz Rózik, Filip Sadowski, Feliks Suski, Rafał Wierszyło

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Medal za załugi
dla zespołu Szkół katolickich im. ks. jana Długosza we włocławku

w roku szkolnym 2015/2016

Mateusz ochociński
za najlepiej napisany sprawdzian

po szóstej klasie 
szkoły podstawowej 

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej
w zespole Szkół katolickich im. ks. jana Długosza

w roku szkolnym 2015/2016

SukCeSy NAukowe
Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek 
otrzymał Karol Nencka z kl. 6 – laureat Wo-
jewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z Przyrody

opiekun: mgr Ewa Bieniek
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Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Przyrody 
laureat: Karol Nencka kl. 6
opiekun: mgr Ewa Bieniek

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego
finalista: Mateusz Ochociński kl. 6
opiekun: mgr Ilona Jabłońska

Wojewódzki Konkurs Historyczny dla 
uczniów szkół podstawowych

finalista: Feliks Suski kl. 6 
opiekun: mgr Jolanta Nowak

Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego dla klas szóstych 
szkół podstawowych

I miejsce – Mateusz Ochociński kl. 6
opiekun: mgr Ilona Jabłońska

Konkurs z Języka Angielskiego w Centrum Nauki Języków Obcych – 
Oxford School

II miejsce – Mateusz Ochociński kl. 6 
opiekun: mgr Ilona Jabłońska

Konkurs GALILEO 2016 z języka angielskiego 
laureat (10. miejsce w Polsce) – Mateusz Ochociński kl. 6
wyróżnienia: Julia Gęsicka kl. 5
Julia Rojewska kl. 5
opiekun: mgr Klaudia Majewska-Rybacka 

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa OLIMPUSEK z Języka Angielskiego
laureaci: Aleksander Nagler kl. 2b
Zuzanna Nowakowska kl. 2b 
opiekun: mgr Klaudia Majewska-Rybacka
laureaci: Konrad Felińczak kl. 2a
Olgierd Rózik kl. 2a
opiekun: mgr Klaudia Majewska-Rybacka

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR”
wyróżnienia: Iga Kobuszewska kl. 2b

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Dominika Smolińska kl. 2b
opiekun: mgr Klaudia Majewska-Rybacka

Ogólnopolski Konkurs „Olimpusek”
laureatki: Natalia Nawrocka kl. 1b
Lena Wolska kl. 1b
opiekun: mgr Monika Brzostowicz
laureaci: Amelia Rybacka kl. 1a
Franciszek Wszelak kl. 1a
opiekun: mgr Joanna Filińska

SukCeSy ArTySTyCzNe
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Mój przyjaciel Miś”

II miejsce: Maciej Kotwicki kl, 1b
opiekun: mgr Klaudia Majewska-Rybacka

Konkurs plastyczny dla najmłodszych pt. „Znam przyrodę Gostynińsko-Wło-
cławskiego Parku Krajobrazowego”

laureaci: Sandra Bączkowska kl. 2a 
Wojciech Sadowski kl. 3
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

Konkurs plastyczny pn. „Zdrowie, Uśmiech, 
Radość, Przyjaźń” pod patronatem Prezy-
denta Miasta Włocławek

wyróżnienie – Karolina Długołęcka kl. 4
opiekun: mgr Bożena Sobierajska 

III Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową
I miejsce – Tymoteusz Morawski kl. 3 i Kacper Morawski kl. 6 

w kategorii rodzinnej:
I miejsce – Wiktoria Markowska kl. 1c SP z rodzicami 

wyróżnienia: 
Anna Szychowska kl. 3
Karolina Długołęcka kl. 4
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Julia Czajka kl. 4 z rodzicami
Rafał Wierszyło kl. 6 z rodzicami
Maria Grzędzicka i Vanessa Gaworska z kl. 6
Bartosz Jankowski kl. 6
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

IV Ogólnopolski Konkurs „Trzej Królowie w tradycji i w oczach współczesnych”
W konkursie plastycznym na najpiękniejszą koronę:
II miejsce – Aleksander Rogiewicz kl. 6
III miejsce – Wiktoria Markowska kl. 1c
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

VIII Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Pochwalony bądź” pod patronatem 
bp. Wiesława Alojzego Meringa

III miejsce – Maria Maćkowiak kl. 6
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

Konkurs dla uczczenia 25. rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II we 
Włocławku „Jan Paweł II w sercu i pamięci” 

w kategorii plastycznej:
III miejsce – Rafał Wierszyło z kl. 6
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

VIII Ogólnopolski Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego
wyróżnienie – Zofia Kwiatkowska z kl. 4
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

XIII Ogólnopolski Festiwal Małych Form Scenicznych „Pierwsze kroki na scenie 
w języku francuskim”

nagroda specjalna – Grupa teatralna Les hiboux (Sówki) złożona z uczniów kl. 1 i 3: 
Aleksander Wojciechowski, Olivia Prouvé, Gabriela Wilińska, Anna Szychowska, 
Maria Fryżewska, Kaja Wiśniewska
opiekun: mgr Małgorzata Tomaszewska

Ogólnopolska Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
laureat – Szymon Morawski kl. 6
opiekun: Bożena Sobierajska 

Wojewódzki Konkursie Plastycznym „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”
nagroda specjalna – Martyna Kwapińska kl. 5
opiekun: Monika Kwiatkowska

XXXV Plener Malarski „Wiejskie klimaty – architektura drewniana Kujaw 
i ziemi dobrzyńskiej”

wyróżnienie – Aleksander Kwiatkowski kl. 2b
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Międzynarodowy konkurs plastyczny „The 10th Toyota Dream Car Art Con-
test” – „Samochód marzeń 2016”

wyróżnienie: Karolina Długołęcka kl. 4
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

SukCeSy SPorTowe
XXIII Włocławski Bieg Dzieci i Młodzieży poświęcony męczeńskiej śmierci 
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

I miejsce – za masowy udział w Biegu 

w kategorii szkół podstawowych kl. 1–3:
dziewczęta:

I miejsce – Alicja Ochocińska kl. 3
II miejsce – Iga Kaczmarek kl. 2b 
III miejsce – Klara Nowakowska kl. 3

chłopcy:
II miejsce – Remigiusz Morawski 2a
III miejsce – Igor Rutecki 2b

w kategorii szkoły podstawowe kl. 4–6:
chłopcy:

II miejsce – Bartosz Jankowski kl. 6

Andrzejkowe Zawody Pływackie zorganizowane przez Włocławskie WOPR
II miejsce – Igor Król kl. 3
III miejsce – Amelia Śmiłowicz kl. 2a
opiekun: mgr Magdalena Budnicka 

Mistrzostwa Włocławka w Pływaniu
2 złote medale – Wiktor Król kl. 6
2 srebrne medale – Julia Czajka kl. 6
brązowy medal – sztafeta chłopców (Wiktor Król, Bartosz Jankowski, Karol Nencka, 
Szymon Morawski kl. 6)
opiekun: mgr Andrzej Gołębieski
Zawody pływackie „Grand Prix Włocławka”
złoty medal – Wiktor Król kl. 6
złoty medal – Julia Czajka kl. 6
brązowy medal – Inga Gutral kl. 4
opiekun: mgr Andrzej Gołębieski

Zawody pływackie „O Puchar Fundacji Anwil dla Włocławka”
3 złote medale – Wiktor Król kl. 6
3 złote medale – Julia Czajka kl. 6
złoty, srebrny i brązowy medal – Inga Gutral kl. 4
opiekun: mgr Andrzej Gołębieski
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uczniowie szkoły podstawowej, 
którzy uzyskali średnią 4,75 i więcej

w roku szkolnym 2015/2016

klasa 4
Inga Gutral 5,42
Karolina Długołęcka 5,17
Zofia Kwiatkowska 5,08
Zuzanna Liberacka 5,08
Hubert Olszewski 5,00
Gabriela Taźbierska 4,92
Kamil Sobolewski 4,83
Krzysztof Kwiatkowski 4,75

klasa 5
Julia Rojewska 5,75
Nadia Pietrzak 5,50
Aleksandra Arkuszewska 5,42
Julia Gęsicka 5,33
Maja Ostrowska 5,33
Anna Wujec 5,33

Alicja Gralak 5,25

klasa 6
Rafał Wierszyło 5,50
Gabriela Borkiewicz 5,33
Julia Czajka 5,33
Feliks Suski 5,25
Mateusz Ochociński 5,25
Maria Maćkowiak 5,17
Szymon Morawski 5,08
Tymoteusz Rózik 5,00
Maria Grzędzicka 5,00
Karol Nencka 5,00
Vanessa Gaworska 4,92 
Kacper Morawski 4,92 
Bartosz Jankowski 4,92
Wiktor Król 4,75

wpłaty na radę rodziców
2015/2016

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza

klasa 1a – 1100 zł

Jessica Afeltowicz-Lisiecka, Tymon Bajek, Jan Bartosz, Zuzanna Błaszczyńska, Julia 
Derucka, Michalina Golańska, Zofia Hasiuk, Dominik Kołaczyński, Maciej Kotwicki, 
Hanna Kurdupska, Natalia Lipińska, Wiktor Liss, Paweł Łączkowski, Zuzanna Michalska, 
Helena Nowakowska, Jakub Orczyk, Nikola Pastuszak, Amelia Rybacka, Igor Węglarek, 
Franciszek Wszelak

klasa 1b – 1350 zł

Karol Basis, Borys Bernasiewicz, Wiktoria Bordyn, Ewa Graczykowska, Michał Grzanka, 
Stanisław Imienowski, Adrian Kostrzewski, Mateusz Krysztoforski, Maksymilian Kuciński, 
Filip Nadrajkowski, Natalia Nawrocka, Piotr Nowacki, Aleksander Piernikowski, Gabriela 
Rafalska, Brayan Rutkowski, Izabela Tyrjan, Konstancja Walczak, Lena Wolska, Szymon 
Wysocki, Jan Zarzecki

Wykazy, zestawienia, statystyki
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klasa 1c – 1050 zł

Mateusz Babiński, Witold Janakowski Zuzanna Jarmuszewicz, Tomasz Jędruch, Hanna 
Kalinowska, Wiktoria Markowska, Filip Matyszczak, Oskar Michalak, Maria Mierzyńska, 
Franciszek Molewski, Stanisław Molewski, Julia Pasikowska, Gustaw Przybylski, Jan 
Ryniec, Marika Skrzypińska, Franciszek Sumiński, Zuzanna Trojanowska, Wiktor 
Urbanowski, Juliusz Wasilewski, Aleksander Wojciechowski

klasa 2a – 975 zł

Jakub Banachowski, Sandra Bączkowska, Aleksandra Bylicka, Filip Etynkowski, Konrad 
Felińczak, Jan Gemeinert, Nicola Ignasz, Zuzanna Kamińska, Adam Lewandowski, 
Urszula Linowiecka, Antoni Perlikowski, Anna Pietrzykowska, Olgierd Rózik, Zuzanna 
Ryczkowska, Amelia Skibińska, Zofia Sulińska, Amelia Śmiłowicz, Małgorzata 
Wróblewska, Natalia Ziółkowska

klasa 2b – 1125 zł

Zuzanna Bromirska, Julia Janiak, Iga Kaczmarek, Iga Kobuszewska, Aleksandra Kurzępa, 
Aleksander Kwiatkowski, Aleksander Malczewski, Aleksander Nagler, Michał Nieprawski, 
Jakub Nowacki, Zuzanna Nowakowska, Zofia Pietraszkiewicz, Igor Rutecki, Oliwia 
Skrzypkowska, Dominika Smolińska, Stolcman Oskar, Adrian Strychalski, Krzysztof 
Szaradowski, Maria Ścierzyńska, Patryk Wąsik, Krzysztof Zasada

klasa 3 – 770 zł

Carmen Celmer, Maria Fryżewska, Klaudia Fydryszewska, Aleks Janiak, Tomasz Klarecki, 
Igor Król, Miłosz Laskowski, Klara Nowakowska, Olivia Prouve, Łukasz Sielicki, Oliwia 
Skrzypińska, Oskar Tadajewski, Gabriela Wilińska, Kaja Wiśniewska, Marcel Zalewski

klasa 4 – 500 zł

Karolina Długołęcka, Inga Gutral, Oliwia Kowalska, Zofia Kwiatkowska, Krzysztof 
Kwieciński, Zuzanna Liberacka, Martyna Nencka, Hubert Olszewski, Michalina 
Pszeniczka, Kamil Sobolewski, Gabriela Taźbierska

klasa 5 – 641 zł

Aleksandra Arkuszewska, Wiktoria Dominiak, Julia Gęsicka, Alicja Gralak, Marta 
Kodymowska, Martyna Kwapińska, Piotr Miłkowski, Maja Ostrowska, Nadia Pietrzak, 
Miłosz Rogiewicz, Julia Rojewska, Oliwier Rutecki, Nadia Wiśniewska, Patryk Wiśniewski, 
Anna Wujec

klasa 6 – 750 zł

Gabriela Borkiewicz, Julia Czajka, Vanessa Gaworska, Dawid Genert, Jakub Grzębski, 
Maria Grzędzicka, Maria Maćkowiak, Barbara Malanowska, Karol Nencka, Aleksander 
Rogiewicz, Tymoteusz Rózik, Filip Sadowski, Feliks Suski, Rafał Wierszyło
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ks. Andrzej Tomalak

inauguracja roku szkolnego 2015/2016
uroczysta Msza Święta w katedrze

1 września 2015

Czas biegnie szybko. Zdaje się, że wczoraj rozpoczynały się wakacje, a tu 
znów 1 września i rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego i katechetycznego.

Pierwszym punktem uroczystości była Msza św., sprawowana w bazylice 
katedralnej pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa. Witając Księdza 
Biskupa oraz wszystkich przybyłych na Eucharystię, ks. dyrektor Jacek Kędzierski 
wskazał na wyjątkowość rozpoczynającego się roku: 600-lecie urodzin ks. Jana 
Długosza, patrona szkoły, setna rocznica otwarcia „pierwszego” Długosza oraz 
zbliżające się Światowe Dni Młodzieży. Godnym odnotowania jest fakt, że w tym 
roku szkolnym w ZSK kształcić się będzie 817 uczniów, co stanowi rekordową 
liczbę w całej historii naszej szkoły.

Pasterz Kościoła Włocławskiego, nawiązując w homilii do tych słów, mówił, iż 
szkoły katolickie są ostatnim bastionem obrony przeciw liberalizacji i rozchwianiu 

Uczniowie ZSK na Mszy Świętej inaugurującej rozpoczęcie roku szkolnego
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wartości w naszej ojczyźnie. Fakt, że szkoły te cieszą się dużym zainteresowaniem, 
świadczy o tym, iż w młodych ludziach żywe jest pragnienie prawdy, która jest 
jedna i niezmienna. Ksiądz Biskup przestrzegał przed pokusą łatwego życia, które 
zawsze kończy się tragicznie. Na zakończenie życzył dzieciom i młodzieży, aby 
ich otwartość na wiedzę była ściśle złączona z pragnieniem Boga.

Tradycją szkoły im. ks. J. Długosza jest uhonorowanie najlepszego ma-
turzysty specjalnym medalem. W tym roku nagrodę tę otrzymała Barbara 
Gołębiewska. Warto podkreślić, że absolwentka naszej szkoły znalazła się 
w gronie stu najlepszych maturzystów w Polsce, którzy zdawali maturę w maju 
2015 r. Basia zdawała egzaminy z języka polskiego (poziom podstawowy – 
97% i rozszerzony – 100%), z matematyki (poziom podstawowy – 98%), 
z języka angielskiego (poziom podstawowy – 100% i rozszerzony – 96%) 
oraz z historii (poziom rozszerzony – 94%) w sumie osiągając średni wynik 
97,5%. Barbara będzie studiowała prawo i filozofię na Międzywydziałowych 
Indywidualnych Studiach Humanistycznych na Uniwersytecie Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. 

Natomiast najlepsi absolwenci gimnazjum, którzy wybrali liceum w ZSK 
jako szkołę pierwszego wyboru, otrzymali tzw. pakiet edukacyjny – darmowe 
podręczniki oraz strój na lekcje wychowania fizycznego.

Po Mszy św. miało miejsce spotkanie uczniów z wychowawcami klas. Był 
to czas, by przywitać się po wakacyjnej przerwie, podzielić się wspomnieniami 
oraz przygotować się na czekające w nowym roku wyzwania. Uczniowie klas 
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Wydarzenia szkolne

pierwszych wszystkich poziomów zapoznawali się też z labiryntem korytarzy 
oraz najważniejszymi miejscami w szkole.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy wytrwałości w wypełnianiu 
powierzonych obowiązków, aby ucząc wychowywali, a wychowując, dawali 
piękne świadectwo wiary i miłości do Boga i człowieka.

 

ks. Jacek Kędzierski

Słowa powitania skierowane do zebranych 
na początku Mszy Świętej

rozpoczynającej nowy rok szkolny
1 września 2015

Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie, pełni radości, u progu nowego 
roku szkolnego przyszliśmy, aby prosić Pana Boga o Jego błogosławień-

stwo, o to, abyśmy rozpoczynając kolejny rok szkolny, mogli w pełni wykorzystać 
nasze siły i zapał do tego, abyśmy poznawali prawdę o Panu Bogu, o otaczają-
cym nas świecie. To już po raz piętnasty uczniowie Szkoły Długosza gromadzą 

Ze słowami wdzięczności do Księdza Biskupa Wiesława 
Meringa zwrócili się w imieniu społeczności szkoły 
podstawowej uczniowie kl. 2a – Amelia Śmiłowicz 
i Adam Lewandowski

Rozpoczęcie uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem 
ks. bp. Wiesława Meringa, inaugurującej rok szkolny 
2015/2016
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się w pierwszym dniu nowego roku szkolnego. Na początku tej Eucharystii 
pragnę bardzo serdecznie powitać Księdza Biskupa Wiesława Ordynariusza 
naszej diecezji, prosząc Księdza Biskupa o sprawowanie tej Eucharystii i mo-
dlitwę w intencji całej naszej społeczności szkolnej. Bardzo serdecznie witam 
wszystkich kapłanów, katechetów. W sposób szczególny witam pracowników 
szkoły i Was droga, kochana Młodzieży i Waszych Rodziców. Jest nas dzisiaj 
w tej katedrze 817 uczniów szkoły. To największa liczba w ciągu tych piętnastu 
lat w historii całej szkoły Długosza. Przed wojną, w roku 1938/1939 odno-
towano największą liczbę uczniów – 517 w szkole podstawowej, gimnazjum 
i liceum, ale wtedy ci uczniowie byli tylko w gmachu przy ul. Łęgskiej, bo 
kiedy ten gmach był budowany 90 lat temu, kiedy decyzja została podjęta, 
a kamień węgielny położony w roku 1925, to ówczesny Ksiądz Biskup podjął 
decyzję, aby w tej szkole było 500 uczniów. Dzisiaj w gmachu Długosza przy 
ul. Łęgskiej jest nas 620. Cieszę się, że tak wielu rodziców podejmuje stara-
nia, aby Wasze dzieci były wychowywane w szkole katolickiej. To prawda, że 
nie chodzi nam o liczby, o to, aby było nas jak najwięcej. To jest ważne, ale 
nie najistotniejsze. Przede wszystkim chodzi o to, aby ucząc się w tej szkole, 
wychowując się w tej szkole, jej uczniowie przede wszystkim byli otwarci na 
Pana Boga, pogłębiali wiarę i kształtowali swoje charaktery. Przed dwoma 
tygodniami byłem na Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich w Częstocho-
wie. Wśród wielu prelegentów, gości na tej konferencji, byli również obecni 
rodzice Pana Prezydenta Państwo Janina i Jan Duda. Rodzice zawodowo pełnią 
obowiązki nauczycieli akademickich. Podczas swojego wystąpienia tata Pana 
Prezydenta powiedział, że mimo iż są wykładowcami akademickimi i że mają 
trójkę dzieci, to nie wymagali od swoich dzieci, aby z każdego przedmiotu mieli 
oceny bardzo dobre, bo doskonale zdawali sobie sprawę, że każde dziecko 
jest nieco inaczej uzdolnione i trzeba być cierpliwym, aby te talenty pomagać 
dzieciom rozwijać. Ale podzielił się również innym ciekawym spostrzeżeniem. 
Powiedział, że od swoich dzieci, od syna i dwóch córek wymagał ocen bardzo 
dobrych (bo celujących wtedy nie stawiano) tylko z dwóch przedmiotów: 
języka polskiego i religii. Warto więc na progu tego roku szkolnego, abyśmy 
uświadomili sobie, że potrzeba, byśmy rozwijali swoje talenty, ale abyśmy też 
pamiętali, że nasze życie powinno być ukierunkowane na Pana Boga: abyśmy 
zdobywając wiedzę, szukając mądrości, również starali się o to, abyśmy będąc 
w szkole katolickiej poznawali naukę Jezusa Chrystusa oraz przestrzegali 
Bożych i kościelnych przykazań. 

Na początku tej Mszy św., prosząc Księdza Biskupa o modlitwę, błogosła-
wieństwo dla nas, chciałbym w sposób szczególny podkreślić, że w tym roku 
szkolnym, który jest przed nami, wśród wielu bardzo ważnych wydarzeń, są 
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te trzy, które niejako odróżniają ten rok szkolny od pozostałych. 1 grudnia ob-
chodzić będziemy 600. rocznicę urodzin Jana Długosza, Patrona naszej szkoły, 
księdza, historyka, kronikarza, dyplomaty, nauczyciela dzieci królewskich. Ten 
rok szkolny to również wspaniała rocznica, bo będziemy ją przeżywali w set-
nym roku od założenia szkoły. A więc będziemy pamiętali o tych, którzy przed 
stu laty podejmowali decyzje, aby utworzyć tę szkołę, będziemy pamiętali 
o tych, którzy w tej szkole uczyli i którzy byli nauczani. Trzecie bardzo ważne 
i być może najważniejsze wydarzenie, to Światowe Dni Młodzieży, do których 
przebiegu przygotowujemy się już od wielu miesięcy. Jako szkoła katolicka 
chcemy jeszcze bardziej aktywnie zaangażować się w to wydarzenie. Dlatego 
zechciejmy polecić Bogu te trzy wydarzenia i włączyć je w ten rok, aby pozostał 
dla nas jak najdłużej w pamięci i pozostawił w naszych umysłach i sercach 
jak najpiękniejsze doświadczenia, które pomogą nam jeszcze lepiej i dojrzalej 
przeżywać nasze chrześcijaństwo. Na początku tej Mszy św. przeprośmy Pana 
Boga za wszystkie nasze grzechy, prosząc o Boże błogosławieństwo dla nas 
wszystkich.

 

bp Wiesław Alojzy Mering

„otwórzcie serca i umysły na świat wartości...”
Homilia wygłoszona na rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

1 września 2015

Serdecznie Was witam w tym szczególnym dniu. Zwłaszcza tych naj-
mniejszych, którzy rozpoczynają dzisiaj swoją ścieżkę edukacyjną. Sza-

nowni Drodzy Państwo Profesorowie, Nauczyciele, Rodzice, Drodzy Katecheci, 
a zwłaszcza – Księże Prałacie Dyrektorze, niosący brzemię odpowiedzialności za 
szkołę już od tylu lat. Bardzo się cieszę, że Zespół Szkół Katolickich tak pięknie 
nam w tym roku promienieje. To dobrze, wszędzie na świecie obserwujemy 
to samo zjawisko. Olbrzymi ruch na szkoły katolickie. Rodzice, wychowawcy, 
przyjaciele dzieci i młodzieży bardzo chcą, żeby ich najbliżsi, właśnie w szkołach 
katolickich uczyli się, zdobywali wiedzę, ale też żeby zbliżali się ku wartościom. 
Żeby zatem nie tylko byli bogatsi w wiedzę, ale również żeby zdobyli właściwy 
fundament dla całego życia. 

Dzisiaj, akurat w dniu, w którym historia odgrywa ważną rolę, przypomina-
my sobie, że o godzinie 4.45, bardzo wcześnie rano, na Westerplatte, krążownik 

Wydarzenia szkolne
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„Schleswig Holstein” oddał pierwszy strzał w stronę Westerplatte, gdzie była 
polska załoga wojskowa. A tutaj dzisiaj, kiedy przypominamy sobie wszyscy 
fakt niemieckiej agresji na Polskę, która niczym Niemcom nie zawiniła, kiedy 
wspominamy miliony zabitych, upokorzonych, poniżonych, cierpiących ludzi, 
zastanawiamy się nad tym, co było owocem II wojny światowej, kiedy rów-
nocześnie tyle znaków Bóg dawał człowiekowi, ale człowiek pozostał dziwnie 
ślepy, głuchy na znaki, głos Boży, tak silny, wyraźny, jak na przykład w Fati-
mie. Nadmienię, że zbliżamy się do kolejnej, setnej, rocznicy tych objawień. 
Otóż właśnie w kontekście tego wszystkiego to nasiąknięcie chrześcijańskimi 
wartościami wydaje się jeszcze pilniejsze. I tu jest powód, dla którego rodzice 
kochający swoje dzieci, wychowawcy, którym zależy na młodym pokoleniu, tak 
często patrzą jak na ostatnią nadzieję – na szkoły katolickie. Ostatnią nadzieję 
w świecie, w którym wartości zostały mocno rozchwiane. W którym o tym, 
co dobre a co złe, decydują sami ludzie do tego stopnia, że właściwie trudno 
odróżnić dobro i zło – bo przecież każdy może sobie ustalić sam, co jest dobre, 
co jest złe. Tak właśnie robili Niemcy w czasie II wojny światowej. Sami sobie 
zadekretowali prawo stanowione przez ludzi. Olbrzymia większość Niemców 
poparła Adolfa Hitlera i prawa, które wydał, a które jednoznacznie określały 
innych ludzi jako podgatunek gorszych stworzeń, które należy wytępić jak 
insekty. W tym kontekście człowiek, który tego w jakiś sposób doświadczył, 
musi się cieszyć tym, że są jeszcze oazy moralności, w których dobro znaczy 
dobro, słabość znaczy słabość, grzech nazywany jest grzechem. Pamiętamy 
wszyscy, jak interpretował kwestie prawdy papież Jan Paweł II. 

Dzisiaj o 4:45 gdańszczanie zgromadzili się na Westerplatte, żeby przypo-
mnieć wszystko to, co działo się tam 1 września 1939 roku. Oto wspominamy, 
jak Jan Paweł II mówił, o tym że każdy z nas ma „swoje Westerplatte”, ma takie 
wartości, które są bezcenne, nie do zapłacenia, nie do przegrania. Wartości, 
które decydują o samym ludzkim życiu. Nie ma, jak sądzę, przypadku w tym, 
że właśnie 1 września rozpoczynamy rok szkolny, bo chcemy bronić, rozwijać, 
umacniać te wartości, które uważamy za fundament, już nie tylko naszego, 
chrześcijańskiego, ale w ogóle ludzkiego życia, które uważamy za fundament, 
bez którego to życie nie może się naturalnie rozwijać. A jeżeli słuchaliście 
uważnie dzisiejszego pierwszego czytania, to dokładnie o tym mówił Święty 
Paweł w swoim liście. Pamiętamy, czyj to był list? To jest pierwszy, najstarszy 
list świętego Pawła. Napisał go na przełomie 49/50 roku, a dokładniej, 20 lat 
po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Pisze do Tesalonik. Tesaloniki leżą 
w północnej Grecji, w tej części, którą nazywamy Grecją macedońską. To jedno 
z najpiękniejszych miast w Grecji. Nieporównanie piękniejsze od Aten. I tam 
Święty Paweł po raz pierwszy postawił – uwaga! – postawił nogę na kontynen-
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cie europejskim. Zaczęła się wielka ewangelizacja Europy, od Tesalonik. Od 
Tesalonik blisko do Filipin, gdzie, jak kiedyś opowiadałem, mieszkała kobieta 
imieniem Lidia, pierwsza Europejka, która uwierzyła w Jezusa, która przyjęła 
chrzest po wysłuchaniu wysłanników Jezusa, świętego Pawła i jego towarzyszy. 
W swoim liście Święty Paweł pisze, żeby nie ulegać złudzeniom, bo przyjdzie 
czas, kiedy będziemy musieli rozliczyć się ze wszystkiego, czym wypełnione 
było nasze życie. I chodzi o to, aby ten dzień rozliczenia nie zaskoczył nas jak 
złodziej. I to cudowne rozróżnienie, z którego św. Paweł korzysta w liście do 
dzisiejszych mieszkańców Salonik, wtedy Tesalonik: „Wy bowiem jesteście 
synami światłości, synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności”. 

Wiele myślę o sytuacji w domach XXI wieku. Różne są sytuacje, kiedy to 
chrześcijanie zdają egzamin ze swojego życia w codzienności, w zakładach 
pracy, w sejmie, w parlamencie. Na ile jesteśmy synami światłości? Czyli potra-
fimy być ludźmi dającymi świadectwo Jezusowi? Ludźmi, którzy nauczyli się 
dawania takiego świadectwa od swoich rodziców, od swoich wychowawców, 
od swoich nauczycieli.

Dzisiaj wspominamy błogosławioną Bronisławę – przed nami średnio-
wiecze. To był wiek największego triumfu chrześcijaństwa, pełen harmonii 
i zgody między ludzkim rozumem a wiarą, poprzez którą człowiek kontaktuje 
się z Bogiem. To był wiek, kiedy powstawały najcudowniejsze kościoły w Eu-
ropie. Do dzisiaj podziwiamy, do dzisiaj wpatrujemy się w nie z największym 
szacunkiem. Kiedy porównujemy budowle XXI wieku i budowle XIII wieku, 
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to dopiero widzimy, jak bardzo brak nam tej harmonii, tej wielkości, która 
cechowała ludzi średniowiecza. Jak żałosne i mało odpowiedzialne są głosy, 
które określają średniowiecze jako okres ciemnoty. Widocznie gdzieś zabrakło 
wiedzy, erudycji, właściwego wychowania człowiekowi, który formułuje tego 
typu sądy. I mówi Święty Paweł jeszcze jedno dla nas ważne zdanie: „Nie śpij-
my przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi”. Niech uwidoczni się to 
w oczach, które są zamknięte, a powinny być otwarte, uszach, które powinny 
słyszeć znaki, jakie Bóg daje człowiekowi. To jest właśnie to, o czym przed 
chwilą wspominałem. Bóg daje te znaki nieustannie, ale człowiek jest zajęty 
głupstwami, tym co przemijające. Nie ma czasu ani ochoty słuchać i patrzeć. 

Przychodzicie dzisiaj, Drodzy Uczniowie, do szkoły katolickiej. To ona ma 
otwierać oczy, otwierać serca, otwierać umysły na świat, który jest o wiele bar-
dziej nieskończony od wszystkich rozrywek, które niejednokrotnie wypełniają 
czas. Chciałbym Was dzisiaj, w pierwszym dniu nowego roku szkolnego, nie 
tylko pozdrowić, ale przede wszystkim życzyć, żebyście w oparciu o mądrość 
i doświadczenie Waszych Nauczycieli, o mądrość i doświadczenie Waszych 
Wychowawców, z którymi będziecie przez cały rok się spotykać, o mądrość 
i doświadczenie Waszych Rodziców, umieli dostrzec światłość w ciemności, 
umieli dostrzec wartości, które są człowiekowi na co dzień potrzebne. Dopiero 
wtedy ten nowy rok szkolny będzie tym, o co chodzi w całym procesie dydak-
tyczno – wychowawczym katolickiej szkoły. I na ten nowy czas prośmy dzisiaj 
wszyscy o błogosławieństwo Pana.

jeSieNNe wyjAzDy eDukACyjNe
Aneta Chrzanowska

integracja klas pierwszych w biskupinie
15 września 2015

Dzień 15 września 2015 r. na długo pozostanie w pamięci uczniów klas 
pierwszych naszego gimnazjum. Właśnie tego dnia odbyła się pierwsza, 

integracyjna wycieczka młodzieży rozpoczynającej swoją edukacyjną przygodę 
w Publicznym Gimnazjum im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Pierwszokla-
siści wraz z wychowawcami i panią wicedyrektor Sławomirą Lewandowską 
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za cel swojej podróży obrali kolebkę kultury łużyckiej w Polsce, czyli powstałą 
2700 lat temu osadę w Biskupinie. Słynne na całym świecie osiedle obronne 
z charakterystyczną bramą zwane jest nawet polskimi Pompejami.

Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich, oprócz zwiedzania Muzeum Arche-
ologicznego w Biskupinie, wzięli również udział w odbywającym się na terenie 
obiektu XXI Festynie Archeologicznym zatytułowanym „Smaki w przeszłości”. 
Poza zwiedzaniem osady oraz udziałem w przygotowanych pokazach i wykła-
dach, nasi podopieczni mogli wysłuchać interesujących opowieści i uczestniczyć 
w konkursach. W ramach pokazów towarzyszących odbyła się między innymi 
prezentacja walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej, którą nasza 
młodzież śledziła z zapartym tchem. Dużym zainteresowaniem pierwszokla-
sistów cieszył się również pokaz antropologa, który z ludzkich kości i czaszek 
potrafił pięknie „przeczytać” i opowiedzieć historię życia naszych przodków. 
Pierwszoklasiści mogli nie tylko zobaczyć na własne oczy, jak żyli, mieszkali 
i pracowali ówcześni ludzie, ale również sami wcielić się w ich skórę. Wśród 
naszej młodzieży nie brakowało chętnych do przymierzenia dawnych strojów 
czy zasmakowania specjałów dawnej kuchni.

Mamy nadzieję, że po tak udanej integracji, pełni zapału przystąpią do 
nauki w nowej szkole.

 

Adepci rycerskiego rzemiosła z kl. Ia w towarzystwie średniowiecznego woja. Od lewej: Mateusz Balcerak, Mateusz 
Linard, Igor Mikołajczyk, Wiktor Sikorski, Maciej Bartczak, średniowieczny woj, Laura Pakulska, Maja Mysłowska, 
Izabela Walczak, Grzegorz Możdżyński, Jakub Prokopczyk
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ks. Andrzej Tomalak

Długoszacy na Forum Młodzieży Szkół katolickich
17 września 2015

Forum Młodzieży Szkół Katolickich wpisało się już na stałe w program 
Tygodnia Wychowania. Odbywa się ono corocznie na Jasnej Górze 

i gromadzi kilkuset uczniów szkół katolickich z całej Polski. W tym roku wy-
darzenie to miało miejsce 17 września. Długosza reprezentowało 72 uczniów 
klas pierwszych LO wraz z p. wicedyrektor Urszulą Brykalską, wychowawcami 
oraz katechetami: ks. Andrzejem Tomalakiem i ks. Łukaszem Sztylką. 

Forum rozpoczął wykład ks. Marka Studenskiego poświęcony relacji 
wolności i miłości. Następnie zgromadzeni w auli o. Kordeckiego wysłuchali 
świadectw dotyczących uczenia się „bycia darem” w życiu rodzinnym. Z nie-
cierpliwością oczekiwaliśmy na świadectwo p. Adama Woronowicza, aktora 
znanego m.in. z roli ks. Jerzego Popiełuszki w filmie „Popiełuszko. Wolność 
jest w nas”. Jego słowa były cennym i pięknym świadectwem dotyczącym 
kapłaństwa. Przywołując osobę bł. ks. J. Popiełuszki ukazywał, że chrześcijanin 
zawsze jest zwycięzcą. „Kto postawi na Jezusa, nigdy nie przegra” – mówił. 
Choć w ludzkim rozumieniu może ponieść porażkę, jak to się stało w przy-
padku ks. Jerzego, w ostatecznym rozrachunku zawsze zwycięży. Kończąc, 
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p. Woronowicz życzył młodym, aby zawsze, gdziekolwiek będą i czymkolwiek 
będą się zajmować, pozostali ludźmi. „Nawet nie wiecie, jak trudna droga 
was czeka. Nic was przed tymi trudami i niebezpieczeństwami nie ochroni 
poza jednym – Bogiem”– zakończył aktor.

Kolejnym punktem forum była adoracja Najświętszego Sakramentu. Naj-
ważniejszym momentem spotkania młodych na Jasnej Górze była Msza Święta 
sprawowana w Kaplicy Cudownego Obrazu pod przewodnictwem ks. bp. Mar-
ka Mendyka, Asystenta Episkopatu przy Radzie Szkół Katolickich, a homilię 
wygłosił ks. Marek Studenski. Ukazał dwie bardzo ważne cechy prawdziwego 
ucznia i przyjaciela Jezusa: otwartość na Bożą wolę oraz męstwo, które jest 
niezbędne, aby Boże plany wobec każdego z nas mogły się realizować. Jako 
przykład podał m.in. osobę św. Stanisława Kostki, który słysząc głos powołania 
do stanu zakonnego, odważnie i z uporem dążył do tego celu mimo sprzeciwu 
rodziców i przełożonych. Dzisiejszy świat potrzebuje takich właśnie odważnych 
świadków Jezusa Chrystusa. Po uczcie duchowej i pokrzepieniu ciała posiłkiem 
w Domu Pielgrzyma powróciliśmy do Włocławka.

 

s. Goretti Bartczak

Sodalicja Mariańska na jasnej Górze
19–20 września 2015

W dniach 19–20 września 2015 r. przedstawiciele Sodalicji Ma-
riańskiej, działającej w naszej szkole: Maria Piątkowska, Żaneta 

Szczerbiak, Aleksandra Nowak, Kacper Włocławski, Krzysztof Kamiński, Piotr 
Mroczkowski i Bartosz Jabłoński, wraz ze swoimi opiekunami: ks. Andrze-
jem Tomalakiem i s. Goretti Bartczak, uczestniczyli w czwartej pielgrzymce 
młodzieży sodalicyjnej na Jasną Górę, zorganizowanej przez Federację 
Sodalicji Mariańskich. Pielgrzymka przebiegała pod hasłem: „Przypowieść 
o miłosierdziu dzisiaj”.

Spotkanie grup sodalicyjnych u Sióstr Zawierzanek rozpoczęło się integracją 
poprzez wspólny śpiew, a następnie kilka osób złożyło świadectwo o doświad-
czaniu miłosierdzia w swoim życiu. Kolejnym punktem integrującym była praca 
w mniejszych grupach polegająca na rozważaniu przypowieści o miłosierdziu, 
a następnie na wspólnej dyskusji. Praca w grupach została zakończona mo-
dlitwą Anioł Pański.

Wydarzenia szkolne
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Punktem centralnym naszego programu była Msza św. dla Federacji So-
dalicji Mariańskich w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, podczas której 
prezes naszej szkolnej wspólnoty – Piotr Mroczkowski z kl. IB – odśpiewał 
psalm responsoryjny. Homilię wygłosił ks. prałat Andrzej Pluta (Moderator SM 
w Olsztynie). Podczas Mszy św. kandydaci Sodalicji złożyli przyrzeczenia 
sodalicyjne, a następnie uczniowie klas I Katolickiego Gimnazjum im. bł. ks. 
J. Popiełuszki odnowili akt zawierzenia Matce Bożej.

Po Mszy św. odmówiliśmy wspólnie różaniec poprzedzony rozważaniami ma-
ryjnymi. Wzięliśmy także udział we wspólnym spotkaniu z grillowaniem na 
terenie Domu Pamięci ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Podczas naszego pobytu 
na Jasnej Górze udaliśmy się także z wizytą do Radia Jasna Góra, w którym 
udzieliliśmy wywiadu na temat naszej przynależności do Sodalicji Mariańskiej. 
Dzień zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim u stóp Matki Bożej.

Drugi dzień naszej pielgrzymki rozpoczęliśmy uczestnictwem we Mszy św. 
w Domu Pamięci ks. Prymasa Wyszyńskiego, podczas której homilię wygłosił 
o. Marcin Mińczyński OSPPE. Spotkanie zakończyliśmy kręgiem biblijnym 
oraz krótkim podsumowaniem naszego pobytu na Jasnej Górze. Powrót naszej 
grupy do domu przebiegał w atmosferze pełnej radości i miłych wspomnień.
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ks. Andrzej Tomalak

Trzecioklasiści gimnazjum na pielgrzymce w licheniu
30 września 2015

Od kilku już lat pod koniec września ma miejsce diecezjalna pielgrzymka 
uczniów klas trzecich gimnazjum do Lichenia. W tym roku wydarzenie 

to miało miejsce 30 września, a jego myślą przewodnią były słowa zaczerpnięte 
z Mateuszowej Ewangelii: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią” (Mt 5, 7). Naszym gimnazjalistom towarzyszyli wychowawcy klas III 
oraz księża prefekci. Spotkanie w Licheniu rozpoczęło się koncertem zespołu 
„Jordan”. Następnie wszyscy uczestnicy wysłuchali poruszającego świadectwa 
życia, nawrócenia i przyjaźni z Bogiem Patrycji Hurlak, aktorki znanej z wielu 
ról filmowych, serialowych i teatralnych. „Nawrócona wiedźma”, jak mówi 
sama o sobie, przestrzegała młodych przed pozornie niewinnym zachowaniem, 
jak czytanie horoskopów czy używanie wulgaryzmów, które w rzeczywistości 
otwierają duszę człowieka dla szatana. Tylko żywa i silna relacja z Jezusem, 
częsta spowiedź i Komunia św. są w stanie uchronić nas przed atakami złego 
ducha. W wypełnionej po brzegi licheńskiej bazylice, gimnazjaliści i ich opieku-
nowie obejrzeli dramę ewangelizacyjną przygotowaną przez młodzież z Elbląga.

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. sprawowana pod prze-
wodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa, którą koncelebrowali towarzyszący 
gimnazjalistom kapłani. Homilię wygłosił ks. Tomasz Wieczorek z diecezji 
elbląskiej. Kaznodzieja przypomniał wszystkim prawdę, że największym wyra-
zem miłosierdzia jest śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Wzywał też do bycia 
wiernym świadkiem Chrystusa, który do końca nas umiłował. Na zakończenie 
Eucharystii młodzież zawierzyła swoje życie Maryi.

Gimnazjaliści przed licheńską bazyliką Modlitwa u grobu Biskupa Romana Andrzejewskiego
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Posileni przy stole Słowa i Eucharystii udaliśmy się na wspólną agapę.
W programie pobytu długoszaków w Licheniu nie mogło zabraknąć wspólnej 

modlitwy przy grobie śp. ks. bp. Romana Andrzejewskiego.

 

Angelika Szumińska 

o miłości i polityce w teatrze
2 października 2015

W piątek, 2 października, grono nauczycieli i pracowników naszej 
szkoły wybrało się do warszawskiego Teatru 6. piętro na sztukę 

zatytułowaną „Polityka”. Spektakl wyreżyserował Eugeniusz Korin, a na scenie 
można było zobaczyć jak zawsze doskonałych: Hannę Śleszyńską, Joannę Żół-
kowską i Kazimierza Kaczora, rewelacyjnego Bartłomieja Firleta oraz Sylwestra 
Maciejewskiego, Rafała Królikowskiego i Małgorzatę Sochę.

Tekst dramatu wyszedł spod pióra Włodzimierza Perzyńskiego w dwu-
dziestoleciu międzywojennym i stanowi satyrę na ówczesny świat polityki 
w odradzającym się po 123 latach niewoli państwie polskim. Okazuje się 
jednak, że ta raczej mało znana sztuka ma wymiar uniwersalny – obnaża 
dokładnie takie same ułomności czasów współczesnych. Widz czasem się 
śmieje, czasem uśmiecha z przekąsem, a czasem gotów się rozpłakać wraz 
z panią hrabiną (J. Żółkowska), powtarzającą: „Jak pomyślę, że dożyłam 
takich czasów...”.

Obok wątku politycznego toczy się opowieść o miłości posła prawicy do 
posłanki lewicy. Różnice w poglądach wpływają na ich wzajemne relacje, 
a właściwie – to nieporozumienie w sprawach sercowych wywołało różni-
ce w kwestii przekonań politycznych. Wszystko się najpierw gmatwa, by 
ostatecznie pomyślnie się rozwiązać, a ze sceny pada puenta: „W miłości 
tak jak w polityce – trzeba zaakceptować fakty dokonane i nie starać się nic 
zrozumieć”.

Jak wspomniano, sztuka powstała w latach dwudziestych XX wieku i w re-
aliach tamtego okresu jest umiejscowiona. Zastosowana konwencja niemego 
kina narzuca aktorom przesadne, egzaltowane wypowiedzi i gesty. Towarzy-
sząca im muzyka, wykonywana „na żywo” przez Janusza Tylmana, zdaje się 
tworzyć bieżący komentarz do zdarzeń, a słyszane raz po raz: „komisyja” czy 
„o tem” pozostają w pamięci jeszcze długo po wyjściu z teatru.
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Wyjazd nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Katolickich do Warszawy 
miał związek ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej. Serdecznie dzięku-
jemy jego organizatorom: p. Rafałowi Kurzępie i p. Andrzejowi Przybylskiemu. 
Mamy nadzieję, że będzie jeszcze niejedna okazja na podobnie miłe spędzenie 
czasu w tak sympatycznym gronie Koleżanek i Kolegów.

 

Lena Chmielewska, kl. IB

w nagrodę do włoch
12 października 2015

Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich 
Polakach – Lena Chmielewska – uczennica Zespołu Szkół Katolickich 

im. ks. Jana Długosza uczestniczyła w ostatnich dniach w Anielskiej Pielgrzymce 
do Włoch. Była to nagroda w konkursie, którego organizatorem było Centrum 
Edukacji Młodzieży im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku. 

Nasza uczennica tak relacjonuje swoj wyjazd do Italii.
W czasie 9-dniowej pielgrzymki z Warszawy na Górę Gargano przez ma-

jestatyczne Alpy aż na włoskie południe mogłam zobaczyć: cud architektury 
we Florencji – kopułę Filippa Brunelleschi na katedrze Santa Maria del Fiore, 
pochylić głowę w Bazylice św. Krzyża, postawić nogę w domu Dantego, podzi-
wiać perły włoskiego renesansu.

W Orvieto miałam czas na zadumę w Kaplicy Cudu Eucharystycznego 
i podziwianie wspaniałej katedry. Ze wzruszeniem „spotkałam się” ze św. Ritą 
moją patronką z bierzmowania w umbryjskiej Cascii.

Oczywiście wszystkie drogi wszystkich chrześcijan prowadzą do Ojca 
Świętego – na Plac św. Piotra i do Bazyliki; pobyt w Watykanie pozwolił mi już 
z perspektywy czasu i miejsca spojrzeć na dzieło Berniniego, a przede wszystkim 
po raz kolejny pokłonić się św. Janowi Pawłowi II przed jego grobem.

Na trasie naszej pielgrzymki była też Bazylika Matki Różańcowej w Pompe-
jach, a przy okazji melancholijne widoki na Zatokę Neapolitańską, niepokojący 
Wezuwiusz i refleksyjny spacer w ruinach starożytnego miasta Pompeje.

W Manoppello widziałam na własne oczy obraz Całun Świętego Oblicza 
Chrystusa.

Mój pobyt w San Giovanni Rotondo to osobiste zetknięcie się z miejscem 
kultu św. Ojca Pio.

Wydarzenia szkolne
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Celem naszej podróży była Góra Gargano oraz Msza św. i modlitwa w gro-
cie: św. michale archaniele wspomagaj nas...

W czasie pielgrzymki roztaczały się przede mną włoskie krajobrazy, klimaty 
i smaki (urocze miasteczka, niepowtarzalny Pinokio, a także włoski wynala-
zek – pizza).

To była piękna pielgrzymka, którą wszyscy uczestnicy zachowają w sercach 
i na zdjęciach.

 

Julita Orankiewicz, klasa IIa

uczniowie klas iia i iib gimnazjum 
odwiedzili Poznań

20 października 2015

Klasy IIa i IIb gimnazjum, wraz z wychowawczyniami: panią Agnieszką 
Sołtysiak i panią Anną Waśkiewicz, wybrały się 20 października 2015 

roku na wycieczkę do Poznania. Pierwszą z atrakcji było zwiedzanie Palmiar-
ni, gdzie mogliśmy podziwiać bogatą roślinność różnych stref klimatycznych. 
Wrażenia wzbogaciły dodatkowo dźwięki żywych ptaków, szum wody i akwaria 
pełne egzotycznych ryb. Następnie, wraz z panią przewodniczką, udaliśmy się 
na Stary Rynek. Dowiedzieliśmy się o nim (a właściwie o całym Poznaniu) wielu 
ciekawych rzeczy, a o godzinie 12.00. mieliśmy okazję zobaczyć wyłaniające się 
z wnętrza wieży dwa charakterystyczne poznańskie koziołki i usłyszeć hejnał. 
Przed wyruszeniem w dalszą drogę mieliśmy trochę czasu dla siebie.

Egzotyczne klimaty... w ogrodzie botanicznym Radość i entuzjazm, którym deszcz nie straszny
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Następnym punktem wycieczki był pobyt w ogrodzie zoologicznym, którego 
zwiedzanie rozpoczęliśmy od przejażdżki kolejką. Widzieliśmy wiele uroczych 
zwierzątek. Czas minął nam bardzo szybko i musieliśmy się już pożegnać 
z naszą przewodniczką. Czekał nas jednak jeszcze jeden punkt wycieczki, 
a mianowicie postój w restauracji McDonald’s. Pomimo niezbyt pięknej po-
gody, wszystkim wycieczka bardzo się podobała, a do Włocławka wróciliśmy 
z szerokimi uśmiechami na twarzach.

Pragniemy podziękować naszym Wychowawczyniom za zorganizowanie 
dla nas tak cudownego wyjazdu i fachową opiekę.

 

Uczestnicy – uczniowie liceum

wycieczka licealistów do warszawy
28 listopada 2015

W piątek, 27 listopada br., grupa licealistów z różnych klas naszej 
szkoły udała się do stolicy. Zwiedziliśmy Muzeum Powstania War-

szawskiego, gdzie przewodnicy poprowadzili nas śladami kolejnych etapów 
walki Armii Krajowej i zmagań cywilnej ludności Warszawy z niemieckim 
okupantem od sierpnia do października 1944 r. Następnie odwiedziliśmy 
gmach Sejmu Rzeczpospolitej, po którym oprowadzała nas m.in. pani posłan-
ka Elżbieta Borowska. Parlamentarzystka cierpliwie odpowiadała na pytania 
uczniów, opowiadając o pracy posłów obecnej kadencji Sejmu. Znaleźli się 
też tacy, którzy usiłowali zasiąść na fotelu Prezydenta RP. Na szczęście straż 
sejmowa nie musiała interweniować... Prócz sali obrad obejrzeliśmy sejmowe 

W Muzeum Powstania Warszawskiego... ... i przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki
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kuluary i przechadzaliśmy się salą kolumnową. Zatrzymaliśmy się również obok 
tablicy upamiętniającej wizytę w Sejmie RP papieża Jana Pawła II w 1999 r. 
Ostatnim etapem naszej podróży był kościół pw. św. Stanisława Kostki, gdzie 
zatrzymaliśmy się na chwilę modlitwy przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Serdecznie dziękujemy pani posłance Elżbiecie Borowskiej za poświęcony 
nam czas i życzymy owocnej pracy dla Ojczyzny. Podziękowania należą się 
również panu profesorowi Grzegorzowi Matusiakowi, który był inicjatorem 
i głównym organizatorem wyjazdu, a także opiekunom: p. Angelice Szumiń-
skiej, p. Magdalenie Bilskiej-Ciećwierz i ks. Łukaszowi Sztylce.

 

Agata Jankowska-Pakulska

integracja połączona z edukacją
22–23 października 2015

W dniach 22–23 października 2015 r. uczniowie klasy IC wraz z wy-
chowawczynią panią Agatą Jankowską-Pakulską oraz panią Ewą 

Bieniek wyjechali na zajęcia integracyjno-edukacyjne do Kujawsko-Pomorskiego 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy.

Plan wycieczki był bardzo urozmaicony. W czwartek uczniowie uczestniczyli 
w zajęciach laboratoryjnych, podczas których uczyli się, jak prawidłowo oznaczać 
parametry wody, a następnie obserwowali pod binokularem i mikroskopem róż-
norodne organizmy wskaźnikowe i bezkręgowce wód śródlądowych w pracowni 
mikroskopowej. Następnie, po krótkiej przerwie, wyszli na zajęcia terenowe, 
podczas których uczyli się oznaczać za pomocą kluczy i atlasów drzewa, krzewy 
oraz rośliny runa leśnego. Po południu natomiast odwiedzili pobliski Ogród Zoo-
logiczny, w którym na szczególną uwagę zasługiwała imponująca kolekcja gadów 
i owadów. Młodzieży najbardziej podobały się większe zwierzęta, tj. wilki, tygrys, 
niedźwiedź, zebry, a w szczególności małpki. Wieczorem, w związku z piękną 
pogodą, urządzone zostało ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek. 

Następny dzień również obfitował w atrakcje, uczniowie od rana mieli 
wyjście w teren i obserwacje ornitologiczne, a następnie odwiedzili Ogród Bota-
niczny, w którym próbowali wykorzystać umiejętności i wiedzę nabytą dnia po-
przedniego podczas zajęć terenowych. Wyjście do ogrodu uwieńczone zostało 
wizytą i zwiedzaniem kolekcji Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 

Po południu wszyscy zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do Włocławka. 
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Aleksandra Madajczyk

Długosz otrzymał certyfikat 
bezpiecznej Placówki oświatowej

9 października 2015

„Bezpieczna Placówka Oświatowa” to projekt, który na polskim rynku 
istnieje od 2015 roku. Powstał z myślą o wyróżnianiu i promowaniu 

tych jednostek oświatowych, które w sposób szczególny dbają o bezpieczeń-
stwo uczniów. 

Potwierdzenie udziału w projekcie stanowi specjalny Certyfikat, będący 
uhonorowaniem znaczących działań placówki na rzecz bezpieczeństwa jej 
uczniów – jest on zatem wyróżnieniem szczególnym i prestiżowym. Poświad-
cza on wysoki poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, pozwala wybrać 
lub zweryfikować potencjalne miejsce kształcenia – jest to niezmiernie istotne 
zwłaszcza dla troszczących się o swe dzieci rodziców oraz młodzieży, która 
obok walorów edukacyjnych ceni sobie również przyjazną atmosferę i poczucie 
bezpieczeństwa w placówce oświatowej.

Wydarzenia szkolne
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Oprócz prestiżowego wyróżnienia jednostki oświatowe mogą liczyć ponad-
to na szereg dodatkowych korzyści, m.in. dostęp do dodatkowych narzędzi 
budowania swego pozytywnego wizerunku jako placówki bezpiecznej oraz 
przyjaznej dzieciom i młodzieży.

W tym roku szkolnym Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we 
Włocławku znalazł się wśród grona szkół z całej Polski, które otrzymały certy-
fikat BEZPIECZNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.

Agata Jankowska-Pakulska

Dzień edukacji Narodowej i ślubowanie 
klas pierwszych gimnazjum i liceum

14 października 2015

Dzisiejszy dzień, 14 października 2015 roku, to dla uczniów Długosza 
dzień szczególny. Nie tylko związany z powszechnie obchodzonym 

Dniem Edukacji Narodowej, lecz także dlatego, że tradycyjnie w tym dniu ma 

Ślubowanie klas pierwszych
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miejsce uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych gimnazjum i liceum. 
W tej podniosłej chwili uczniowie wraz ze szkolnym chórem odśpiewali polski 
hymn narodowy, hymn szkoły oraz pieśń gaudeamus igitur. Rota przysięgi 
składanej podczas ślubowania w obecności szkolnego sztandaru wybrzmiała 
szczególnie uroczyście w Roku Jana Długosza, co podkreślił w swoim wystą-
pieniu ks. dr Jacek Kędzierski – dyrektor Zespołu Szkół Katolickich. Zwrócił 
on uwagę na szczególne zobowiązania wobec Szkoły, Kościoła i Ojczyzny 
pierwszoklasistów, którzy zdecydowali się kształcić w Zespole Szkół Katolickich 

Lekcja w Długoszu w krzywym zwierciadleW pełnym humoru obrazie szkolnej społeczności 
Jakub Pieczek i Zuzanna Napiórkowska

Kwiaty i słowa wdzięczności – p. Grzegorz Matusiak w otoczeniu licealistów
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im. ks. Jana Długosza we Włocławku, a stali się pełnoprawnymi uczniami tej 
szkoły. Ksiądz Dyrektor życzył uczniom, aby pobyt w tej szkole, która oprócz 
zdobywania wiedzy i rozwijania zdolności zapewnia formację duchową, był dla 
nich czasem spełniania marzeń i dobrego przygotowania do dorosłego życia. 

Po części oficjalnej dzisiejszej uroczystości nastąpiła część artystyczna. 
Uczniowie klas Ie i IC, wraz z wychowawczyniami, przygotowali krótki program 
artystyczny oraz laurki z życzeniami dla nauczycieli. Podczas przedstawienia 
wszyscy dobrze się bawili, ponieważ były to humorystyczne scenki z życia 
uczniów i nauczycieli. 

PAMiĘCi kSiĘDzA jerzeGo PoPiełuSzki
Andrzej Gołębieski

XXiii włocławski bieg Dzieci i Młodzieży 
poświęcony męczeńskiej śmierci 

błogosławionego ks. jerzego Popiełuszki
17 października 2015 r.

W sobotę, 17 października 2015 r., odbył się XXIII Włocławski Bieg 
Dzieci i Młodzieży poświęcony męczeńskiej śmierci błogosławionego 

ks. Jerzego Popiełuszki, zorganizowany przez Niezależne Zrzeszenie Sportowe, 
pod patronatem Posła na Sejm RP Łukasza Zbonikowskiego. 

Zawodnicy wraz z opiekunami spotkali się ok. godziny 10.00. na starcie 
biegu w Parku im. Henryka Sienkiewicza, nieopodal bazyliki katedralnej we 
Włocławku. Uczestnicy mieli za zadanie pokonać dystans od około 500 do 1000 m 
– w zależności od kategorii wiekowej. Przed biegiem wszystkim uczestnikom 
i ich opiekunom błogosławieństwa udzielił proboszcz katedry ks. Michał Krygier.

W taki sposób rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki 
upamiętniło około 300 uczniów włocławskich szkół. Celem biegu było przede 
wszystkim oddanie hołdu Wielkiemu Człowiekowi, Patriocie, Męczennikowi 
za wiarę, który został zamordowany na włocławskiej tamie, a przy tym po-
pularyzacja biegania jako najzdrowszej formy rekreacji. To wspaniałe móc 
połączyć wiarę i sport.
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Mimo atmosferycznej niespodzianki w postaci deszczu długoszacy z pu-
blicznej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum dzielnie stawili czoła 
towarzyszącym im trudnościom i licznie wystartowali w zawodach, zdobywa-
jąc czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz osiągając 
zbiorowy sukces – I miejsce za masowy udział w biegu.

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy! 

 

Sławomira Lewandowska

Adam woronowicz gościł w Długoszu
22 października 2015

W tych dniach przeżywamy jeszcze raz tragiczne wydarzenia sprzed 
31 lat, kiedy to 19 października 1984 r. ks. Jerzy Popiełuszko poniósł 

męczeńską śmierć. Niestety, jego cierpienie i śmierć ściśle wiąże się z naszym 
miastem, dlatego naszą powinnością jest pamiętać i pamięć o Błogosławionym 
przekazywać kolejnym pokoleniom.

W czwartek, 22 października 2015 r., mieliśmy okazję wysłuchać nie-
zwykłego świadectwa. O swojej wyjątkowej więzi z ks. Jerzym Popiełuszką 
opowiedział długoszakom odtwórca roli Księdza Jerzego w filmie Rafała Wie-
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czyńskiego „Popiełuszko. Wolność jest w nas” pan Adam Woronowicz – wybitny 
aktor, który zagrał w blisko 80 filmach i spektaklach teatralnych. Wśród wielu 
nagród, jakie można odnotować w jego aktorskim biogramie, pojawił się rów-
nież tytuł Laureata Nagrody Filmowej Orzeł otrzymany w 2011 roku. Obecnie 
Adam Woronowicz występuje na deskach Teatru Powszechnego w Warszawie, 
a także pracuje jako wykładowca w Szkole Filmowej w Łodzi.

Spotkania pana Adama Woronowicza z uczniami Długosza poprzedzone 
były spotem Muzeum Męczeństwa Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki 
i krótką prezentacją Aktora. Pan Adam urzekł nas swoją skromnością, mówiąc, 
że nie on jest bohaterem spotkania, ale właśnie Ksiądz Jerzy, który od czasu 
realizacji filmu jest jego wielkim przyjacielem – Jurkiem. Usłyszeliśmy, jak 
wielkie znaczenie dla pana Woronowicza miało zagranie sceny odprawienia 
ostatniej Mszy Świętej w bydgoskim kościele w autentycznych szatach litur-
gicznych ks. Popiełuszki. W tym miejscu aktor podkreślił znaczenie Eucharystii 
jako Ofiary Chrystusa powtarzanej na ołtarzach świata za grzechy każdego 
człowieka. Zachęcił tym samym młodych ludzi do refleksji na temat przeży-
wania przez nich tego sakramentu. Wspominając czas kręcenia filmu, aktor 
z ogromnym wzruszeniem mówił o cierpieniu, jakiego musiał doświadczyć od 
swych oprawców Ksiądz Jerzy. Pan Adam podczas nagrywania tych scen na 
własnej skórze przekonał się, jak wielkie było cierpienie związanego w wy-
jątkowo bestialski sposób przez funkcjonariuszy SB kapelana „Solidarności”.

Podczas realizacji zdjęć do filmu aktor wraz z ekipą filmową przyjechał do 
Włocławka, a miejsce na tamie zrobiło na nim ogromne wrażenie. 

Pan Adam Woronowicz, wspominając postać Księdza Jerzego i pracę nad 
filmem o nim, wielokrotnie zapewniał młodzież, że mimo wielu przeciwno-
ści i chwil załamania, jest Ktoś, Kto nas kocha, pomaga pokonać lęk, i z Kim 
życie zawsze kończy się szczęśliwie. To Pan Bóg. Warto korzystać z obecności 
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świętych i błogosławionych, aby za ich pośrednictwem wypraszać rozwiązanie 
naszych ziemskich problemów u Boga. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko 
zginął za wiarę, prawdę oraz stawanie w obronie wolności i godności każdego 
człowieka. Właśnie życia w prawdzie i w relacji z miłującym bezwarunkowo 
Bogiem życzył młodzieży Długosza nasz Gość.

Tego dnia wysłuchaliśmy swoistych rekolekcji człowieka, który żyjąc w świe-
cie artystycznym pełnym pokus, strzeże wiary i prawości.

Pan Woronowicz z ochotą i cierpliwością rozdawał autografy i pozował do 
wielu wspólnych fotografii. Młodzież podziękowała za bardzo krzepiące słowa 
gorącymi brawami i bukietem róż.

Jesteśmy dumni, że pan Adam zachwycił się rapem w wykonaniu naszych 
uczniów, którego tekst poświęcony jest Błogosławionemu ks. Jerzemu Popie-
łuszce. Pogratulował autorce słów p. Agacie Nawrockiej oraz raperom Pawłowi 
Grzybkowi i Łukaszowi Kędroniowi.

Z satysfakcją mogę dodać, że Gościowi bardzo podobała się nasza szkoła, 
którą zwiedzał z wielkim zainteresowaniem.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną wizytą w nowoczesnym Muzeum Męczeń-
stwa Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki przy Sanktuarium obok tamy.

Serdecznie dziękuję Proboszczowi Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki za umożliwienie zwiedzania Muzeum w nietypowym czasie.

GoŚCie DłuGoSzA
Jolanta Nowak

Spotkanie z p. kajetanem rajskim
autorem książki 

pt. „wilczęta. rozmowy z dziećmi Żołnierzy wyklętych”
9 października 2015

W piątkowe popołudnie dziewiątego października, społeczność Ze-
społu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza gościła p. Kajetana 

Rajskiego, publicystę oraz autora książek o tematyce religijnej i historycznej. 
Na spotkanie, oprócz uczniów klas IIIb, IIIe i IIb gimnazjum Długosza, przybyli 
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również uczniowie Liceum im. Ziemi Kujawskiej i Liceum im. Marii Konopnickiej 
wraz z opiekunami. Koordynatorem spotkania była wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Włocławek, p. dr Joanna Borowiak, która powitała zebranych, wyraziła 
wdzięczność Dyrekcji Długosza za współpracę w zorganizowaniu spotkania 
i przekazała list gratulacyjny dla Dyrektora ZSK ks. dr. Jacka Kędzierskiego.

Kajetan Rajski, student prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i teologii na 
Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, stał się znany jako autor 
dwutomowej publikacji wilczęta. rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych. 
W tej wyjątkowej książce przedstawia sylwetki bohaterów polskiego podziemia 
niepodległościowego w relacji ich synów i córek, a także tragiczne losy całych 
rodzin po zakończeniu II wojny światowej.

W trakcie spotkania z młodzieżą autor w bardzo przystępny sposób przed-
stawił sytuację Polaków, którzy w chwili zakończenia wojny znaleźli się pod 
nową, sowiecką okupacją. Podzielił się następnie swoim doświadczeniem 
spotkań z dorosłymi już dzisiaj dziećmi żołnierzy AK i podziemia antykomu-
nistycznego. W sposób bardzo żywy i interesujący p. Rajski przekazał prawdę 
o powojennej historii naszego kraju, przez dziesięciolecia skazanej w Polsce 
na zapomnienie. Zawarte w „Wilczętach” wywiady to nie tylko niezwykła, 
poruszająca opowieść i wyjątkowy dokument historyczny. Publikacja jest 
warta uwagi jeszcze z jednego względu, który bardzo celnie określiła w swojej 
recenzji p. Zuzanna Kurtyka, pisząc o synach i córkach Żołnierzy Wyklętych: 
„Wychowane bez ojców, czasem opluwane przez otoczenie, zawsze samotne. 
W książce dziś mówią: nie mam żalu...”.

Nadzieją ponadto napawa fakt, że to wśród ludzi młodych, urodzonych 
już po roku 1989 są tacy, którzy są zdolni odpowiedzieć na potrzebę wypeł-
nienia „białych plam” nie tylko w literaturze, ale przede wszystkim w naszej 
świadomości.
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Lidia Wiśniewska, Angelika Szumińska

rozważania o ochronie życia 
z panem jakubem bałtroszewiczem

29 października 2015

Tradycją Długosza stało się zapraszanie do szkoły ludzi wyjątkowych, 
którzy w dzisiejszym świecie mają odwagę wyrażać swoje poglądy, 

prowadzić aktywną działalność na rzecz propagowania wartości chrześcijań-
skich. Niepowtarzalną okazję spotkania z taką właśnie osobą mieli rodzice na 
październikowej środzie u Długosza. Z inicjatywy Księdza Dyrektora przybył 
do naszej szkoły p. Jakub Bałtroszewicz – Sekretarz Generalny Europejskiej 
Federacji dla Życia i Godności Człowieka „Jeden z nas”, działającej przy Par-
lamencie Europejskim.

Wcześniej tego samego dnia Gość spotkał się z młodzieżą i nauczycielami. 
W słowach skierowanych do uczniów, prezentując zagadnienia bioetyczne, 
którymi również jako wykładowca zajmuje się na co dzień, zwrócił uwagę na 
jeden z wielu paradoksów w podejściu Unii Europejskiej do ludzkiego życia. 
Mimo że w prawie europejskim istnieją zapisy o nienaruszalnej godności życia 
człowieka, to decydenci kwestionują prawo do życia od momentu poczęcia, 
wprowadzając zapisy o aborcji i antykoncepcji jako formach leczenia kobiet. 
W świetle tych przepisów morderca ma prawo do życia, nie podlega karze 
śmierci, może się domagać odpowiednich warunków odbywania kary, a niena-

Wpis do księgi pamiątkowej – p. Jakub Bałtroszewicz 
w towarzystwie p. wicedyrektor Sławomiry 
Lewandowskiej i p. wicedyrektor Urszuli Brykalskiej

Spotkanie z p. Jakubem Bałtroszewiczem
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rodzone dziecko – nie. Jest potraktowane jak choroba, którą można, a według 
niektórych trzeba wyleczyć poprzez aborcję.

W rozmowie z nauczycielami p. Bałtroszewicz skupił się na zagadnieniu: 
jak rozmawiać z uczniem o bioetyce. Zaznaczył, że tak w tym przypadku, jak 
i w każdym innym, gdy zwraca się do młodego człowieka, nie wolno autory-
tarnie narzucać swojego zdania. Obowiązkiem osób formujących innych ludzi 
– tak rodziców, jak i nauczycieli – jest mówienie prawdy. Człowiek przecież 
posiada wolność do podejmowania decyzji, ale rzetelna wiedza jest niezbęd-
na, zwłaszcza jeśli decyzja ma dotyczyć ludzkiego życia. Nasz Gość zwrócił 
też uwagę, że wszyscy powinniśmy opanować umiejętność obrony wartości, 
w które wierzymy i które są dla nas ważne. Szczególnie należy zadbać w tym 
względzie o młodzież. Niedoświadczony, nieumiejący dyskutować człowiek, 
choćby miał bardzo rozległą wiedzę, ale nie będzie potrafił jej obronić, przegra.

Wykład p. Bałtroszewicza, skierowany do rodziców, został zatytułowany: 
„Aktualne kierunki działań instytucji międzynarodowych na rzecz nowej 
eugenicznej bioetyki”. Słuchacze poznali dość smutną informację: oto po 
jedenastu latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w Parlamencie Euro-
pejskim jest tylko jeden lobbysta działający na rzecz ochrony życia i godności 
człowieka w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi. Jest nim właśnie nasz 
Gość. Europejska Federacja dla Życia i Godności Człowieka, w której p. Jakub 
Bałtroszewicz pełni funkcję sekretarza generalnego, zrodziła się jako reakcja 
na odrzucenie przez Komisję Europejską podpisanego przez dwa miliony osób 
protestu wobec finansowania przez Unię Europejską stu siedemdziesięciu tysięcy 
aborcji rocznie. W całym Parlamencie Europejskim jest obecnie 136 posłów 
(na 751 wszystkich) gotowych bronić wartości życia. Zatem logicznie rzecz 
ujmując, każda sprawa jest przegrana, ale posłowie nie ustają w działaniach, 
by nie pojawiały się takie postulaty, jak te, które zostały przytoczone z Rezolu-
cji Parlamentu Europejskiego z różnych lat, a dotyczyły głównie „świadczenia 
usług związanych z aborcją”.

Na zakończenie spotkania p. Jakub Bałtroszewicz przytoczył dwa fragmenty 
encykliki Papieża Franciszka: „Pochwalony bądź”, które stanowią doskonałe 
podsumowanie rozważań poświęconych ścieraniu się – jak to określił św. Jan 
Paweł II – cywilizacji śmierci z kulturą życia: „Jeśli dochodzi do utraty wraż-
liwości osobistej i społecznej na przyjęcie nowego życia, również inne formy 
otwarcia przydatne dla życia społecznego ulegają wyjałowieniu”. „Jeśli człowiek 
ogłasza siebie jako niezależnego od rzeczywistości i staje się władcą absolut-
nym, kruszy się sama podstawa jego istnienia, ponieważ zamiast pełnić rolę 
współpracownika Boga w dziele stworzenia, człowiek zajmuje Jego miejsce 
i w końcu prowokuje bunt natury”.
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Nie ma wątpliwości, że kwestie omawiane podczas wczorajszych spotkań 
są niezwykle ważne. Z pewnością wszystkim uczestnikom otworzyły oczy na 
sprawy bioetyczne, wokół których dyskusje toczą się aktualnie w mediach. 
Warto korzystać z możliwości udziału w takich spotkaniach. Zachęcamy więc 
Rodziców do korzystania z tej formy udziału w spotkaniach ze szkołą, w której 
uczą się i wychowują ich dzieci.

 

ks. Andrzej Tomalak

o głoszeniu ewangelii w Afryce – 
spotkanie z Misjonarzem

29 października 2015

W kontekście przeżywanego tygodnia misyjnego, 29 października go-
ściliśmy dziś w murach naszej szkoły ks. kan. Henryka Kowalskiego, 

który przez 13 lat pracował w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Podczas spotkania 
z licealistami i gimnazjalistami dzielił się doświadczeniem pracy na Czarnym 
Lądzie. Jako główne dziedziny misyjnej posługi wymienił pomoc ludziom oraz 
głoszenie Ewangelii. Owa pomoc polega nie tylko na szukaniu porozumienia 
między zwaśnionymi plemionami, ale też na budowaniu szkół, szpitali, a nawet 
linii energetycznych czy systemów nawadniających ziemię. Dopiero wtedy, 
jak mówił nasz Gość, można przystąpić do głoszenia Ewangelii. Często doko-
nuje się ono przez rozmowy czy debaty z przywódcami plemiennymi, ale też 
podczas spotkań z młodymi ludźmi. 
Ksiądz Henryk podkreślał, że tym, co 
fascynowało Afrykańczyków w chrze-
ścijaństwie, był duch braterstwa i prze-
baczenia oraz brak zazdrości.

„Praca na misjach jest piękna, ale 
bywa też niebezpieczna” – mówił, 
przywołując osobę ks. prał. Mariana 
Kołackiego, misjonarza z naszej die-
cezji, który zginął tragicznie w Zambii 
w 2001 r. Do dziś jego grób odwiedzają 
tak pojedyncze osoby, jak też grupy 
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pielgrzymkowe, uważając ks. Kołackiego za świętego męczennika. Takiej właśnie 
odwagi oraz świętości życzył wszystkim zebranym w szkolnej auli ks. H. Kowal-
ski. Jednocześnie zachęcał młodzież do rozbudzania w sobie ducha misyjności. 
Podkreślał przy tym, że misjonarzem, czyli człowiekiem posłanym, można być 
wszędzie: w szkole, w domu i na ulicy. Duch misyjności urzeczywistnia się 
bowiem w bezinteresownej miłości i chęci niesienia pomocy ludziom, których 
Bóg stawia na naszej drodze.

Wzorując się na kronikarskiej dokładności, należy dodać, że obecnie na mi-
sjach pracuje ok. 2000 Polaków (ojców, braci i sióstr zakonnych, ale także księży 
diecezjalnych i osób świeckich). W tej grupie znajduje się 4 księży z naszej diecezji.

 

ks. Andrzej Tomalak

„Nawrócona wiedźma” 
Patrycja Hurlak w Długoszu

10 lutego 2016

Okres Wielkiego Postu skłania nas do refleksji nad własnym życiem. Sło-
wa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, wypowiadane podczas 

obrzędu posypania głów popiołem, są ważnym drogowskazem na drogach naszej 
doczesności. Dopóki żyjemy, nie jest za późno na zerwanie z grzechem i powrót 
na drogę prowadzącą do nieba. Bóg nigdy nie zrezygnuje z człowieka. Zawsze 
będzie dawał mu szansę nawrócenia. Posługuje się przy tym różnymi sposobami. 
Często działa przez współczesnych apostołów: ludzi, którzy przeżyli głębokie, 
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osobiste spotkanie z Jezusem i dziś dają świadectwo, że Bóg naprawdę kocha 
człowieka i zawsze jest w stanie przebaczać. Taką osobą jest Patrycja Hurlak, 
która gościła w naszej szkole w Środę Popielcową (10 lutego). Podczas dwóch 
spotkań z licealistami i gimnazjalistami opowiedziała historię swojego życia. 
Było to ciągłe staczanie się pod władzę demonów. Jeden grzech pociągał za 
sobą kolejne. Zaczęło się od czytania horoskopów. Potem pojawiły się amulety, 
talizmany, okultyzm... Gdy wydawało się jej, że jest na dnie, wtedy – jak sama 
mówi – Jezus i „walnął [ją] prosto w łeb”, tak jak Szawła pod Damaszkiem.

W prostym, młodzieżowym języku ukazywała długoszakom zagrożenia, 
które są drogą wiodącą do zniewolenia i opętania. Przestrzegała przed pozornie 
niewinnym zachowaniem, jak czytanie horoskopów czy używanie wulgaryzmów, 
które w rzeczywistości otwierają duszę człowieka dla szatana. Uwrażliwiała 
młodzież na powagę grzechów przeciw czystości. Tylko żywa i silna relacja 
z Jezusem, częsta spowiedź i Komunia św. są w stanie uchronić nas przed 
atakami złego ducha – zachęcała p. Patrycja.

* * *

Spotkanie to wywołało wiele głębokich wewnętrznych poruszeń. Spośród 
licznych świadectw przytoczymy dwa:

„Dla mnie to spotkanie było głębokim przeżyciem, które umocniło moją 
wiarę. Uzyskałem też wiele odpowiedzi na trudne, nurtujące mnie dotychczas 
pytania, a także rozwiałem wiele wątpliwości. Uważam, że w dzisiejszym świecie 
potrzeba jest wielu takich świadków Chrystusa, jak pani Patrycja Hurlak, którzy 
potrafią tak pięknie i prosto mówić o swojej relacji z Bogiem i drugim człowie-
kiem, nie boją się poruszać trudnych tematów i nazywać zło po imieniu. Sądzę, 
że dla wielu okres dojrzewania jest czasem burz i naporów złego ducha, dlatego 
ważne jest, aby zawsze trzymać się kurczowo Jezusa, bo tylko z Nim możemy 
wyjść z opresji i dotrzeć szczęśliwie do upragnionego celu, którym jest niebo”.

Umocniony wiarą uczestnik spotkania

* * *

„To spotkanie wywołało u mnie silne emocje. Ucieszyło mnie bardzo, że 
znana osoba może świadczyć o obecności Boga. Wielu sławnych i bogatych ludzi 
sądzi, że tylko pieniądze są w stanie ich uszczęśliwić. Zapewne niejeden z nas 
uświadomił sobie podczas tego spotkania, jak często źle traktujemy Boga, jak 
Go nie dostrzegamy. Sami potrafimy zagmatwać nasze życiowe drogi. Musimy 
jednak pamiętać, że jedyną drogą prowadzącą do prawdziwego szczęścia jest 
ta, którą wyznaczył nam Bóg”.

Licealista
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CzAS PAMiĘCi o zMArłyCH i ŚwiĘTyCH
Bożena Sobierajska

Pamiętamy...
29 października 2015

W dniu 29 października 2015, w okresie poprzedzającym dzień 
Wszystkich Świętych, Członkowie Samorządu Uczniowskiego 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku wraz 
z opiekunem p. Bożeną Sobierajską, odmówili modlitwę, złożyli kwiaty 
i zapalili znicze pod pomnikiem upamiętniającym Błogosławionego Biskupa 
Michała Kozala, Alumnów Seminarium Duchownego we Włocławku oraz 
Nauczycieli zamordowanych w czasie II wojny światowej. Spotkanie przy 
pomniku było okazją do zapoznania uczniów z historią miejsca i życiorysami 
Tych, którzy oddali swój najcenniejszy skarb – życie w imię obrony wartości 
chrześcijańskich i Ojczyny.

 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego z p. Bożeną Sobierajską, pod pomnikiem upamiętniającym 
Błogosławionego Biskupa Michała Kozala, Alumnów Seminarium Duchownego we Włocławku oraz Nauczycieli 
zamordowanych w czasie II wojny światowej
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Jolanta Nowak

Pamiętając o zmarłych, kształtować szacunek 
wobec każdego ludzkiego życia

30 października 2015

Przełom października i listopada to czas, gdy Kościół ukazuje nam w li-
turgii Wszystkich Świętych, Wszystkich Zbawionych. Tym samym mamy 

specjalną okazję, aby z nadzieją i pewnością uświadomić sobie, że człowiek, 
gdy już raz zaistnieje, powołany jest do życia wiecznego. Szczególnie ważna 
jest ta prawda dla tych, którzy stracili kogoś bliskiego. Zdarza się jednak, że 
ból po stracie jest tak wielki, że odbiera człowiekowi odwagę stanięcia wobec 
rzeczywistości śmierci. Niejednokrotnie dotyka on rodziców, którzy utracili 
swoje dziecko jeszcze przed planowanym terminem jego przyjścia na świat. 
Na włocławskim cmentarzu, podobnie jak w wielu innych miejscowościach, 
znajduje się grób dzieci utraconych. Opiekę nad nim od ponad roku sprawuje 
kl. IIIe naszego gimnazjum. 

W piątek, 30 października, uczniowie pod opieką wychowawczyni odwiedzili 
i uporządkowali grób, zapalone zostały znicze i złożone kwiaty. Otoczyliśmy 
modlitwą naszych bliskich zmarłych, wszystkich spoczywających na cmentarzu 
oraz tych, którzy cierpią po stracie swoich bliskich. Następnie dołączył do nas 
ks. Łukasz Sztylka, z którym udaliśmy się na grób ks. biskupa Czesława Le-
wandowskiego i groby kapłanów, prosząc w modlitwie różańcowej, aby mogli 
się cieszyć nagrodą życia wiecznego.
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Piotr Chodoła 

Holy wins, czyli wszyscy Święci opanowali szkołę!
30 października 2015

Radość, życie, światło i dobroć czy wampiry, magia i symbolika okulty-
styczna? „Holy Wins” czy „Halloween”? Dla młodzieży Długosza wybór 

był prosty! Wielu uczniów, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, przyłą-
czyło się do wspólnej zabawy i przebrało za swojego patrona lub ulubionego 
świętego. Korytarzami Długosza przechodziły gromady Świętych: św. Mikołaj, 
bł. ks. Jerzy Popiełuszko, św. Jan Paweł II, św. Franciszek i św. Klara, św. Do-
rota, św. Tereska, św. Zofia i wielu innych bliżej nierozpoznawalnych, ale 
z pewnością tworzących w szkole klimat chrześcijańskiej radości, że wszyscy 
jesteśmy powołani do świętości i że możemy liczyć w naszym ziemskim życiu 
na świętych obcowanie. 

Uczestnikom trzeba pogratulować pomysłowości w wyborze strojów i po-
gody ducha w przeżywaniu Holy Wins.
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Rafał Kurzępa

Długoszacy dbają o grób 
Henryka Poraj-Sokołowskiego

31 października 2015

W wigilię uroczystości Wszyst-
kich Świętych, kultywując 

wieloletnią już tradycję naszej szkoły, 
uczniowie klasy Ic wraz z wychowawcą 
Rafałem Kurzępą nawiedzili grób Hen-
ryka Poraj-Sokołowskiego, artysty ma-
larza, nauczyciela w przedwojennym 
Długoszu. Uczniowie poświęcili swój 
wolny czas, by w sobotnie popołudnie 
posprzątać nagrobek z mchu i liści oraz 
zmówić krótką modlitwę za duszę na-
uczyciela, o którym pamiętają już tylko 
długoszacy. 

 

ks. Andrzej Tomalak

Msza Święta i procesja z relikwiami świętych 
w klasztorze ojców Franciszkanów

31 października 2015

Tradycyjnie już w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych, 31 paździer-
nika, społeczność naszej szkoły uczestniczyła we Mszy św. w klasztorze 

ojców Franciszkanów, której przewodniczył ks. bp Wiesław Mering. Posługę 
liturgiczną pełnili nauczyciele i wychowawcy ZSK, a homilię wygłosił piszący 
te słowa. Przywołując przykłady św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
wskazywał, że droga do świętości nie jest łatwa. Często prowadzi przez krzyż, 
jednak jest to jedyna droga do prawdziwego szczęścia, które może dać tylko 
Bóg. Kaznodzieja przypominał również o powszechnym powołaniu do świętości 
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oraz wskazał na cechy, którymi powinni charakteryzować święci: otwartość 
na natchnienia Ducha Świętego oraz odwagę, aby te natchnienia wprowadzać 
w życie mimo niechęci czy też wrogości tego świata. 

W słowie na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup zachęcił dzieci i młodzież 
z naszej szkoły oraz licznie zgromadzonych na liturgii wiernych, do naśladowania 
świętych. Następnie uczniowie Długosza ponieśli relikwie licznych świętych i bło-
gosławionych w procesji wokół Placu Wolności. Było to odważne przyznanie się 
do Jezusa, a także manifestacja wiary w życie wieczne oraz świętych obcowanie.

 

s. Goretti Bartczak

w modlitewnej pamięci o zmarłych 
Moderatorach Sodalicji Mariańskiej

7 listopada 2015

Miesiąc listopad jest czasem szczególnej pamięci o zmarłych. Z tej ra-
cji przedstawiciele Sodalicji Mariańskiej działającej w naszej szkole 

w ramach swoich spotkań udali się na cmentarz komunalny, aby tam wspólnie 
pomodlić się za tych, którzy wpisali się w sposób szczególny w historię Soda-
licji Mariańskiej.

Swoją modlitwą otoczyliśmy wszystkich zmarłych Sodalisów, a w sposób 
szczególny prosiliśmy o życie wieczne i łaskę przebywania w niebie wraz ze 
świętymi dla śp. ks. Piotra Tomaszewskiego – Moderatora Sodalicji Mariańskiej.
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Rafał Kurzępa

76. rocznica aresztowania 
bł. biskupa Michała kozala, kapłanów, kleryków 

i nauczycieli włocławskich
7 listopada 2015

W sobotę, 7 listopada 2015 r., obchodziliśmy 76. rocznicę aresztowa-
nia bł. biskupa Michała Kozala, kapłanów, kleryków i nauczycieli 

włocławskich. O godzinie 18.00 w bazylice katedralnej ks. bp Wiesław Alojzy 
Mering, wraz z bp. pomocniczym Stanisławem Gębickim i bp. Bronisławem 
Dembowskim, przewodniczył okolicznościowej Mszy Świętej. Po Eucharystii, 
na którą przybyli księża, siostry zakonne, przedstawiciele władz, nauczyciele 
i mieszkańcy Włocławka, wszyscy uczestnicy uroczystości udali się w procesji 
na miejsce uwięzienia męczenników uhonorowane pamiątkową tablicą znaj-
dującą się obok budynku sądu. Zespół Szkół Katolickich reprezentował Poczet 
Sztandarowy wraz z opiekunem p. Rafałem Kurzepą, ks. dyrektor Jacek Kędzier-
ski oraz nauczyciele: p. Angelika Szumińska, p. Jadwiga Piasecka, p. Jolanta 
Nowak, p. Lidia Wiśniewska i s. Goretti Bartczak.

obCHoDy NAroDoweGo 
ŚwiĘTA NiePoDleGłoŚCi

Lidia Wiśniewska

reprezentanci Długosza na Mszy św. za ojczyznę 
w Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2015

11 listopada 1918 r. to dzień odzyskania przez Polskę niepodległości 
po 123 latach niewoli. Od 1989 r. wspominamy ten dzień jako Na-

rodowe Święto Niepodległości. Z okazji 97. rocznicy listopadowych wydarzeń 
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we włocławskiej bazylice katedralnej, jak co roku, została odprawiona uroczysta 
Msza Święta w intencji Ojczyzny. Eucharystii przewodniczył i okolicznościową 
homilię wygłosił JE bp Wiesław Alojzy Mering. Przybyły na nią poczty sztan-
darowe włocławskich szkół i organizacji, a w katedrze, oprócz duchowieństwa 
i osób konsekrowanych, zgromadzili się przedstawiciele władz miasta, parla-
mentarzyści, członkowie stowarzyszeń i organizacji oraz mieszkańcy Włocław-
ka, którym leży na sercu dobro Ojczyzny. Dziękczynienie za dar niepodległości 
oraz wołanie o pokój i sprawiedliwość stanowiły treść wspólnotowej modlitwy. 
Szkołę Długosza reprezentowały na tej uroczystości poczty sztandarowe: ZSK 
oraz Sodalicji Mariańskiej, Ksiądz Dyrektor jako koncelebrans oraz uczniowie 
i nauczyciele, którzy przybyli z rodzinami, aby uczestniczyć w tej Eucharystii.

 

Magdalena Bilska-Ciećwierz

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości
12 listopada 2015

ojczyzna się śmieje
jest blisko

na wyciągnięcie ręki

T. Różewicz, oblicze ojczyzny

Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero usta-
wą z 23 kwietnia 1937 roku (Dz. U. z 1937 r. Nr 33, poz. 255), czyli 

prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości i do czasu wybuchu II wojny świa-
towej święto obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938. W roku 1945 
władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca – datę 
podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski. Święto 
obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL IX kadencji 
ustawą z 15 lutego 1989r. (Dz. U. PRL 1989, nr 6, poz. 34), lecz pod nieco 
zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości. Od tego czasu obchodzimy 
je corocznie, organizując patriotyczne manifestacje, wieczornice ze śpiewem 
pieśni legionowych, uczestnicząc w koncertach, wywieszając polskie flagi.

Uczniowie naszej szkoły z okazji Dnia Niepodległości przygotowali apel, 
podczas którego podzielili się swoimi myślami na temat tego, czym dla nich 
jest Ojczyzna. W występie udział wzięli: 
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Lidia Ciechalska i Kinga Kulka – narratorki;
Artur Główczyński – śpiew i akompaniament;
Anna Jakubowska i Klaudia Jankowska – śpiew;
Karolina Błaszak, Agnieszka Malczewska, Błażej Lota – recytacja;
Maciej Bojarski i Mariusz Rapsiewicz – nagłośnienie.

Młodzieży z klasy IIIB naszego liceum dziękujemy za wspaniały występ 
i zachęcamy wszystkich uczniów do oglądania wystawy zdjęć „Droga do Nie-
podległej” w holu szkoły.

 

Jolanta Nowak

Poznając historię miejsc najbliższych sercu
13 listopada 2015

Oficjalnym obchodom Święta Niepodległości w naszym mieście towa-
rzyszyły tradycyjnie wydarzenia kulturalne.

Jednym z nich był wieczór artystyczno-historyczny w gmachu głównym 
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Dla osób interesujących się historią 
Włocławka niewątpliwą atrakcję stanowiło spotkanie z p. Tomaszem Wąsikiem, 

Wydarzenia szkolne
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który podzielił się swoją wiedzą i refleksjami na temat wydarzeń, stanowiących 
genezę odzyskania wolności przez nasze miasto. Wśród uczestników spotkania 
znaleźli się również długoszacy, uczniowie naszej szkoły podstawowej. Dzięki 
bardzo jasnemu przekazowi Autora, nawet dla najmłodszych pasjonatów historii 
prelekcja p. Wąsika stanowiła doskonałą okazję do zapoznania się z dziejami 
miejsc najbliższych, znanych, niemal codziennie oglądanych, z „małą historią” 
stanowiącą integralną część historii naszej Ojczyzny. Słuchając prelekcji p. Tomasza 
Wąsika, można było dostrzec ukształtowaną zbiegiem okoliczności, ale niezwy-
kłą „klamrę” czasową: wydarzeniem, które rozpoczęło drogę naszego miasta do 
wolności od zaborczych rządów była bitwa, która rozegrała się pod Włocław-
kiem w dniach 11–13 listopada 1914 r., natomiast pierwszy dzień, w którym 
włocławianie mogli powiedzieć, że żyją w wolnej Polsce to 13 listopada 1918 r.

Nie sposób tutaj nie wspomnieć, że wydarzenia związane z bitwą z listopada 
1814 r., p. Tomasz Wąsik przedstawił w wydanej w zeszłym roku książce „Zapo-
mniana bitwa Wielkiej Wojny. Walki pod Włocławkiem 11–13 listopada 1914 r.”

Nakreślonemu w kontekście I wojny światowej opisowi towarzyszą biogra-
my, liczne ilustracje (m.in. fotografie przedstawiające ulice i place Włocławka 
sprzed stu lat oraz ówczesnych mieszkańców miasta, czy niemieckie pocztówki 
upamiętniające bitwę), zestawienia statystyczne, jest również coś dla zainte-
resowanych uzbrojeniem i umundurowaniem z początku XX w.

Zachętą do lektury i bliższego zapoznania się z tak bliską nam przecież 
historią niech będzie fakt, że publikacja jest dostępna dzięki uprzejmości Autora 
w naszej bibliotece szkolnej.

Sławomira Lewandowska

ostatnie pożegnanie dawnego Absolwenta Długosza
9 grudnia 2015

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pana Janusza Odrową-
ża-Pieniążka, naszego Absolwenta, który od roku 1945 uczęszczał do 

Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza we Włocławku, by w roku 1949 
uzyskać świadectwo maturalne.

Studiował filologię polską i rosyjską na Uniwersytecie Warszawskim oraz 
filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Magisterium na UW 
uzyskał w 1960. Od 1949 współpracował z katolickim czasopismem „Dziś 
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i Jutro”, później m.in. ze „Słowem Powszechnym” i „Tygodnikiem Powszech-
nym”. W latach 1954–1955 był sekretarzem komitetu redakcyjnego „Wydania 
Jubileuszowego” Dzieł Adama Mickiewicza. Od roku 1956 do 1972 był pra-
cownikiem naukowym Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. 
W 1967 r. został sekretarzem komitetu redakcyjnego „Wydania Krytycznego 
Dzieł Wszystkich” Adama Mickiewicza. W 1972 objął stanowisko dyrektora 
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, które zajmował do końca 2009.

Od 1981 był redaktorem naczelnym „Muzealnictwa”. Profesor Janusz 
Odrowąż-Pieniążek był także Członkiem Towarzystwa Przyjaciół Książki, To-
warzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Polskiego PEN Clubu oraz 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, w którym pełnił funkcję prezesa.

W 2012, za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za osiągnięcia w pracy 
naukowo-badawczej i działalności publicystycznej w dziedzinie historii lite-
ratury, za wspieranie rozwoju muzealnictwa, został odznaczony przez prezy-
denta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski. Wcześniej był już odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Ko-
mandorskim tego orderu oraz Złotym Krzyżem Zasługi. W 2009 otrzymał Złoty 
Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Jako zasłużony historyk literatury, 
pisarz i muzealnik został wyróżniony tytułem „Zasłużony Działacz Kultury”. 
Profesor odszedł we wtorek, 8 grudnia, w wieku 84 lat. Pozostawił po sobie 
ogromny dorobek naukowy i literacki.

Dla nas – społeczności Długosza – Pan Janusz Odrowąż-Pieniążek był oso-
bą, która włączyła się do działań na rzecz reaktywacji Szkoły w 2001 roku. 

Nasz Absolwent odbiera Medal za zasługi dla ZSK 
na 10-lecie reaktywacji Szkoły

Janusz Odrowąż-Pieniążek

Wydarzenia szkolne
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Jako historyk jest redaktorem wydanej w dwóch częściach kroniki pt. „Szkoła 
im. ks. Jana Długosza we Włocławku oraz dzieje jej uczniów i profesorów w la-
tach 1939–1994”. Odszedł wspaniały człowiek, wybitny Długoszak i zasłużony 
dla historii literatury naukowiec. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Odrowąż-Pieniążek

PrzeD ŚwiĘTAMi 
boŻeGo NAroDzeNiA w DłuGoSzu

Violetta Gołdobin, Małgorzata Ryszewska

wyniki Międzyszkolnego konkursu 
na Najładniejszy wieniec Adwentowy

19 listopada 2015

Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku zorgani-
zował Międzyszkolny Konkursu na Najładniejszy Wieniec Adwentowy. 

Celem konkursu było rozwijanie kreatywności artystycznej dzieci i młodzieży 
oraz propagowanie tradycji i kultury polskiej związanej z wydarzeniami kalen-
darza liturgicznego. Wpłynęło na niego łącznie 67 prac konkursowych. Przy 
ocenie prac brano pod uwagę: samodzielność wykonania pracy, zgodność pracy 
z tematem, pomysł i estetykę wykonania pracy.

Nad oceną wieńców pracowała komisja konkursowa w składzie: ks. dr Jacek 
Kędzierski – przewodniczący, p. Sławomira Lewandowska – członek, p. Pau-
lina Kletkiewicz – członek, p. Małgorzata Ryszewska – członek, p. Violetta 
Gołdobin – członek

Wśród zwycięzców konkursu znaleźli się: 
Szkoła podstawowa kl. 0–3
Kategoria: praca indywidualna: Zuzanna Budziszewska SP nr 10, Maria 

Gzik SP nr 23.
Kategoria: praca zbiorowa: Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży 

„Trampolina” działająca przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego: Kinga 
Szkopińska, Piotr Kowalski, Roksana Stejke.
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Szkoła podstawowa kl. 4–6
Kategoria: praca indywidualna: Wiktoria Kamyszek – świetlica Oratorium, 

Amelia Głowacka SP nr 20, Kinga Szadkowska SP nr 20.
Kategoria: praca zbiorowa: SP nr 18: Weronika Muszyńska, Justyna Mu-

szyńska, Martyna Ignaczak.
Gimnazjum:
Kategoria: praca indywidualna: Michał Kwiatkowski Gimnazjum nr 4.
Kategoria: praca zbiorowa: Klaudia Ryszkiewicz, Adam Maciejewski – 

świetlica Zorza.
Wyróżnienia otrzymały uczennice Publicznego Gimnazjum ZSK im. ks. J. Dłu-

gosza: Anna Tomaszewska z kl. Ia i Justyna Potyra z kl. IIc.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

Violetta Gołdobin

Szkolna Caritas w Toruniu na inauguracji
wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

27 listopada 2015

W dniu 27 listopada br. wolontariusze naszej Caritas szkolnej 
w składzie: Dominika Strzelecka kl.Ia, Aleksandra Łącka kl. IIb, 

Krzysztof Tatar kl. IIb, Sara Jabłońska kl.IIc, Justyna Potyra kl. IIc, Weronika 
Trymerska kl.IIc i Patrycja Krakowska kl. IIb, pod opieką p.Violetty Gołdo-
bin uczestniczyli w inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2015, 
będącej jednocześnie podsumowaniem akcji „Warto być bohaterem”. Całość 
miała miejsce w Toruniu na lodowisku Tor-Tor i odbywała się pod hasłem: 
„Głodni miłosierdzia”.

Uroczystość odbyła się z udziałem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa An-
drzeja Suskiego, Dyrektora Caritas Diecezji Toruńskiej Księdza Prałata Daniela 
Adamowicza, a także Pana Prezydenta Miasta Toruń oraz Pana Wicemarszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Hala lodowiska wypełniona była przez 
setki dzieci i młodzieży ze szkolnych kół Caritas z terenu diecezji toruńskiej, 
a także włocławskiej. Przygotowany program artystyczny obfitował w pokazy 
łyżwiarstwa figurowego, a ponadto odbyła się nauka hymnu zbliżających się 
Światowych Dni Młodzieży 2016.

Wydarzenia szkolne
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Przy tej okazji odebrany został też 
list gratulacyjny od Księdza Prałata 
Daniela Adamowicza – Dyrektora Ca-
ritas Toruńskiej dla naszej uczennicy 
Aleksandry Góreckiej z kl. IIc, która 
w ubiegłym roku szkolnym brała udział 
w konkursie w „Razem z naturą”. Zdję-
cie Oli zostało wydrukowane w kalendarzu „Bliżej natury 2016”, wydanym 
przez Caritas Diecezji Toruńskiej. Serdecznie gratuluję! 

Wszystkim wolontariuszom serdecznie dziękuję za godną postawę pod-
czas tej uroczystości, a pozostałych naszych uczniów zachęcam do aktywnego 
działania w szkolnej Caritas, gdyż udział w tej uroczystości był nagrodą za 
aktywne zaangażowanie w przeprowadzenie akcji „Warto być bohaterem” 
i innych realizowanych działań. 

 

Angelika Szumińska

rozpoczęcie obchodów jubileuszu 
1050-lecia chrztu Polski 

w bazylice katedralnej we włocławku
28 listopada 2015

W sobotę, 28 listopada, o godzinie 17.00 uroczystą Mszą Świętą 
w bazylice katedralnej we Włocławku został zainaugurowany 
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nowy rok liturgiczny, w którym obchodzić będziemy jubileusz 1050-lecia chrztu 
Polski. Eucharystii przewodniczył Pasterz Diecezji JE Ksiądz Biskup Wiesław 
Alojzy Mering. Wśród wielu jej uczestników znaleźli się: dyrekcja, nauczyciele, 
pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół Katolickich.

Po homilii, którą wygłosił ks. Biskup Ordynariusz, nastąpiło poświęcenie 
wieńców adwentowych, mających stanowić jeden z elementów przygotowań na 
nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Były wśród nich wieńce długoszaków. 
Do katedry przynieśli je uczniowie szkoły podstawowej pod opieką p. wice-
dyrektor Anety Wąsik, p. Joanny Trawińskiej i p. Andrzeja Gołębieskiego oraz 
uczniowie gimnazjum pod opieką p. Violetty Gołdobin i p. Magdaleny Gutral.

Na koniec uroczystości miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Do ka-
tedry bowiem przybyły delegacje z wszystkich parafii diecezji włocławskiej 
i zostały im wręczone jubileuszowe świece, które płonąc w kościołach, mają 
przypominać o przyjęciu chrztu przez Mieszka I, będąc jednocześnie wyrazem 
dziękczynienia za 1050-letnią łaskę bycia wyznawcami Chrystusa, jaka stała 
się udziałem naszego narodu. 

 

Piotr Chodoła

Dzień Świętego Mikołaja
4 grudnia 2015

Tradycyjnie Święty Mikołaj nie zapomniał o uczniach Długosza. Przy-
był do każdej klasy z workiem słodyczy sfinansowanych przez Radę 

Rodziców. Dodatkowo, dla najbardziej pomysłowo przebranych osób słodkie 
nagrody ufundował Samorząd Uczniowski.

Wydarzenia szkolne



232

Violetta Gołdbin

Mikołajkowe pierniczki w świetlicy
4 grudnia 2015

W przeddzień św. Mikołaja Caritas szkolna zorganizowała akcję chary-
tatywną „Mikołajkowe pierniczki”. Dzięki pracy wolontariuszy oraz 

przy wsparciu jednego z rodziców ucznia z klasy Ib przygotowanych zostało 
całe mnóstwo pysznych pierników. Pięknie zdobione, pachnące korzennymi 
przyprawami i wprowadzające w mikołajkowy nastrój pierniczki były cegieł-
kami na akcję charytatywną. Dzięki temu, iż rozeszły się niemal z prędkością 
światła, udało się zebrać środki na przygotowanie świątecznej paczki dla 
ubogiej rodziny. Serdecznie wszystkim dziękujemy za włączenie się do akcji, 
a tym samym za serce okazane potrzebującym.

 

Małgorzata Ryszewska 

Charytatywny kiermasz świąteczny
8 grudnia 2015

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia szkolni 
wolontariusze pod okiem opiekuna od dwóch miesięcy zmagali 

się z pracą nad choinkami z makaronu. Łącznie wykonali ponad 60 ozdób 
świątecznych, ze sprzedaży których dochód zostanie przeznaczony na prezenty 
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dla dzieci z domów dziecka. Od wtorku 8 grudnia w świetlicy szkolnej można 
podziwiać prace naszych uczniów.

 

Violetta Gołdobin

„Tak, pomagam!” 
Caritas szkolna w ogólnopolskiej akcji zbiórki żywności

11–12 grudnia 2015

W dniach 11–12 grudnia br., 
na terenie marketów w ca-

łym kraju, Caritas Polska prowadziła 
zbiórkę żywności pod hasłem „Tak, po-
magam!”. Celem tej akcji było pozyska-
nie artykułów spożywczych z długim 
terminem przydatności do spożycia 
oraz łatwych w przechowywaniu (ma-
karon, mąka, cukier, ryż, płatki, olej, 
słodycze). Zebrane produkty trafią do 
najuboższych rodzin i będą niemałym 
wsparciem, zwłaszcza w okresie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Caritas szkolna ZSK im. ks. J. Długosza prowadziła zbiórkę na terenie skle-
pu Biedronka (przy ul. Targowej). Klienci sklepu informowani przez naszych 
wolontariuszy, na czym polega akcja i zapraszani, by się do niej przyłączyć, 
odpowiedzieli hojnie i udało się zebrać 30 kilogramów żywności trwałej.

Pięknie dziękuję wolontariuszom z gimnazjum: Patrycji Czarneckiej z kl. IIIb, 
Sarze Jabłońskiej z kl. IIc, Patrycji Krakowskiej z kl. IIIb i Krzysztofowi Tatarowi 
z kl. IIb, bez zaangażowania których włączenie się w akcję nie byłoby możli-
we. Po całym tygodniu szkolnych zajęć poświęcili swój czas wolny i z wielkim 
zapałem przeprowadzili zbiórkę. Warto właśnie to podkreślić, że wykazali się 
godną pochwały postawą, pokazując tym samym, że młodzi ludzie potrafią 
wykazać się wrażliwością społeczną i służyć bezinteresowną pomocą. 

Wyrazy wdzięczności kieruję również do Kierownictwa i Pracowników 
Sklepu Biedronka przy ul. Targowej, dziękując za życzliwe przyjęcie.

 

Wydarzenia szkolne
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s. Goretti Bartczak, ks. Łukasz Sztylka 

Adwentowy wieczór Chwały 
„w obecności Twej” w Płocku

14 grudnia 2015

W piątek 11 grudnia 2015 r. uczniowie naszej szkoły wraz z katecheta-
mi: ks. Łukaszem Sztylką, s. Goretti Bartczak i s. Klarą Augustyniak, 

udali się na adwentowy Wieczór Chwały zatytułowany „W obecności Twej”, 
do płockiej Stanisławówki.

Wieczory Chwały to czas przebywania we wspólnocie braci i sióstr zarówno 
dla tych, którzy odnaleźli już swoje miejsce w Kościele, jak i dla tych, którzy 
go wciąż poszukują. 

Każdy Wieczór Chwały to czas spędzony na szczególnej adoracji Jezusa – 
obecnego w Najświętszym Sakramencie. To czas, w którym można oddać Mu 
wszystko – to, co dobre i to, co trudne.

Na Wieczorach Chwały ważną rolę odgrywa modlitwa wyrażona muzyką 
– to ona działa tam, gdzie brakuje słów; są to dźwięki pomagające wyrazić, 
jak bardzo się tęskni, jak bardzo kocha, jak bardzo człowiek czuje się zraniony 
czy zagubiony i jak bardzo czuje się wdzięczny. Na Wieczorach Chwały jest 
też czas na wyciszenie, skupienie, zatrzymanie. To konferencje, na których 
dotykane są niekiedy nawet kontrowersyjne problemy. Jest też na chwila, 
kiedy osoby przychodzące na te spotkania dzielą się swoimi doświadczenia-
mi. To świadectwa – wzruszające opowiadania o cudach, jakie Bóg działa 
w życiu człowieka; o pięknych powrotach do Niego, o chwilach z Nim, które 
zmieniły życie; wyznania mówiące o nieskończonej Bożej Łasce, która jest 
i naprawdę działa.

 

Anna Baranowska

Świąteczna wyprawa do Niemiec
14–15 grudnia 2015

W dniach 14–15 grudnia miała miejsce wycieczka klasowa IIId. Wśród 
uczestników znalazły się też osoby z klasy IIe, IId, IIa i IIIa. Opie-
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kunami były panie Aneta Pawłowska, Dorota Antczak oraz Anna Baranowska 
jako kierownik wycieczki. Całość naszej wyprawy sprawnie koordynował pan 
Janusz Gajewski z Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego Travelpoint.

Pierwszego dnia, po dotarciu do Berlina, grupa udała się do Muzeum 
Pergamońskiego. Obiekt jest znany między innymi zbiorów starożytnej archi-
tektury oraz hellenistycznej rzeźby. Zbiory muzeum obejmują również dzieła 
sztuki islamu stworzone na obszarze od Hiszpanii do Indii pomiędzy VIII do 
XIX w. Ponadto muzeum posiada obiekty sztuki kaligraficznej oraz malarstwa 
miniaturowego z imperium Wielkich Mogołów. 

Po intensywnym przeżywaniu sztuki antycznej udaliśmy się na Plac Pocz-
damski, aby podziwiać ciekawą architekturę oraz zobaczyć pozostałości muru 
berlińskiego – symbolu zmian ustrojowych i upadku komunizmu nie tylko 
w Niemczech, ale i całej Europie. Następnie dotarliśmy na dziedziniec Uni-
wersytetu Humboldta. Dalej nasz spacer objął Pomnik Holocaustu, Arsenał, 
Niemiecką Operę Państwową, barokową katedrę św. Jadwigi oraz słynną Wieżę 
Telewizyjną. Punktem zwieńczającym ten dzień były jarmarki bożonarodzenio-
we, których tradycja w Niemczech sięga XIV wieku. Wśród urokliwej świątecznej 
scenerii dostępne są kulinarne regionalne specjały, wyroby rękodzielnicze czy 
niezwykłe ozdoby świąteczne.

Na koniec wieczoru grupa powędrowała pod Reichstag oraz Bramę Bran-
denburską. Po dniu pełnym wrażeń czekała na nas obiadokolacja i nocleg 
w przytulnym hotelu w jednej z dzielnic Berlina.

Wydarzenia szkolne
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Drugiego dnia po śniadaniu ruszyliśmy do Poczdamu, gdzie zwiedziliśmy park 
Sanssouci z rokokowym pałacem Hohenzollernów, wzniesiony w XVIII wieku jako 
rezydencja letnia na zlecenie króla Prus Fryderyka II Wielkiego, wpisany w 1990 r. 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Po krótkiej wizycie spędzonej na pocz-
damskich jarmarkach bożonarodzeniowych ruszyliśmy w drogę do Włocławka. 

Myślę, że dla uczniów był to niezapomniany czas spędzony w gronie ko-
legów i koleżanek, jak i świątecznej aury, która przywitała nas na berlińskich 
i poczdamskich ulicach. Dziękuję młodzieży za dyscyplinę i bardzo dobre za-
chowanie, opiekunom za uśmiech i opiekę nad uczniami, a panu Gajewskiemu 
za wszelką pomoc i profesjonalne zorganizowanie wyjazdu.

 

Violetta Gołdobin

Charytatywny kiermasz bożonarodzeniowy
17 grudnia 2015

Podczas grudniowej środy u Długosza w naszej szkole odbył się Charyta-
tywny Kiermasz Bożonarodzeniowy. Został on zorganizowany wspólnie 

przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością 
Intelektualną oligo z Włocławka oraz naszą szkolną Caritas. 

Na kiermaszu wystawione zostały własnoręcznie wykonane piękne ozdoby 
świąteczne, przygotowane przez podopiecznych Stowarzyszenia i ich rodziców 
oraz przyjaciół, a także wykonane z pomocą naszych uczniów. Warto w tym 
miejscu dodać, że od października br. grupa naszych uczniów ze szkolnej Caritas 
z pełnym zaangażowaniem pełni rolę wolontariuszy na zajęciach arteterapii 
prowadzonych właśnie w Stowarzyszeniu oligo. 

Zebrane na kiermaszu środki w całości zostały przekazane na cele związane 
z funkcjonowaniem Stowarzyszenia oligo. 

Na kiermaszu można było również nabyć wykonane podczas zajęć świetli-
cowych choinki. Uczniowie naszej szkoły pracowali nad ich przygotowaniem 
z myślą o tym, by zebrać środki na zakup prezentów dla dzieci z domu dziecka. 

Dziękujemy Rodzicom naszych uczniów, Nauczycielom, Uczniom i wszyst-
kim, którzy zechcieli wesprzeć kiermasz. Naszym wolontariuszom jesteśmy 
wdzięczni za pełne zaangażowanie w jego przygotowanie i przeprowadzenie.

 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15



237

Angelika Szumińska

wigilia pracowników szkoły
18 grudnia 2015

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w większości zakładów pracy 
odbywają się spotkania wigilijne pracowników. W piątek 18 grudnia 

w Zespole Szkół Katolickich we Włocławku miało miejsce właśnie takie spotka-
nie. W świąteczną zadumę wprowadziły najpierw śpiewane kolędy, a następnie 
odczytany fragment Pisma Świętego, opowiadający o narodzinach Zbawiciela. 
Po pobłogosławieniu opłatków Ksiądz Dyrektor dr Jacek Kędzierski złożył 
wszystkim pracownikom życzenia radosnych, rodzinnych świąt Bożego Naro-
dzenia, zwracając uwagę na to, że wszystkie życzenia – płynące z serca, bardzo 
szczere, świadczące o wielkiej życzliwości wobec innych i może nawet co roku 
do siebie podobne – zawsze wpisane są w inne okoliczności. W rozpoczętym 
roku liturgicznym ta „inność’, wyjątkowość ma związek z Bożym Miłosierdziem 
i jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski. Ksiądz Dyrektor przypomniał zebranym 
wagę tego sakramentu, podkreślając jego niezbywalność, niezatarty ślad w życiu 
każdego, kto został ochrzczony.

Po słowach Księdza Dyrektora nadszedł czas na życzenia składane indywi-
dualnie, a po nich wszyscy zasiedli do uroczystego posiłku. Była zatem okazja 
do rozmów, na które często na co dzień nie ma po prostu czasu. Dlatego też 
bardzo ważne jest, by w przedświątecznym zabieganiu znaleźć chwilę na spo-
tkanie z Bogiem w drugim człowieku.

 

Wydarzenia szkolne
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Angelika Szumińska

wigilie klasowe w gimnazjum i liceum
22 grudnia 2015

Ostatni dzień przed zimową przerwą świąteczną miał charakter uroczysty. 
Zamiast lekcji odbyły się spotkania stanowiące swoiste bożonarodzeniowe 

preludium. O tajemnicy Bożego Wcielenia przypomniało przepiękne przedsta-
wienie, przygotowane przez młodzież z internatu, pod kierunkiem p. Agnieszki 

Lasoty-Staszak. Po nim w klasach odby-
ły się spotkania wigilijne. Na ich począt-
ku przypomniano fragment Ewangelii 
wg św. Łukasza, opowiadający o Naro-
dzeniu Jezusa Chrystusa, a następnie 
łamano się opłatkiem, składając sobie 
nawzajem płynące z serca życzenia, nie-
rzadko wśród łez wzruszenia. Potem był 
czas na spotkanie przy stole. Młodzież 
obdarowywała się świątecznymi upo-
minkami, śpiewano kolędy, słuchano 
świątecznej muzyki i próbowano prze-

pysznych potraw, przygotowanych na tę okoliczność przez uczniów i ich rodziców.
To niewątpliwie wspaniała okazja do uświadomienia sobie, że czas świąt 

Bożego Narodzenia to moment spotkania z bliskimi, okazywania sobie serdecz-
ności, a przede wszystkim czas przepraszania i wybaczania.

 

Agnieszka Lasota-Staszak

Świąteczna środa u Długosza
Przedstawienie wigilijne

17 grudnia 2015

Ostatnia w roku środa u Długosza tradycyjnie zgromadziła nas wokół jed-
nej z największych Tajemnic Bożego przyjścia do człowieka: Tajemnicy 

Wcielenia i Narodzenia Jego Syna Jezusa Chrystusa. Spotkanie na szkolnej auli 
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rozpoczął występ Chóru Szkolnego pod opieką ks. Łukasza Sztylki i wspólne 
ze zgromadzonymi gośćmi kolędowanie. Następnie wychowankowie internatu 
przedstawili Misterium Bożonarodzeniowe. Przygotowany przez młodych arty-
stów spektakl zwrócił szczególną uwagę na dwie osoby, które w historii zbawie-
nia odegrały szczególną rolę: Maryję i Józefa. To Ich Bóg wybrał na Rodziców 
i Opiekunów Swego Syna, który miał wyzwolić człowieka z więzów szatana, 
grzechu i śmieci. To do Nich przyszedł w czasie, w którym się nie domyślali, 
i w sposób, którego nie planowali. Powierzył Im trudne zadanie odkrywania 
i poznawania Jego woli. Całkowita wiara Maryi i ogromna sprawiedliwość Jó-
zefa ma być dla każdego z nas zachętą do zaufania Bogu w sytuacjach, które po 
ludzku patrząc, wydają się niezrozumiałe, beznadziejne i nie do rozwiązania. 

Z przygotowanego przedstawienia wypływa jedno jeszcze przesłanie – nie 
wydawajmy pochopnych wyroków i osądów. Wielkie i Boże sprawy zaczynają 
się od scenariusza pisanego „na krzywych liniach” i rodzą się w stajni, pośród 
ubóstwa, odrzucenia i zapomnienia. Bóg zawsze przychodzi we właściwym 
czasie. Bóg – największa Miłość... Ta Boża Miłość przenika nasze ludzkie życie. 
Rozlana jest w naszych sercach przez Jezusa Chrystusa narodzonego w Betle-
jemskim żłobie, który jest jej źródłem i zarazem świadkiem. „Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). W tej wielkiej miłości Bóg 
objawia się jako przyjaciel człowieka. Przemawia do ludzi jak do przyjaciół. 
Pragnie ich zaprosić do wspólnoty ze sobą.

Wydarzenia szkolne
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W czasie tego środowego popołudnia mieliśmy też okazję do posłuchania 
kolęd i pastorałek w wykonaniu naszej absolwentki Bogumiły Zaborowskiej 
wraz z zespołem. Wyjątkowym elementem przygotowanego spektaklu udział 
najmłodszego aktora – miesięcznego Oliwierka, który wcielił się w postać 
Nowonarodzonego...

Ostatnim etapem tego wigilijnego spotkania było wystąpienie księdza Dyrekto-
ra Jacka Kędzierskiego, odczytanie Słowa Bożego i błogosławieństwo wigilijnych 
opłatków, którymi zaraz potem się łamaliśmy, składając sobie serdeczne życzenia.

Niech Boża Dziecina błogosławi na radosne świętowanie! Niech Boże Dziecię 
otworzy w naszych sercach nowe przestrzenie „wyobraźni miłosierdzia”, które 
dopomogą nam iść przez życie, niosąc ludziom światło bogatego w Miłosierdzie 
Boga tak, aby On – Słowo Wcielone – na nowo przez nas adorowane w Tajemnicy 
Żłóbka, było też na nowo dostrzegane, rozpoznawane i umiłowane – w drugim 
człowieku, bliźnim naszym!

Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie 
tego wyjątkowego spotkania...

 

Bożena Sobierajska

Akcja „Szlachetna Paczka” po raz piąty w Długoszu
22 grudnia 2015

Zespół Szkół Katolickich im. ks. J. Długosza we Włocławku w 2015 roku 
po raz piąty włączył się w projekt „SZLACHETNA PACZKA”. Tradycyjnie 

pomysłodawcą i inicjatorem tego zaszczytnego przedsięwzięcia na terenie naszej 
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szkoły był Ksiądz Dyrektor dr Jacek Kędzierski, a funkcję szkolnego koordynatora 
objęła p. Bożena Sobierajska. Szlachetna Paczka to projekt, który co roku łączy 
tysiące osób: wolontariuszy, rodziny w potrzebie oraz darczyńców. Głównym 
celem projektu jest stworzenie warunków do pomnażania dobra, wydobywania 
z ludzi tego, co najpiękniejsze – pomocy bliźniemu. Każda osoba, która włą-
czyła się w tę akcję, jest ważną i niepowtarzalną częścią „Szlachetnej Paczki”. 
Wierzymy, że dzięki tej wspaniałej akcji każdy z nas miał szansę na chwilę 
zadumy nad losem obdarowanych ludzi. Mądra pomoc, wzrastanie w miłości 
i współtworzenie więzi to idee, które przyświecały tej akcji.

W tym roku siły zostały połączone – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Li-
ceum ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku wspólnie przystąpiły do akcji. 

Obdarowaliśmy rodzinę, w której ojciec wychowuje samotnie dwie córki 
w wieku 11 i 6 lat. Rok temu został wdowcem. Szlachetna Paczka została 
szczęśliwie dostarczona do odbiorców. Radość obdarowanych była nie do opi-
sania. Byli wzruszeni i dziękowali za wspaniałe dary, które ziściły ich marzenia.

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY!!!

* * *

A oto relacja z wręczenia paczki Rodzinie: 
Wolontariusz, który opiekował się rodziną (oznaczoną numerem KUJ-1375-

506191), chciał przekazać kilka słów od siebie.
„To był taki poranek, którego się długo nie zapomina. Podjechaliśmy z wo-

lontariuszami dwoma busami i jednym autem osobowym. Pogoda była dżdżysta, 
poranek raczej szary i tylko takie ciche napięcie wskazywało na to, że to będzie 
cudowny dzień. Pan Grzegorz czekał na nas przy bramie. Wysypaliśmy się jak 

p. Karolina Szałek, Miłosz Rogiewicz, 
p. Bożena Sobierajska

Wolontariusze i opiekunowie: p. Karolina Szałek, 
p. Bożena Sobierajska, Weronika Koralewska, 
Justyna Brewczyńska, Natalia Daroszewska, 
Gabrysia Taźbierska
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chmara żołnierzy, każdy skinął głową i ruszył do paczkowego marszu. Było 
nas sporo, ale i sporo pracy przed nami. Wniesienie 70 paczek i ogromnego 
piętrowego łóżka z materacami wymagało czasu i mięśni. W kuchni czekał na 
nas ogromny napis «Dziękujemy». Na stole w pokoju stół odświętnie nakry-
ty – i to wszystko dla nas... Paczkowy marsz trwał, Pan Grzegorz pomagał, 
a dziewczynki stały jak wryte, po chwili dołączyły do pracy tragarza. Tylko 
Babcia nie przestawała mówić: «Ileż tego jest?». Kiedy paczki zakryły choinkę, 
do pokoju wkroczył «gwóźdź programu» – łóżko piętrowe. Dzięki zwinnym 
rękom panów zostało natychmiast skręcone i każda dziewczynka zajęła swoje 
miejsce – Agatka na górze, Wiktoria na dole. Babcia poczęstowała nas lemoniadą 
i ciastem, byliśmy nieco «zmachani». Bohaterki dnia rozpoczęły bitwę z pacz-
kami. Laptop był od razu namierzony zadziwiającym radarem najskrytszych 
marzeń – otwarcie go to ogromne przeżycie, a radość Wiktorii – nieoceniona. 
Agatka również swoim radarem dostrzegła swój komputer i rozpakowanie go 
zajęło jej naprawdę chwilkę. Następne paczki to kolejne aplauzy, wzruszenia, 
wdzięczności i niedowierzania. Tylko pan Grzegorz stał z boku i ocierał łzy 
dumnego ojca i po prostu szczęśliwego człowieka. A nad nami wszystkimi 
z całą pewnością czuwała dusza tego domu...”

Co chce darczyńcom powiedzieć od siebie Rodzina:
„Bardzo, bardzo ale to bardzo dziękujemy. Nigdy tego nie zapomnimy. Nigdy!! 

Nigdy nam się to nawet nie śniło i mamy wrażenie, że to jest sen... Cudowny sen”.

* * *

XV edycja SZLACHETNEJ PACZKI to 612 rejonów, w których ponad 10 500 
wolontariuszy spotkało się z ponad 20 770 rodzinami. Paczki dla nich przygo-
towało ponad 700 000 darczyńców. Dziękujemy, że byłeś razem z nami!

Angelika Szumińska, Lidia Wiśniewska

orszak Trzech króli 2016
6 stycznia 2016

W Uroczystość Objawienia Pańskiego już po raz ósmy ulicami pol-
skich miast przeszedł Orszak Trzech Króli. Oczywiście jednym 

z takich miast był Włocławek. Mimo mrozu, w radosnym pochodzie wzięło 
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udział wielu mieszkańców naszego 
miasta i okolic. Nie zabrakło wśród 
nich także dyrekcji, nauczycieli, pra-
cowników i uczniów Zespołu Szkół 
Katolickich im. ks. Jana Długosza we 
Włocławku.

Trasa orszaku wiodła od parafii 
św. Stanisława BM ulicami: Wiejską, 
Długą, Kaliską, POW, wokół Placu 
Wolności, ulicą Brzeską, aż do kate-
dry. Na początku wszyscy zgromadzi-
li się w kościele pw. św. Stanisława, 
gdzie została przypomniana historia 
przyjęcia przez Polskę chrztu. Wśród 
dźwięków fanfar do świątyni wkroczy-
ła młodzież, odgrywająca role Miesz-
ka I i Dobrawy. Odczytano fragmenty 
kroniki Galla Anonima, opowiadają-
ce o ślepocie Mieszka w dzieciństwie 
oraz o jego cudownym uzdrowieniu, 
co średniowieczny kronikarz traktuje 
jako symbol: „Ślepota oznaczała, iż 
Polska przedtem była tak jakby ślepa, 
lecz odtąd – przepowiadali – ma być 
przez Mieszka oświeconą i wywyż-
szoną ponad sąsiednie narody. [...]
Zaiste ślepą była przedtem Polska, nie 
znając ani czci prawdziwego Boga, ani 
zasad wiary, lecz przez oświeconego 
cudownie Mieszka i ona także została 
oświeconą, bo gdy on przyjął wia-
rę, naród polski uratowany został od 
śmierci w pogaństwie. W stosownym 
bowiem porządku Bóg wszechmoc-
ny najpierw przywrócił Mieszkowi 
wzrok cielesny, a następnie udzielił 
mu wzroku duchowego, aby przez 
poznanie rzeczy widzialnych doszedł 
do uznania niewidzialnych [...]”.

Wydarzenia szkolne
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Od historii Polski uczestnicy orszaku przeszli do historii własnego ży-
cia, przypominając sobie własny chrzest – odnowione zostały przyrzeczenia 
chrzcielne. Po pokropieniu wodą święconą wszyscy wyruszyli na trasę Orsza-
ku. Przewodzili – w rolach Trzech Króli – włodarze naszego miasta i powiatu: 
Marek Wojtkowski, Jarosław Chmielewski i Marek Jaskulski. 

Na trasie tegorocznego orszaku zorganizowane zostały jeszcze trzy stacje, 
na których rozważana była tajemnica Bożego Miłosierdzia. Przypomniano 
uczynki miłosierdzia względem duszy i względem ciała, przywołano słowa 
św. Jana Pawła II zgłębiające owo zagadnienie, zwrócono też uwagę na postać 
św. Faustyny – wielkiej czcicielki Bożego Miłosierdzia.

Jak powiedział na samym początku uroczystości proboszcz parafii św. Sta-
nisława – ks. Sławomir Deręgowski, „z radością w sercu i pieśnią na ustach” 
orszak dotarł do włocławskiej katedry, w której drzwiach powitał wszystkich 
ks. bp Wiesław Alojzy Mering. 

Pasterz Diecezji przypomniał krótko historię obchodów uroczystości Trzech 
Króli sięgającą pierwszych wieków chrześcijaństwa. Objaśnił, że sensem Bożego 
Narodzenia jest obchodzenie pamiątki wcielenia Boga w postać Dzieciątka, 
które przyszło na świat, aby podzielić ludzki los i odkupić grzeszną ludzkość. 
Uroczystość Objawienia Pańskiego i związana z nią tradycja Orszaku Trzech 
Króli, to okazja do okazania chrześcijańskiego świadectwa wiary w to, że Jezus, 
będąc Człowiekiem, jest prawdziwym Bogiem, którego w radosnym kolędowym 
orszaku wychwalamy.

Orszak zakończyła ostatnia stacja rozważań o Bożym Miłosierdziu w związ-
ku z rozpoczętym niedawno przez papieża Franciszka Rokiem Miłosierdzia. 
Młodzież zapowiedziała również Światowe Dni Młodzieży, które już za kilka 
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miesięcy, a wszyscy odśpiewali hymn Światowych Dni Młodzieży „Błogosła-
wieni miłosierni”.

Kulminacją świętowania była oczywiście uroczysta Msza Święta, której prze-
wodniczył Biskup Ordynariusz i który również do zgromadzonych w bazylice 
katedralnej wiernych skierował słowa homilii. Eucharystia była sprawowana 
w intencji JE bp. Stanisława Gębickiego, który obchodził 16. rocznicę święceń 
biskupich. I właśnie od podziękowania za wierną, solidną i cichą służbę wraz 
z życzeniami Bożego błogosławieństwa dla dostojnego Jubilata rozpoczął 
homilię bp Wiesław Mering. 

Kaznodzieja podkreślił, że uroczystość Objawienia Pańskiego ma w sobie 
coś niezwykłego, gdyż o początku Kościoła rodzi wciąż nowe tradycje, a jedną 
z nich jest właśnie Orszak Trzech Króli. Nawiązał również do słów papieża 
Franciszka. Ojciec św. podczas Mszy św. odprawianej w Watykanie skupił się na 
tematyce światła, które ma rozświetlać ciemności. Ksiądz Biskup, komentując 
I czytanie z Księgi Izajasza odniósł się do czasów, w których żyjemy. „Ciem-
ności kryją ziemię” – zapisał prorok, a kaznodzieja zauważył, że określenie to 
zawiera prawdę o naszych czasach i każdych czasach, które zawsze przynoszą 
wiele obaw, smutku i niepewności, bo za życia proroka też było tak, że „gęsty 
mrok spowijał ziemię”. Ale Izajasz mówi do Jerozolimy: „Powstań, świeć. 
Światło i chwała zabłysły nad tobą [...], a ponad tobą jaśnieje Pan. Skąd to 
światło? Jezus nie jest celebrytą skupiającym uwagę na sobie. On dyskretnie, 
cicho, na marginesie, z szacunku do ludzkiej wolności proponuje: „Jeśli chcesz, 
pójdź za mną”. Światło Chrystusa, jak dodaje kaznodzieja, rozpoznał również 
psalmista, mówiąc o Synu królewskim, który będzie panował „od morza do 
morza”, a wszystkie ludy ziemi Go uwielbią. Ksiądz Biskup podkreślił, że my 
stajemy się współdziedzicami tej obietnicy i jest to dla nas powód do radości 
i satysfakcji, o ile mężnie, wiernie, konsekwentnie i otwarcie idziemy za świa-
tłem Ewangelii. Na zakończenie homilii, nawiązując do obchodzonego Roku 
Miłosierdzia oraz do słów papieża Franciszka, bp Mering powiedział, że ten 
przyznaje się do Jezusa, kto świadczy miłosierdzie. Dodał również, że trzeba 
spojrzeć na samych siebie, na ile przychodzący, pełen miłosierdzia Pan nas 
zmienia, a zmieniając nasze serca, zmienia świat. 

Uroczystą Mszę św. uświetnił grą i śpiewem kolęd zespół klerycki „Ke-
rygma”. Pod koniec Eucharystii celebrans tradycyjnie dokonał poświęcenia 
kredy i kadzidła. Wspólną modlitwę w murach prastarej katedry zakończyło 
uroczyste rozbudowane błogosławieństwo, udzielone zebranym przez Księ-
dza Biskupa. 
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Angelika Szumińska 

Studniówka ’2016
17 stycznia 2016

Trwa sezon studniówkowy. Zgodnie z tradycją, tego rodzaju bal stał się 
także udziałem maturzystów uczęszczających do Zespołu Szkół Katolic-

kich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Impreza miała miejsce w pensjonacie 
„Jutrzenka” w Wieńcu Zdroju.

Studniówka rozpoczęła się oczywiście polonezem. Młodzież zatańczyła go 
wprost przepięknie. Wszyscy zebrani mieli okazję podziwiać, ile ciężkiej pracy 
w przygotowanie uczniów i ich gości włożyła p. Paulina Tokarska, która – jak 
co roku – była autorką kunsztownej choreografii.

Klasa IIIA i p. Joanna Karwowska

Słowo powitania ks. dyrektora Jacka Kędzierskiego

Część oficjalną poprowadzili przedstawiciele każdej 
z klas trzecich: Karolina Błaszak, Paulina Sadowska 
i Mikołaj Bielicki
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Część oficjalną poprowadzili przedstawiciele każdej z klas trzecich: Karolina 
Błaszak, Paulina Sadowska i Mikołaj Bielicki. W imieniu wszystkich maturzystów 
wyrazili szereg serdecznych podziękowań Księdzu Dyrektorowi dr. Jackowi 
Kędzierskiemu, p. Wicedyrektor Urszuli Brykalskiej, kierownikowi internatu 
– p. Dariuszowi Goldewiczowi, wychowawcom: p. Joannie Karwowskiej, p. Ja-
kubowi Kostrzewskiemu i p. Angelice Szumińskiej, wszystkim nauczycielom 
i rodzicom, szczególne ukłony śląc w stronę tych, którzy zaangażowali się 
w przygotowanie balu studniówkowego.

Podziękowania rodzicom złożył również – w swoim wystąpieniu – Ksiądz 
Dyrektor. Zwracając się do maturzystów, zwrócił im w pierwszej kolejności 
uwagę na wyjątkowość roku, w którym będą zdawali egzamin dojrzałości: to 
rok 1050-lecia chrztu Polski, czas, w którym do naszej ojczyzny przybędzie 

Klasa IIIB i p. Angelika Szumińska

List ks. bp. Wiesława Meringa, skierowany do 
maturzystów z Długosza odczytał reprezentujący 
Pasterza Diecezji ks. Michał Krygier

Poloneza czas zacząć...
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Ojciec Święty, by uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży, a ponadto to 
rok, w którym obchodzimy 100-lecie istnienia naszej szkoły. Ksiądz Dyrektor 
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życzył młodzieży, by wysiłek, jaki wkłada w przygotowanie się do matury, 
został zwieńczony sukcesem.

W balu studniówkowym uczestniczył jeszcze jeden wyjątkowy Gość – był 
to, reprezentujący Księdza Biskupa, ks. Michał Krygier – proboszcz parafii 
katedralnej we Włocławku i Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Diecezji 
Włocławskiej. Odczytał on zebranym list ks. bp. Wiesława Meringa, skierowa-
ny do maturzystów z Długosza. Ksiądz Biskup zwrócił uwagę, że wielką siłę 
młodzieży stanowią posiadane przez nią talenty i umiejętności poszukiwania 
piękna. Życzył, by potrafiła je dobrze wykorzystać. Wśród życzeń Księdza 
Biskupa znalazły się jeszcze takie słowa: „Drogocenne wartości wyniesione 
z Waszych rodzinnych domów, za które dziękuję Drogim Rodzicom, miłość do 
Ewangelii naszego Pana, którą rozpalają Wasi księża i katecheci oraz skarby 
wiedzy i umiejętności, które zdobywaliście wytrwale przez lata przy ul. Łęg-
skiej, niech pomogą Wam zmierzyć się nie tylko z maturalnymi zmaganiami, 
ale towarzysza Wam przez całe życie!”.

Klasa IIIC i p. Jakub Kostrzewski
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Po części oficjalnej rozpoczęła się wspaniała zabawa, która trwała do 
białego rana.

Cóż – jak powiedziała jedna z prowadzących część oficjalną – wszystko ma 
swój czas i po cudownej zabawie nasze przepiękne i mądre dziewczęta oraz 
przystojni i inteligentni chłopcy muszą skupić się na przygotowaniach do matury, 
by rzeczywiście stała się dla nich furtką do dorosłego, w pełni samodzielnego 
życia, w którym będą dążyć do postawionych przez siebie celów. 

SPekTAkle, PrelekCje, SPoTkANiA
Lidia Wiśniewska, uczniowie klas III gimnazjum

Naprawdę warto obejrzeć!
„balladyna” w wersji muzycznej...

7 października 2015

Niecodziennym przeżyciem artystycznym okazał się dla gimnazjali-
stów wtorkowy spektakl Wrocławskiego Teatru Muzycznego, który 

miały okazję obejrzeć klasy IIc, d i e oraz klas IIIa i e. Uczniowie, pod opieką 
p. Anety Jabłońskiej, p. Lidii Wiśniewskiej i ks. Łukasza Sztylki, 6 października 
udali się do sali widowiskowej Centrum Kultury Browaru B na przedstawienie 
pt. „Balladyna”. Byliśmy ciekawi, jaki kształt zyskał jeden z najsłynniejszych 
dramatów Juliusza Słowackiego zrealizowany w wersji muzycznej. Zarówno 
choreografia, mistrzowsko wykonane partie wokalne, jak i gra aktorska zasko-
czyły widzów wysokim poziomem wykonania. Z pewnością obejrzany spektakl 
stanowi doskonałe dopełnienie analizy obowiązkowej w gimnazjum lektury. 

Oczywiście każdy z widzów ma prawo do własnej opinii na temat przed-
stawienia. Przeważają jednak oceny pozytywne. Oto niektóre z nich:

* * *

„Spektakl bardzo mile mnie zaskoczył, gdyż podszedłem do niego sceptycz-
nie, wiedząc, że jest to musical. Zostałem jednak pozytywnie zaskoczony. Nie 
byłem przytłoczony ilością piosenek, aktorzy grali świetnie, niektórzy z nich 
obsadzali więcej niż jedną rolę, świetnie sobie z tym radząc. Efekty dźwiękowe, 
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muzyka i światło były dobrane odpowiednio do odgrywanej sceny, można było 
poczuć powagę sytuacji bądź jej komizm. Polecam ten spektakl zarówno dla 
osób, które nie znały wcześniej «Balladyny», jak i tych, które przeczytały książkę”.

(Mikołaj Dawidowicz, ucz. kl. IIIa)

* * *

„Bardzo mi się podobało. Polecam. Dzisiejsze przedstawienie różnie można 
interpretować. Myślę, że aktorzy świetnie pokazali etapy przemiany człowieka, 
gdy Bóg nie może przedrzeć się przez grube zasłony ludzkiego serca. Alina była 
dziewczyną, która znała miłość, jednak jej życie skończyło się tragicznie. Jej siostra 
nie mogła odnaleźć w życiu miłości, więc zastąpiła ją władzą i pieniędzmi. Lecz 
czym jest miłość? Skoro pochodzi od Boga, to czemu Bóg daje ją tylko wybra-
nym? Dlaczego niektórzy są dobrzy, a inni źli? Brakuje mi lekcji o tym... Alina 
znała Boga i z nim rozmawiała w modlitwie. Czy i my znamy Boga? Wymowa 
spektaklu wywołuje we mnie skojarzenia z fragmentem współczesnej powieści: 
«Popatrz na te wszystkie ślepe zaułki, ulice, wszystkie te domy wybudowane po 
to, by się rozpaść. Na wszystkich tych papierowych ludzi mieszkających w swych 
papierowych miastach i wypalających swoją przyszłość, byle tylko siedzieć w cie-
ple. Na wszystkie te papierowe dzieciaki pijące piwo, które kupił im jakiś menel 
w papierowym całodobowym. Każdy jest opętany manią posiadania przedmiotów. 
Cienkich jak papier i jak papier kruchych» – John Green, Papierowe miasta»”.

(Franek Rojewski, ucz. kl. IIIa)

 

Anna Baranowska, Magdalena Bilska-Ciećwierz

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy wyklętych
29 lutego 2016

W związku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych go-
ściliśmy w murach naszej szkoły dr. Przemysława Wójtowicza 

z Delegatury IPN w Bydgoszczy. Zaproszony gość wygłosił ciekawą prelekcję 
pt. „Żołnierze Wyklęci. Żołnierze Niezłomni”.

Wstęp wykładu poświęcony był zakończeniu II wojny światowej i posta-
nowieniom konferencji (głownie jałtańskiej), co stanowiło uzasadnione tło 
historyczne dla genezy powstania organizacji żołnierzy wyklętych. Uczniowie 
mieli okazję poznać niezwykłe sylwetki żołnierzy, którzy po wojnie walczyli 
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z sowieckim okupantem. Mogli słucha-
jąc przekonać się, jak władza komu-
nistyczna odnosiła się do „bandytów” 
(jak nazywała Żołnierzy Niezłomnych 
propaganda komunistyczna).

Całość wystąpienia została zilustro-
wana szeregiem źródeł ikonograficz-
nych i kartograficznych. Była to ważna 
lekcja historii, która doskonale wpisuje 
się w upamiętnienie Dnia Żołnierzy 
Wyklętych przypadającego na 1 marca. 

Przed południem zaś uczniowie klas 
IB i IIB naszego liceum oraz członko-
wie gimnazjalnego koła historycznego 

uczestniczyli w prelekcji Kajetana Rajskiego w Centrum Kultury „Browar B”. Pre-
legent, który na co dzień jest studentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
zaprezentował młodzieży biogramy najbardziej znanych żołnierzy wyklętych, 
takich jak rotmistrz Pilecki, Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszka czy Danuta 
Siedzikówna ps. Inka. Zachęcał do zapoznania się z filmami opowiadającymi 
historię ludzi związanych z poakowskim podziemiem, a także z wydanymi przez 
siebie książkami pt. „Wilczęta. Wywiady z dziećmi żołnierzy wyklętych”.

 

Jolanta Nowak, Andrzej Gołębieski

Długoszacy uczestniczyli we włocławskich obchodach 
Dnia Żołnierzy wyklętych

1 marca 2016

Pamięć o żołnierzach polskiego podziemia niepodległościowego, którzy 
po 1945 roku stawili opór tzw. władzy ludowej, staje się w ciągu ostat-

nich sześciu lat żywa dzięki ustanowieniu w 2011 r. dnia pierwszego marca 
Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. W wielu miastach organizowane są 
z tej racji oficjalne uroczystości.

W tegorocznych włocławskich obchodach, uświetnionych obecnością 
władz miejskich i samorządowych, wzięli udział, podobnie jak w zeszłym roku, 

Pani Anna Baranowska i pan Kajetan Rajski
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nauczyciele, pracownicy i uczniowie ZSK im. ks. Jana Długosza. O godzinie 
osiemnastej w kościele przy klasztorze ojców Franciszkanów została odpra-
wiona Msza Święta w intencji poległych z rąk służb bezpieczeństwa żołnierzy 
antykomunistycznego podziemia i naszej Ojczyzny. Uroczystej Eucharystii prze-
wodniczył ks. prał. Zbigniew Szygenda, a wśród celebransów na zaproszenie 
organizatora, Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, był duszpa-
sterz nauczycieli naszej diecezji ks. Andrzej Tomalak.

Wśród długoszaków (gimnazjalistów i licealistów) liczną grupę stanowili 
harcerze, którym przypadła piecza nad sztandarem Armii Krajowej.

Liczny udział mieszkańców Włocławka, a szczególnie młodzieży w uroczysto-
ściach napawa nadzieją, że zostanie trwale przywrócona pamięć o Tych, którzy 
„do końca stali po stronie wolnej Polski i nigdy do samego końca się nie poddali”.

 

Jolanta Nowak 

Przystanek Historia we włocławku
7 marca 2016

w Polsce działy się rzeczy, 
na które nie mógł się zdobyć żaden inny kraj w europie. 

W poniedziałek, 7 marca 2016 r., uczniowie klas IIIa, IB, IC, IIA oraz 
uczniowie z innych klas – uczestnicy koła historycznego wraz 

z opiekunami spotkali się w Centrum Kultury Browar B na koncercie inaugu-
rującym włocławską edycję Przystanku historia. 

Cykliczne spotkania, współorganizowane przez Centrum Edukacyjne Instytu-
tu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki we współpracy z Instytutem Pamięci 
Narodowej, miały na celu edukację historyczną i patriotyczną. Adresatami 
inicjatywy byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Pierwsze z cyklu spotkań nawiązywało do obchodów Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a gościem był „Tadek” – Tadeusz Polkowski, 
artysta, który z uprawianych przez siebie gatunków: rapu i hip-hopu uczynił 
bardzo intensywny i jednoznaczny nośnik trudnych treści. Treści, które nie mogą 
pozostać obojętne nikomu, a szczególnie młodzieży – bo to właśnie jej przypa-
da w udziale niepowtarzalna okazja utrwalenia w powszechnej świadomości 
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prawdy o bohaterstwie i poświęceniu 
tych, którzy przez dziesięciolecia byli 
skazani na zapomnienie.

Motywem przewodnim spotkania 
były utwory z dwóch kolejnych płyt za-
tytułowanych „Niewygodna Prawda”. 
O wartości wydarzenia stanowiły nie 
tylko forma i przejmujące treści utwo-
rów, ale także fakt, że w cały koncert 
„Tadka” wplecione były jego komenta-
rze nawiązujące do treści płyt, przez co 
stał się dynamiczną lekcją historii oraz 

przekazem dotyczącym tak ważnych spraw jak rodzina, moralność, odwaga, 
wierność wartościom, na których trzeba budować dorosłość. 

Podkreślana niejednokrotnie w trakcie spotkania nietuzinkowość zachowań 
Polaków w czasie drugiej wojny światowej budzi potrzebę nowego, prawdziwego 
spojrzenia nie tylko na historię najnowszą, ale na całe dzieje naszego narodu.

 

Magdalena Bilska-Ciećwierz 

klasa iib na wykładzie o jerzym Pietrkiewiczu
21 kwietnia 2016

Wczoraj rozpoczął się we Włocławku VII Festiwal Nauki, Kultury 
i Przedsiębiorczości. Wśród różnych tegorocznych przedsięwzięć 

festiwalowych znalazł się wykład o absolwencie naszej szkoły – Jerzym Pietr-
kiewiczu, wygłoszony przez dr. Adama Wróbla, prof. UKSW („O działalności 
naukowo-dydaktycznej oraz twórczości literackiej profesora Jerzego Pietrkie-
wicza – z okazji 100. rocznicy urodzin”).

Jerzy Pietrkiewicz urodził się w 1916 r., a więc w tym samym czasie, kiedy 
powstała nasza szkoła. Pochodził z Fabianek w ziemi dobrzyńskiej, z którą 
czuł się do końca życia szczególnie związany. Swą młodość spędził w murach 
„Długosza”, a wojna i późniejsza sytuacja naszej ojczyzny spowodowały, że swe 
dalsze losy związał z Wielką Brytanią, gdzie studiował literaturę angielską na 
Uniwersytecie Londyńskim, zostając w końcu jego profesorem. Tworzył w języ-
ku angielskim wiersze i powieści. Był tłumaczem dzieł Jana Pawła II na język 
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angielski. Napisał również autobiografię, w której wspomina m. in. szkolne 
czasy. Jedyna powieść w języku polskim to napisana gwarą dobrzyńską książka 
pt. „Po chłopsku”. Dopiero w ostatnich czasach zaczęły ukazywać się w kraju 
tłumaczenia jego utworów („Sznur z węzłami”, „Sami swoi”, „O sójce, która 
chciała zobaczyć różowe zorze”, „Znaki na niebie”, „Wiersze dobrzyńskie”). 
Pietrkiewicz przyjaźnił się z ks. Janem Twardowskim, którego odwiedzał, będąc 
w Polsce. Zabiegał też o wznowienie działalności naszej szkoły. Uczestniczył 
w zjazdach dawnych długoszaków, podczas których spotykał m. in. biskupa 
Romana Andrzejewskiego. Na prośbę Księdza Biskupa prof. Jerzy Pietrkiewicz 
napisał tekst „Vita nuova”, który miał być hymnem reaktywowanej po latach 
niewoli komunistycznej Szkoły Długosza. Będąc we Włocławku, nasz Absolwent 
zachodził również do „Długosza”. Zmarł w 2007 roku.

Pan prof. A. Wróbel, który przyjaźnił się z Jerzym Pietrkiewiczem, do dziś 
popularyzuje wiedzę o jego twórczości. Swój wykład poświęcił właśnie opo-
wieści o tej niezwykłej przyjaźni. Uczniowie klasy IIB naszego liceum mogli 
poznać dzięki jego prelekcji człowieka, którego wychowała nasza szkoła i który 
jest autorem naszego szkolnego hymnu. 

 

Lidia Wiśniewska

„Chrzest Polski, czyli jak to być mogło...”
Spektakl w Teatrze impresaryjnym obejrzany przez uczniów zSk

25 kwietnia 2016

W roku obchodów 1050-lecia chrztu Polski grzechem byłoby nie obej-
rzeć udramatyzowanej wizji tamtych wydarzeń, jaką zaproponował 

włocławski amatorski Teatr SKENE. W sali widowiskowej Teatru Impresaryjnego 
im. W. Gniazdowskiego, w poniedziałek 25 kwietnia, długoszacy (uczniowie 
szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum) uczestniczyli w przedstawieniu za-
tytułowanym „Chrzest Polski, czyli jak to być mogło...”. Spektakl, który powstał 
na podstawie i z wykorzystaniem tekstów Galla Anonima, Jana Długosza oraz 
biskupa Thietmara, wyreżyserował Jan Polak – dyrektor włocławskiego teatru. 
Patronat honorowy nad przedstawieniem objęli ks. bp Wiesław Alojzy Mering 
oraz Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta Włocławek.

Jak to właściwie było? Spektakl obejrzany przez uczniów pokazał, jak różnie 
można interpretować wydarzenia, które zapoczątkowały dzieje państwa polskiego. 
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Dylematy religijne księcia Mieszka, mocna wiara i umiłowanie ascezy przez Do-
brawę, siła wierzeń pogańskich ludności państwa Polan i sam moment przyjęcia 
chrztu przez pierwszego władcę Polski... w połączeniu z obrzędowymi śpiewami 
i choreografią złożyły się na treść opowiedzianej słowami dziejopisa historii. 

Spektakl z pewnością uświadomił widzom znaczenie wydarzenia sprzed 
1050 laty, które wywarło wpływ na całą historię naszego narodu. 

 

Aleksandra Madajczyk

Debata oświatowa pt.  „warto się uczyć, bo...” 
29 kwietnia 2016

29 kwietnia br. w Centrum Kultury Browar B we Włocławku odbyła 
się debata oświatowa pt. „Warto się uczyć, bo...” adresowana do 

szkół ponadgimnazjalnych.
Organizatorem spotkania było Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji 

Nauczycieli we Włocławku. W debacie aktywny udział wzięła reprezentacja 

Źródło: http://teatrwloclawek.pl/
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Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Długosza: Izabela 
Biernacka – uczennica klasy IA i Wiktor Zabielski – uczeń klasy IIC pod 
opieką pedagoga szkolnego – pani Aleksandry Madajczyk. W trakcie pracy 
w grupach panelowych młodzież rozważała, co motywuje ją do nauki, a co 
przeszkadza. Wskazywała na kompetencje i umiejętności kształcone w szkole, 
które przydadzą się w życiu dorosłym i pomogą odnaleźć się na rynku pra-
cy. Następnie w otwartej dyskusji moderowanej przez psychologa dr. Piotra 
Krzywickiego zastanawiano się nad wartością edukacji. W debacie udział 
wzięła p. Małgorzata Gontarek – starszy wizytator włocławskiej delegatury 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

Aleksandra Rusin

Przystanek Historia
klasa iiia na prelekcji pt. „zapora – Cichociemni”

31 maja 2016

We wtorek, 31 kwietnia 2016 r., Centrum Kultury Browar przy współ-
pracy z Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej zorgani-

zowało kolejne spotkanie poświęcone Żołnierzom Wyklętym w ramach projektu 
„Przystanek Historia”. Udali się na nie uczniowie klasy IIIa z nauczycielem 
historii p. Aleksandrą Rusin. Po krótkiej prelekcji wygłoszonej przez pracow-
ników IPN młodzież obejrzała wzruszający film, którego bohaterem był major 
Hieronim Dekutowski „Zapora”.

Film o patriotyzmie, poświęceniu, bezinteresowności, bohaterstwie, na-
dziejach i rozczarowaniu opierał się na pełnych emocji wspomnieniach osób, 
które znały i walczyły z majorem, dokumentach, zdjęciach, ciekawych anima-
cjach komputerowych. Hieronim Dekutowski w listopadzie 1939 r. wstąpił do 
Armii Polskiej we Francji. W czerwcu 1940 r. został ewakuowany do Wielkiej 
Brytanii, tam przeszedł szkolenie z zakresu prowadzenia działań dywersyjnych 
i konspiracyjnych. Jako „cichociemny” został zrzucony w kraju pod Wyszko-
wem. Tak zaczęła się jego walka z okupantem niemieckim w kraju. W styczniu 
1945 r. z powodu represji NKWD oraz działań aparatu bezpieczeństwa stwo-
rzonego przez komunistyczną władzę, narzuconą Polsce, „Zapora” wznowił 
działalność partyzancką. Aresztowany został w 1947 r. Zamordowano go 
w podziemiach mokotowskiego więzienia. Jego szczątki odnaleziono dopiero 
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w 2012 r. W 2015 r. Hieronim Dekutowski wraz ze swoimi żołnierzami został 
pochowany w Panteonie – Mauzoleum Wyklętych – Niezłomnych na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

 

Aleksandra Madajczyk

licealiści Długosza uczestnikami akcji profilaktycznej 
„zryw wolnych serc”

1 czerwca 2016

1 czerwca – w Dniu Dziecka – w Liceum Marii Konopnickiej we Wło-
cławku z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty pana 

Marka Gralika odbyła się akcja profilaktyczna pod nazwą Ogólnopolski Głos 
Profilaktyki „Zryw Wolnych serc”, adresowana do młodzieży, nauczycieli 
i innych instytucji współpracujących z placówkami w szeroko rozumianej 
profilaktyce.

W spotkaniu uczestniczyła pani Małgorzata Oborska – Kujawsko-Pomorski 
Wicekurator Oświaty, pani Krystyna Sobczak–Dyrektor Delegatury Kuratorium 
Oświaty we Włocławku, pani Barbara Moraczewska – zastępca prezydenta 
ds. edukacji i spraw społecznych, pani Agnieszka Białopiotrowicz – dyrektor 
Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Włocławek oraz 
dyrektorzy włocławskich szkół zaangażowanych w działania PaTportu.

Po raz pierwszy akcja odbyła się w 2012 r. w Warszawie, wówczas 
wzięło w niej udział 1000 osób. Co roku liczba uczestników rośnie i w 2015 
organizatorzy doliczyli się blisko 100 tysięcy osób. Akcja nie jest wyłącznie 
festynem opartym na rozrywce i atrakcjach. Główną ideą przedsięwzięcia 
jest promowanie mody na życie wolne od uzależnień. Symbolem tej wolno-
ści jest gest bicia serca wykonywany przez 60 sekund – jednocześnie przez 
wszystkich uczestników akcji w całym kraju. Ten gest nazywany jest właśnie 
ZRYWEM WOLNYCH SERC. Serc wolnych od przemocy i uzależnień. Serc 
wrażliwych na drugiego człowieka. Serc zdrowych i odpowiedzialnych. Serc 
ceniących własną wolność.

Jak tłumaczą pomysłodawcy akcji, została nazwana „Zrywem wolnych serc”, 
bo chodzi o energię myśli i działania. Chodzi o jedność działania myślących 
i czujących podobnie ludzi jednocześnie w całym kraju. Chodzi o aktywną 
postawę w obronie dzieci i młodzieży przed uzależnieniami, o troskę o ich 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15



259

zdrowie, o odpowiedzialne relacje rówieśnicze, a także prawidłowe, życzliwe 
relacje z młodszym i starszym pokoleniem.

W tym mocno angażującym młodych wydarzeniu wzięli udział licealiści 
z klasy IB w ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku pod opieką pedagoga 
szkolnego – pani Aleksandry Madajczyk. W czasie spotkania uczestnicy naj-
pierw obejrzeli spektakl profilaktyczny, który zwyciężył w Przeglądzie Spektakli 
Profilaktycznych, a następnie uczestniczyli w happeningu „Zryw wolnych serc” 
na dziedzińcu szkoły.

 

Dorota Antczak, Aneta Pawłowska

wyprawy i spotkania w ramach działalności 
koła turystyczno-krajoznawczego zSk

17 czerwca 2016 

Wykład dr. Arkadiusza Stańczyka – dyrektora Gimnazjum i Liceum 
Akademickiego w Toruniu zamykał i stanowił podsumowanie tego-

rocznych spotkań Polskiego Towarzystwa Geograficznego, w którego działalność 
aktywnie włączyło się koło turystyczno-krajoznawcze ZSK im ks. Jana Długosza 
we Włocławku. W roku szkolnym 2015/2016 praca koła opierała się na uczest-
nictwie w comiesięcznych rajdach organizowanych przez Oddziałową Komisję 
Turystyki Pieszej O/Kujawskiego PTTK we Włocławku oraz w comiesięcznych 
wykładach włocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

W dniu 19 września 2015 r. uczestniczyliśmy w III Racie Rajdu na Raty. 
Trasa rajdu przebiegała: PKP Sierakówek – Ruda – Lipa – Brzozówka – Piechota 
– Góra – Dybanka– Bartoszewo– Jez. Kocioł – Gostynin Zamek. Długość trasy 
to ok. 13 km. Naszą placówkę reprezentowały 32 osoby.

24 października odbył się „Rajd na Raty” – IV Rata pod hasłem „Turystyka 
łączy pokolenia”. Trasa rajdu miała długość 9 km i przebiegała: Józefowo – 
Machnacz – Leśnictwo Poraza – Ruda – Jezioro Łuba – Włocławek, ul. Wiejska. 
Tym razem było nas dwudziestu sześciu.

9 listopada 2015 roku w siedzibie włocławskiego oddziału Polskiego To-
warzystwa Geograficznego członkowie koła krajoznawczo-turystycznego byli 
uczestnikami spotkania z dr. Mirosławem Karasiewiczem – pracownikiem 
naukowym UMK w Toruniu. Wykład miał na celu ukazanie historii, położenia 
oraz życia mieszkańców Etiopii.
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XXXIII Rajd Świąteczno-Noworoczny miał miejsce piątego grudnia 2015 
roku. Wtedy to piętnastoosobowa drużyna od pętli MPK na ul. Promiennej, 
lasami przez Trzy Kopce i Wieniec Zdrój wróciła do Włocławka. Zakończenie 
rajdu miało miejsce na stadionie Przylesie.

13 lutego 2016 roku dwudziestoosobowa drużyna gimnazjalistów wzięła 
udział w kolejnej racie rajdu organizowanego przez Kujawski Oddział PTTK. 
Tematyka XXII Rajdu na Raty była związana z powstaniem styczniowym na 
Kujawach. Trasa rajdu przebiegała: Falbanka – jezioro Czarne – Cmentarz Ko-
munalny we Włocławku – Grób Izabeli Zbiegniewskiej – Pomnik Stanisława 
Bechi znajdujący się na alei Fryderyka Chopina.

W poniedziałek 14 marca 2016 roku byliśmy uczestnikami prelekcji 
dr. Marcina Świtoniaka, pracownika naukowego UMK w Toruniu, pt. „Vanuatu 
– zdumiewające wyspy Pacyfiku”.W czasie prelekcji uczestnicy mieli okazję 
obejrzeć zdjęcia z wyprawy oraz wysłuchać ciekawych opowieści dotyczących 
samej wyspy oraz ciekawostek związanych z życiem ludzi zamieszkujących 
Vanuatu.

19 marca 2016 uczestniczyliśmy w 40. rajdzie pieszym pt. „Topienie Ma-
rzanny”.Trasa wiodła od pętli MPK przy ul. Wienieckiej przez Mazury Leśne, 
dalej nad Jezioro Łuba, a kończyła się na pętli MPK przy ul. Wiejskiej; szkołę 
reprezentowało 40 uczestników. Głównym celem rajdu było zapoznanie uczest-
ników z tradycjami ludowymi, folklorem i kulturą regionu.

W dniach 8–9 kwietnia uczestniczyliśmy w eliminacjach oddziałowych 
Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego organizowanego przez oddział Ku-
jawski PTTK we Włocławku. Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza 
reprezentowały dwie trzyosobowe drużyny. To uczniowie klasy Ib gimnazjum 
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biorący po raz pierwszy udział w tej imprezie. Drużyna I w składzie: Kacper 
Czaplicki, Adam Majewski i Bartosz Szczupakowski zajęła IV miejsce, a druży-
na II, którą tworzyli: Stanisław Adamiak, Jakub Fryzowski i Klaudia Głowacka, 
zajęła VI lokatę. Na eliminacje oddziałowe składały się: turystyczny marsz na 
orientację, test krajoznawczy obejmujący m.in zagadnienia dotyczące topografii 
i bezpieczeństwa w ruchu drogowy, wiedzę z historii i tradycji PTTK, zasady 
zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej oraz sprawdzian praktyczny 
z ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy.

W dniu 11 kwietnia 2016 roku uczniowie uczestniczyli w wykładzie, 
którego temat brzmiał: „Konwergencja czy dywergencja rozwoju? Jak Polska 
wykorzystuje środki europejskie na realizację polityki spójności...”. Prelegentem 
był profesor UAM dr hab. Paweł Churski, rodowity włocławianin, który aktu-
alnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Geografii 
Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Mieliśmy okazję wysłuchać bardzo ciekawego wy-
kładu popartego wnikliwymi badaniami naukowymi i trafnymi przykładami, 
pozwalającymi zrozumieć młodzieży trudną tematykę.

W sobotę 23 kwietnia 2016 uczniowie koła krajoznawczo-turystycznego 
brali udział w II Racie Rajdu na Raty „Przyroda, a Krajoznawstwo” pt. „Śladami 
Jerzego Pietrkiewicza na Dobrzyńsko-Kujawskim Camino”.Głównym celem rajdu 
było uczczenie 100. rocznicy urodzin Jerzego Pietrkiewicza oraz zachęcanie 
do wędrówek Dobrzyńsko-Kujawskim Szlakiem św. Jakuba (Camino). Trasa 
rajdu prowadziła przez Grochowalsk, Zaduszniki, Chełmicę Dużą i Fabianki 
(około 12 km).

9 maja 2016 roku uczestników comiesięcznego spotkania Polskiego Towa-
rzystwa Geograficznego dr Anna Dubownik – pracownik naukowy Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika z Torunia – zabrała do Indonezji. Podczas swojej prelekcji 
Pani Dubownik omówiła zagadnienia społeczno-ekonomiczne oraz położenie 
kraju, jak również pokazała mnóstwo pięknych zdjęć miejsc do których nie 
docierają turyści.

Tegoroczne spotkania koła turystyczno-krajoznawczego zostały zamknię-
te i podsumowane wykładem pt. „Tradycja i nowoczesność Azji Południo-
wo-Wschodniej”, który wygłosił Arkadiusz Stańczyk – dyrektor Gimnazjum 
i Liceum Akademickiego w Toruniu. Prelegent wielokrotnie odwiedził tamte 
rejony świata, które należą do najbardziej zróżnicowanych kulturowo. Azję 
Południowo-Wschodnią przedstawił jako region kontrastów, skarbonkę cieka-
wostek przyrodniczych obfitującą w malownicze krajobrazy.
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Rafał Kurzępa

Długoszacy na comiesięcznych spotkaniach 
ligi Starożytniczej

4 czerwca 2016

W roku szkolnym 2015–2016 odbyła się IX edycja Ligi Starożytniczej, 
czyli cykl comiesięcznych wykładów poświęconych kulturze antycz-

nej. W sobotnie przedpołudnia autokar wypełniony długoszakami wyjeżdżał 
do Torunia, by na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika posłuchać prelekcji 
przybliżających świat starożytnych Greków i Rzymian.

Podczas tegorocznej Ligi wykładowcy akademiccy i specjaliści w swoich 
dziedzinach poruszali wiele różnorodnych i pasjonujących tematów. Dr Rafał 
Toczko (UMK) w wykładzie miłość w starożytności – idee filozoficzne, literackie 
modele, życie codzienne w oparciu o mitologię grecką i rzymską oraz dzieła 
starożytnych autorów przedstawił pojęcie „miłości”, jej różne aspekty, słow-
nictwo określające to uczucie oraz podejście starożytnych do tematu. Dr Piotr 
Kołodziejczyk (UJ) w wykładzie Dlaczego rzym nie śmierdział, czyli o tym jak 
Nabatejczycy wzbogacili się na handlu z rzymianami?, opierając się na własnej 
wieloletniej pracy archeologicznej omówił relacje handlowo-gospodarcze 
pomiędzy Rzymianami a Nabatejczykiami – ludem zamieszkującym w staro-
żytności bliski wschód, znanym z wybudowania Petry czyli monumentalnego 
grobowca wykutego w skalnym wąwozie. Dr Anna Głodowska (UMK) w wy-
kładzie Porozmawiajmy o miłości, czyli „uczta” Platona wprowadziła słuchaczy 
w starożytny sposób ucztowania, by następnie omówić spojrzenie filozofii 
greckiej na miłość. „Uczta” Platona została przedstawiona jako utwór literacki, 
źródło historyczne oraz dzieło filozoficzne. Mgr Marta Szada (UW) w wykła-
dzie różnorodność religijna na późnoantycznym zachodzie przedstawiła zawiłe 
relacje pomiędzy wyznawcami różnych religii w czasach schyłku Cesarstwa 
Rzymskiego na przykładzie wydarzeń mających miejsce na śródziemnomor-
skiej wyspie Minorce, kiedy to grupa chrześcijan postanowiła siłą nawrócić 
na chrześcijaństwo lokalną gminę żydowską. Dr Małgorzata Budzowska (UŁ) 
w wykładzie mity greckie w literaturze współczesnej omówiła dramat „Argo” 
autorstwa Marka Kochana. Autor, opierając się na micie o argonautach oraz 
na powstaniu warszawskim, ukazuje przemiany w polskim społeczeństwie 
po 1989 roku. Następnie omówiona została sztuka teatralna Janusza Gło-
wackiego „Antygona w Nowym Jorku”. Autor akcję utworu przeniósł z Teb 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15



263

do nowojorskiego parku, a bohaterami uczynił bezdomnych. Dr Małgorzata 
Cieśluk (UŚ) w wykładzie greków kłopoty z miłością: kochankowie, romanse 
i happy end w starożytnej literaturze greckiej zobrazowała perypetie przed-
stawiane w prozie greckiej, wykazując niezbicie, iż pomimo upływu dwóch 
tysięcy lat miłosne kłopoty Greków nie różniły się znacząco od tych nam 
współczesnych przedstawianych w telenowelach. Dr hab. Ewa Skwara, prof. 
UAM w wykładzie Palliata, czyli z czego śmiali się rzymianie?, omawiając ko-
medię Plauta „Żołnierz samochwał”, ukazała słuchaczom walory starożytnej 
komedii. Przedstawiła najczęściej poruszane tematy oraz charakterystyczne 
postaci, z których śmiali się starożytni Rzymianie.

Uroczyste zakończenie IX edycji Ligi Starożytniczej miało miejsce 
04.06.2016 r. w Collegium Maius Uniwersytetu Toruńskiego. Zaświadczenia 
o czynnym uczestnictwie otrzymało 42 długoszaków. Najwyższy wynik punk-
towy w szkole otrzymała uczennica klasy IIb Aleksandra Łącka. 

Spotkania z cyklu Liga Starożytnicza co roku oferują ciekawą dawkę wiado-
mości o życiu starożytnych, wzbogacając wiedzę historyczną oraz poszerzając 
horyzonty intelektualne uczniów. 

 

Lidia Wiśniewska, ks. Andrzej Tomalak

o spotkaniach 
Diecezjalnego Duszpasterstwa Nauczycieli

10 czerwca 2016

Mszą Świętą w szkolnej kaplicy Długosza swoją działalność po wa-
kacyjnej przerwie wznowiło Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczy-

cieli. W piątek 18 września, w dzień św. Stanisława Kostki – patrona dzieci 
i młodzieży, grupa nauczycieli reprezentujących szkoły z Włocławka i okolic 
rozpoczęła modlitwą nowy rok szkolny 2015/2016. Eucharystię celebrował 
i homilię wygłosił ks. dr Andrzej Tomalak – diecezjalny duszpasterz nauczycieli. 
Powierzyliśmy w niej Panu Bogu, za pośrednictwem św. Stanisława, sprawy 
szkolnictwa i oświaty zarówno w naszej szkole, jak i w całej diecezji.

Październik – miesiąc, w którym nauczyciele i wychowawcy obchodzą swoje 
święto – zgromadził w szkolnej kaplicy ZSK pedagogów z Włocławka i okolic. 
W tym miesiącu, w piątek 24 października, w modlitwie za pośrednictwem 
Matki Bożej Różańcowej zawierzaliśmy dobremu Bogu nasze sprawy zawodowe 
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i osobiste. Spotkanie rozpoczęła Msza Święta odprawiona przez ks. Andrzeja 
Tomalaka – duszpasterza nauczycieli diecezji włocławskiej. Modliliśmy się w niej 
szczególnie o łaskę zdrowia dla chorej koleżanki – nauczycielki z Osięcin. Po 
Eucharystii, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwę różańco-
wą ofiarowaliśmy za zmarłych z naszych rodzin oraz za żyjących szczególnie 
potrzebujących Bożej pomocy. 

Piątkowe popołudnie 27 listopada zgromadziło w kaplicy Długosza pra-
cowników oświaty na spotkaniu, na które z inicjatywy ks. Andrzeja został 
zaproszony ks. prof. Tomasz Kaczmarek. Znamy go jako diecezjalnego egzor-
cystę, wykładowcę włocławskiego seminarium duchownego oraz postulatora 
procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki i 108 Męczenników II wojny 
światowej. Ksiądz Profesor przewodniczył odprawianej Eucharystii, wygłosił 
homilię oraz poprowadził modlitwę o uzdrowienie i uwolnienie przed Naj-
świętszym Sakramentem. Uczestnicy spotkania uzyskali również indywidualne 
błogosławieństwo z nałożeniem rąk. W swoich rozważaniach ks. Kaczmarek 
podzielił się doświadczeniami z praktyki egzorcysty, a interpretując Słowo 
Boże przeznaczone na ten piątek, uświadomił zebranym, jak łatwo człowiek 
może ulec manipulacji zła i jak długa droga prowadzi do uwolnienia z uwi-
kłania czy opętania. Nasz Gość wyraził zaniepokojenie tym, że Internet jest 
niekontrolowanym miejscem, gdzie młodzi ludzie, często szukając rozwiązania 
swoich problemów, uciekają się do wróżb, niebezpiecznych gier czy praktyk 
okultystycznych. Orężem w walce ze złem jest modlitwa i życie w jedności 
z Bogiem – podkreślał Ksiądz Profesor.

W piątek, 8 stycznia br., miało miejsce wigilijno-noworoczne spotkanie 
Diecezjalnego Duszpasterstwa Nauczycieli oraz „Solidarności” Oświaty i Wy-
chowania Regionu Włocławskiego. Rozpoczęło się ono Mszą św. w kościele 
św. Józefa na Zazamczu, której przewodniczył ks. Andrzej Tomalak – dusz-
pasterz nauczycieli i pracowników oświaty. Druga część spotkania została 
przygotowana w bursie Zespołu Szkół Elektrycznych. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się m.in. p. Joanna Borowiak – Poseł na Sejm RP oraz przed-
stawiciele władz samorządowych i oświatowych Włocławka i okolic. Nie 
zabrakło też nauczycieli naszej szkoły, którą reprezentowali: p. Agnieszka 
Lasota-Staszak, p. Bożena Sobierajska, p. Lidia Wiśniewska i p. Andrzej Go-
łębieski. Wszyscy życzyliśmy sobie dobrego, błogosławionego nowego roku, 
który napawa wszystkich nadzieją i optymizmem. Nie zabrakło też planów 
na przyszłość, spośród których na czoło wybiły się obchody 25-lecia pobytu 
we Włocławku Jana Pawła II.

Tradycyjnie już, w Niedzielę Chrztu Pańskiego, odbyło się noworoczne 
spotkanie wszystkich duszpasterstw specjalistycznych z ks. bp. Wiesławem 
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Meringiem. W gronie zaproszonych znaleźli się również nauczyciele i wycho-
wawcy diecezji włocławskiej wraz ze swoim duszpasterzem ks. Andrzejem 
Tomalakiem. Naszą szkołę reprezentowali: p. Sławomira Lewandowska – 
wicedyrektor gimnazjum, p. Dariusz Goldewicz – kierownik internatu oraz 
p. Bożena Sobierajska, p. Lidia Wiśniewska, p. Jolanta Nowak, p. Agnieszka 
Lasota-Staszak i p. Andrzej Gołębieski. Pierwszym punktem uroczystości była 
Msza św. w kościele seminaryjnym, sprawowana przez wszystkich diecezjalnych 
duszpasterzy pod przewodnictwem Pasterza Kościoła Włocławskiego. Homilię 
wygłosił ks. prał. Artur Niemira, kanclerz kurii. Zwrócił uwagę, że Jezus, będąc 
Bogiem, nie zawahał się przyjąć chrztu nawrócenia w Jordanie, aby pokazać, 
że jest On bliski każdemu z nas. W tym właśnie przejawia się miłosierna miłość 
Boga wobec człowieka, który nieustannie potrzebuje nawrócenia. Wskazywał 
również na wydarzenia, które czekają nas w rozpoczynającym się roku, spośród 
których na pierwsze miejsce wybijają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. 
Składając życzenia Księdzu Biskupowi, nauczyciele zapewnili o wsparciu mo-
dlitewnym i życzyli mocy Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła po drogach 
prawdy, nadziei i miłości.

U progu Wielkiego Postu nauczyciele Długosza i innych włocławskich 
szkół oraz placówek związanych z oświatą mieli możliwość skorzystania 
z udziału w rekolekcjach przeznaczonych dla członków DDN. Odbyły się one 
w Ciechocinku w dniach 12–13 lutego 2016 r. Udział w wielkopostnych za-
myśleniach zapewnił oczywiście diecezjalny duszpasterz ks. Andrzej Tomalak, 
który zaprosił jako rekolekcjonistę znanego już nauczycielom Długosza bibli-
stę – ks. Sebastiana Adamczyka. Rekolekcje stanowiły okazję do pogłębienia 
wiedzy na temat fragmentów Pisma Świętego związanych z Męką Pańską, 
uświadomiły uczestnikom istotę i sens postu, dały możliwość refleksji, adora-
cji, a także zadawania pytań księdzu rekolekcjoniście, wymiany doświadczeń 
i poglądów.

Maj i czerwiec upłynęły pod zna-
kiem przygotowań do obchodów 
25. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II 
we Włocławku i pamiętnego spotka-
nia z przedstawicielami tzw. polskiej 
szkoły we włocławskiej katedrze dnia 
6 czerwca. Nauczyciele i pracowni-
cy oświaty Włocławka zaangażowani 
w DDN oraz w oświatowej „Solidar-
ności” pod honorowym patronatem 
ks. bp. Wiesława Meringa, realizując Rekolekcje wielkopostne
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opracowywany przez kilka miesięcy projekt obchodów tej rocznicy, wspaniale 
upamiętnili wizytę Ojca Świętego w naszym mieście. Na dziedzińcu klasztoru 
ojców franciszkanów Ksiądz Biskup odsłonił wystawę fotografii z pobytu Pa-
pieża. 6 czerwca natomiast nauczyciele, wychowawcy i pracownicy oświaty 
oraz uczniowie zgromadzili się na uroczystej Mszy św. odprawionej przez 
abp. Henryka Muszyńskiego, a transmitowanej przez TV TRWAM.

Z inicjatywy nauczycieli również został zorganizowany dla dzieci i młodzieży 
Ogólnopolski Konkurs „Jan Paweł II w sercu i pamięci”, którego rozstrzygnię-
cie miało miejsce 10 czerwca w gmachu Muzeum Diecezjalnego w obecności 
władz miejskich i kościelnych. 

Joanna Karwowska, Jakub Kostrzewski, Angelika Szumińska

Maturzyści u tronu Matki bożej Częstochowskiej
9 marca 2016

W dniu 9 marca 2016 r. maturzyści ZSK wyruszyli wczesnym rankiem, 
aby zawierzyć swoje przyszłe losy Maryi u tronu jej wiekuistej 

chwały w klasztorze jasnogórskim, miejscu, w którym bije duchowe serce 
naszego narodu. W ramach Diecezjalnej Pielgrzymki Maturzystów Diecezji 
Włocławskiej, długoszacy nawiedzili Częstochowę wraz z ok. 2000 innych 
maturzystów przystępujących w maju do egzaminu dojrzałości.

Po przybyciu na miejsce ok. godz. 10.10, uczniowie wraz z p. wicedy-
rektor Urszulą Brykalską, wychowawcami oraz duchowym kierownikiem 
pielgrzymki udali się do bazyliki jasnogórskiej na specjalnie przygotowaną 
dla nich przez księdza Krzysztofa Trębeckiego konferencję. Jej tematem 
były kwestie związane z ludzkim powołaniem. Kaznodzieja poruszył temat 
wolności, która może być realizowana wyłącznie w wymiarze miłości, za 
sprawą odpowiedzialnie podejmowanych wyborów życiowych. Przywołując 
liczne dygresje, porównał ludzki los do sztuki mądrego gospodarowania, 
wedle której należy rozważnie planować zasiew na gruncie indywidualnego 
powołania, aby przypadkiem dusza człowieka, jak też jego życie, nie stało się 
polem, które zaczną porastać wprowadzające nieporządek chwasty. Prelegent 
zwrócił uwagę na kwestię świadomego sprzeciwu wobec chorych ideologii 
przemycanych w dzisiejszym świecie pod osłoną „wolności ekspresji”. Rzucił 
światło na doniosłość wyboru dalszego życiowego powołania dla każdego 
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młodego człowieka. Nie jest on dokonywany raz na zawsze, ale każdy z nas 
realizuje go na drodze miłości w codziennej, żmudnej pracy nad samym 
sobą. Człowiek często łudzi się, że jego życiem rządzi przypadek, jednak los 
każdego z nas jest sumą wyborów, jakie stają się naszym udziałem na drodze 
realizowanych ambicji lub gnuśnych zaniedbań. Na koniec maturalnego prze-
słania ksiądz Trębecki skonkludował swój wykład stwierdzeniem, w którym 
poprosił maturzystów o mądre realizowanie swych ambicji i dojrzałość do 
podjęcia trudów dorosłości.

Około godz. 11.30, maturzyści udali się na Wały Jasnogórskie, aby wziąć 
udział w drodze krzyżowej, w której mieli dokonać zawierzenia swoich trosk, 
próśb oraz rozterek sercu Chrystusa. Towarzysząc Mu w nabożeństwie drogi 
krzyżowej, mogli pochylić się nad tajemnicą męki, śmierci i nadziei na zmar-
twychwstanie, która tak bardzo potrzebna jest młodym ludziom w przededniu 
ich najważniejszego, życiowego egzaminu. 

Kulminacyjnym punktem pielgrzymki była uroczysta Msza Święta, której 
przewodniczył JE ks. bp Wiesław Mering. W wygłoszonej homilii Pasterz 
Kościoła włocławskiego wyraził radość ze spotkania z młodzieżą. Mówił, że 
nawet jeśli pojawiają się chwile niepokoju o przyszłość Kościoła i Ojczyzny, 
to Pan Bóg je odsuwa, gdy dochodzi do takich spotkań jak to na Jasnej Gó-
rze. Młodzi ludzie są prawdziwie piękni, ale – jak powiedział Ksiądz Biskup 
– człowiek jest najpiękniejszy, kiedy się modli. A po to właśnie maturzyści 
włocławscy przemierzyli kilkaset kilometrów. Trzeba jednak pamiętać, że 
modlitwa jest rozmową – nie tylko człowiek ma w niej przemawiać do Pana 
Boga, ale powinien Go także słuchać. Taka okazja jak pielgrzymka daje szcze-
gólną możliwość słuchania Bożych słów. Ksiądz Biskup przybliżył przeslanie 
zawarte w przeznaczonych na ten dzień czytaniach mszalnych. W Księdze 
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proroka Izajasza Syjon jako symbol narodu wybranego żali się Bogu, że Ten 
go opuścił. Otrzymuje jednak odpowiedź: „Czyż może niewiasta zapomnieć 
o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby 
ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie”. Tak więc Pan Bóg swoją miłość 
porównuje do miłości matki. Z tego wniosek, że nieważne, jaki kto jest, jak 
wygląda, jakie ma cechy – Bóg się nim interesuje. W 9. rozdziale Ewangelii 
św. Jana natomiast Chrystus mówił o swoim Ojcu – o Bogu Ojcu. Tak więc 
miłość Boga do człowieka jest w pełni rodzicielska – zarówno matczyna, jak 
i ojcowska. Oba elementy są równie ważne – tak jak w życiu w rodzinie. 
Ksiądz Biskup przywołał książkę Ericha Fromma, w której filozof charaktery-
zuje miłość matki i miłość ojca. Ta pierwsza nie jest uzależniona od żadnego 
warunku. Jest bardzo dojrzała. Zdaje się mówić: „Potrzebuję cię, ponieważ 
cię kocham” – w opozycji do miłości niedojrzałej, mówiącej: „Kocham cię, 
ponieważ cię potrzebuję”. Miłość ojca z kolei Fromm charakteryzuje jako 
symbol świata myśli, ładu, podróży i przygody. Ojciec uczy dziecko. Miłość 
ojca, według filozofa, jest uwarunkowana. Zdaje się mówić: „Kocham cię, 
ponieważ spełniasz moje oczekiwania”. Tak więc w dniu pielgrzymowania 
maturzystów do stóp Matki Najświętszej Pan Bóg przypomina, że kocha 
człowieka zarówno miłością ojcowską, jak i macierzyńską.

Po zakończonej Eucharystii młodzież dokonała uroczystego aktu zawierze-
nia swojego życia Maryi. Po osobistej modlitwie w Kaplicy Cudownego Obrazu 
nadeszła pora powrotu. Radośnie, ze śpiewem, wróciliśmy do Włocławka, by 
– umocnieni – zająć się swoimi obowiązkami.

ks. Andrzej Tomalak

rekolekcje wielkopostne dla gimnazjum i liceum
21–23 marca 2016

Dzień 1 – „błogosławieni miłosierni...”

Tradycyjnie już uczniowie i nauczyciele Długosza przeżywają w Wielkim 
Tygodniu szkolne rekolekcje. W tym roku duchowym ćwiczeniom w ko-

ściele Najświętszego Zbawiciela przewodniczył ks. Mateusz Kuliński, rejonowy 
duszpasterz młodzieży, pomysłodawca i organizator spotkań „Dotknij Jezusa” 
oraz wikariusz w parafii św. Stanisława BM we Włocławku. Warto również 
dodać, że ks. Mateusz jest absolwentem naszej szkoły.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15



269

Mottem rekolekcji są słowa „Błogo-
sławieni miłosierni...” (Mt 5, 7), które 
wyraźnie nawiązują do hasła tego-
rocznych Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie. Pierwszy dzień rekolekcji 
rozpoczął się wspólną modlitwą o dary 
Ducha Świętego, abyśmy przeżyli ten 
wyjątkowy czas jak najlepiej. 

W konferencji Ksiądz Rekolekcjo-
nista ukazał Boga, jako kochającego 
Ojca, który nigdy nie rezygnuje z czło-
wieka, ale oczekuje od nas, abyśmy 
stawali przed Nim w prawdzie. Na przykładzie postawy Marii (która nama-
ściła stopy Jezusa drogocennym olejkiem narodowym), oraz Judasza (który 
twierdził, że pieniądze wydane na ów olejek można było rozdać ubogim, 
jednak w rzeczywistości był złodziejem i myślał przede wszystkim o sobie), 
ks. Mateusz ukazał, na czym polega prawdziwa miłość, która nie szuka swego 
i nie jest zapłatą za coś. Nie kocha się bowiem za coś, ale mimo wszystko. 
Tak właśnie kocha nas Bóg. Jego miłość nie jest zapłatą z nasze dobre czyny. 
On kocha nas także, gdy jesteśmy daleko od Niego. Kocha pomimo naszych 
grzechów. Kaznodzieja zachęcał, abyśmy zaufali Bogu, bo On pragnie dla nas 
dobra w każdym czasie.

Nasze uwielbienie Boga wyraziliśmy przez śpiew, który animowała Joanna 
Słowińska, studentka edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Uni-
wersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (również absolwentka Długosza).

Druga część dzisiejszych ćwiczeń rekolekcyjnych miała miejsce w szkole, 
gdzie odbyła się projekcja filmu „Czy naprawdę wierzysz?” Zachęcił on do 
refleksji na temat naszej wiary i relacji z Bogiem. Stanowił też pomoc w przy-
gotowaniu do spotkania z miłosiernym Panem, które będziemy przeżywać 
w drugim dniu rekolekcji.

Dzień 2 – Spotkanie z miłosiernym jezusem
Drugi dzień rekolekcji przebiegał pod znakiem spotkania z Miłosiernym 

Jezusem. W jego tematykę wprowadziła pantomima zatytułowana „W krzyżu 
Chrystusa tajemnica Bożej miłości”, przygotowana przez licealistów z Długosza 
pod kierunkiem p. Agnieszki Lasoty-Staszak. Bezpośrednim przygotowaniem 
do spowiedzi było nabożeństwo pokutne, któremu przewodniczył ks. dr Henryk 
Witczak. Wygłosił on również konferencję do młodzieży, w której zachęcał, aby 
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nie bać się Boga i z ufnością przystąpić 
do kratek konfesjonału oraz pragnąć 
dobra swojego i drugiego człowieka, 
bo właśnie w tym przejawia się mi-
łość. Podczas sakramentu spowiedzi 
całą wspólnotę szkolną oraz kapłanów 
posługujących w konfesjonałach obej-
mowaliśmy modlitwą – Koronką do 
Bożego Miłosierdzia oraz śpiewem, 
który animowała Joanna Gawrońska, 
absolwentka Długosza. Ostatnim punk-
tem drugiego dnia rekolekcji była Dro-

ga Krzyżowa, której przewodniczył ks. Mateusz Kuliński, a rozważania czytali 
uczniowie naszej szkoły. Na zakończenie nabożeństwa rekolekcjonista nawiązał 
do tematu dnia, mówiąc, iż grzech, który pozornie wygląda atrakcyjnie, w rze-
czywistości przysłania to, co w życiu najważniejsze.

Dziękujemy kapłanom posługującym w konfesjonałach oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do owocnego przeżycia tego dnia. 

Dzień 3 – eucharystia
Trzeci dzień szkolnych rekolekcji to spotkanie z Jezusem w Eucharystii, 

której przewodniczył ks. Mateusz Kuliński wraz z Księdzem Dyrektorem oraz 
prefektami z Długosza. Bóg, który jest miłością i uzdrawia w sakramencie po-
kuty, pragnie karmić nas swoim Ciałem i pokrzepiać swoim słowem. W nauce 
rekolekcyjnej ks. Mateusz wyszedł od Ewangelii dnia, która mówi o ujawnieniu 
przez Jezusa zdrady Judasza. Uczeń sprzedał Mistrza za 30 srebrników. Dziś 

często my jesteśmy do niego podobni, 
a współczesnymi srebrnikami mogą 
stać się: komputer, komórka, telewizor 
czy druga osoba, która jest ważniejsza 
od Chrystusa. Jednak mimo tak wielu 
rzeczy, które posiadamy, czujemy się 
niejednokrotnie samotni. Tylko Jezus 
może wypełnić pustkę naszego życia. 
Tylko On jest Przyjacielem, który nigdy 
nie zawiedzie i nie zdradzi. Nie tylko 
wysłucha, ale nigdy nie pozostanie 
obojętny na nasze pytania i wątpli-
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wości. Dlatego nie powinniśmy zrażać się pozornym milczeniem Boga. On 
nie zawsze odpowiada od razu, a dobro rozwija się powoli. Zło natomiast 
jest bardziej krzykliwe. Okazją do czynienia dobra oraz dawania świadectwa 
wiary jest włączenie się w dzieło Młodzi Misjonarze Miłosierdzia, do czego 
zachęcał ks. Mateusz.

Ostatnim punktem nauki rekolekcyjnej było świadectwo Błażeja z kl. IIIB, 
który opowiedział historię swojego życia.

Na zakończenie Mszy Świętej, w przededniu ustanowienia sakramentu 
kapłaństwa, młodzież naszej szkoły złożyła życzenia wszystkim kapłanom, 
a Ksiądz Dyrektor wyraził słowa wdzięczności pod adresem ks. prał. Zbigniewa 
Szygendy, proboszcza parafii Najświętszego Zbawiciela za jego gościnność, 
a ks. Mateuszowi – za trud przeprowadzenia rekolekcji.

Słowo podziękowania kierujemy pod adresem ministrantów, diakonii mu-
zycznej oraz odpowiedzialnych za sprzęt i nagłośnienie. Niech Zmartwychwsta-
ły Pan błogosławi wszystkim a słowo, które zasiał w naszych sercach Ksiądz 
Rekolekcjonista, niech przyniesie obfity plon.

Marta Budka

Apel z okazji Narodowego Dnia Życia 
i Dnia Świętości Życia

4 kwietnia 2016

życie zawsze jest dobrem.

Jan Paweł II

W związku z Narodowym Dniem Życia, obchodzonym 24 marca oraz 
Dniem Świętości Życia, obchodzonym 4 kwietnia, w naszej szkole 

odbył się apel, zorganizowany w celu propagowania wartości rodzinnych, 
wzmacniania relacji w rodzinie oraz kształtowania pozytywnego wizerunku 
rodziny.

Dzień Świętości Życia został wprowadzony w 1998 roku przez Episkopat 
Polski. Była to odpowiedź na słowa Jana Pawła II z jego encykliki „Evangelium 
vitae”. Ojciec Święty Jan Paweł II zaproponował, „aby corocznie w każdym 
kraju obchodzono Dzień Życia”. Jak pisał, „jego podstawowym celem jest 
budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świec-
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kim wrażliwości na sens i wartość 
ludzkiego życia w każdym momen-
cie i każdej kondycji”. Tu podkreślał, 
że „należy zwłaszcza ukazywać, jak 
wielkim złem jest przerywanie ciąży 
i eutanazja. Nie należy jednak pomijać 
innych momentów i aspektów życia, 
które trzeba każdorazowo starannie 
rozważyć w kontekście zmieniającej 
się sytuacji historycznej” – dodawał 
Ojciec Święty.

Idea postulowana przez Jana Paw-
ła II dotyczy szerokiego wachlarza pro-

blemów związanych z szacunkiem dla każdego życia. Trzeba brać pod uwagę 
„[...] radość z narodzin nowego życia, poszanowanie i wolę obrony każdego 
ludzkiego istnienia, troskę o cierpiącego i potrzebującego, bliskość z czło-
wiekiem starym i umierającym, współczucie w żałobie, nadzieję i pragnienie 
nieśmiertelności”.

W Sejmowej uchwale ustanawiającej Narodowy Dzień Życia czytamy, że 
dzień ten jest: „okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz 
państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie 
szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych 
i zdanych na pomoc innych”. W tym dniach głośmy prawdę o człowieczeń-
stwie wszystkich ludzi od ich poczęcia do naturalnej śmierci i upominajmy się 
o ochronę małżeństwa i rodziny.

Te myśli stanowiły treść apelu, w którym wystąpili uczniowie kl. IB. 
Podczas spotkania wyłoniono również zwycięzców konkursu na prezentację 

multimedialną dla uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, 
który w tym roku został ogłoszony pod hasłem: „Życie – moja odpowiedzial-
ność”. Na konkurs nadesłanych zostało wiele przepięknych, wartościowych 
prac, z tego względu Komisja Konkursowa miała niełatwe zadanie.

Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach, komisja w składzie: p. wi-
cedyrektor Sławomira Lewandowska – przewodnicząca, ks. Andrzej Tomalak, 
s. Goretti Bartczak i p. Marta Budka, zdecydowała się przyznać następujące 
nagrody: I miejsce: Maria Piątkowska z kl. IIB; II miejsce: Agata Pinter z kl. Ie; 
III miejsce: Wiktor Kuchta z kl. Ib. 

Zwycięskie prace reprezentowały szkołę na konkursie organizowanym przez 
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej – Referat 
Duszpasterstwa Rodzin, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli 
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we Włocławku i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział we 
Włocławku. Wyróżnione na tym etapie prace zostały ocenione podczas konfe-
rencji regionalnej 7 kwietnia 2016 roku w Wyższym Seminarium Duchownym 
we Włocławku.

o DziAłAlNoŚCi 
SAMorzĄDu uCzNiowSkieGo

Piotr Chodoła – opiekun Samorządu Uczniowskiego

Co robiliśmy w i półroczu?

Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały na celu uatrakcyj-
nienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego 

czasu i zrobienia czegoś dla innych. Samorząd Uczniowski w roku szkol-
nym 2015/2016 współdziałał z Dyrekcją i nauczycielami ZSK. Na początku 
roku szkolnego 10 października, dzięki pomocy ubiegłorocznego Samorządu 
Uczniowskiego, przeprowadziliśmy wybory. Po zliczeniu wszystkich głosów 
poznaliśmy nowy SU: Filip Zarzecki z kl. IIIa został przewodniczącym, a Daria 
Skotnicka i Klaudia Żbikowska z kl. IIB – zastępcami przewodniczącego. Opiekę 
nad SU, trzeci rok z rzędu, sprawował p. Piotr Chodoła. Zebrania samorządu 
odbywały się w miarę potrzeb i moż-
liwości członków Rady. We wrześniu, 
oprócz wyborów do Rady SU, obcho-
dziliśmy w naszej szkole Dzień Chłopa-
ka. W październiku zorganizowaliśmy 
dla wszystkich uczniów naszej szkoły 
dyskotekę, a w ramach obchodów Dnia 
Edukacji Narodowej – wręczyliśmy tort 
z życzeniami. Z tej okazji odbył się 
również mecz siatkówki „nauczyciele 
vs uczniowie”. Niestety, reprezenta-
cja uczniów nie dostosowała się do 
charakteru tego dnia, zdecydowanie 

Wydarzenia szkolne

Wybory Samorządu Uczniowskiego
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wygrywając. Zorganizowaliśmy także wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. 
W ławach tejże Rady, zasiadał w tym roku, uczeń naszej szkoły – Paweł Grzybek. 

W ramach kontrastu do Halloween zorganizowaliśmy Holy Wins. Wielu z na-
szych uczniów dołączyło się do wspólnej zabawy i przebrało za swojego patrona 
lub ulubionego świętego. Grudzień jest zawsze w naszej szkole miesiącem, kiedy 
powoli wkraczamy w świąteczny nastrój. Z tej okazji zorganizowaliśmy Mikołajki. 
Tego dnia strój w kolorze czerwonym zwalniał uczniów z noszenia mundurka. 
Wyłoniliśmy uczniów najciekawiej przebranych i obdarowaliśmy ich słodyczami. 

 

Szkolny konkurs „Mam Talent” 
15 stycznia 2016

Nowością wprowadzoną przez tegoroczny samorząd był show „Mam 
Talent”, który odbył się 15 stycznia 2016.

Zdecydowanie długoszacy mają talent! To było niesamowite, zaskakujące, 
czasem wzruszające, a momentami również przezabawne. Wielkie brawa i gra-
tulacje dla wszystkich uczestników „Mam Talent”! Oniemiałe z wrażenia jury 
miało „trudny orzech do zgryzienia”. Pomimo początkowego, dość sceptycznego, 
nastawienia uczniów konkurs okazał się „strzałem w 10”. Jakość prezentacji 
swoich talentów była na niesamowitym, półprofesjonalnym poziomie, co doce-
nili zarówno członkowie jury, jak i widzowie. Pięć najlepszych osób/zespołów 
otrzymało od nas atrakcyjne nagrody. 

Ostatecznie główną nagrodę – 100 zł w postaci bonu podarunkowego – 
otrzymały Aleksandra Grzesikowska i Justyna Nowak z IIId. Pozostałe nagrody 
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o wartości 50 zł powędrowały do Emilii Łukaszczyk z IIId, Klaudii Kostrzewskiej 
z IIA, Klaudii Bieleckiej z IIe, Julii Bajerskiej z IIe oraz dla zespołu klasy IIB. 
Przyznano również dodatkową nagrodę publiczności! Przez całe ferie można było 
głosować na fanpage’ u Długosza na najlepszy, niedoceniony przez jury występ.

Szkolny konkurs „Mam Talent” odbył się po raz pierwszy, ale z pewnością 
nie ostatni, gdyż ujawnił, że uczniowie czują potrzebę podzielenia się swoimi 
umiejętnościami i chętnie prezentują swoje talenty przed publicznością. 

 

Pierwsze Dni wiosny!
konkursy klasowe zorganizowane przez Samorząd uczniowski

5 kwietnia 2016

Jeśli pierwsze Dni Wiosny to... tylko w Długoszu.. Kolorowe i radosne, 
nierzadko szalone, a na pewno intrygujące – takie były konkursy zorgani-

zowane przez Samorząd Uczniowski. Okazały się prawdziwym hitem. Młodzież 

Wydarzenia szkolne

„Taniec to jedna z moich pasji” – 
Aleksandra Grzesikowska z IIId

Adrian Wasilewski z kl. IIIc w spektakularnym pokazie 
break dance

Niezastąpiony konferansjer pierwszej długoszańskiej 
edycji „Mam Talent” – Filip Zarzecki 



276

naszej szkoły znowu pokazała, na co ją 
stać! Z inicjatywy Samorządu Uczniowskie-
go TeleDisco – konkurs na najwierniejsze 
odwzorowanie teledysku muzycznego. 
Wszystkie występy były na wysokim po-
ziomie, więc Jury miało „twardy orzech do 
zgryzienia”. Młodzież zaskoczyła wszyst-
kich pomysłowością i fantazją oraz głę-
bią dowcipu, za co każda klasa otrzymała 
pamiątkowe dyplomy. Na czas występów 
korytarze i sale lekcyjne prawie opustosza-
ły – każdy chciał obejrzeć występy kolegów, 
koleżanek, a nawet nauczycieli. 

Ostatecznie trzy główne nagrody 
w konkursie TeleDisco powędrowały do 
klas: IC (za Queen – „I want to break 
free”); IIB (za Major Lazer – „Lean on”); 
IIIb (za Meghan Trainor – „All About That 
Bass”). 

Drugiego dnia mieliśmy plebiscyt na 
najlepsze przebranie tematyczne z oka-
zji Pierwszego Dnia Wiosny. Tym razem 
przebieraliśmy się za elementy charak-
terystyczne dla znanych filmów i seriali. 
I tutaj młodzież Długosza nie zawiodła. 
Nagrodę za najlepsze przebrania postaci 
z filmu Batman otrzymała klasa IIC.

W nagrodę zwycięskie klasy otrzymały 
od SU dziewięć pysznych tortów, które 
zresztą w mig zniknęły.

Nad rozstrzygnięciem konkursów pra-
cowało jury w składzie: p. Paulina Tokar-
ska, p. Agnieszka Szabłowska, p. Paulina 
Gajewska i p. Paulina Kletkiewicz. 

Impreza udała się dzięki zaangażowa-
niu członków Samorządu Uczniowskiego 
oraz chłopakom z obsługi technicznej.
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ProMoCjA Szkoły
Maciej Ziółkowski 

Długosz na Targach Szkół
6 kwietnia 2016

5 kwietnia, po raz kolejny, 
odbyły się Włocławskie Tar-

gi Szkół, Pracy i Rzemiosła. Jak co 
roku, i tym razem swoje stoisko w Hali 
Mistrzów przygotował Zespół Szkół 
Katolickich im. ks. Jana Długosza we 
Włocławku. Naszą szkołę reprezento-
wały uczennice klasy IIC pod opieką 
pana Macieja Ziółkowskiego.

Podobnie jak w latach poprzed-
nich, tak i tym razem zainteresowanie 
naszą szkołą było duże i uczennice 
musiały odpowiadać na szereg pytań związanych z ofertą edukacyjną Długosza. 
Najczęściej zdawane przez gimnazjalistów pytania dotyczyły poziomu nauczania, 
możliwości wyboru przedmiotów rozszerzonych, nauczanych języków obcych 
oraz atmosfery panującej w naszej szkole. Dużym powodzeniem cieszył się 
folder z podstawowymi informacjami o zespole szkół. Został doceniony jego 
projekt i wykonanie. 

Z racji uczestnictwa w targach wielu szkół gimnazjalnych z Włocławka 
i okolic, mamy nadzieję, że taka promocja szkoły zaowocuje dużą frekwencją 
podczas Drzwi Otwartych, a później przełoży się na znakomity nabór do na-
szego liceum.

Jako osoba odpowiedzialna za udział Zespołu Szkół Katolickich w tym co-
rocznym wydarzeniu, chciałbym serdecznie podziękować moim wychowankom: 
Angelice Kołodziejskiej, Kornelii Szatow, Marcjannie Staweckiej oraz Justynie 
Tymburskiej za udział i dużą pomoc w realizacji tego zadania, jak również panu 
Dariuszowi Goldewiczowi i wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy 
organizacji tego przedsięwzięcia.

 

Angelika Kołodziejska, Marcjanna Stawecka 
i Kornelia Szatow

Wydarzenia szkolne
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Maciej Ziółkowski 

Drzwi otwarte w Długoszu
15 kwietnia 2016

W miniony piątek, tj. 15 kwietnia, Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana 
Długosza po raz kolejny otworzył swoje podwoje dla wszystkich 

zainteresowanych naszą ofertą edukacyjną.
W tym dniu chcieliśmy zaprezentować przybyłej młodzieży i rodzicom, 

ile do zaoferowania ma nasza szkoła oraz przekonać do wstąpienia w szeregi 
długoszaków. Jak zwykle podczas Drzwi Otwartych, przygotowaliśmy szereg 
atrakcji dla naszych gości. Praktycznie każdy nauczany w szkole przedmiot 
miał swoje stoisko. Począwszy od różnego rodzaju eksperymentów chemicznych 
i fizycznych, poprzez prezentacje lektur szkolnych omawianych podczas lekcji 
języka polskiego, wystawy historyczne, popisy naszych tancerzy, możliwość 
sprawdzenia swoich zdolności i wiedzy z zakresu języków obcych, a skończyw-
szy na matematycznych łamigłówkach – takie i inne atrakcje przygotowali 
nasi uczniowie wraz z nauczycielami. Oprócz typowo przedmiotowych stoisk 
były również punkty informacyjne Sodalicji Mariańskiej, rekrutacji do liceum 
i gimnazjum oraz internatu. Dodatkowo, obok „dużego Długosza”, swoją ofertę 
przedstawiła szkoła podstawowa. Poprzez gry i zabawy najmłodsi zwiedzający 
mogli miło spędzić czas i przekonać się, że pierwsze kroki w szkole nie muszą 
być trudne.

Tak przygotowane Drzwi Otwarte przyciągnęły wielu gości i cieszyły się 
dużym zainteresowaniem ze strony włocławian i nie tylko. Znalazło to swoje 
potwierdzenie, gdy podczas części oficjalnej tego dnia, czyli przemówienia 
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Promocja szkoły podstawowej przez uczniów kl. 4–6 
wraz z nauczycielami J. Filińską, B. Sobierajską, J. Nowak
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ks. dr. Jacka Kędzierskiego i prezentacji filmu o szkole, szkolna aula była wypeł-
niona po brzegi przybyłymi gośćmi. W trakcie swojego wystąpienia ks. Dyrektor 
przedstawił bogatą ofertę edukacyjną szkoły, jej dotychczasowe dokonania 
i sukcesy oraz nakreślił zadania na najbliższą przyszłość. Zachęcał on również 
do kontynuowania nauki w gmachach naszej szkoły, podkreślając wyskoki 
poziom nauczania, przywiązanie do wartości chrześcijańskich w wychowaniu 
przyszłych pokoleń, bezpieczeństwo uczniów oraz życzliwą atmosferę, w której 
mogą spędzić następnych kilka lat.

Powyższe sprawozdanie z Drzwi Otwartych jest tylko wycinkiem tego, 
co czekało na wszystkich przybyłych i z pewnością nie oddaje ogromu pracy, 
jaki cała społeczność Długosza włożyła w ich przygotowanie oraz wspaniałej 
atmosfery, jaka wtedy panowała. Głęboko wierzymy jednak, że warto było 
poświęcić piątkowe popołudnie, aby przekonać młodzież z Włocławka i okolic, 
że Długosz to najlepszy możliwy wybór na wrzesień 2016.

Wydarzenia szkolne

Oferta internatu w ZSK im. ks. J. DługoszaDziałalność Sodalicji Mariańskiej w Długoszu

Pokaz tańca uczniów gimnazjumUczniowie SP na dniach otwartych
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Korzystając z okazji, jako osoby odpowiedzialne za organizację Drzwi 
Otwartych, pani Paulina Tokarska i moja skromna osoba, chcielibyśmy ser-
decznie podziękować WSZYSTKIM osobom, które w jakikolwiek pośredni 
lub bezpośredni sposób brały udział w przygotowaniach i samych Drzwiach 
Otwartych. Dziękujemy za życzliwość, wyrozumiałość i po prostu okazaną 
pomoc.

 

Piotr Chodoła

Długoszem zawładnęła matematyka!
Matematyczne Potyczki 

dla uczniów włocławskich szkół podstawowych
6 czerwca 2016

żaden kraj z ambicjami 
nie może być krajem analfabetów matematycznych.

Immanuel Kant

Tradycją Długosza niejako stało się organizowanie konkursów mate-
matycznych kierowanych do uczniów szkół podstawowych powiatu 

włocławskiego i z roku na rok cieszą się one coraz większym zainteresowaniem. 
4 maja odbyły się „Matematyczne Wspinaczki”. Najlepsza trzydziestka uczniów 
po etapach szkolnych zmierzyła się z sobą w etapie finałowym. Czas oczeki-
wania na wyniki testu z zadań logicznych, który stanowił zasadniczą część 

rozgrywek, umilał uczestnikom pokaz 
możliwości tablicy interaktywnej na 
przykładzie lekcji „Podróż w czasie 
z matematyką”, połączony ze słodkim 
poczęstunkiem oraz prezentacją naszej 
szkoły. Uroczyste wręczenie nagród 
poprzedził „Matematyczny StandUp, 
czyli zabawnie o matematyce”. Salwy 
śmiechu i zaskakujące rozwiązania 
przekonały mnie, że nasza młodzież 
jest przepełniona pozytywną matema-
tyczną energią.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15

Pan Piotr Chodoła przy tablicy



281

Zwycięzcą tegorocznej edycji okazała się Magda Balcerzak (SP Szpetal Gór-
ny), drugie miejsce zajął Szymon Bieniek (SP 19), a trzecie Wiktor Stachowski 
(SP 10). Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety i łamigłówki logiczne. 

W organizacji tego konkursu pomogli uczniowie kl. IIIa oraz Natalia Da-
roszewska z kl IIC. 

6 czerwca to kolejny dzień w Długoszu, w którym królowała matematyka. 
Od rana p. Piotr Chodoła prowadził „Matematyczny StandUp – jak trafiłem 
6 w totka!”, podczas którego prezentował w auli szkolnej logiczne cieka-
wostki i zagadki, a następnie ich rozwiązania. Uczniowie z zaciekawieniem 
słuchali opowieści wykładowcy nt. paradoksów matematycznych. Przepro-
wadzona została również lekcja otwarta, w której uczestniczyli uczniowie 
z PSP im. K zimierza III Wielkiego w Szpetalu Górnym. Lekcję poprowadziła 
p. Joanna Karwowska. Uczniowie klasy IIId dzielnie wspierali swoich młod-
szych kolegów, aby nie czuli się nieswojo w murach nieznanej im szkoły. 
Lekcja dotyczyła obliczania pól i długości łuku różnych bliżej nieokreślonych 
figur geometrycznych. Uczniowie z PSP zgłębili nowy materiał i chętnie 
rozwiązywali zadania na tablicy. Lekcja odbyła się w ramach współpracy 
międzyszkolnej. Ponadto każda klasa gimnazjum miała możliwość wzięcia 
udziału w rozwiązywaniu łamigłówki logicznej „Mosty”, którą przeprowadzili 
uczniowie klasy IIa pod opieką p. Agnieszki Sołtysiak. Najlepsi otrzymali 
słodkie nagrody. 

Atrakcją matematyczną tego dnia był „I Międzygalaktyczny Turniej w Num-
blera” – gry, która – mam nadzieję – podbije serca długoszaków. Uczestni-
kami turnieju było 9 dwuosobowych drużyn uczniów naszego gimnazjum 
oraz 3 zespoły ze szkoły podstawowej w Szpetalu Górnym. Po dramatycz-
nej walce w finale, „Toksyczne Żuki” (Bartek Kotas i Julian Jędrzejczak) 
wygrały z „Drapieżnymi Chomikami” (Filip Jastrzębski i Patryk Malinowski 
z kl. Ie). Po zaciekłych walkach z „Krwiożerczymi Kucykami Pony”, trzecie 
miejsce wywalczyły „Biedronki Nienawiści” (Filip Pawłowski i Eryk Warsza-
wiak z kl. IIIe).

Turniej zakończył się pełnym sukcesem i mamy nadzieję, że na sta-
łe zagości w naszym szkolnym kalendarzu. Organizatorzy to wspaniali 
uczniowie z klasy IIIa: Karolina Smolińska, Paulina Jakubczyk, Paulina 
Kaźmierczak, Dominik Goleniewski, Wiktor Spryszyński, Oskar Kropielnicki, 
Franciszek Rojewski, Daniel Matuszewski i Adam Kruszczak, którym nieob-
ca jest organizacja tego typu przedsięwzięć, za co należą się im ogromne 
podziękowania.

Wydarzenia szkolne
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ks. Andrzej Tomalak

zakończenie roku szkolnego maturzystów
29 kwietnia 2016

Dnia 29 kwietnia w liturgiczne święto św. Katarzyny Sieneńskiej, współ-
patronki Europy, trzecioklasiści naszego liceum przeżywali uroczystość 

zakończenia nauki w naszej szkole. Miało ono miejsce, jak zwykle, w Wyższym 
Seminarium Duchownym. Pierwszym punktem była dziękczynna Eucharystia 
w kościółku pw. św. Witalisa. Na Mszy św., której przewodniczył ks. bp Wiesław 
Mering, zgromadzili się: ks. dyrektor Jacek Kędzierski, księża prefekci, nauczyciele, 
wychowawcy, rodzice oraz młodzież. W homilii ks. bp, wychodząc od świadectwa 
życia patronki dnia, zwrócił uwagę, że współczesna Europa zapomniała o swoich 
korzeniach. Zachęcał młodzież opuszczającą mury szkoły, aby w zlaicyzowanym 
świecie była odważnymi świadkami prawdy, miłości i wiary. „Z pewnością na 
swojej drodze spotkacie się z przeciwnościami – mówił biskup – Niech wtedy 
otuchy dodają wam apostołowie, którzy także w chwili próby zwątpili i pozosta-
wili Jezusa samego. Ale pamiętajcie wtedy słowa św. Pawła, iż moc w słabości 
się doskonali. Trzeba bowiem pamiętać, że działamy nie swoją mocą, ale mocą 
Ducha Św. Ten Duch wypełniał św. Katarzynę ze Sieny, która nie wahała się nawet 
stanąć przez papieżem w Awinionie i stanąć w obronie czystości wiary. Tak i wy 
nie poddawajcie się zwątpieniu, ale bądźcie pełni ufności, bo Bóg jest z nami!”.

Na zakończenie Eucharystii na prośbę ks. Dyrektora ks. bp wręczył abitu-
rientom medale. Otrzymali je: Żaneta Szczerbiak za wzorowe pełnienie misji 
szkoły, Anita Tunicka za najwyższą frekwencję w cyklu nauczania oraz Dominika 
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Świadectwo ukończenia szkoły otrzymuje 
Kamil Piecewicz
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Nowicka za najwyższą średnią w cyklu 
nauczania.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy 
przeszli do auli Prymasa Stefana Wy-
szyńskiego, gdzie Ksiądz Dyrektor wrę-
czył nagrody i świadectwa ukończenia 
liceum. W jubileuszowym Roku Miło-
sierdzia każdy abiturient otrzymał rów-
nież „Dzienniczek” św. siostry Faustyny. 
Uroczystości zakończenia roku szkol-
nego zwieńczyła wspólna fotografia.

Wszystkim abiturientom życzymy 
darów Ducha Świętego podczas egza-
minów maturalnych oraz dostania się na wymarzone studia. My ze swej strony 
zapewniamy o modlitwie.

 

ks. Jacek Kędzierski

Słowa powitania skierowane do zebranych 
na początku Mszy św.

W liturgiczne wspomnienie św. Katarzyny ze Sieny, która zmarła 
28 kwietnia 1380 roku i przeżywszy 33 lata osiągnęła świętość, 

gromadzimy się w wyjątkowym miejscu, jakim jest kościół św. Witalisa. Wy-
jątkowość tego miejsca podkreśla nie tylko fakt, że jest to najstarszy kościół 
we Włocławku, ale ta wyjątkowość również wpisuje się w to, że tym miejscu, 
każdego dnia przygotowują się do kapłaństwa alumni. W tym miejscu wypra-
szają u Pana Boga łaski dla siebie, ale również dla tych wspólnot, w których 
będą głosili Ewangelię Chrystusową. I my, którzy dzisiaj tak licznie gromadzi-
my się w tym wyjątkowym miejscu, bo dziś jest zakończenie roku szkolnego 
dla 78 uczniów naszego liceum, którzy po trzech latach nauki i ciężkiej pracy, 
pragną dzisiaj Panu Bogu za nie podziękować, ale zarazem prosić o błogosła-
wieństwo na czas zdawania matur, które rozpoczną się już 4 maja i potrwają 
niemal do końca tego miesiąca.

Stało się piękną tradycją, inaczej być nie mogło, że w ważnych chwilach 
gromadzimy się na Eucharystii, a więc na tym najważniejszym liturgicznym 
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spotkaniu, gdzie możemy doświadczyć obecności żywego Jezusa Chrystusa 
w Jego słowie i pod postaciami Chleba i Wina. Na naszej wyjątkowej uroczystości 
pragnę bardzo serdecznie powitać Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Wiesława, 
Pasterza naszej diecezji. Dziękuję Księdzu Biskupowi, że wśród rozlicznych 
zajęć jest z nami, że możemy cieszyć się obecnością i prosimy Księdza Biskupa 
o modlitwę w intencji całej naszej wspólnoty, a w sposób szczególny młodzieży, 
która przystąpi do egzaminu dojrzałości. Również bardzo serdecznie pragnę 
powitać, a zarazem podziękować Księdzu Rektorowi Jackowi Szymańskiemu 
za to, że zechciał nas gościnnie przyjąć w tym wyjątkowym miejscu. Dzięku-
ję mu za życzliwość i okazaną pomoc w przygotowaniu tej liturgii. Bardzo 
serdecznie pragnę powitać przewodniczącą Rady Rodziców – Panią Bognę 
Kopaczewską-Jurewicz, jak również wiceprzewodniczącego Rady Rodziców 
– pana Arkadiusza Krygiera oraz obecnych tutaj Rodziców naszej młodzieży. 
W sposób szczególny witam również Wychowawców i Was, Droga Młodzieży. 

Niech to nasze spotkanie będzie wyrazem dziękczynienia Panu Bogu za te 
lata, które w szkole katolickiej wspólnie przeżyliśmy. Okres trzech lat spędzonych 
w liceum zostanie w najbliższych dniach uwieńczony, jak to często powtarzam, 
jednym z najważniejszych egzaminów w Waszym życiu, bo otworzy drogę do 
realizacji dalszych Waszych marzeń. To również taki etap w życiu, aby dawać 
świadectwo tego spotkania z Chrystusem, którego doświadczaliście w szkole 
katolickiej. Dlatego na początku tej Mszy Świętej przeprośmy Pana Boga za 
wszystkie nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem mogli dziękować Mu za 
wszystkie łaski od Niego otrzymane. 

 

bp Wiesław Alojzy Mering

„Strzeżcie depozytu wiary, wiedzy, kultury i wartości”
Homilia wygłoszona podczas Mszy św. 

na zakończenie roku szkolnego maturzystów
29 kwietnia 2016

Drogi Księże Dyrektorze, Księża Prefekci, Szanowni Państwo Profeso-
rowie, Kochani Dziewczęta i Chłopcy! Patrząc na Was, a przecież co 

roku ta uroczystość się powtarza, zawsze myślę, że to mogliby być już moi bra-
tankowie. I coś z tego ojcowskiego patrzenia pojawia się w człowieku, zawsze 
myśli, że ze swoimi doświadczeniami, ze swoją historią życia ma jednak coś do 
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powiedzenia tym młodym. Tylko problem jest w tym, czy robi to dostatecznie 
ciekawie i czy napotyka zainteresowanie z drugiej strony. 

My często narzekamy na kazania. Mówimy, że są takie niewiele dające, zbyt 
ogólnikowe. One zbyt szczegółowe być nie mogą, dlatego że zawsze słucha 
zbiorowość ludzi, a każdy z nas jest odrębną istotą, odrębną historią, odrębnymi 
uczuciami, odrębnym intelektem, nie da się mówić tylko do jednego tak, żeby 
to było równocześnie równie interesujące dla wszystkich. Ale jeżeli się skupimy 
na treści, którą głoszący usiłuje nam przekazać, to jak sądzę, każdy coś tam 
dla siebie znajdzie. Kazania nie trzeba akurat pamiętać od początku do końca 
ze wszystkimi szczegółami. Czasem jedna myśl, jedna odpowiedź okazuje się 
czymś, co pozwala nam dokonać zasadniczej zupełnie rewizji życia. Znacie to 
słynne powiedzenie księdza profesora Tischnera, że nie ma proboszcza, który by 
nawrócił swoimi kazaniami któregoś z parafian. Ja często nad tym zdaniem myślę 
i myślałem, gdyż bardzo szanuję dorobek intelektualny księdza Tischnera, ale tu, 
z tym zdaniem sformułowanym tak bezwzględnie, ośmielę się nie zgodzić. Bo ja 
znam na przykład proboszcza, który nawrócił i to kogoś niesłychanie ważnego 
dla Kościoła. To był św. Ambroży, którego słuchał pierwszy wielki samodzielny 
intelekt zachodniego chrześcijaństwa, czyli św. Augustyn. Augustyn sam napisał 
o swojej drodze ku chrześcijaństwu, że zaczęła się właśnie pod wpływem kazań 
Ambrożego w Mediolanie. Ale to nie jedyny przykład. Mógłbym tu się odnieść 
do bardziej współczesnych sytuacji. Ten muzułmanin, który przyjął chrzest, 
pamiętacie, bo zrobiło się dość głośno na całym świecie, w czasach Benedykta 
XVI. On też powiedział, że to co go skłoniło do prośby o chrzest, to były wypo-
wiedzi Papieża Benedykta, jego kazania. Takich sytuacji można wskazać wiele. 
A mówię Wam to po to, abyście ostrożni byli w formułowaniu opinii, sądów. 
Dzisiaj jesteśmy raczej świadkami krytyki nauki Kościoła. Ludzie, którzy to czy-
nią, w ogóle nie zastanawiają się nad tym, co mówią. Wypowiadają wszystko, 
co im przyjdzie do głowy. Wystarczy sięgnąć do wypowiedzi umieszczanych 
w Internecie – to jest Wasz świat, Wy tam jesteście. Ale przecież te wypowiedzi 
czasem ranią, upokarzają, niszczą człowieka. Dla tego kogoś, kto je umieszcza, 
nie ma to żadnego znaczenia. Często zastanawiam się, skąd ta niefrasobliwość. 
Ale to wszystko tylko wstęp. A teraz przejdźmy do istoty. 

Zawsze daną uroczystość, dane zgromadzenie, musimy odczytywać w kon-
tekście znaków, jakie daje nam Bóg. Niewątpliwie takim znakiem jest dzień 
poświęcony św. Katarzynie. To ona jest patronką dzisiejszego naszego zgroma-
dzenia. Ona modli się razem z nami, ona jest z nami przy ołtarzu, nie widzimy 
jej, to prawda, ale wielu rzeczy nie widzimy, bardzo wielu. Choćby wszystkich 
wartości: tu jest miłość, tu jest solidność. Nie możecie iść do sklepu i poprosić 
o dziesięć deko miłości czy o dwadzieścia deko mądrości. Są rzeczy nieuchwytne, 
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ale przecież rzeczywiste. Doskonale o tym wiemy. Dlatego ta obecność św. Ka-
tarzyny jest niewątpliwa, chociaż niezauważalna. Patronka Europy, niezwykła 
Święta. Ksiądz Dyrektor pięknie już nas wprowadził, przypominając, że musimy 
się cofnąć o wiele lat, 600 lat, żeby zrozumieć jej życie i wyjątkowość, jej świętość. 

Otóż XIV wiek był bardzo trudnym doświadczeniem dla Kościoła. Kiedy 
przeżywamy te nasze różne niepokoje, wątpliwości, warto sobie sięgnąć do 
historii Kościoła i zobaczyć, przez jakie burze, przez jakie problemy, przez jakie 
kłopoty przechodził Kościół Chrystusa. Dzisiaj czasem ludzie mówią, że Ojciec 
Święty Franciszek wypowiada takie zdania, których czasem wcale nie jesteśmy 
pewni. Dopiero jego rzecznik prasowy musi tłumaczyć, co Ojciec Święty chciał 
powiedzieć. Ten Papież ma temperament zupełnie inny niż my. To jest południowy 
Amerykanin, dlatego wykazuje tę spontaniczność, otwartość, której poprzedni 
papieże nie mieli. Ale gdybyśmy spojrzeli na wiek czternasty, zobaczylibyśmy 
przede wszystkim, że Kościół miał trzech papieży i każdy uważał, że jest tym 
właściwym, tym jedynym, że jest przywódcą i głową Kościoła Jezusa Chrystusa. 
Dlaczego mówię o tych trzech papieżach? Bo to jest jedna z ogromnych zasług 
właśnie świętej Katarzyny ze Sieny, prostej dziewczyny, córki farbiarza, pocho-
dzącej z licznej rodziny. Tam było dzieciaków tak dużo, że całą klasę można by 
założyć, dwudziestu czworo. Katarzyna to dziewczyna, która jako dziecko nie 
nauczyła się pisać, nie umiała czytać. Wszystkiego tego musiała się uczyć już 
jako dojrzała kobieta. A ona decydująco wpłynęła na największy kryzys, jaki 
był niewątpliwie w średniowiecznym Kościele. Ona się przyczyniła do tego, że 
papież zostawił Avignon, miasto w południowej Francji, gdzie był pod zupełną 
kontrolą króla francuskiego i zajmował się polityką a nie Kościołem Jezusa, 
i wrócił do Rzymu. Potrafiła być tak surowa w sądach. Na audiencji u papieża 
mówiła w taki sposób, w jaki my nigdy nie zwrócilibyśmy się do papieża: „Słu-
chaj no Ty, do kogo ja mówię, do ciebie, czy do ściany?” Powiedzielibyście tak 
papieżowi? Ale właśnie to jej zdecydowanie, ta jej stanowczość, ta jej odwaga, 
która wynikała nie z czego innego, tylko z absolutnej miłości do Kościoła Jezusa, 
to ona powodowała, że przyniosła takie piękne, dobre owoce. Otóż, czego nas 
uczy ten przykład Świętej Katarzyny w dniu, w którym oficjalnie kończycie swoją 
edukację w szkole? Ano uczy, jak ważna jest w człowieku odwaga, jak ważne 
są ideały, którym chce służyć. Ważny jest intelekt, ale ważna jest również wiara 
człowieka. Dlatego mógł napisać Święty Papież Jan Paweł II, że wiara i intelekt 
to są dwa skrzydła, które unoszą człowieka, które pozwalają żyć, pozwalają mu 
zrozumieć siebie, zrozumieć innych, zrozumieć świat. 

Chcę Was zachęcić, żebyście o jeden i drugi element, o jedno i drugie 
skrzydło w swoim życiu zawsze dbali w sposób zrównoważony, w sposób wy-
ważony. Żebyście nie ulegali samym tylko emocjom, żebyście nie szli wyłącznie 
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tylko za jednym z tych elementów, bo Bóg dał człowiekowi intelekt jako jeden 
z najpiękniejszych darów, w jaki człowiek został wyposażony. Ale dał również 
serce, żeby umiał poznawać, żeby umiał kochać. To pierwszy element kontek-
stu, w którym dokonują się nasze dzisiejsze modlitwy, nasze zgromadzenie, 
nasze zatrzymanie przy ołtarzu naszego Pana. Święta Katarzyna ze Sieny to 
patronka Europy, kiedy myślimy dzisiaj o Europie, pewnie to wiele zależy od 
tego też, które pokolenie ten problem podejmuje. 

Ja patrzę z bólem na to, co dzieje się w Europie. Czytam informacje sprzed 
dwóch, trzech dni, że we Francji burzy się gotyckie kościoły, żeby w ich miej-
sce postawić meczet. Pewnie nie wszędzie, nie we wszystkich miejscach, ale 
są takie samorządy, a tam samorządy mają dużo więcej do powiedzenia niż 
u nas, które decydują się na to, ponieważ gotyckich kościołów nie da się utrzy-
mać bez pieniędzy. A wiernych, którzy czują łączność i odpowiedzialność za 
Kościół coraz mniej, dlatego wyburzają te kościoły gotyckie i stawiają w ich 
miejsce meczety. Dlatego patrzę z niepokojem, z bólem. Zastanawiam się nad 
rolą kultury europejskiej współcześnie. Moje pokolenie z kultury europejskiej 
jeszcze było bardzo dumne, bo my mieliśmy świadomość, że europejska kul-
tura to jest muzyka Mozarta, Vivaldiego czy Bacha, że europejska kultura to 
jest malarstwo najwyższej próby. Że to są takie nazwiska, które powodują, że 
człowiekowi serce bije szybciej, kiedy myśli o tych twórcach. Że europejska 
kultura to są wszystkie osiągnięcia cywilizacyjne, ale także humanistyczne. Że 
to dzięki europejskiej kulturze mamy uniwersytety. Choć nie podkreślam tego, 
że to jest twór Kościoła, ale te uniwersytety dalej są centrami, w których toczy 
się naukowe życie. Po maturze wielu z Was uda się na uniwersytet, a on miał 
zawsze służyć prawdzie. On miał prowadzić człowieka, aby w zespołowym 
wysiłku z tymi, którzy są za kształcenie odpowiedzialni, dochodził do odkrycia 
prawdy, poznawał prawdę. Jeżeli uniwersytet staje się zideologizowany, czyli 
służący wymyślonej dwieście lat temu i od dwustu lat z ogromnym naciskiem 
wprowadzanej ideologii w życiu społecznym, w życiu intelektualnym, jeżeli 
nie ma zatem tej służby prawdzie, staje się on zaprzeczeniem samego siebie. 
Mówię to w kontekście Waszej życiowej drogi, bo podejmiecie studia, pójdzie-
cie w to środowisko, będziecie uczestnikami seminariów, będziecie słuchali 
wykładów, będziecie spotykali się z różnymi mistrzami, mistrzami intelektu, 
z nauczycielami najwyższej klasy. 

Chciałbym Wam życzyć w związku z tym, żebyście spotykali na swoich życio-
wych drogach takich nauczycieli, którzy mogą stać się prawdziwymi mistrzami 
prowadzącymi Was ku prawdzie. Kultura europejska jest bez wątpienia w bar-
dzo krytycznym momencie w swoich dziejach. Są pisarze, filozofowie, uczeni, 
którzy mówią o finiszu Europy, o końcu europejskiej kultury. Papież Franciszek 
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(tak kochany przez światowe media, ale kiedy powie coś krytycznego i zdecy-
dowanego, mało cytowany), nazwał Europę babcią, która zaczyna się wstydzić 
swojego dziedzictwa. Za wszystko przeprasza. Pomyślcie o tym, bo uważam, że 
nie przez przypadek dzień, w którym Wy kończycie swoją pracę, akurat zbiega 
się z jedną z tych, które Kościół uznał za patronkę Europy. I wreszcie, jesteśmy 
zgromadzeni niecałe już 100 dni chyba od spotkania z Ojcem Świętym. To nie 
jest tylko spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. To jest spotkanie, które rze-
czywiście ma doprowadzić młodych chrześcijan do po raz kolejny dokonującego 
się w ich życiu spotkania z Jezusem. Kim jest ten Chrystus, w którego wierzy-
my, który jest Panem naszego życia? Czy On jest tym Panem rzeczywiście? Czy 
my, dokonując wyborów życiowych, myślimy o tym, jakie jest Jego nauczanie 
w takich czy innych sprawach, z którymi się zetkniemy? Czytam w „Gazecie 
Wyborczej”, że 30% katolików nie popiera nauki Kościoła w sprawie aborcji, 
eutanazji, związków przedślubnych i tak dalej. „Gazeta Wyborcza” się cieszy, 
nareszcie ten Kościół musi dostrzec, jak mizerne jest jego oddziaływanie na ludzi. 
Jeden z przytomnych redaktorów zauważył, że właściwie cieszyć to powinni 
się dopiero wtedy, gdyby Kościół myślał tak jak te 30%, czyli był przeciw życiu, 
przeciw małżeństwu, przeciw rodzinie, to dopiero byłaby tragedia. Bo wtedy 
rzeczywiście Kościół zaprzeczyłby nauce Chrystusa. 

Nauka Jezusa nigdy nie była łatwa dla ludzi. Już wtedy, kiedy ją głosił 
w Palestynie, słuchacze różnie reagowali. Jedni zajęci żonami, inni mężami, 
każdy zajęty pracą, domem, nie miał wiele miejsca w sobie, w swoim umyśle 
i w swoim sercu dla nauki Jezusa. A niektórzy szli z Nim, tak jak Judasz na 
przykład, trzy lata, codziennie, od rana do wieczora, bo tak się wtedy uczyło, 
jeżeli wybrało się mistrza było się z nim od rana do wieczora, nie było waż-
niejszych spraw. Widział wszystkie cuda, wszystkie znaki, Chrystus tłumaczył 
wiele razy dodatkowo swoim Apostołom to, czego uczył. A jednak jakoś nie 
dotarł do jego serca. A popatrzcie na Apostołów. Myślałem o tym w tym roku 
w styczniu, kiedy miałem okazję spędzić noc w Bazylice Grobu Pańskiego. To 
jest możliwe, tylko trzeba tam oczywiście odpowiednio wcześniej się pouma-
wiać i tak dalej. Zamykają na klucz i całą noc siedzisz przy grobie Jezusa. Ale 
masz komfort, ciszę, modlitwę, nie ma tłumów, nikt ci nie przeszkadza, możesz 
spokojnie dojść do tego grobu i w spokoju wejść na Kalwarię. I tak myślałem, 
Boże Kochany, przygotowywani przez trzy lata, a potem, kiedy się to wszystko 
stało, uciekający jak zające z podgiętym ogonem. To byli Apostołowie. To nam 
dodaje otuchy, bo myślimy sobie, jeżeli oni nie umieli zawsze odpowiedzieć 
na wezwanie Jezusa, no to my nie jesteśmy przecież od nich wiele lepsi. Ale 
też Chrystus wyrzuca to im. To wspominają Ewangeliści w swoich księgach. 
Wyrzuca to im, ich zatwardziałość. 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15



289

To są te trzy problemy, które dzisiaj Wam przedstawiam do przemyślenia 
w dniu Waszego rozstania ze szkołą. Podziękujcie swoim nauczycielom za pro-
wadzenie Was do prawdy. Podziękujcie za ich wychowawczy trud, podziękujcie 
za szansę, jaką stała się dla was szkoła katolicka, czyli szkoła, która prowadzi 
człowieka w stronę Boga, w stronę prawdy, w stronę miłosierdzia. Dzisiaj to 
jest temat dzięki Ojcu Świętemu ciągle obecny w nauczaniu Kościoła. To są 
wartości, w które wyposażeni, przejdziecie mądrze przez życie, jeżeli będziecie 
się ich trzymać, jeżeli zrobicie dla nich miejsce w swoich sercach i umysłach, 
tak jak to zrobiła święta Katarzyna Sieneńska. Tak jak to ostatecznie zrobili ci, 
którzy przez Jezusa zostali wezwani do tego, żeby głosić Go światu.

 

Słowa podziękowania wypowiedziane 
przez Maturzystów na zakończenie Mszy św.

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie. Dziś jest niezwykle ważny 
dla nas dzień. Dobiega końca kolejny, jakże ważny etap naszego życia. 

Kończymy naukę w liceum ogólnokształcącym. Już niebawem nadejdzie czas 
egzaminów maturalnych oraz podejmowania trudnych decyzji, które będą 
miały wpływ na naszą przyszłość. W naszym krótkim życiu podejmowaliśmy już 
wiele decyzji. Dziś wiemy, że jedną z najlepszych, jaką do tej pory podjęliśmy, 
było rozpoczęcie edukacji w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza 
we Włocławku. To właśnie tu nauczyliśmy się, że wartością nadrzędną nie jest 
wiedza, a wiara. Bo Boga możemy szukać rozumem, ale znaleźć Go możemy 
tylko sercem. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że w tym szczególnym dla nas 
dniu możemy dziękować Bogu za wszystkie otzrymane łaski razem z Ojcem 
naszej diecezji. 

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księ-
że Biskupie. Tegoroczni maturzyści 
z Długosza dziękują za Twoją obec-
ność i posługę w naszej diecezji. Za 
świadectwo wiary, za odwagę, która 
jest dla nas wzorem i przykładem, 
że wartości najważniejszych trzeba 
bronić za wszelką cenę. Dziękujemy 
za sprawowaną dziś w naszej inten-
cji Eucharystię i Słowo Boże do nas 
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skierowane. Dziękujemy za wręczenie nam medali, które są uwieńczeniem 
wytężonej naszej pracy. Dziękujemy za ojcowską opiekę nad naszą szkołą, 
a pamiętając, że trzy dni temu minęła trzynasta rocznica przyjęcia przez Wa-
szą Ekscelencję święceń biskupich, życzymy przede wszystkim siły w dalszym, 
odważnym głoszeniu prawdy, że tylko Bóg może dać człowiekowi prawdziwe 
życie i szczęście. Życzymy radości, która zapanowała wśród uczniów Jezusa, 
gdy spotkali Zmartwychwstałego Pana oraz nadziei, że Bóg z każdej, nawet 
najbardziej beznadziejnej sytuacji może wyprowadzić dobro.

Słowa wdzięczności pragniemy skierować także pod adresem Księdza Rekto-
ra Wyższego Seminarium Duchownego – księdza prałata Jacka Szymańskiego, 
który zgodził się, abyśmy tu, w seminaryjnym kościółku św. Witalisa zgromadzili 
się na wspólnym dziękczynieniu Bogu za czas nauki w liceum. Dziękujemy 
alumnom Wyższego Seminarium Duchownego za posługę liturgiczną. 

W naszym dziękczynieniu nie może zabraknąć Księdza Dyrektora – prałata 
Jacka Kędzierskiego, który od pierwszych chwil naszej obecności w Długoszu 
troszczył się o każdego z nas. Nieraz marszczył brew i upominał, ale najczęściej 
obdarzał uśmiechem. Naszą serdeczną wdzięcznością obejmujemy Panią Wice-
dyrektor liceum – p. Urszulę Brykalską. Dziękujemy naszym Wychowawcom: 
Pani Joannie Karwowskiej i Pani Angelice Szumińskiej oraz Panu Jakubowi 
Kostrzewskiemu. Dziękujemy wszystkim Nauczycielom za cały trud nauki 
i wychowania. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać!

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie. Zakończenie naszej nauki 
w liceum i nasze egzaminy maturalne przypadają w wyjątkowym czasie. 
1050. rocznica Chrztu Polski i Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, Rok Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie oraz obchody 100-lecia powstania Szkoły Długosza. 
Te wydarzenia i wielkie rocznice to dla nas czytelny znak od Pana Boga, ale 
również i zadania, wyzwania, którym musimy sprostać. Dziś to my musimy 
ponieść współczesnemu światu dziedzictwo chrztu przez dzieło miłosierdzia. 
Mamy jednak świadomość, że sami z siebie nie podołamy temu zadaniu, dla-
tego teraz prosimy Waszą Ekscelencję o błogosławieństwo na nadchodzące 
egzaminy, studia oraz całe dorosłe życie. Bóg zapłać!. 

Szanowny Księże Andrzeju, dziś dobiega końca nasza wspólna wędrówka 
na szlaku wiary w murach Zespołu Szkół Katolickich. Pragniemy Księdzu ser-
decznie podziękować za duchowe przewodnictwo, za pierwiastek wiary, który 
Ksiądz wytrwale w nas zaszczepiał oraz dokonał wszelkich starań, aby ziarno 
rzucone na glebę naszych dusz przyniosło jak najobfitsze plony. Dziękujemy za 
pielgrzymki na Jasną Górę, które niczym klamra spięły okres naszego pobytu 
w liceum. Jesteśmy wdzięczni za katechezy, na których odsłaniał Ksiądz przed 
nami tajemnice wiary. Niby takie oczywiste, a przecież wciąż niezgłębione. Bóg 
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zapłać za wspólne rekolekcje, na których poszukiwaliśmy źródła, z którego 
czerpać będziemy życiodajną moc płynącą z Bożego Błogosławieństwa. Niechaj 
Pan Bóg błogosławi Księdzu na dalszych ścieżkach życia, wspierając światłem 
Ducha Świętego, ewangeliczną mądrością oraz niezłomnym zdrowiem, które-
go niemało potrzeba, aby cierpliwie, wytrwale i skutecznie prowadzić dzieło 
duszpasterskie w winnicy Pańskiej. Niech ludzie, wśród których będzie Ksiądz 
pełnił swoją posługę, będą otwarci, pełni zapału oraz zaufania. „Błogosławieni 
miłosierni” – głosi hymn Światowych Dni Młodzieży. Niechaj błogosławiony 
będzie czas Księdza posługi na niwie Pańskiej. Szczęść Boże!

Rafał Kurzępa, Anna Baranowska, Katarzyna Kwiatkowska

rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja
3 maja 2016

W tym roku obchodziliśmy 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. 
Z tej okazji we wtorek, 3 maja 2016 r., we włocławskiej bazylice 

katedralnej odbyły się uroczystości religijno-patriotyczne związane z obchodami 
tej rocznicy. O godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. sprawowana 
w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem JE ks. bp. Stanisława Gębickiego, który 
także wygłosił okolicznościową homilię. Przed błogosławieństwem głos zabrał 
Prezydent Miasta Włocławka – Marek Wojtkowski. We Mszy św. wzięli udział 
przedstawiciele władz miasta, lokalni parlamentarzyści, służby mundurowe, 
harcerze, poczty sztandarowe włocławskich szkół oraz mieszkańcy Włocławka. 
Zespół Szkół Katolickich reprezento-
wał ks. Andrzej Tomalak oraz poczet 
sztandarowy szkoły wraz z opiekunem 
p. Rafałem Kurzępą.

Również Długoszu świętowaliśmy 
tę ważną rocznicę. Już 29 kwietnia 
został zorganizowany w naszej szko-
le apel z udziałem uczniów klasy IIA 
z oprawą muzyczną w wykonaniu Kon-
rada Webera z klasy IA. W montażu 
słowno-muzycznym mogliśmy rozpo-
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znać dzieła wybitych poetów i kompozytorów. Całość dopełniły zdolności 
recytatorskie i muzyczne naszych długoszaków. 

W ramach obchodów święta 3 maja uczniowie mogli wziąć udział w kilku 
konkursach. 

W konkursie plastycznym na plakat upamiętniający rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 maja I miejsce zajęła Adriana Raczkowska z kl. IIA, II miejsce zdobył 
Igor Mikołajczyk z kl. Ia, a III miejsce – Weronika Morawska kl. IIa.

Konkurs na wykonanie gry planszowej „A to ci historia” to quiz o Konstytucji 
3 maja. Tu również wyłoniono zwycięzców. I miejsce wywalczyły Aleksandra 
Lewandowska kl. IIa i Aleksandra Łącka kl. IIb. II miejsce zdobyła Sara Ja-
błońska z kl. IIc, a na III miejscu znalazły się Weronika Raniszewska i Klaudia 
Bielecka z kl. IIe.

Konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej „Okoliczności uchwalenia 
Konstytucji 3 maja oraz jej znaczenie dla Rzeczypospolitej” również cieszył się 
powodzeniem wśród uczniów. 

W tym konkursie I miejsce zdobyli Anna Kaniewska i Adrian Sosnowski 
z kl. IId. II miejsce przypadło Jakubowi Oleradzkiemu z kl. IIb, a na III miejscu 
znalazła się Justyna Potyra kl. IIc. Wyróżnienie natomiast zdobył Igor Miko-
łajczyk z kl. Ia.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczestnikom. Mamy na-
dzieję, że udział w konkursach był doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy 
historycznej na temat Konstytucji 3 maja.

wyPrAwy i wyCieCzki klASowe 
PrzeD zAkoŃCzeNieM roku SzkolNeGo

Karolina Smolińska, kl. IIIa

klasa iiia na wycieczce w Trójmieście
26–28 kwietnia 2016

Dla nas uczniów klasy IIIa nadszedł czas na chwilę wytchnienia. Bo 
przecież dopiero co miał miejsce egzamin gimnazjalny, do którego 

musieliśmy się solidnie przygotować.
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Ale w poniedziałek po lekcjach myśle-
liśmy już tylko o wyjeździe. Więc jeszcze 
tylko małe pakowanie i... we wtorek rano 
– kierunek: miejsce zbiórki w oczekiwaniu 
na przyjazd autokaru.

Był 26 kwietnia – pojechaliśmy do 
Gdyni. To piękne miasto przywitało nas 
równie piękną pogodą. Mogliśmy bez 
przeszkód zwiedzić Port, w którym za-
cumowane są: żaglowiec Dar Pomorza 
i okręt wojenny Błyskawica. Zobaczyliśmy 
tym samym część naszej polskiej dumnej 
historii, co uzupełniała jeszcze wizyta 
w Muzeum Marynarki Wojennej. Aby 
zrównoważyć tę część dnia spędzonego 
na zwiedzaniu, udaliśmy się do Jump 
City, czyli hali wypełnionej trampolinami. 
Ależ była zabawa! Mogliśmy się bawić jak małe dzieci i co tu dużo mówić, tak 
właśnie się czuliśmy. Zabawa świetna!

Drugiego dnia – 27 kwietnia – niestety pogoda się już nieco pogor-
szyła i było o wiele chłodniej. Nie przeszkodziło nam to jednak bawić się 
w najlepsze dalej. Paintball laserowy! Arena ZOLTAR! Świetna sprawa! 
Polecamy każdemu! Potem nadszedł czas na kontynuację zwiedzania. Tym 
razem historyczny i piękny Gdańsk. Znaczna część historii Polski i Europy, 
a to z powodu Stoczni Gdańskiej, kolebki ruchu Solidarność. Wdzieliśmy 
Stocznię, byliśmy w Europejskim Centrum Solidarności i pod Pomnikiem 
Poległych Stoczniowców 1970. Mogliśmy się na chwilę zadumać, gdyż zna-
leźliśmy się w miejscu niezwykle ważnym dla Polski i całej Europy, w miejscu, 
gdzie zaczęły się największe zmiany polityczne, które nadały nowy kształt 
Europie.

Czas płynie jednak szybko i nadszedł trzeci i ostatni dzień naszej wycieczki 
(28 kwietnia). Jeszcze tylko spacer po Molo w Sopocie, odwiedziny kościoła 
garnizonowego pw. św. Jerzego, Krzywy Domek i czas ruszać w drogę powrotną 
do domu.

Bawiliśmy się świetnie, wiele zobaczyliśmy i poczuliśmy. Wypoczynek, 
choć krótki, był intensywny. Humory dopisywały wszystkim. Opiekunowie, 
jak mówią, byli z nas zadowoleni. 
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Magdalena Hoffmann, kl. Ic

z włocławka do wrocławia
wycieczka klas ic i iiic

11 maja 2015

Uczniowie klas Ic i IIIc gimnazjum wraz z wychowawcami – p. Rafa-
łem Kurzępą i p. Andrzejem Przybylskim wybrali się na wycieczkę do 

Wrocławia. 11 maja, ze względu na odległość, musieliśmy wyjechać sprzed 
szkoły parę minut po godzinie 6. Na miejscu na grupę czekał przewodnik. 

Zwiedziliśmy między innymi dom biskupi, katedrę i ogród botaniczny. Na-
stępnie wyruszyliśmy w rejs po Odrze, podczas którego mogliśmy podziwiać 
piękne wrocławskie krajobrazy oraz podejrzeć część ogrodu zoologicznego. 
Po przepłynięciu rejsu nastąpiło pożegnanie przewodnika oraz przejście na 
piękny wrocławski Rynek, gdzie grupa miała czas wolny. Około godziny 17.30 
wyjechaliśmy w podróż powrotną do Włocławka, gdzie byliśmy o 22. Wszyscy 
uczestnicy świetnie się bawili i wrócili w bardzo dobrych humorach. Uczniowie 
bardzo miło wspominają tę wycieczkę.
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Uczniowie klasy IB

karkonoska wyprawa uczniów klas i lo
16–18 maja 2016

W dniach 16–18 maja uczniowie klas IA, IB, IC wraz z opiekunami 
p. Magdaleną Bilską-Ciećwierz, p. Martą Muranowską, p. Grzegorzem 

Matusiakiem i księdzem Łukaszem Sztylką wybrali się na trzydniową górską wy-
cieczkę w Karkonosze. Podróż rozpoczęła się o godz. 7:00 sprzed gmachu szkoły. 

Wycieczkę zaczęliśmy od zwiedzania zamku Chojnik położonego na górze 
o tej samej nazwie. Następnie wybraliśmy się pod przepiękny wodospad Ka-
mieńczyk, który jest najwyższym wodospadem w polskich Sudetach. Zmęczeni, 
ale pełni wrażeń przejechaliśmy do miejsca zakwaterowania.

Drugi dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania świątyni Wang, po czym trudnym 
szlakiem Karkonoskiego Parku Narodowego przeszliśmy do skały Słonecznik, 
wzniesionej ponad 1400 m n.p.m. i zaliczanej do najciekawszej i najchętniej 
odwiedzanej skały karkonoskiej. Górska wyprawa była męcząca, ale uśmiech 
nie schodził nam z twarzy, gdyż widoki zapierały nam dech w piersiach i wy-
nagradzały wszelkie zmęczenie.

Trzeci dzień to niesamowita wyprawa na Śnieżkę. Pan przewodnik wybrał 
dla nas wyczerpujący szlak, który wymagał dużego wysiłku. Po zdobyciu naj-
wyższego szczytu w Karkonoszach zadowoleni i pełni wrażeń odbyliśmy drogę 
powrotną do Włocławka. Wszyscy uczestnicy wyprawy świetnie się bawili 
i wrócili w bardzo dobrych humorach.

 

Daria Kazimierska, kl. IIIb

ostatnia wspólna wyprawa
wycieczka klasy iiib do Sopotu

30 maja – 2 czerwca 2016

W dniach 30.05. – 02.06.2016 r. klasa IIIb naszego gimnazjum udała 
się na wycieczkę do Sopotu.

Po przyjeździe i zakwaterowaniu poszliśmy przywitać morze i plażę. Mie-
liśmy również okazję zobaczyć centrum Sopotu, gdzie dostaliśmy nieco czasu 
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wolnego. Wieczór poświęciliśmy na rozpakowanie swoich rzeczy i zakwatero-
wanie w domkach na campingu Kamienny Potok.

Następnego dnia, ponieważ pogoda nam dopisała, udaliśmy się na plażę, tym 
razem w celu zażycia nadmorskiego słońca. Po udanym relaksie odświeżyliśmy się 
w domkach, by wyruszyć do miasta na posiłek. Wieczorem urządziliśmy wspólne 
śpiewanie ulubionych piosenek z Alanem, który w tym celu wziął ze sobą gitarę.

W środę rano postanowiliśmy uczcić Dzień Dziecka i wybraliśmy się do 
aquaparku. Po 3 godzinach świetnej zabawy w wodzie ruszyliśmy kolejką do 
Gdańska. Tam spędziliśmy popołudnie, spacerując po Starym Mieście. Wróci-
liśmy zmęczeni, ale też przepełnieni radością.

Jednak wszystko, co piękne, kiedyś się kończy. Ostatniego dnia udaliśmy 
się na plażę, aby pożegnać Morze Bałtyckie, po czym wróciliśmy pociągiem 
do Włocławka. To było dla nas wspaniałe przeżycie. Wspomnienia z wyjazdu 
będą nam towarzyszyły jeszcze przez długi czas.

Opiekunami wycieczki były p. Paulina Tokarska oraz p. Paulina Gajewska, 
za co im bardzo dziękujemy.

 

Tadeusz Berkowski, kl. IIIa

Szkolna międzyklasowa wycieczka do sześciu państw
13–17 czerwca 2016

Długoszowska odyseja do sześciu państw, choć trwająca jedynie osiem 
dni, była niezapomnianym przeżyciem i z pewnością pozostawiła wiele 

wspomnień w umysłach uczestników. Długoszacy wraz z opiekunami mieli oka-
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zję poznać znane na całym świecie lokacje i zabytki. Zobaczyli między innymi 
bajkowe budowle w Vaduz, monumentalną siedzibę ONZ w Genewie. Klimat jak 
z piosenki – „Na moście w Avignon” – poczuli we francuskim mieście papieży. 
Niezapomniane widoki zapewniła Barcelona z imponującymi i nieco surreali-
stycznymi budowlami Gaudiego, w tym Sagrada Famillia. Z kolei Tossa de Mar to 
spotkanie ze średniowieczem, spacer po tym urokliwym miasteczku z pewnością 
pozostanie w naszej pamięci. Ucztą duchową stało się odwiedzenie figury Czarnej 
Madonny w klasztorze dominikańskim na katalońskiej górze Montserrat. Była 
też włoska Genua i wspólna msza święta w katedrze św. Wawrzyńca.

Wycieczka to nie tylko zabytki i historia. Byliśmy także w kasynie w Monte 
Carlo, klimatycznym miejscu niczym z filmów o Bondzie. Brawa dla organi-
zatorów! Nie zapominajmy, że nie samymi widokami człowiek żyje. Jedzenie 
najlepiej oddaje wielowiekową historię narodu. Poczynając od tapas, przez 
owoce morza i wędliny, na deserach kończąc, uczniowie mieli szansę posma-
kować kuchni międzynarodowej w najczystszej postaci. Przydaje się wtedy 
znajomość języków obcych, zwłaszcza angielskiego. Nie obyło się również bez 
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chwili relaksu, ponieważ młodzież wielokrotnie miała okazję do odpoczynku na 
uroczej plaży w Lloret de Mar. Zakwaterowanie i wyżywienie nie pozostawiło 
wiele do życzenia, a personel autokaru był nader przyjazny i dobrze współ-
pracował z pasażerami. Każdy uczestnik wycieczki może zagwarantować, że 
było to niesamowite i pełne przygód przeżycie, które z chęcią by powtórzył.

Z podziękowaniem dla organizatora wycieczki p. Janusza Gajewskiego 
i firmy Travelpoint, naszych opiekunów – p. Anny Waśkiewicz, p. Agnieszki 
Szabłowskiej, p. Rafała Kurzępy i p. Andrzeja Przybylskiego oraz dla wszystkich 
uczestników wycieczki za wspaniałą atmosferę.

 

Aneta Pawłowska

wędrówki długoszaków po ziemi kłodzkiej 
i wizyta w stolicy Czech – Pradze

6–10 czerwca 2016

W dniach od 6 do 10 czerwca uczniowie klas: IIa, IIc i IIe uczestniczyli 
w wycieczce w Sudety i do Pragi. Organizatorem i kierownikiem 

wycieczki była p. Aneta Pawłowska – wychowawca klasy IIe, opiekunami mło-
dzieży byli: p. Agnieszka Sołtysiak – wychowawca klasy IIa oraz p. Krzysztof 
Łodygowski – wychowawca klasy IIc.

Sudety są grupą górską położoną na terytorium trzech krajów: Czech, 
Niemiec i Polski. 

W pierwszym dniu naszej wspólnej wędrówki odwiedziliśmy Kompleks Gó-
recznik, który położony jest nad jeziorem. Można w nim odpocząć, pospacerować 
i podziwiać piękne widoki, jednak główną atrakcją stworzoną specjalnie dla 
najmłodszych gości, jest mini Zoo. Następnie, po dotarciu do miejsca zakwatero-
wania, wyruszyliśmy na zwiedzanie okolicy. Oprócz tego męska część wycieczki 
zagrała na boisku w piłkę pod czujnym okiem p. Krzysztofa Łodygowskiego.

W drugim dniu naszej wyprawy wybraliśmy się z panem przewodnikiem do 
Wambierzyckiego Sanktuarium Maryjnego, zwanego Dolnośląską Jerozolimą, 
czyli bazyliki i Kalwarii z 74 kaplicami. 

Piękna pogoda nas nie opuszczała, więc kolejnym punktem wyprawy był 
obszar ochrony ścisłej Błędne Skały. To labirynt szczelin i zaułków, które tworzą 
kilkusetmetrową trasę turystyczną o niepowtarzalnym uroku, którą, zwiedza-
jąc, często dosłownie przeciskamy się wąskimi szczelinami pomiędzy skałami. 
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Następnie wybraliśmy się do Kudowy Zdroju. Na obszarze Parku Zdro-
jowego i wzdłuż głównej promenady spacerowej leżą najważniejsze obiekty 
architektoniczne: sanatorium, drewniana Muszla Koncertowa, Pijalnia wód 
mineralnych i Hala Spacerowa, gdzie często odbywają się koncerty muzyki 
uzdrowiskowej, oraz sąsiadujący z nią Teatr Zdrojowy. 

Na koniec drugiego dnia zwiedziliśmy wielki wspólny grobowiec ofiar wojen 
śląskich z lat 1740–1742 i 1744–1745 oraz chorób zakaźnych z XVIII wieku – tzw. 
Kaplicę Czaszek. Kaplica jest wyjątkowym obrazem przemijalności i kruchości 
człowieka. Raz w roku, o północy z 14 na 15 sierpnia, odprawia się w Kaplicy 
Czaszek Mszę św. za wszystkich, którzy w niej spoczywają oraz za wszystkich, 
którzy umarli na skutek chorób lub w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Ka-
plica Czaszek to jedyny tego typu obiekt w Polsce i jeden z trzech w Europie.

Praga to cel trzeciego dnia pobytu gimnazjalistów w ziemi kłodzkiej. 
To jedno z tych nielicznych miejsc, które potrafią zmusić do refleksji nawet 
najmniej wrażliwego turystę. Piękno Pragi zapiera dech w piersiach. Wy-
jątkowy charakter tego wpływowego niegdyś miasta kształtował się przez 
wieki, a magia praskich zakątków od 
lat przyciąga turystów z całego świa-
ta. Zabytki Pragi tworzą niezwykłą 
mozaikę architektoniczną, prezen-
tującą dziedzictwo wielu pokoleń. 
Klejnoty gotyku, renesansu, baroku 
i secesji mieszczą bogate zbiory dzieł 
mistrzów malarstwa, rzeźbiarstwa 
i muzyki. W tę układankę wplatają 
się również wątki dworskich i religij-
nych intryg. Pod względem turystycz-
nym Praga jest jednym z najciekaw-
szych miast na świecie. Długoszacy 
odwiedzili m.in. Muzeum Miniatur, 
które prezentuje twórczość Anatolija 
Konenko, który z niezwykłą precyzją 
odtworzył w skali mikro m.in. kara-
wanę wielbłądów przechodzącą przez 
ucho igielne, modlitwę „Ojcze nasz” 
napisana na ludzkim włosie, czy naj-
mniejszą książka świata o rozmiarze 
0,9 x 0,9 mm, wpisaną jako rekord do 
Księgi Guinessa. 
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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 i jest jednym z cenniejszych przykładów architektury dojrzałego 
gotyku w Europie Środkowej. 

Kolejnym ważnym punktem zwiedzania był rynek Starego Miasta, na któ-
rym stoi praski ratusz i słynny zegar zwany Orlojem. Następnie był upragniony 
czas wolny na lody i pamiątki. Po powrocie do ośrodka dla tych najbardziej 
wytrwałych – gry zespołowe na boiskach pod opieką wychowawców.

Następnym miejscem naszej wędrówki był Szczeliniec Wielki. Ten płaski 
wierzchołek to ogromny labirynt powstały w naturalny sposób z oryginalnie 
uformowanych form skalnych. Nazwy nadane najciekawszym formom pochodzą 
od ich charakterystycznych kształtów: Wielbłąd, Słoń, Wiewiórka czy stano-
wiący wręcz symbol tych gór Małpolud. Wewnątrz licznych korytarzy panuje 
swoisty mikroklimat, a w niektórych miejscach śnieg utrzymuje się do lipca 
(tzw. Piekiełko). Ciekawostką, świadczącą o niesamowitych widokach tych gór, 
jest fakt, że wybrano ten teren na zdjęcia do filmu fantasy „Opowieści z Narnii”.

Następnie udaliśmy się na Farmę Zwierząt Wenet, znajdującą się w Bro-
umovie, niedaleko centrum miasta. Na farmie można znaleźć nie tylko strusie 
emu, ale i nandu szare oraz strusie afrykańskie, lamy, gwanako, alpaki oraz 
wielbłądy.

Kolejnym punktem naszej przygody było najcenniejsze miejsce chronione 
w Górach Bystrzyckich – czyli torfowiska, powstałe w pobliżu Zieleńca: Topie-
lisko i Czarne Bagno. W rezerwacie „Torfowisko Pod Zieleńcem” odwiedzający 
mogą podziwiać krajobraz podobny do tundry arktycznej i tajgi syberyjskiej. 
Oczarowani pięknem flory i fauny wróciliśmy na obiadokolację. Na zakończe-
nie czwartego dnia młodzież na boiskach należących do ośrodka grała w piłkę 
siatkową i nożną. Rywalizacja zakończyła się wieczorem wspólnym ogniskiem 
z pieczeniem kiełbasek.

Ostatnim punktem naszej wyprawy był wspólny posiłek w McDonaldzie 
w Kaliszu. Następnie szczęśliwie około 17.00 dotarliśmy na włocławskie Bulwary.

Cieszymy się wszyscy z tego niezwykłego czasu. Już planujemy kolejne 
wyprawy. Z taką grupą naprawdę warto!!! Opiekunom wycieczki: p. Agniesz-
ce Sołtysiak oraz p. Krzysztofowi Łodygowskiemu bardzo dziękuję za sumienne 
opiekowanie się naszą młodzieżą i stworzenie wspaniałej atmosfery. Uczestni-
kom wycieczki z klas IIa, IIc i IIe za niesamowicie pozytywną energię, zdyscy-
plinowanie i wyśmienite humory dziękuję w imieniu wszystkich opiekunów.
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Piotr Chodoła

Ach te nadmorskie klimaty!
wycieczka klas ia i ie do Trójmiasta

7–10 czerwca 2016

W dniach 7–10.06.2016 klasy Ia i Ie wraz z wychowawcami: p. Mał-
gorzatą Jaskólską i p. Piotrem Chodołą oraz ks. Łukaszem Sztylką, 

udały się nad polskie morze celem integracji klasowej oraz poznania historii 

tego regionu. Oba cele zostały zrealizowane. Świetnie się wspólnie bawiliśmy na 
plaży, boisku czy basenie. A wycieczki do Gdańska, na Westerplatte, do Centrum 
Nauki Experyment, do Europejskiego Centrum Solidarności oraz szalone zabawy 
w FunArenie, pozostawiły niezapomniane wrażenia. 

 

Klaudia Bujalska, Klaudia Żbikowska, kl. IIB

wyprawa do słonecznego krakowa, 
urokliwego zakopanego 

oraz pełnej radości energylandii
13–15 czerwca 2016

W dniach 13–15 czerwca uczniowie klas IIb i IIId naszego gimnazjum 
oraz IIA i IIB liceum wybrali się na wycieczkę do Krakowa, Zakopa-

nego i Energylandii. Opiekę nad uczniami sprawowały: pani Anna Baranowska 
(kierownik wycieczki), pani Aneta Jabłońska oraz pani Aleksandra Rusin. O 6 rano 
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uczniowie zebrali się przed szkołą i wyruszyli do Krakowa. Razem z przewodniczką 
zwiedziliśmy tam Wawel, Sukiennice, oglądaliśmy też Bramę Floriańską i kościół 
Mariacki. Po tej intensywnej wycieczce udaliśmy się na zasłużoną obiadokolację 
i odpoczynek przed kolejnym dniem. Następnego poranka zwiedzaliśmy Zakopa-
ne, po którym oprowadziła nas rodowita zakopianka. Pokazała nam najstarszy 
kościół w Zakopanem pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, cmentarz 
na Pęksowym Brzysku, następnie wjechaliśmy kolejką linową na Gubałówkę, 
gdzie mieliśmy okazję podziwiać piękno polskich Tatr z tego znakomitego punk-
tu widokowego. Następnie wraz z przewodnikiem ogladaliśmy całe Zakopane 
z okien autokaru, słuchając opowieści i ciekawostek o tym niezwykłym mieście. 
Po czasie wolnym na Krupówkach mieliśmy okazję posłuchać wykładu o twór-
czości i życiu Jana Kasprowicza w jego własnym domu na Harendzie. Wieczorem 
uczestniczyliśmy w dyskotece zorganizowanej na terenie ośrodka. Trzeciego 
i ostatniego dnia naszej wycieczki udaliśmy się do największego parku rozrywki 
w Polsce – Energylandii. Tam spędziliśmy 5 godzin, mając do swojej dyspozycji 
wszystkie atrakcje parku. Po udanej zabawie nadszedł czas powrotu do domu.

Na koniec chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim Nauczycielom 
za sprawowaną nad nami opiekę. Bez Was ten wyjazd nie mógłby się odbyć. 
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

 

Jolanta Nowak

zostaną nam wspomnienia – kl. iiie w Trójmieście
13–15 czerwca 2016

Uczniowie kl. IIIe pod opieką p. Jolanty Nowak i p. Lidii Wiśniewskiej 
odwiedzili w dniach 13–15 czerwca Trójmiasto. Pierwszego dnia naszej 
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wycieczki udaliśmy się pociągiem do 
Sopotu, który pełnił rolę naszej bazy 
wypadowej. Pierwszy dzień wypeł-
nił nam spacer plażą, sopockim molo 
i uliczkami nadmorskiego kurortu. 
Z wieczornego podziwiania miasta 
musieliśmy wprawdzie zrezygnować, 
gdyż zaskoczył nas deszcz, ale następny, 
pogodny poranek sprawił nam miłą 
niespodziankę. Zwiedziliśmy Gdańsk, 
gdzie podziwialiśmy (już w pełnym, 
letnim słońcu) oprócz przepięknej zabu-
dowy m.in. zabytkową katedrę i dźwig 
portowy. Atrakcją była również wyciecz-
ka tramwajem wodnym, którym uda-
liśmy się na Westerplatte. W tym tak 
ważnym dla Polaków miejscu prócz 
chwil zadumy i wzruszenia, mogliśmy 
również zaspokoić naszą historyczną 
ciekawość, zwiedzając bunkry i z bliska 
przyjrzeć się umundurowaniu z okresu 
II wojny światowej. W radosnym na-
stroju wróciliśmy na camping, gdzie 
do późnych godzin wieczornych spędziliśmy miło czas, piekąc tosty i ciesząc się 
przedsmakiem wakacji. Ostatni dzień wycieczki postanowiliśmy spędzić na sło-
necznej plaży, ciesząc się wspaniałą pogodą, słodkim odpoczynkiem i wzajemnym 
towarzystwem. Wracaliśmy do domów w świetnych humorach, z miłymi wspo-
mnieniami i poczuciem, że przyjaźń jest jednym najcudowniejszych doświadczeń.

Lidia Wiśniewska

uroczystość Najświętszego Ciała i krwi Chrystusa 
26 maja 2016

Czwartek 26 maja bieżącego roku w Kościele Katolickim to uroczystość 
Ciała i Krwi Pańskiej, nazywana uroczystością Bożego Ciała. Społeczność 
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ZSK im. ks. Jana Długosza uczestni-
czyła we Mszy Świętej odprawionej 
we włocławskiej katedrze oraz w pro-
cesji eucharystycznej, która przeszła 
ulicami miasta z bazyliki katedralnej 
do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela.

Eucharystii odprawionej w kate-
drze przewodniczył bp Wiesław Alojzy 
Mering, który również przewodniczył 
miejskiej procesji. Homilię wygłosił pro-
boszcz parafii katedralnej ks. Michał 
Krygier. Kaznodzieja zwrócił uwagę 
rolę wspólnoty w przeżywaniu świąt 
i dawaniu świadectwa przynależno-
ści do Chrystusa. Biskup Ordynariusz 
natomiast, po przejściu z wiernymi 
procesji do czerech ołtarzy, w słowie 
skierowanym do jej uczestników przy 
ostatnim z nich – włocławskiej farze – 
zwrócił uwagę na znaczenie symboliki 
poszczególnych ołtarzy. Wiązała się 
ona bowiem z Jubileuszowym Rokiem 
Miłosierdzia, 1050. rocznicą Chrztu 
Polski oraz ze Światowymi Dniami 
Młodzieży. Pasterz Diecezji podkre-
ślił konieczność dążenia do jedności, 
wartość porozumienia i przebaczenia 
w życiu rodzinnym i społecznym. Uro-
czyste „TE DEUM” i błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem zakończyło 
uroczystości związane z miejskimi ob-
chodami Bożego Ciała.

Zwieńczeniem dnia był koncert 
„Uwielbienie”, który tradycyjnie zgro-
madził włocławian w parku miejskim 

im. Henryka Sienkiewicza. To wydarzenie również stanowiło okazję do oddania 
czci Chrystusowi Eucharystycznemu i świadectwa przynależności do Niego.
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DlA uCzCzeNiA 25. roCzNiCy PobyTu PAPieŻA
jANA PAwłA ii we włoCłAwku

Lidia Wiśniewska 

otwarcie wystawy fotografii 
upamiętniającej 25. rocznicę wizyty 
Papieża jana Pawła ii we włocławku

31 maja 2016

Podczas czwartej pielgrzymki do Polski w 1991 roku Papież Jan Paweł II 
nawiedził diecezję włocławską. Dnia 6 czerwca spotkał się z przedsta-

wicielami polskiej szkoły, a następnego dnia przewodniczył uroczystej Mszy 
Świętej na lotnisku w Kruszynie.

We wtorek 31 maja 2016 r., w związku z 25. rocznicą tego zdarzenia, na 
dziedzińcu klasztoru ojców Franciszkanów przy pl. Wolności we Włocławku 
pojawiła się niecodzienna ekspozycja – wystawa fotografii upamiętniającej 
ten fakt, zatytułowana „Święty Jan Paweł II w sercu i pamięci”. Inicjatorem 
tego przedsięwzięcia było Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli oraz Sekcja 
Regionalna Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Uroczystego otwarcia 
wystawy dokonał JE ks. bp Wiesław Mering.

Odsłonięcie poprzedziła chwila modlitwy i refleksji w świątyni – sanktuarium 
Matki Bożej Niezawodnej Nadziei. Zgromadzonych na tej uroczystości z ramienia 
„Solidarności” powitała p. Małgorzata Kowalczyk-Przybytek, podkreślając cel 
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zorganizowania tego spotkania – chęć upamiętnienia wizyty Świętego w naszym 
mieście. Następnie głos zabrał ks. Andrzej Tomalak – diecezjalny duszpasterz 
nauczycieli, a słowo refleksji wypowiedział Pasterz Diecezji, który objął całe 
przedsięwzięcie patronatem honorowym. Ksiądz Biskup w swojej wypowiedzi 
podkreślił, jak istotna jest pamięć o ważnych wydarzeniach i wielkich ludziach. 
Wskazał na kilka aspektów wizyty Jana Pawła II we Włocławku – Święty (ho-
norowy obywatel naszego miasta) był wielkim czcicielem Maryi i Eucharystii, 
zawsze podkreślał konieczność trwania przy Chrystusie i Jego nauce oraz sta-
wał w obronie ludzkiego życia i wartości rodziny. I o tym właśnie powinniśmy 
pamiętać, świętując rocznicę pobytu Ojca Świętego. 

Na uroczystości otwarcia wystawy fotografii byli obecni przedstawiciele 
władz: p. Poseł Joanna Borowiak, Przewodniczący Rady Miasta p. Jarosław 
Chmielewski oraz duchowieństwa: dziekan – ks. prał. Zbigniew Szygenda, pastor 
parafii ewangelicko-augsburskiej ks. Dawid Mendrok, a także proboszczowie 
parafii pw. Wszystkich Świętych i św. Stanisława.

Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza reprezentował ks. dyr. Jacek 
Kędzierski oraz uczniowie klasy IC LO pod opieką p. Lidii Wiśniewskiej i klasy 
IIa gimnazjum z ks. Łukaszem Sztylką. 

 

ks. Andrzej Tomalak 

25. rocznica spotkania Papieża jana Pawła ii 
z przedstawicielami „polskiej szkoły” we włocławku

6 czerwca 2016

„Cieszę się bardzo i Bogu dziękuję, a także organizatorom i obecnym za 
to, że na moim pątniczym szlaku znalazła się polska szkoła, polscy 

nauczyciele i katecheci, polscy pedagodzy” – tymi słowami św. Jan Paweł II roz-
począł swoje przemówienie we włocławskiej katedrze dnia 6 czerwca 1991 roku. 

Wizyta największego z rodu Słowian, Papieża Polaka, w naszym mieście 
pozostawiła niezatarty ślad w naszej pamięci. W 25. rocznicę tego wydarzenia, 
Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli przy współpracy z NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty, zorganizowało uroczyste obchody jubileuszowe. Włączyła 
się w nie społeczność naszej szkoły. W bazylice katedralnej licealiści z Długosza 
zaprezentowali montaż słowno-muzyczny zatytułowany: „Św. Jan Paweł II 
w sercu i w pamięci”. Jego pomysłodawcą, autorem scenariusza i reżyserem 
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była p. Lidia Wiśniewska. Nawiązując do słów Jana Pawła II, wypowiedzianych 
we włocławskiej katedrze i podczas homilii na lotnisku w Kruszynie, młodzież 
przypomniała wskazania Papieża, które wciąż pozostają aktualne.

Kulminacją uroczystości była uroczysta Msza św. sprawowana we wło-
cławskiej katedrze 6 czerwca br., której przewodniczył i homilię wygłosił 
JE ks. abp  Henryk Muszyński, Prymas Polski Senior (w latach 1987–1992 
Biskup Włocławski). Najświętszą Ofiarę współkoncelebrowali JE ks. bp Wiesław 
Mering oraz JE ks. bp Bronisław Dembowski, a także liczni kapłani diecezji 
włocławskiej. Wśród nich ks. prał. Jacek Kędzierski oraz prefekt ZSK ks. Andrzej 
Tomalak – diecezjalny duszpasterz nauczycieli i jeden z inicjatorów uroczystości.

W homilii abp Muszyński, przypominając, że najgłębszym sensem i pełnią 
ludzkiego życia jest świętość, do której każdy jest powołany, mówił: „Dziękuję 
Ci, św. Janie Pawle II, że pokazałeś, że można być świętym także w naszych 
czasach. Dziękuję Ci za to, że dźwigając ciężkie brzemię odpowiedzialności 
wypełniłeś to, czego nauczałeś. Pokazałeś nam, że Twoje powołanie jest naszym 
powołaniem. Często Ojciec Święty, mówiąc o słowach Ewangelii, mówił, że jest 
to posłannictwo, które jest nam dane i zadane. Dzisiaj, kiedy patronujesz nam 
z domu Ojca Niebieskiego, przyjmujemy to zobowiązanie, bo Twoje powoła-
nie do świętości jest naszym powołaniem, kimkolwiek jesteśmy i jakąkolwiek 
pełnimy służbę”.

Natomiast w słowie przed błogosławieństwem Prymas Polski Senior za-
pewnił: „Będę prosił Boga, by to świadectwo Jana Pawła II, to dziedzictwo, to 
przesłanie, które nam zostawił, by ono owocowało świętością przez wieki”.

Uroczystości transmitowały Telewizja TRWAM i Radio Maryja.

 

Wydarzenia szkolne

Młodzież Długosza w programie artystycznym JE ks. abp Henryk Muszyński



308

Lidia Wiśniewska

Nagrody i wyróżnienia dla uczniów Długosza 
w konkursach poświęconych pamięci jana Pawła ii

10 czerwca 2016

Z inicjatywy oświatowej „Solidarności” i duszpasterstwa nauczycieli 
w naszym mieście zaplanowano obchody uroczystości dla upamięt-

nienia 25. rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II we Włocławku.
We wtorek, 31 maja 2016 r., ks. bp Wiesław Alojzy Mering, na dziedzińcu 

klasztoru oo. Franciszkanów, dokonał uroczystego odsłonięcia wystawy fotografii 
upamiętniającej pobyt Jana Pawła II w naszym mieście w dniach 6–7 czerwca 
1991 r., podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny.

W poniedziałek 6 czerwca 2016 r., została odprawiona uroczysta Msza św., 
celebrowana przez Arcybiskupa Seniora Henryka Muszyńskiego, który pamiętnego 
6 czerwca 1991 r. wprowadził Czcigodnego Gościa w mury prastarej włocławskiej 
katedry, gdzie odbyło się spotkanie Papieża z przedstawicielami polskiej szkoły: 
nauczycielami, katechetami i uczniami. Msza św. odprawiona w 25. rocznicę 
tego wydarzenia była transmitowana przez Radio Maryja i TV Trwam.

W piątek, 10 czerwca 2016 r., na zakończenie obchodów rocznicowych uro-
czystości, w sali koncertowej Muzeum Diecezjalnego, miało miejsce uroczyste 
podsumowanie konkursów: literackiego, plastycznego i multimedialnego, jakie 
dla upamiętnienia ww. wydarzeń zostały zorganizowane dla dzieci i młodzieży. 

Organizatorami konkursów były: Komisja Międzyzakładowa NSZZ „So-
lidarność” Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Do-
brzyńskiej we Włocławku oraz Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców 
Diecezji Włocławskiej. Patronat Honorowy nad konkursami objęli: JE Ksiądz 
Biskup Wiesław Alojzy Mering, Senator RP Józef Łyczak, Poseł na Sejm RP 
Joanna Borowiak, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Cał-
becki, Przewodniczący Rady Miasta Włocławek Jarosław Chmielewski oraz 
Prezydent Miasta Włocławek Marek Wojtkowski. 

W konkursach pod hasłem: „Jan Paweł II w sercu i pamięci” wzięli udział 
uczniowie z wielu szkół z różnych miejsc Polski. Do prac w jury zostały m.in. 
zaproszone p. Bożena Sobierajska i p. Lidia Wiśniewska z ZSK.

Na konkurs literacki napłynęło ponad 60 prac, na multimedialny ponad 90, 
a na plastyczny ponad 350. Tym bardziej warto podkreślić sukces uczniów 
Długosza, którzy znaleźli się wśród nagrodzonych.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15
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Na szczególne gratulacje zasługuje Na-
talia Mierzwicka z kl. IIIa gimnazjum, która 
swoją piękną pracą literacką wywalczyła 
I miejsce i główną nagrodę, realizując temat: 
młodzież i dzieci są przyszłością świata, są 
przyszłością narodu i kościoła, są tą przyszło-
ścią oni, młodzi ludzie, ale są nią w oparciu 
o rodzinę, o szkołę, o naród, o cały naród... 
Natalia swoją pracą zachwyciła nie tylko jury, 
ale także słuchaczy, kiedy podczas gali od-
czytała fragment swojej pracy. Jako laureatka 
udzieliła wywiadu lokalnym mediom rejestrującym uroczystość.

Kolejna osoba – Aleksandra Lewandowska z kl. IIa gimnazjum – zdobyła 
w kategorii literackiej wyróżnienie. Zarówno Natalia, jak i Ola pisały swoje 
prace pod opieką ks. Łukasza Sztylki. Wśród nagrodzonych znalazł się również 
Rafał Wierszyło z kl. 6 naszej szkoły podstawowej, który uzyskał III miejsce 
w konkursie plastycznym. Opiekunem ucznia była p. Bożena Sobierajska.

Organizatorzy i sponsorzy ufundowali zwycięzcom i ich opiekunom cenne 
nagrody, a także wycieczkę śladami Jana Pawła II. Na wycieczkę pojechał Rafał 
Wierszyło z p. B. Sobierajską, a sprawozdanie z tej wyprawy zostało zamiesz-
czone w rozdziale poświęconym szkole podstawowej. 

 

Lidia Wiśniewska 

występ uczniów Długosza u „zbawiciela”
12 czerwca 2016

W związku z 25. rocznicą wizyty św. Jana Pawła II we Włocławku, 
na zaproszenie ks. prał. Zbigniewa Szygendy – proboszcza parafii 

pw. Najświętszego Zbawiciela – młodzież Długosza zaprezentowała montaż 
słowno-muzyczny „Jan Paweł II w sercu i pamięci”, który wcześniej (6 czerwca) 
stanowił program artystyczny pokazywany w katedrze.

Uczniowie w ramach „kazania” przypomnieli uczestnikom Mszy św. o godz. 
10.00 i 11.30 postać naszego wielkiego Rodaka i słowa Papieża, jakie przed 
25 laty skierował do przedstawicieli polskiej szkoły we włocławskiej katedrze 
oraz na lotnisku w Kruszynie. 

Wydarzenia szkolne

Natalia Mierzwicka odczytuje fragment 
swojej pracy literackiej
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Uczniowie naszego LO: Ewa Budzińska, Sylwia Kubacka i Piotr Mroczkow-
ski z kl. IB, Krzysztof Kamiński i Daria Kowalewska z kl. IC oraz Magdalena 
Frąckiewicz, Paulina Słowińska i Jeremi Lewandowski z kl. IIA oprócz występu 
zaangażowali się również w oprawę liturgiczną obu Mszy Świętych. 

Bardzo dziękuję licealistom za reprezentowanie szkoły stanowiące również 
promocję naszego Długosza; dziękuję również panu Krzysztofowi Jabłońskiemu 
za pomoc w przygotowaniu potrzebnego sprzętu. 

CzAS PoDSuMowAŃ
Sławomira Lewandowska

Długosz najlepszy!
Podsumowanie wyników konkursów przedmiotowych

25 maja 2016

Podczas środy u Długosza 25 maja 2016 r., po uroczystości odsłonięcia 
Galerii Zasłużonych Pracowników Szkoły w ramach obchodów Jubi-

leuszu 100-lecia Szkoły i po Mszy św. miało miejsce jeszcze jedno niezwykle 
podniosłe wydarzenie. Otóż mieliśmy okazję poznać owoce ciężkiej pracy 
naszych gimnazjalistów. Ksiądz dyrektor dr Jacek Kędzierski wraz z p. wicedy-
rektor Sławomirą Lewandowską uroczyście wręczyli zaświadczenia laureatom 
i finalistom konkursów przedmiotowych, składając jednocześnie serdeczne 
gratulacje ich rodzicom. Słowa uznania skierowano także do nauczycieli, którzy 
wraz z uczniami pracowali na ten sukces. 

Podsumowując tegoroczne wyniki konkursów przedmiotowych organi-
zowanych przez Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty, z wielką radością 
przyjmujemy fakt, że po raz kolejny jesteśmy najlepszą szkołą w mieście pod 
względem liczby laureatów i finalistów.

Bardzo nas cieszą sukcesy naszych uczniów, które świadczą zarówno o ich 
zdolnościach, zainteresowaniach i pracowitości, jak i o wysokim poziomie eduka-
cji w Długoszu. Kolejny raz udowodniliśmy, że warto uczyć się w naszej szkole.

Laureaci zwolnieni będą z odpowiedniego zakresu egzaminu gimnazjalnego, 
a finaliści zyskają dodatkowe punkty w rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15
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wyniki konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2015/2016
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Biologia 1 3 – 2 – 2 – – – – 2 2 – – – – – –

Chemia 8 2 1 – 3 – – – 1 – – – – – 1 1 – –

Fizyka 1 – 2 1 – 1 2 – – – – – – – 1 – – –

Geografia 1 1 1 – – – – 1 – – – – – – – – – 1

Historia 5 1 1 – 1 4 – 1 – – – – – – – – – –

Język angielski 3 3 1 3 3 5 – 1 3 2 – 1 1 2 – 1 – 1

Język francuski 1 – – – – – – – – – – – – – – – – –

Język niemiecki 4 1 1 – 1 – 1 – – – – – – – – – – –

Język polski 2 – 3 – 1 – 1 – – – – – – 1 – – 1 1

Matematyka – 2 1 3 – 3 2 1 1 – – – – – 1 1 – –

Liga zadaniowa 4 1 – – – 1 – – 4 1 – – – – – – – –

RAZEM 30 14 11 9 9 16 6 4 9 3 2 3 1 3 3 3 1 3

 

Sławomira Lewandowska

Podsumowanie konkursów przedmiotowych 
kujawsko-Pomorskiego kuratora oświaty w roku szkolnym 2015/2016

13 czerwca 2016

Podsumowaniem tegorocznych kuratoryjnych konkursów przedmioto-
wych była uroczysta Gala, która odbyła się w dniu 13 czerwca 2016 r. 

w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zostali na nią zaproszeni 
laureaci konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjów 
rejonu toruńskiego i włocławskiego.

W murach UMK powitał wszystkich p. Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski 
Kurator Oświaty, który, uzasadniając wybór miejsca na galę, powiedział, że chciał, 

Wydarzenia szkolne
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by laureaci poczuli ducha akademickości, bo to oni w przyszłości zasilą szeregi 
wyższych uczelni. Pan Kurator przytoczył sentencję: „Nie uczymy się dla szkoły, 
uczymy się dla życia” i choć wydaje się, iż każda motywacja do zdobywania 
wiedzy jest dobra, to jednak nie należy oczekiwać chwilowych korzyści, a uczyć 
się dla przyszłości. Pan Marek Gralik życzył zgromadzonym w Auli laureatom 
dobrego budowania życia, z którego będą zadowoleni oni sami oraz ich najbliżsi.

Następnie swoje gratulacje do laureatów i ich nauczycieli skierowała 
p. prof. dr hab. Beata Przyborowska – Prorektor ds. Kształcenia UMK. Życzyła 
młodym, by stali się niepospolici. By talent połączyli z pracowitością i zostali 
„Mozartami życia, nauki i pracy”.

I wreszcie nastąpił oczekiwany z niecierpliwością moment ogłoszenia 
najlepszych z najlepszych. Na pierwszym miejscu znalazły się dwa toruńskie 
gimnazja: Gimnazjum Akademickie z zawrotną liczbą 93 laureatów oraz z nie-
wiele mniejszą, bo liczącą 91 laureatów – Gimnazjum nr 11 im. prof. Stefana 
Banacha. Drugiego miejsca nie przyznano.

Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku z 30 laure-
atami i 14 finalistami otrzymał III miejsce za wybitne osiągnięcia w konkursach 
przedmiotowych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Puchar i dyplom 
z rąk Pana Kuratora Marka Gralika odebrał ks. dr Jacek Kędzierski – dyrektor 
naszej szkoły. Równorzędne trzecie miejsce wraz z naszym Długoszem zajęło 
Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 4 w Toruniu z 30 laureatami. 

To dla nas ogromna satysfakcja, że jako jedyne gimnazjum z Włocławka zna-
leźliśmy się w gronie konkursowych gigantów rejonu toruńsko-włocławskiego. 
Nagrody dla wielokrotnych laureatów odebrali uczniowie, którzy zdobyli laury 
z trzech i więcej przedmiotów tylko w tym roku. Oczywiście prym wiedli uczniowie 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15

Laureaci Długosza z Panią Wicekurator Marią Mazurkiewicz 
i Panią Wicedyrektor Sławomirą Lewandowską
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z dwóch najlepszych gimnazjów, podobnie jak nauczyciele, którzy przygotowali 
nawet 15 laureatów. Dobrze, że tym razem podsumowanie dotyczyło również 
rejonu toruńskiego, bo dotąd, będąc najlepszymi w rejonie włocławskim, czuliśmy 
się świetnie. Teraz widzimy, ile jeszcze przed nami pracy, by dorównać najlepszym.

Na zakończenie spotkania przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Bydgosz-
czy w przejrzystej prezentacji uświadomiła laureatom, jakie mają możliwości 
wspomagające ich rozwój, od licznych stypendiów naukowych po korzystanie 
z usług instytucji rozwijających zainteresowania, jak np. Młyn Wiedzy w To-
runiu czy Centrum Kultury Browar B we Włocławku.

Zanim opuściliśmy gościnną i okazałą Aulę Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika, nasz pobyt tam uwieczniliśmy na wspólnej fotografii z p. Wicekurator 
Marią Mazurkiewicz

 

Lidia Wiśniewska 

egzamin gimnazjalny 2016 i wyczekiwane wyniki!
17 czerwca 2016

Poniedziałek 18 kwietnia dla trzecioklasistów gimnazjum to pierwszy 
dzień egzaminacyjnych zmagań. W naszej szkole do testów przystąpiło 

129 uczniów klas III. Od tej liczby oczywiście trzeba odjąć laureatów konkursów 
przedmiotowych z historii i języka polskiego. Część humanistyczna obejmowała 
wiedzę z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (60 minut) sprawdzaną 
w formie zadań zamkniętych oraz z j. polskiego (90 minut) z zadaniem krótkiej 
odpowiedzi i wypracowaniem. Czy charakterystyka bohatera literackiego, który 
wolność uznał za najważniejszą wartość, okazała się dla zdających tematem 
trudnym? Zdania uczniów są podzielone, ale wrażenia raczej pozytywne. 

Wtorek 19 kwietnia uczniowie klas trzecich gimnazjum przeżywali, roz-
wiązując testy drugiej części egzaminu gimnazjalnego. O godzinie 9.00 przez 
60 minut zmagali się z arkuszem z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Po 
krótkiej przerwie o godz. 11.00 rozpoczął się trwający 90 minut test matema-
tyczny. I znów zdania na temat stopnia trudności były podzielone. Pewność 
100% wyniku mogą mieć na razie laureaci konkursów przedmiotowych z bio-
logii, chemii, fizyki i geografii. 

Ostatni dzień egzaminacyjnych zmagań trzecioklasistów – środa 21 kwiet-
nia – to czas rozwiązywania testów sprawdzających znajomość języka obcego 

Wydarzenia szkolne
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nowożytnego. W naszej szkole większość uczniów zdawała egzamin z j. an-
gielskiego, ale kilka osób zdecydowało się na pisanie z j. niemieckiego czy 
francuskiego. Zarówno poziom podstawowy, jak i rozszerzony obejmował czas 
60 minut (+ dodatkowe 30 minut dla uczniów z wydłużonym czasem pracy). 
I znów trudno ocenić stopień trudności testów... Większość zdających wychodziła 
zadowolona po zakresie podstawowym; rozszerzenie zgodnie z określeniem 
musiało być trudniejsze, ale byli tacy, którzy twierdzili, że nie aż tak bardzo... 

Tydzień przed końcem roku szkolnego i na jeden dzień przed balem gimna-
zjalnym, 17 czerwca 2016 r., poznaliśmy wyniki tegorocznego egzaminu gimna-
zjalnego. I choć były one nieco niższe od tych z zeszłego roku, to jednak różnica 
między wynikami uczniów Długosza a wynikami uczniów Włocławka jest z każde-
go przedmiotu dwucyfrowa, a z matematyki i rozszerzonego języka angielskiego 
przekracza 21%. Po raz kolejny długoszacy stanęli na wysokości zadania.

Dla trzecioklasistów wyniki egzaminów to niemalże przepustka do wy-
marzonych szkół średnich. Procentowy wynik testów egzaminacyjnych wraz 
z ocenami z wiodących przedmiotów zostanie przeliczony na punkty potrzebne 
do rekrutacji.

Cieszymy się, że wielu z naszych najlepszych gimnazjalistów wybrało liceum 
Długosza jako szkołę ponadgimnazjalną pierwszego wyboru.

Szczegółowe wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku przedstawia 
zamieszczona poniżej tabela.

zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Długosza w 2016 r.

Klasa część human. część matem. język obcy
jęz.

polski
historia

wos
matem. część 

przyrod.
jęz. ang. 
(podst.)

jęz. ang.
(rozsz.)

jęz. niem.
(podst.)

jęz. niem. 
(rozsz.)

jęz. franc.
(podst.)

jęz. franc.
(rozsz.)

IIIa 87,5% 82,6% 91,1% 74,6% 91,4% 81,8% 100% 100% – –

IIIb 82,0% 68,1% 67,4% 54,1% 77,3% 60,1% 36,7% – – –

IIIc 81,5% 64,9% 56,4% 55,8% 75,8% 55,6% 100% 100% – –

IIId 83,8% 65,0% 57,9% 58,2% 88,6% 80,5% – – 58,2% 100,0%

IIIe 79,0% 61,7% 62,7% 56,1% 75,0% 58,5% 58,7% – – –

Długosz 82,9% 68,8% 67,8% 60,2% 81,8% 67,6% 65,1% 100,0% 58,5% 100,0%

Województwo 68% 55% 46% 49% 61% 42% 51% 38% 84% 97%

Kraj 69% 56% 49% 51% 64% 45% 57% 44% 75% 84%

Skala staninowa*
Długosz 8 8 8 8 8 brak 

danych 6 brak 
danych

brak 
danych

brak 
danych

*Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik 
osiągnięty przez szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 
9 przedziałów wyników.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15
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Lidia Wiśniewska

bal Gimnazjalny 2016
18 czerwca 2016

Zwieńczeniem nauki w gimnazjum Długosza, a jednocześnie piękną 
tradycją, stało się organizowanie uroczystego balu, którego przygo-

towaniem zajmują się rodzice uczniów kończących szkołę. Tak się składa, 
że w przeddzień balu trzecioklasiści, po kilku miesiącach intensywnej nauki 
w ostatnim roku, poznają wyniki zdawanych w kwietniu egzaminów gimna-
zjalnych. W tym sprzyjającym czasie – bo to przecież koniec roku szkolnego, 
kiedy są już wystawione wszystkie oceny, więc odchodzą wszelkie troski 
o nie, w eleganckich strojach – bo przecież już nie w mundurkach, i dobrym 
towarzystwie koleżanek i kolegów z własnej oraz z równoległych klas, można 
oddać się dobrej zabawie.

W tym roku bal odbył się w sobotę 18 czerwca w pięknej sali pensjonatu 
uzdrowiskowego „Jutrzenka” w Wieńcu Zdroju. Część oficjalna, którą po-
prowadzili Kornelia Kuklak z kl. IIIb i Franek Rojewski z kl. IIIa, jak zawsze 
obejmowała garść refleksji i podziękowań skierowanych pod adresem dyrekcji, 
wychowawców, nauczycieli i rodziców. Były ciepłe słowa, przemówienia i pięk-
ne kwiaty oraz przepięknie wykonany tradycyjny polonez – efekt lekcji tańca 
z p. Pauliną Tokarską. A przede wszystkim była okazja do wspólnej zabawy, 
z której z pewnością skorzystali uczestnicy balu. Młodzież naprawdę dobrze się 
bawiła: wesoło, spontanicznie i kulturalnie, ale w atmosferze ogólnej radości 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15

Część oficjalną poprowadzili Kornelia Kuklak 
z kl. IIIb i Franciszek Rojewski z kl. IIIa

Z przejęciem zatańczono pięknego poloneza
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pojawiły się też chwile wzruszenia i żalu, że przyszła pora rozstania. Niektó-
rzy dopiero na balu, podczas pożegnań z wychowawcami, uświadomili sobie, 
że pewien etap życia się skończył, a wkrótce rozpocznie się kolejny, z którym 
wiążą się nowe wyzwania. 

Zabawa skończyła się po północy. Czy bal pozostanie w pamięci trzeciokla-
sistów? To mogą powiedzieć sami jego uczestnicy rozstający się z gimnazjum 
Długosza. 

 

Angelika Szumińska

koncert „Długoszacy dla Długosza”
22 czerwca 2016

W ostatnim tygodniu roku szkolnego uczniów czekało wiele atrak-
cji. Codziennie można było znaleźć coś dla ducha bądź dla ciała. 

W poniedziałek mieliśmy Dzień Sportu, we wtorek – Dzień Teatru, natomiast 
w środę 22 czerwca po raz pierwszy został zorganizowany koncert zatytuło-
wany „Długoszacy dla Długosza”.

Założeniem organizatorek: p. Anety Jabłońskiej i p. Anny Baranowskiej było 
połączenie obchodów stulecia naszej szkoły z prezentacją talentów młodzieży 
uczęszczającej do Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza. Uczniowie 
śpiewali utwory powstałe w latach 1916–2016, bo tyle lat liczy sobie nasza 
szkoła. Mieliśmy przegląd różnych gatunków muzycznych z tego czasu. Mło-
dzież strojem starała się upodobnić do wykonawców danych piosenek. Całość 

Wydarzenia szkolne

P. Urszula Brykalska w otoczeniu wychowanków z IIIa Kwiaty dla p. Pauliny Tokarskiej od kl. IIIb
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dopełniała prezentacja, w której połączona została historia Polski z historią 
naszej szkoły. 

Mamy nadzieję, że koncert „Długoszacy dla Długosza” wpisze się na stałe 
do kalendarza imprez szkolnych.

 

Aneta Pawłowska

Vii Gala Prezydenta Miasta włocławka
dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2015/2016

23 czerwca 2016

W 23 czerwca w Urzędzie Miasta odbyła się uroczystość wręczenia 
stypendiów przyznanych przez Prezydenta Miasta Włocławka 

Marka Wojtkowskiego uzdolnionym uczniom włocławskich szkół. Stypendia 
otrzymały 23 osoby: 9 uczniów ze szkół podstawowych, 8 gimnazjalistów 
i 6 uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Prezydent miasta podkreślił, że osiągnięty sukces jest odzwierciedleniem 
pracy ucznia, ale także zaangażowania nauczycieli. Zaznaczył, że uzyskane 
tytuły laureata w konkursach i olimpiadach przedmiotowych przynoszą chlubę 
nie tylko szkole, ale i miastu.

Na tej podniosłej uroczystości Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długo-
sza reprezentowali: ks. dyr. Jacek Kędzierski wraz z nagrodzonymi uczniami 
i nauczycielami, którzy w bieżącym przyczynili się do ich sukcesów. Z naszej 
szkoły wśród stypendystów znaleźli się: 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15

Kwartet męski klasy IIA liceum oraz kwartet z kl. IIa gimnazjum
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– Karol Nencka – uczeń 6 klasy SP – laureat konkursu przedmiotowego 
z przyrody wraz z nauczycielem przygotowującym p. mgr Ewą Bieniek;

– Natalia Mierzwicka – uczennica III klasy gimnazjum – laureatka konkursów 
przedmiotowych z chemii i geografii wraz z opiekunami przygotowującymi: 
p. mgr Urszulą Brykalską i p. mgr Anetą Pawłowską;

– Kacper Kopaczewski – tegoroczny maturzysta – laureat konkursu z chemii 
„Wygraj indeks” Politechniki Gdańskiej wraz z nauczycielem przygotowu-
jącym p. mgr. Konradem Trokowskim.
Podczas uroczystości Pani Wicekurator Maria Mazurkiewicz powiedzia-

ła, że jednym z najpiękniejszych działań, jakie może podjąć pedagog, poza 
wychowaniem młodego człowieka, jest umiejętność dostrzegania potencjału 
i zdolności oraz rozwijanie tego, co u ucznia najlepsze. Podziękowała wszyst-
kim nauczycielom za zaangażowanie, stwierdzając, że są mistrzami w rozwoju 
talentów, pasji i zainteresowań młodzieży.

 

Anna Waśkiewicz

Nadszedł czas pożegnania...
zakończenie roku szkolnego trzecich klas gimnazjum

23 czerwca 2016

W upalne popołudnie 23 czerwca 2016 r. odbyło się uroczyste po-
żegnanie uczniów klas trzecich gimnazjum Długosza. W sali gim-

Wydarzenia szkolne

Ks. Jacek Kedzierski, Prezydent Marek Wojtkowski, 
uczniowie: Karol Nencka i Natalia Mierzwicka 
z opiekunami 

Nagrodzeni stypendyści na wspólnej fotografii
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nastycznej zebrali się: Dyrekcja Szkoły – Ksiądz Dyrektor wraz z Paniami 
Wicedyrektor, Wychowawcy klas trzecich gimnazjum, nauczyciele pracujący 
z uczniami, którzy przybyli już jako absolwenci wraz ze swoimi rodzicami. 
Odśpiewaniem hymnów państwowego i szkolnego, w podniosłej atmosferze, 
w obecności pocztu sztandarowego Zespołu Szkół Katolickich rozpoczęła się 
uroczystość.

Głos zabrał ks. dr Jacek Kędzierski, przywołując wyniki osiągnięte przez 
uczniów na egzaminie gimnazjalnym. Ksiądz Dyrektor przypomniał uczniom 
wszystkie ważne okoliczności obecnego czasu – Rok Miłosierdzia, oczekiwa-
nie na Światowe Dni Młodzieży i Jubileusz 100-lecia Szkoły. Na zakończenie 
przemówienia życzył wszystkim kolejnych sukcesów, podejmowania dobrych 
wyborów i wierności Panu Bogu.

W imieniu wszystkich rodziców wystąpiła pani Bogna Kopaczewska-Jure-
wicz – przewodnicząca Rady Rodziców, która podziękowała za trud włożony 
w edukację i wychowanie dzieci, wyraziła wdzięczność za dobre rady, wsparcie 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15

P. Bogna Kopaczewska-Jurewicz

Justyna Nowak z kl. IIId

Klaudia Kazimierska i Jakub Oleradzki

Michał Błajet z kl. IIIb z Mamą
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i opiekę oraz życzyła wypoczynku sprzyjającego nabieraniu sił i zapału do pracy 
w kolejnym roku szkolnym w innych już szkołach.

W imieniu drugoklasistów głos zabrali Klaudia Kazimierska i Jakub Ole-
radzki, dziękując za wspólne lata spędzone w murach szkoły i wyrażając ra-
dość, że z wieloma z absolwentów, którzy zdecydowali się kontynuować naukę 
w Długoszu, spotkają się już po wakacjach. 

Po przemówieniach uhonorowano nagrodami książkowymi i dyplomami 
uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu. Zostali wy-
mienieni również uczniowie, którzy z rąk Księdza Biskupa Wiesława Alojzego 
Meringa na Mszy Świętej kończącej rok szkolny otrzymają „Medale za zasługi 
dla Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza”. 

Medal za najlepsze wyniki w nauce w całym cyklu edukacyjnym oraz naj-
wyższy wynik egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum otrzymała Natalia Maria 
Mierzwicka – uczennica klasy IIIa. 

Medal za najlepiej napisany egzamin gimnazjalny otrzymał Szymon Piotr 
Stadnicki – również uczeń klasy IIIa. 

W tym roku szkolnym przyznanych zostało aż 7 Medali za stuprocentową 
frekwencję w całym cyklu edukacyjnym. Otrzymali je: Sandra Kasińska i Ja-
kub Waśkiewicz z kl. IIIa, Daria Kazimierska – uczennica kl. IIIb, bracia Jakub 
Musiał i Kacper Musiał z kl. IIIc oraz uczniowie Adam Jan Piasecki i Gabriel 
Kacper Rosiński z klasy IIIe gimnazjum. 

Ostatnią częścią uroczystości była część artystyczna przygotowana przez 
uczniów klas gimnazjalnych pod kierunkiem p. Anny Waśkiewicz. Uczniowie 
przedstawili w humorystyczny sposób wiadomości szkolne z Długosza. 

Po uroczystości w sali gimnastycznej nadszedł czas na wzruszające spo-
tkania z wychowawcami. 

 

Angelika Szumińska

uroczysta eucharystia na zakończenie roku szkolnego
24 czerwca 2016

Uroczystą Mszą Świętą zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Miała ona 
miejsce we włocławskiej katedrze, a przewodniczył jej Pasterz naszej 

diecezji – ks. bp Wiesław Alojzy Mering. Wyraziliśmy Panu Bogu dziękczynienie 
za łaski, którymi nas hojnie obdarzał w czasie wytężonej pracy intelektualnej.

Wydarzenia szkolne
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W homilii Ksiądz Biskup skierował nasze myśli między innymi ku działalno-
ści św. Pawła, który po opuszczeniu Antiochii Pizydyjskiej, gdzie głosił prawdę 
o Jezusie Chrystusie, wyruszył, by nieść Dobrą Nowinę poganom. Dzięki tej 
decyzji wiara w Chrystusa dotarła na nasze tereny i tak oto Polacy od 1050 lat 
są chrześcijanami. Ten dar zobowiązuje nas do pracy nad sobą. Ksiądz Biskup 
przypomniał słowa Pana Jezusa skierowane do apostołów: „Odpocznijcie nie-
co”, by zwrócić uwagę na potrzebę wypoczynku, mającego być jednocześnie 
czasem nabierania sił do kolejnych zadań.

Po Eucharystii bp W. Mering wręczył medale najlepszym absolwentom naszej 
szkoły podstawowej oraz gimnazjum, gratulując sukcesu im i ich rodzicom. 

Medale otrzymali:
– Mateusz Ochociński – za najlepiej napisany sprawdzian po szkole podsta-

wowej;
– Szymon Stadnicki – za najlepiej napisany egzamin po trzeciej klasie gim-

nazjum;
– Natalia Mierzwicka – za najlepsze wyniki w nauce w całym cyklu eduka-

cyjnym oraz najwyższy wynik egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15

Natalia Mierzwicka – Medal za najlepsze wyniki w nauce 
w całym cyklu edukacyjnym oraz najwyższy wynik 
egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum 

Sandra Kasińska – Medal za stuprocentową frekwencję 
w całym cyklu nauczania 

Szymon Stadnicki – Medal za najlepiej napisany egzamin 
gimnazjalny 

Jakub Waśkiewicz – Medal za stuprocentową frekwencję 
w całym cyklu nauczania 
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Aż 7 absolwentów zostało nagrodzonych za stuprocentową frekwencję 
w całym cyklu edukacyjnym: Sandra Kasińska, Jakub Waśkiewicz, Daria Kazi-
mierska, Jakub Musiał, Kacper Musiał, Adam Piasecki i Gabriel Rosiński. 

 

bp Wiesław Alojzy Mering 

„zawsze musicie służyć dobru, prawdzie i pięknu...”
Homilia wygłoszona na zakończenie roku szkolnego 2015/2016

24 czerwca 2016

Raz jeszcze bardzo serdecznie witam wszystkich obecnych – Księdza 
Dyrektora, Państwa Profesorów, Wychowawców, Rodziców, Dzieci 

i Młodzież wszystkich typów szkół Zespołu Szkół Katolickich im. ks. J. Długo-
sza. Czasem się zastanawiam, która z tych uroczystości, a wielkie uroczystości 

Wydarzenia szkolne

Daria Kazimierska – Medal za stuprocentową frekwencję 
w całym cyklu nauczania 

Adam Piasecki – Medal za stuprocentową frekwencję 
w całym cyklu nauczania 

Jakub i Kacper Musiałowie – Medal za stuprocentową 
frekwencję w całym cyklu nauczania 

Gabriel Rosiński – Medal za stuprocentową frekwencję 
w całym cyklu nauczania 
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zawsze gromadzą nas w bazylice katedralnej – rozpoczęcie roku czy jego za-
kończenie, która trwalej zapada w pamięć uczniów?

Sądzę, że większych trudności tutaj raczej nie ma, a zatem ta dzisiejsza 
nawet bardziej nam odpowiada. Niemniej chcę Wam powiedzieć – cieszę się 
razem z Wami z czynionej posługi, że rozpoczynacie czas relaksu i wypoczyn-
ku. On jest potrzebny dorosłym, osobom świadomym znaczenia czasu. Jest 
konieczny dlatego, że pozwala się zmobilizować, znaleźć siły, które potem 
właściwie wykorzystamy, służąc w lepszej pracy bliźnim. Ja myślę, że stopniowo 
będziecie nabierali takiego spojrzenia na tę kwestię. 

W tym krótkim rozważaniu, krótkim – bo mamy rozmaitą dzisiaj publicz-
ność (mamy dzieci rozpoczynające czas nauki i tych, którzy już przygotowują 
się powoli i mężnie do zakończenia szkoły średniej) – pojawią się trzy myśli, 
którymi chcę się podzielić w związku z trzema czytaniami, które dzisiaj usły-
szeliśmy w tym nabożeństwie. 

Pierwsze czytanie zostało napisane wiele wieków przed narodzeniem Jezusa 
– Księga Proroka Izajasza. Doskonale wiemy, że fragmenty tej Księgi Bóg odnosi 
także do nas dzisiaj. Jezus nieustająco podkreślał, że jeżeli dobrze chcemy rozumieć 
Pismo Święte, musimy gdzieś tam stanąć, obok ludzi, których Bóg wysłuchiwał, 
bo my jesteśmy do nich podobni. Nam się wydaje, że oni byli szczęśliwsi, bo 
mogli Jezusa zobaczyć, dotknąć, uśmiechnąć się do Niego, usłyszeć bezpośrednio 
od Niego radę czy inne słowo. Jezus wtedy był tak samo ukryty, jak i dzisiaj. Był 
ukryty jako Bóg w swoim ciele wielkiego człowieka – takiego jak ksiądz Krzysz-
tof, takiego jak ksiądz Łukasz. Trudno jest powiedzieć, czy Jezus był wyższy czy 
niższy, czy mógł mieć długą, ozdobną brodę, czy raczej był porządnie ogolony 
jak ksiądz Łukasz. W każdym razie ludzie widzieli w Nim człowieka i trzeba 
było dużego wysiłku, dużego intelektu, żeby zobaczyć Boga w takim człowieku, 
którego rodziców, kuzynów, bliskich, krewnych, kolegów znali. Pamiętamy te 
sceny, gdy Jezus przebywał w swoim rodzinnym mieście – Nazarecie, gdy przybył 
do synagogi. My nie jesteśmy w gorszej sytuacji. Dzisiaj tego samego Chrystusa 
widzimy w znakach sakramentalnych. My dzisiaj widzimy w czasie Mszy Świętej 
chleb i wino i aktem wiary następuje nasze przylgnięcie do Jezusa. Dostrzegamy 
w tych znakach sakramentalnych wysiłek. To pierwsza sprawa, którą chcę podkre-
ślić, na którą chcę zwrócić uwagę. Być człowiekiem religijnym, być człowiekiem 
należącym do Jezusa, to mobilizować się nieustannie. Wiecie, że to dlatego jest 
takie trudne, bo zazwyczaj umiemy się mobilizować tylko na jakiś czas – taka 
wielka pielgrzymka, jakaś wielka wizyta, jakiś wielki mecz – wtedy potrafimy 
śmiało założyć czerwone koszulki, trzymać chorągiewki i machać. Jednakże Jezus 
wymaga od nas czegoś, co jest niejako sprzeczne z naturą człowieka – ciągłej, 
stałej, spokojnej mobilizacji. „Ty jesteś moim Bogiem, za Tobą chcę iść.” 
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Wobec tego zobaczmy, co mówi nam drugie dzisiejsze czytanie. Jeżeli 
rzeczywiście – „Ty jesteś moim Panem”, „Jesteś moim Bogiem, za Tobą chcę 
iść”, to Ty mi wyznaczasz zadania, a ja jestem Chrystusowym – chrześcija-
ninem. Co to znaczy chrześcijanin? Ktoś należący do Jezusa, wybierający 
Jego, uznający Go w sobie jako Mistrza i Pana. Po co? W ostatnim zdaniu 
pierwszego czytania jest niejako odpowiedź: „Ustanowię Cię światłością dla 
pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi”. Żebyśmy nie byli 
przyzwyczajeni do tego tekstu, gdybyśmy go nie słyszeli już tyle razy, zdu-
mielibyśmy się i zastanowili, czego Jezus chce od tej mało zręcznej postury. 
Musimy się bardzo wiele nauczyć, a On chce, aby Boski plan miał prorok 
na krańcu świata – pójdziecie na cały świat do pogan, to znaczy do nas, bo 
Żydzi dzielili ludzi na dwie części – ta lepsza to byli oni – naród wybrany i ta 
reszta – to byli poganie. Tu bardzo ciekawa rzecz. Apostoł Jezusa Chrystusa 
imieniem Amos, tak dobrze znany, przychodzi do Antiochii w Pizydii. Pizydia 
to jest południowy zachód Turcji. To była stolica takiego niewielkiego kraju. 
Tam się dokonały rzeczy niezwykłe. Tam nazwano uczniów Jezusa chrześci-
janami. To trwa do dzisiaj. Nic się w nauce Chrystusa nie zmieniło od dwóch 
tysięcy lat. Niech nam żadne TVN-y nie podpowiadają, co musimy zmienić 
w nauce Jezusa! „Gazeta Wyborcza” niech idzie na wakacje! Tu mamy głosić 
to, co głoszono dwa tysiące lat temu. Bez żadnej zmiany, bo my nie jesteśmy 
panami Ewangelii. My jesteśmy jej sługami. I w tej Antiochiii dokonuje się 
druga rzecz niesamowita – prorokowi Bóg wyznacza zadanie iść i głosić Dobrą 
Nowinę wszystkim narodom. Wiecie, kiedy po raz pierwszy uczniowie Jezusa 
– chrześcijanie – apostołowie uświadomili sobie, że trzeba iść do wszystkich 
ludzi, a nie tylko do Pizydii? Tam właśnie w Antiochii, Pizydii – Antiochia Pi-
zydyjska. To tam św. Paweł, znieważony przez Żydów, strąca proch ze swoich 
sandałów i mówi, że należało głosić Słowo Pana poganom. Chce on się nim 
posłużyć, kieruje je od Boga także do nas, także do Włocławka. Gdyby nie 
ta decyzja, gdyby nie ten pobyt św. Pawła – Apostoła Narodów w Antiochii 
Pizydyjskiej, nie bylibyśmy pewnie chrześcijanami. Każda Msza Święta to jest 
czas wdzięczności okazywanej Bogu, ale przekazywanej ludziom, którzy nas do 
tego Boga doprowadzają. Wśród tych ludzi są nasi rodzice, nasi wychowawcy 
nasi duszpasterze, ale jest też prorok apostolski wybrany przez Jezusa, który 
tą Dobrą Nowinę przynosi i dzięki której stajemy się uczniami Chrystusa. 
„Nam – mówi Święty Paweł – została przekazana nowina o tym zbawieniu”, 
czyli o zbawieniu dokonanym przez Chrystusa, a powtarzanym na każdym 
ołtarzu. Bo nie raz nas Chrystus zbawił i odkupił. Nie raz przemówił do ludzi. 
On teraz dalej zbawia z tego ołtarza, przy którym stoimy. On tu przychodzi, 
w znaku chleba i wina, żeby nam powiedzieć, że jesteśmy w drodze. 

Wydarzenia szkolne
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I trzeci – Święty Łukasz – Ewangelia św. Łukasza. Dzisiaj przecież wspominamy 
narodziny świętego Jana, ostatniego wielkiego proroka Starego Testamentu. Tego, 
który rozpoznał w zbliżającym się, podchodzącym do niego człowieku samego 
Jezusa Chrystusa. Przypomnę pytanie, które skierowane było wczoraj do bierzmo-
wanych. Sprawiło ono wielki kłopot – „Jakimi słowami Chrystus został wskazany 
przez Jana Chrzciciela, kiedy miał zostać przedstawiony wszystkim, którzy tam 
przebywali?”. Powtarzamy te słowa w każdej Mszy Świętej: „Oto Baranek Boży”. 
To są słowa Jana Chrzciciela. Tymi słowami wskazał on Jezusa Chrystusa jako 
naszego Zbawiciela. Powtarzamy je w czasie Mszy Świętej, ale nie róbmy tego 
bezmyślnie, przypadkowo. Tylko razem ze zgromadzonym Kościołem powtarzajmy: 
„Tak, w Tobie mamy nadzieję, Ty jesteś naszym Zbawicielem, Ciebie musimy się 
trzymać. Nie ma obawy, żebyśmy się mieli Ciebie wstydzić, bo Ty nie wycofujesz 
się z tego, co powiedziałeś”. To dzieci wycofują się często z tego, co powiedziały, 
ale Bóg nie, i do końca trwania świata mamy głosić Jego naukę – nie naszą! 

Pojedziecie wkrótce na wakacje, będziecie cieszyć się powietrzem, wodą, 
trawą, ziemią, ale nigdy nie jesteście zwolnieni z tego, że stanowicie szkołę 
uczniów Jezusa. Zawsze macie służyć dobru, prawdzie i pięknu. Wytrwać wła-
śnie w tej służbie, w realizacji tych wartości. Pan osądzi nasze życie, oby było to 
dobre osądzenie: „Idź sługo dobry i wierny, wykonałeś bowiem swe zadanie”.

Słowa Księdza Prałata przypomniały wszystkie ważne okoliczności, które 
sprowadzają świat chrześcijański przed ołtarz naszego Pana. Eucharystia jest 
dziękczynieniem Jezusowi, naszym podziękowaniem za miniony rok, za łaski 
związane z wszystkimi wydarzeniami, które obchodziliśmy i będziemy świętować 
w naszym kraju. Za Światowe Dni Młodzieży, które przygotowujemy przecież 
od trzech lat ze starannością, z nadzieją, że staną się prawdziwą dobrowolną 
manifestacją naszej wiary. Wszystko to kładziemy na ołtarzu naszego Pana, 
uznając, że grzechy obecne są w sercu każdego z nas. Niech Msza Święta staje 
się dla nas źródłem prawdziwych Bożych łask, Bożego Miłosierdzia na całe życie.

 

Sławomira Lewandowska, Anna Waśkiewicz

zakończenie roku szkolnego dla uczniów zSk
24 czerwca 2016

24 czerwca 2016 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 
2015/16. Tradycyjnie już dzień ten zaczęliśmy we włocławskiej 
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bazylice katedralnej, gdzie ks. biskup Wiesław Alojzy Mering sprawował Mszę św. 
w intencji naszej szkoły. Po uroczystościach w katedrze uczniowie pod opieką 
wychowawców przeszli do szkoły, gdzie zostały wręczone świadectwa.

Kolejna część uroczystości miała miejsce w sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Katolickich. Po odśpiewaniu hymnów państwowego i szkolnego z udziałem 
chóru szkolnego i przemówieniu ks. dr. Jacka Kędzierskiego – dyrektora szkoły, 
nastąpił moment wręczania świadectw z wyróżnieniem i nagród dla najlepszych 
uczniów klas I i II gimnazjum oraz klas I i II liceum.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016 była wspaniałą oka-
zją do podsumowania wyników klasyfikacji rocznej w Zespole Szkół Katolic-
kich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. A jest wiele powodów do zadowolenia.

W Publicznym Gimnazjum im. ks. Jana Długosza na 376 uczniów aż 98 mia-
ło średnią ocen 4,75 i więcej oraz 176 wzorową, a 150 bardzo dobrą ocenę 
zachowania, czyli otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Najwyższą średnią 
ocen z języka polskiego – 4,65, mieli uczniowie klasy IIa, z matematyki – 4,76 

Wydarzenia szkolne

Świadectwo z rąk Księdza Dyrektora odbiera Krzysztof 
Kamiński

Świadectwo otrzymuje Aleksandra Lewandowska

Świadectwo otrzymuje Maria Piątkowska

Świadectwo odbiera Konrad Weber
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uczniowie matematycznej klasy IIIa, również oni uzyskali najwyższą średnią 
ocen z j. angielskiego – 4,55. Uczniowie klasy IIa uzyskali najwyższą średnią 
wszystkich ocen spośród wszystkich klas – 4,86.

Średni procent frekwencji wynosi 91,72%, a uczniowie klasy Ia gimnazjum 
uczęszczali do szkoły w 94,11%. 

W Publicznym Liceum im. ks. Jana Długosza na 165 pierwszo- i drugo-
klasistów 44 osoby uzyskały średnią ocen 4,75 i więcej. Wystawiono 65 ocen 
wzorowych i 70 bardzo dobrych. Najwyższą średnią ocen 4,44 wywalczyła 
klasa IIA, a wszystkie klasy I i II uzyskały średnią 4,22, więc bardzo wysoką. 
Średnia frekwencja licealistów to 89,8%, przy czym 7 uczniów uzyskało 100% 
obecności na zajęciach przez cały rok. Na prowadzenie, jeśli chodzi o frekwen-
cję, znów wychodzi klasa IIA z frekwencją powyżej 92%. 

Rok szkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza 
ukończyło 185 uczniów. W klasach 4–6 spośród 51 uczniów 29 może się po-
chwalić świadectwem z wyróżnieniem. Ocenę wzorową z zachowania otrzy-
mało 25 osób, a bardzo dobrą 23. Najwyższą średnią ocen spośród wszystkich 
uczniów wywalczył Rafał Wierszyło – 5,50, Najlepszą frekwencją wykazała się 
klasa 4, a w niej znalazła się osoba ze 100% frekwencją – Inga Gutral. Najwyż-
szą średnią wszystkich ocen uzyskała klasa 6 – to 4,78, natomiast najwyższą 
średnią z j. polskiego i z matematyki miała klasa 4 – z obu tych przedmiotów 
4,42. W klasach 1–3 najwyższą frekwencję uzyskała klasa 1a – 93,06%, a uczeń 
klasy 2a Remigiusz Morawski miał 100% obecności. 

Ostatnim punktem uroczystości były spotkania uczniów z wychowawcami 
w poszczególnych szkołach i klasach oraz wręczanie pozostałych świadectw. 
Uczniowie szkoły podstawowej mieli swoje zakończenie przed Mszą św. w auli 
Wyższego Seminarium Duchownego. 

 

Urszula Brykalska, Angelika Szumińska

Matura w Długoszu na 100%! 
wręczenie świadectw maturalnych i podsumowanie wyników

5 lipca 2016

Od egzaminu z języka polskiego 4 maja rozpoczęła się tegoroczna ma-
tura. Zanim jednak młodzież zajęła miejsca w sali egzaminacyjnej, 

uczestniczyła w porannej Mszy św., po której prefekt liceum – ks. Andrzej 
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Tomalak udzielił maturzystom specjalnego błogosławieństwa. Kolejny dzień 
to spotkanie z „królową nauk” – matematyką, następny sprawdzenie stopnia 
opanowania języka obcego. I tak prawie przez cały miesiąc: egzaminy ustne 
i pisemne; podstawa i rozszerzenie – oczywiście jeden przedmiot na poziomie 
rozszerzonym obowiązkowy dla wszystkich zdających. 

Na wyniki maturzyści czekali dość długo, bo zostały ogłoszone dopiero na 
początku lipca. Uroczyste wręczenie świadectw maturalnych, które odbyło się 
5 lipca o godz. 9.00, zostało połączone z obchodami jubileuszu stulecia naszej 
szkoły. Jak powiedziała p. wicedyrektor Sławomira Lewandowska – prawdziwie 
ostatni dzień pobytu uczniów w szkole powinien być wyjątkowy i na długo 
zapamiętany. Tak więc w ramach świętowania Jubileuszu 100-lecia Szkoły 
został odsłonięty portret pierwszego założyciela „Długosza” – księdza biskupa 
Stanisława Zdzitowieckiego.

Dalsza część uroczystości wiązała się już wręczeniem świadectw matural-
nych. Głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół Katolickich we Włocławku – ks. dr Ja-
cek Kędzierski, który wyraził swoją radość z osiągniętych przez młodzież 
wyników i życzył powodzenia na dalszych etapach edukacji. Następnie ksiądz 
Dyrektor w towarzystwie p. wicedyrektor Urszuli Brykalskiej oraz wychowaw-
ców wręczył świadectwa dojrzałości.

Z radością informujemy, że tegoroczny egzamin maturalny zakończył 
się wielkim sukcesem dla naszych uczniów. Spośród 77 tegorocznych na-
szych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminów maturalnych, wszy-
scy uzyskali pozytywne wyniki, wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Katolickich, 
zdali egzamin dojrzałości. A zatem po raz kolejny Długosz może poszczycić 
się stuprocentową zdawalnością. W naszym mieście 100% zdawalnością 
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matury mogło poszczycić się jeszcze I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi 
Kujawskiej.

Najlepsze wyniki maturalne w naszej szkole uzyskali:
Wśród zdających najlepszy okazał się Karol Łukaszewski z kl. IIIA, który 

uzyskał – licząc średnią ze wszystkich przedmiotów 90,75%, a dokładniej 97% 
z poziomu podstawowego i 90,8% ze wszystkich egzaminów (ustny j. polski 
– 95%, ustny j. angielski – 100%, j. polski PP – 90%, j. angielski PP – 100%, 
matematyka PP – 100%, matematyka PR – 62%, fizyka PR – 83%, j. angielski 
PR – 96%);

Paulina Sadowska z klasy IIIC – 94,6% z poziomu podstawowego i 87,85% 
ze wszystkich przedmiotów (ustny j. polski – 100%, ustny j. angielski – 100%, 
j. polski PP – 89%, j. angielski PP – 96%, matematyka PP – 88%, biologia PR 
– 80%, chemia PR – 62%);

Przemysław Kuligowski z klasy IIIA – 93,8% z poziomu podstawowego 
i 83,44% ze wszystkich przedmiotów (ustny j. polski – 88%, ustny j. angielski 
– 90%, j. polski PP – 91%, j. angielski PP – 100%, matematyka PP – 100%, 
matematyka PR – 68%, j. angielski PR – 94%, fizyka PR – 52%, informatyka 
PR – 68%);

Warto nadmienić, że najwyższe wyniki uzyskali uczniowie, którzy wcześniej 
uczęszczali również do naszego gimnazjum. W tym roku, tak jak w poprzednim, 
niemalże wszystkie wyniki są wyższe od średnich wyników w kraju. Najlepiej 
napisany został j. polski na poziomie podstawowym (77,7%), znacznie prze-
wyższając średni wynik w kraju. 

Szczegółowe wyniki szkoły w porównaniu z wynikami krajowymi przed-
stawione zostały w tabeli:
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wyniki egzaminu maturalnego w Publicznym liceum im. ks. jana Długosza 2016

Przedmiot/nauczyciel Średni wynik 
szkoły/grupy (%)

Średnia kraju (%)
dla liceów ogólnokształcących

Średnia kraju (%)
(wszystkie typy szkół)

j. polski PP 77,7 62 59

Aneta Jabłońska 
Klasa III A (27 zdających)

Angelika Szumińska
klasa III B (23 zdających)
klasa III C (27 zdających)

75,4

78,3
79,4

j. polski Pr 54,7 62 61

Angelika Szumińska
klasa III B (10 zdających)
klasa III C (1 zdający)

58,5
63,0

matematyka PP 67,6 61 56

Joanna Karwowska 
klasa III A (27 zdających)
klasa III C (27 zdających)

Agnieszka Sołtysiak
klasa III B (23 zdających)

80,7
65,7

55,0

matematyka Pr 31,4 40 31

Joanna Karwowska 
klasa III A (24 zdających)
klasa III C (1 zdający)

31,9
18,0

j. angielski PP 80,1 77 71

Jakub Kostrzewski 
klasa III C (17 zdających)

Rafał Kurzępa
(16 zdających)

Agata Nawrocka 
klasa III A (20 zdających)

Agnieszka Szabłowska
(7 zdających)

Maciej Ziółkowski
klasa III B/C (14 zdających)

85,7

84,4

90,0

56,0

66,8

j. angielski Pr 68,0 61 55

Jakub Kostrzewski
klasa III C (8 zdających) 77,8
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Przedmiot/nauczyciel Średni wynik 
szkoły/grupy (%)

Średnia kraju (%)
dla liceów ogólnokształcących

Średnia kraju (%)
(wszystkie typy szkół)

Rafał Kurzępa
(13 zdających)

Agata Nawrocka
klasa III A(16 zdających)

57,8

71,3

j. niemiecki PP 84,7 77 71
Anna Waśkiewicz

klasa III A (2 zdających)
klasa III B (1 zdający)

88,0
78,0

j. niemiecki Pr 55,0 60 54
Anna Waśkiewicz

klasa III A (1 zdający)
klasa III C (1 zdający)

74,0
36,0

biologia Pr 46,0 40 36
Ewa Bieniek

klasa III B (9 zdających)

Agata Jankowska-Pakulska
klasa III C (26 zdających)

39,5

49,1

chemia Pr 31,2 41 39

Konrad Trokowski
klasa III A (5 zdających)
klasa III B (5 zdających)
klasa III C (25 zdających)

26,0
22,4
34,0

fizyka Pr 51,1 47 41
Grzegorz Matusiak
klasa III A (8 zdających)
klasa III C (1 zdający)

50,3
58,0

geografia Pr 51,6 44 39

Aneta Pawłowska
klasa III A (11 zdających)
klasa III B (2 zdających)
klasa III C (1 zdający)

52,9
50,0
40,0

historia Pr 49,7 45 42

Magdalena Bilska-Ciećwierz
klasa III B (6 zdających) 49,7

informatyka Pr 60,0 51 39

Jadwiga Piasecka
klasa III A (3 zdających) 60,0

wiedza o społ Pr 31,7 30 27
Magdalena Bilska-Ciećwierz

klasa III B (3 zdających) 31,7
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Porównanie zdawalności egzaminu maturalnego lo Długosza i inych włocławskich szkół*

PODSUMOWANIE WYNIKÓW MATUR 2016

Nazwa szkoły
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I Liceum Ogólnokształcące 194 194 194 194 100 0 0 0

II Liceum Ogólnokształcące 196 196 195 177 91 18 9 15

III Liceum Ogólnokształcące 201 196 195 190 94,53 11 5,47 11

IV Liceum Ogólnokształcące 114 114 114 100 88 14 12 14

V Liceum Ogólnokształcące 20 10 8 5 62,5 3 37,5 3

Zespół Szkół Budowlanych 42 39 38 22 58 16 42 13

Zespół Szkół Chemicznych 156 90 90 48 53,3 42 46,7 31

Zespół Szkół Ekonomicznych 85 84 81 51 63 30 37 20

Zespół Szkół Elektrycznych 145 145 144 135 93,75 9 6,25 8

Zespół Szkół Samochodowych 108 83 81 53 65,43 28 34,57 21

Zespół Szkół Technicznych 84 83 81 45 55,5 36 44,4 22

lo im. ks. jana Długosza 77 78 77 77 100 0 0 0

RAZEM 1422 1317 1304 1097 83,33 207 16,67 158

* Dane zostały zaczerpnięte ze stron internetowych poszczególnych szkół oraz informacji dostępnych w mediach.

Wszystkim tegorocznym maturzystom gratulujemy i życzymy sukcesów 
w realizowaniu swoich planów na wymarzonych kierunkach studiów!

Wydarzenia szkolne
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wAkACyjNe ProjekTy
Aneta Jabłońska

Festyn wAkACje z DłuGoSzeM 
na włocławskich bulwarach

30 czerwca 2016

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Anwil dla Włocławka’’ – „Bez-
pieczne Wakacje” w dniu 14 czerwca br. w Browarze B przyznano 

grant dla Diecezji Włocławskiej. Na ręce księdza Jacka Kędzierskiego – Dyrektora 
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza przekazano Certyfikat Bene-
ficjenta dla Diecezji Włocławskiej – „Wakacje z Długoszem – rodzina, kultura, 
tradycja i bezpieczeństwo – spotkajmy się – poznajmy się...”

W słoneczne popołudnie 30 czerwca br. odbył się rodzinny piknik pod ha-
słem „Wakacje z Długoszem – rodzina, tradycja i bezpieczeństwo – spotkajmy 
się – poznajmy się”. Impreza mogła uprzyjemnić czas włocławianom dzięki Fun-
dacji „Anwil dla Włocławka”, która w konkursie grantowym „Wesołe Wakacje” 
przyznała Diecezji Włocławskiej dofinansowanie na realizację tego projektu.

Mieszkańcy miasta, zarówno 
ci dorośli, jak też dzieci i mło-
dzież, mogli skorzystać z szeregu 
atrakcji. Wokół budynku „Dłu-
gosza” odbywał się Miejski Bieg 
Patrolowy. Tutaj zawodnicy mogli 
spróbować swoich sił, odpowia-
dając na pytania z różnych dzie-
dzin (na całej trasie biegu usta-
wiono 13 punktów kontrolnych). 
Na włocławskich Bulwarach, na 
przygotowanej scenie, odbywały 

się różnorodne pokazy i koncerty. Można było obejrzeć występ młodzieży z Cen-
trum Tańca i Fitness Puls – dziewczyny prezentowały swoje niezwykłe umiejętności 
pod opieką p. Karoliny Ślusarskiej. Występowali też uzdolnieni uczniowie Zespołu 
Szkół Katolickich w koncercie „Długoszacy dla Długosza”. Na scenie pojawili 
się także przedstawiciele Włocławskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, 
którzy swoich widzów i słuchaczy zapoznali z historią tej organizacji, barwnie 
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opowiedzieli o jej strojach i zwyczajach. Jako ostatni wystąpili artyści Zespołu 
Kujawy Bachorne Nowe reprezentujący Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach. 
Wykonali oni ludowe tańce i pieśni nie tylko wywodzące się wprost z Kujaw. 
W czasie trwania całego pikniku można było także wziąć udział w warsztatach 
rodzinnych przygotowanych przez pracowników Muzeum Ziemi Kujawskiej 
i Dobrzyńskiej, obejrzeć modele samolotów oraz balon prezentowany przez 
Włocławski Aeroklub. Dużą atrakcja były stoiska „Słoneczny Patrol Długosza”, 
„Wyginaj Ciało Śmiało” i stoisko taneczne. Można tu było zapoznać się z infor-
macjami dotyczącymi bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji, wziąć udział 
w warsztatach tanecznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkurencje 
sprawnościowe – były tu mi.in. rzuty karne, rzuty do kosza, różnego rodzaju 
slalomy. Można było też rozegrać mecz w piłkę nożną. We wszystkich konkuren-
cjach brały udział całe rodziny, była to więc prawdziwa wakacyjna integracja. 
Całość imprezy wzbogacało stanowisko gastronomiczne, które oferowało żur 
kujawski z kiełbasą i szeroki wybór słodyczy.

W organizację festynu zaangażowała się dyrekcja ZSK – ks. dr Jacek Kędzier-
ski, p. Sławomira Lewandowska, wielu nauczycieli naszej szkoły, a zwłaszcza 
p. Anna Baranowska, p. Ewelina Ulewicz, p. Konrad Trokowski i p. Aneta Jabłoń-
ska. Trudną funkcję konferansjera przyjął i godnie piastował p. Rafał Kurzępa. 
Wszystkim, którzy solidarnie pomagali w przygotowaniu i uczestniczyli w tym 
przedsięwzięciu serdecznie dziękujemy. Dziękujemy też fundacji „Anwil dla 
Włocławka”, reprezentowanej przez p. prezes Małgorzatę Kosińską, za możliwość 
zorganizowania tej imprezy, która stanowiła udany początek wakacji. 

 

Wydarzenia szkolne

Koncert „Długoszacy dla Długosza” – Emilia ŁukaszczykP. Rafał Kurzępa w roli konferansjera
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Joanna Trawińska

Festyn rodzinny wAkACje z DłuGoSzeM 
w parku miejskim

2 lipca 2016

„Wakacje z Długoszem – Rodzina, Kultura, Tradycja i Bezpieczeństwo 
– Spotkajmy się – Poznajmy się...” – pod takim hasłem w wakacyj-

ne sobotnie przedpołudnie w dniu 2 lipca br. w parku miejskim im. Henryka 
Sienkiewicza we Włocławku odbył się piknik rodzinny. Włocławianie mogli 
miło spędzić czas dzięki fundacji „Anwil dla Włocławka”, która w konkursie 
grantowym „Wesołe Wakacje” przyznała Diecezji Włocławskiej dofinansowanie 
na realizację tego projektu. Na pikniku uroczyście powitano p. Małgorzatę 
Kosińską – Prezes Fundacji „Anwil dla Włocławka”, ks. Jacka Kędzierskiego – 
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dyrektora Zespołu Szkół Katolickich 
im. ks. Jana Długosza oraz p. Piotra 
Czajkowskiego – wolontariusza PKN 
Orlen. Po części oficjalnej prowadzą-
cy: p. Joanna Trawińska i p. Maciej 
Ziółkowski zapoznali zgromadzonych 
z programem festynu. Na przybyłe ro-
dziny czekało wiele atrakcji: animacje 
i konkursy. Na scenie jako pierwszy wy-
stąpił zespół muzyczny z Teatru Nasz 
„Tataja” w składzie: p. Grzegorz Wal-
czak z córką Natalią, p. Jacek Zasada 
z córką Gosią, p. Paweł Modrzejewski 
z córką Kasią. Następnie p. Ilona Ja-
błońska poprowadziła konkurs „Mam 
talent”, w którym dzieci prezentowały 
swoje umiejętności wokalne i tanecz-
ne. Pani Joanna Filińska wprowadziła 
wszystkich w tajniki eksperymentów 
chemicznych, a p. Karolina Szałek 
i p. Magdalena Budnicka zachęciły do 
aktywnego uczestnictwa w pikniku, 
tańcząc zumbę.

Ponieważ festyn to głównie rekre-
acja i zabawa całych rodzin na świe-
żym powietrzu, nie mogło zabraknąć 
licznych atrakcji dla rodzin, między 
innymi konkursów integracyjnych, ta-
kich jak skok w worku, taniec „zmiana 
miejsc’’, konkurencje i rozgrywki spor-
towe, plener malarski. Cieszyły się one 
olbrzymim zainteresowaniem. Dużą 
atrakcją, szczególnie dla dzieci, okazał 
się nowoczesny wóz strażacki i kurtyna 
wodna, dzięki uprzejmości Komen-
danta Państwowej Straży Pożarnej we 
Włocławku oraz prezentacja balonu ze 
Stowarzyszenia Aeroklub Włocławek. 
Poza wspomnianymi już zabawami 
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i konkurencjami sportowymi dzieci mogły grać w szachy i gry planszowe, któ-
re prezentowała kafejka „Taktyk”. Specjalnie dla najmłodszych zostało także 
przygotowane stanowisko malowania twarzy, oczywiście w bajkowe motywy.

Wszystkie atrakcje były zorganizowane z myślą o uczestnikach w różnym 
wieku, dlatego każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Niekwe-
stionowanym hitem festynu była zabawa integracyjna „Wyprawa do zoo” dla 
rodziców i dzieci oraz wspólny taniec „belgijka”. Podczas imprezy można było 
posilić się pysznym żurkiem kujawskim z kiełbasą.

Pragnę serdecznie podziękować dyrekcji, w szczególności ks. Jackowi 
Kędzierskiemu – dyrektorowi ZSK, wszystkim nauczycielom i pracownikom 
za zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie pikniku rodzinnego. 
Bardzo dziękuję wszystkim naszym Gościom za tak liczne przybycie i obecność. 
Sprawiliście Państwo radość dzieciom i nam, organizatorom, że znaleźliście 
czas, aby spędzić go wspólnie z nami. 

 

Maciej Ziółkowski 

Festyn ukS Długosz na stadionie Przylesie
9 lipca 2016

W dniu 14 czerwca 2016 r. Fundacja „Anwil dla Włocławka” rozstrzygnę-
ła konkurs grantowy pn. „Wesołe Wakacje”. Jak się okazało, pomysł 

UKS Długosz spotkał się z uznaniem i otrzymaliśmy grant, o który wnioskowaliśmy. 
Realizacja sportowego festynu pt. „Wesoło, radośnie i sportowo” odpowiada na 
potrzebę ciekawej formy spędzania wolnego czasu w okresie wakacji. Działania 

skierowane są w stronę rozwoju 
fizycznego oraz integracji dzieci 
i młodzieży z uwzględnieniem 
osób niepełnosprawnych. Pro-
mowanie rozwoju fizycznego 
i aktywnego spędzania czasu 
wolnego to doskonała alterna-
tywa dla siedzącego trybu życia.

W sobotę 9 lipca odbył się już 
drugi festyn sportowy pod tytu-
łem: „Wesoło, radośnie i sporto-
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wo”. Po raz kolejny głównym organi-
zatorem był Uczniowski Klub Sportowy 
Długosz. Partnerem całego wydarzenia 
był Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana 
Długosza we Włocławku.

Tak samo jak i w roku ubiegłym 
miejscem, gdzie odbywał się festyn, 
był stadion „Przylesie” na osiedlu Za-
zamcze. Impreza trwała od godziny 
10.00 do 14.00. Pomimo początko-
wo niesprzyjającej aury włocławianie 
tłumnie przybyli, aby spędzić sobotnie 
przedpołudnie na sportowo. W dwuna-
stu konkurencjach młodzież w różnym 
wieku mogła sprawdzić swoją spraw-
ność fizyczną.

Każdy z uczestników już na star-
cie otrzymał okolicznościową koszulkę 
i smycz z logo organizatorów imprezy. 
Przez blisko 4 godziny dzieci w róż-
nym wieku współzawodniczyły ze sobą 
przy gorącym dopingu rodzeństwa, 
rodziców, a nawet babć i dziadków. Po-
cząwszy od znanej gry ringo, poprzez 
strzelanie rzutów karnych i rzucanie 
piłką lekarską, a skończywszy na to-
rze sprawnościowym przygotowanym 
przez Państwową Straż Pożarną, dzieci 
mogły wykazać się i zdobyć punkty. Te 
i wiele innych konkurencji sportowych 
dostarczyły mnóstwa emocji, radości i tak potrzebnego ruchu na świeżym 
powietrzu.

Oprócz sportowych wyzwań na najmłodszych włocławian czekały jeszcze 
dmuchane zjeżdżalnie, popcorn i wata cukrowa, kiełbaski z grilla i słodycze oraz 
pokaz egzotycznych zwierząt. Dodatkowo swoje stanowiska miały: Komenda 
Miejska Policji, Wojskowa Komenda Uzupełnień oraz Państwowa Straż Pożarna.

Punktem kulminacyjnym było oczywiście rozdanie nagród. UKS Długosz 
zdecydował, iż losowanie osób, które otrzymają nagrodę, będzie najspra-
wiedliwsze ze względu na duże różnice wiekowe uczestników. I tak wielu 
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uczestników otrzymało piłki koszykowe, siatkowe i nożne, zestawy do tenisa 
stołowego i badmintona oraz plecaki.

Festyn sportowy miał za zadanie uatrakcyjnić włocławskiej młodzieży wa-
kacje spędzane w mieście poprzez aktywny wypoczynek. Sądząc po frekwencji 
i reakcjach wszystkich przybyłych, udało się osiągnąć zamierzony cel w 100%. 

Uczniowski Klub Sportowy Długosz chciałby serdecznie podziękować 
wszystkim zaangażowanym w realizację tego festynu. W szczególności należą 
się podziękowania dla Fundacji „ANWIL dla Włocławka” za wsparcie finansowe, 
dyrekcji, nauczycielom i pracownikom ZSK im. ks. Jana Długosza za pomoc 
w organizacji oraz panu Piotrowi Czajkowskiemu za wsparcie i doradztwo.

w jubileuSzowyM roku MiłoSierDziA 
PrzeD ŚwiATowyMi DNiAMi MłoDzieŻy

ks. Andrzej Tomalak

Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 
w Długoszu

26 lutego 2016

Wraz z młodymi ludźmi w całej Polsce, ale też i za granicą, uczniowie 
Długosza przygotowywali się do Światowych Dni Młodzieży. Ksiądz 

dyrektor Jacek Kędzierski zachęcił młodzież do włączenia się w dzieło ŚDM we 
własnych parafiach. Zapewnił jednak, że Długosz zawsze będzie otwarty na ich 
inicjatywy. Długoszacy chętnie uczestniczyli w akcji promującej i przygotowu-
jącej do ŚDM „Dotknij Jezusa”. Wcześniej, podczas peregrynacji symboli ŚDM 
w naszej diecezji, 30 maja 2014 r., w bazylice katedralnej, licealiści z Długosza 
zaprezentowali się w przedstawieniu pt. „Służba człowiekowi”.

Swoją obecność zaakcentowaliśmy również podczas modlitwy Koronką do 
Bożego Miłosierdzia połączoną z promocją ŚDM na placu Wolności w naszym 
mieście 28 września 2015 r. 

Wolontariusze ŚDM z Długosza dzielili się informacjami zdobytymi pod-
czas szkoleń, opowiadali o przygotowaniach do wielkiego święta młodzieży 
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w Krakowie w 2016 r., a ukazując historię ŚDM, zachęcali rówieśników do 
zgłoszenia się do wolontariatu. Społeczność Długosza może poszczycić się gru-
pą 24 wolontariuszy ŚDM (w tym kilkoro pragnących pracować w Krakowie), 
w skład której wchodzą uczniowie i nauczyciele.

Oprócz tego długoszacy trwali na modlitwie w intencji ŚDM. Tradycją 
stały się cotygodniowe spotkania w szkolnej kaplicy, gdzie przy śpiewie oraz 
rozważaniu słowa Bożego, młodzież szukała odpowiedzi na pytanie, jak dziś 
być wiernym świadkiem Jezusa Chrystusa i uobecniać Jego miłosierdzie?

Z inicjatywy działającej przy szkole Sodalicji Mariańskiej, w październiku, 
na jednej z przerw odmawiana była dziesiątka różańca w intencji ŚDM (co-
dziennie w innym języku).

W intencji młodzieży z całego świata przygotowującej się do ŚDM oraz 
pragnącej wziąć w nich udział modliliśmy się podczas Mszy Świętych sprawo-
wanych w szkolnej kaplicy.

Zwieńczeniem przygotowań będzie wyjazd do Krakowa na spotkanie z pa-
pieżem organizowany przez ZSK dla uczniów Długosza.

 

Bożena Sobierajska

Święta s. Faustyna – Patronka bożego Miłosierdzia 
Szkolny konkurs plastyczny w jubileuszowym roku Miłosierdzia

26 lutego 2016

Jakże pragnę, aby miejsca, w których wyraża się kościół, 
w szczególności nasze parafie i nasze wspólnoty, 

stały się wyspami miłosierdzia na morzu obojętności!

Papież Franciszek

Od momentu ogłoszenia przez Papieża Franciszka Jubileuszowego 
Roku Miłosierdzia na każdej Mszy Świętej odprawianej w szkolnej 

kaplicy zamiast kazania odczytywane są fragmenty „Dzienniczka” św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej.

Patronka Bożego Miłosierdzia w Roku Miłosierdzia zagościła w ZSK 
im. ks Jana Długosza we Włocławku również w formie plastycznej – na wysta-
wie poświęconej Jej portretowi, którą zorganizowano w holu szkoły. Uczniowie 
klas pierwszych naszego gimnazjum, pod kierunkiem p. Bożeny Sobierajskiej, 
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wykonali portrety Świętej. Głównym celem prac plastycznych było poszerzenie 
świadomości i wiedzy na temat Świętej Faustyny – nauczycielki wiary i głosi-
cielki kultu Bożego Miłosierdzia.

 

ks. Andrzej Tomalak

Msza Święta odpustowa pod przewodnictwem
je bp. bronisława Dembowskiego

4 marca 2016

Dzień 4 marca to liturgiczne wspomnienie św. Kazimierza Królewicza – 
patrona naszej szkolnej kaplicy. Uroczystości odpustowe ku jego czci 

rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył JE ks. bp Bronisław 
Dembowski. Na początku Eucharystii dyrektor ZSK im. ks. Jana Długosza ks. dr Ja-
cek Kędzierski powitał Czcigodnego Celebransa, a także ks. dr. Henryka Witczaka 
– proboszcza parafii św. Jana, na terenie której znajduje się szkoła. Szczególnie 
gorąco społeczność szkolna przywitała ks. prał. Artura Niemirę – kanclerza kurii 
diecezjalnej oraz diecezjalnego koordynatora Światowych Dni Młodzieży. Ksiądz 
Dyrektor, nawiązując do jubileuszu 100-lecia Długosza, zarysował krótko historię 
szkoły i przypomniał rolę, jaką w jej reaktywacji odegrał bp Bronisław Dembowski 
oraz bp Roman Andrzejewski, którego dzisiaj również wspominaliśmy. Homilię 
podczas Mszy św. wygłosił ks. prał. dr Artur Niemira. Kaznodzieja zwrócił w niej 
uwagę na tę prawdę, że wszystko jest darem Boga i za wszystko trzeba Bogu 
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dziękować, nawet za trudne doświadczenia. Zachęcał też do zaufania Bogu na 
wzór św. Kazimierza. Ksiądz Kanclerz zachęcił długoszaków do czynnego włącze-
nia się w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży poprzez zaangażowanie 
modlitewne (np. codzienne odmawianie w Koronki do Bożego Miłosierdzia 
w łączności z młodymi całej diecezji) oraz poprzez włączenie się w pracę grup 
formacyjnych odpowiedzialnych za przyjęcie młodzieży z innych krajów do 
naszej diecezji, a później do spotkania z Papieżem Franciszkiem w Krakowie. 

Wzruszającym momentem było przyjęcie dwóch kandydatek do wspól-
noty Sodalicji Mariańskiej działającej przy naszej szkole: Marii Piątkowskiej 
z kl. IIB oraz Ewy Budzińskiej z IB. Pozostali członkowie Sodalicji odnowili 
przed Bogiem w obecności Księdza Biskupa swoje przyrzeczenia. 

Po uroczystej Eucharystii uczniowie wraz z nauczycielami zgromadzili się 
w auli, gdzie miał miejsce okolicznościowy apel poświęcony dwom osobom, 
które na zawsze wpisały się w historię Długosza. Pierwszą z nich był sam ks. Jan 
Długosz, a drugą ks. bp Roman Andrzejewski. 

Dziękujemy tym, którzy przyczynili się do tego, aby Msza św. odpustowa 
w naszej szkole miała uroczysty charakter: służbie liturgicznej, zespołowi mu-
zycznemu, pocztom sztandarowym oraz nauczycielom i uczniom za wspólnotę 
modlitwy. 

 

ks. Artur Niemira – diecezjalny koordynator ŚDM

„byśmy stali się znakami Miłosiernego boga”
Homilia podczas Mszy Świętej odpustowej ku czci św. kazimierza 

ekscelencjo, Najdostojniejszy księże Biskupie, księże Dyrektorze, Bracia kapłani, 
Nauczyciele, Pracownicy szkoły, kochani uczniowie, Droga młodzieży!

Jak każdego roku społeczność Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana 
Długosza gromadzi św. Kazimierz – Wasz Patron, by pomóc Wam, 

kochani Młodzi Przyjaciele, znaleźć odpowiedź na ważne dla Waszego życia, 
młodzieńczego życia, pytania, w zmieniających się warunkach, co roku nowym 
kontekście, zapytać o Waszą relację do Pana Boga, do drugiego człowieka, 
jak również o to, w czym upatrywać szczęścia, gdzie znaleźć receptę na życie 
szczęśliwe, bo to jest naturalne pragnienie każdego. Każdy chce być w życiu 
szczęśliwy. Ale gdzie to szczęście znaleźć? Pomaga nam w tym wszystkim Słowo 
Boże i przykład dzisiejszego Patrona. 
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Co wiemy o Świętym Kazimierzu Królewiczu? Wiecie zapewne wiele, sko-
ro to patron Waszej szkolnej kaplicy. Dane biograficzne wskazują, że urodził 
się w 1458 roku i jak słyszeliśmy we wstępie, był synem króla Kazimierza 
Jagiellończyka i zmarł bardzo młodo, ale w życiorysie możemy wyczytać, że 
odznaczał się niezwykłą czystością ducha i miłosierdziem względem ubogich. 
Gorliwy czciciel Eucharystii, Najświętszej Marii Panny, wiele czasu spędzał na 
modlitwie, a pierwsze czytanie z Księgi Syracydesa, przed chwilą usłyszane, 
podpowiada nam, że na modlitwie szukał mądrości, od młodości szedł jej śla-
dami, a gdy postanowił wprowadzić ją w czyn, zapłonął gorliwością o prawdę, 
dobro i mądrość. Skierował ku niej swoją duszę i znalazł ją dzięki czystości. 
Kochając Pana Jezusa, św. Kazimierz uznał za mało wartościowe wszystko poza 
Panem Jezusem, poza relacją z Nim, byleby tylko być blisko Niego, spotkać 
Go, doświadczyć Jego obecności w swoim życiu, wejść w relację z Nim i stać 
się Jego uczniem. Ktoś zapyta, jak się można stać uczniem Pana Jezusa, w jaki 
sposób można to uczynić? Naśladując Chrystusa w miłości, „Daję Wam przyka-
zanie, byście się wzajemnie miłowali” – powiedział miłosierny Jezus, Święty 
Kazimierz był miłosierny, bo sam został dotknięty przez Boże Miłosierdzie. 

Kochani, zobaczmy, Święty Kazimierz pomaga odpowiedzieć nam na 
nasze dylematy, na Wasze młodzieńcze dylematy. Przestrzega przed tym, co 
współczesnym językiem Papież Franciszek, zwracając się także do młodzieży, 
nazwał kulturą tymczasowości. Dzisiejszy patron zaprasza nas do odkrycia 
znaków czułości Boga względem nas i do odkrycia znaków Bożego miłosier-
dzia w naszym życiu. Ośmielę się powiedzieć, że Święty Kazimierz staje się 
w ten sposób niejako przewodnikiem w przygotowaniach do Światowych Dni 
Młodzieży Kraków 2016, gdzie młodzież świata w lipcu tego roku pod prze-
wodnictwem Ojca Świętego będzie wchodzić w głębię Miłosierdzia Bożego. 
Będzie szukać i przyjmować znaki czułości Boga względem każdego z nas. 
Wiemy dobrze, nie od dziś, że hasłem Światowych Dni Młodzieży są właśnie 
te słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Mo-
żemy śmiało powiedzieć, że życie Świętego Kazimierza było dalekie od kultury 
tymczasowości. Nasz patron uczy, że miłość, której w życiu pragnie każdy czło-
wiek, miłość, której poszukują ludzie młodzi, ma swoje źródło w miłości Boga. 
Każdego z nas Bóg kocha. Każdy w Jego oczach jest jedyny, niepowtarzalny 
i akceptowany bezwarunkowo takim, jakim jest. To my często nie potrafimy 
siebie wzajemnie zaakceptować takimi, jakimi jesteśmy, ale Bóg każdego z nas 
akceptuje. Akceptuje, to jest zbyt mało powiedziane, kocha bezwarunkowo, 
każdego, traktuje jako swoje najcenniejsze dziecko, swój najcenniejszy skarb. 
Dlatego tym dobrem największym, jakie możemy mieć w życiu, jest nasza 
relacja z Panem Bogiem. 
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Papież Franciszek pyta ludzi młodych w perspektywie spotkania w Krako-
wie tego roku, czy jesteście o tym przekonani, że relacja z Panem Bogiem jest 
najcenniejszym skarbem? Czy zdajecie sobie sprawę z nieocenionej wartości, 
jaką macie w oczach Boga? I Papież Franciszek mówi wprost: „Wzywam was do 
buntu przeciwko powszechnej tendencji do banalizowania miłości, zwłaszcza 
kiedy próbuje się ograniczyć ją jedynie do aspektu seksualnego, pozbawiając 
ją jej podstawowych cech piękna, komunii, wierności, odpowiedzialności. 
W kulturze tymczasowości, względności wielu głosi, że trzeba cieszyć się 
chwilą, że nie warto angażować się na całe życie, podejmować decyzji ostatecz-
nych, na zawsze. No bo nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Ja natomiast 
proszę Was – mówi Papież Franciszek – abyście byli rewolucyjni, byście szli 
pod prąd, tak, proszę byście w tym względzie buntowali się przeciwko owej 
kulturze tymczasowości, która w istocie myśli, że nie jesteście zdolni do od-
powiedzialności, że nie jesteście w stanie prawdziwie kochać”. Ojciec Święty 
mówił to, podając przykład, że kiedyś jeden z seminarzystów powiedział do 
niego, że chce służyć Panu Bogu, jest gotowy oddać się Panu Bogu, ale tylko 
na dziesięć lat. Później nie gwarantuje, co będzie dalej. Możemy to zobaczyć 
w małżeństwach, w rodzinach. Małżonkowie, którzy ślubują sobie wierność, 
coraz częściej podchodzą do tego, że na ileś lat, a potem zobaczymy. To jest 
właśnie kultura tymczasowości, niezdolność do podjęcia odpowiedzialności, 
do wielkich wyzwań. Wszystko jest na jakiś czas, kapłaństwo, małżeństwo, 
życie zakonne. Ojciec Święty mówi, że to jest groźne i musicie o tym pamię-
tać. I dlatego zaprasza nas do Krakowa, na spotkanie młodzieży świata, by 
właśnie dotknąć prawdy o miłości Boga do nas, która nie przemija, która nie 
jest tymczasowa, która jest miłością wierną, stałą. Pan Bóg nie mówi, kocham 
cię na dziesięć lat, po dziesięciu latach zobaczymy, czy jesteś wart tej miłości. 
To my odwracamy się od Pana Boga, ale On jest wierny temu, co nam obiecał. 

Kochani młodzi Przyjaciele, w lipcu z sercami czystymi spotkamy się, żeby 
w tej wielkiej wspólnocie młodego Kościoła z całego świata, pod przewod-
nictwem Ojca Świętego wejść w głębię Bożego Miłosierdzia. Na Światowych 
Dniach Młodzieży będzie nas wielu. Mówi się, że na mszy kończącej Światowe 
Dni Młodzieży może być dwa, albo dwa i pół miliona uczestników, ale czy Ty 
podjąłeś już decyzję, że pojedziesz do Krakowa? Czy podjąłeś decyzję – nie 
może mnie tam zabraknąć? Czy powiedziałeś już swoim kolegom, koleżan-
kom, czy rozmawiasz o tym w szkole, w środowisku, gdzie mieszkasz i mówisz 
o tym wydarzeniu, że to jest coś, co w historii Polski, polskiej młodzieży zdarza 
się po raz pierwszy od dwudziestu pięciu lat, bo Światowy dzień Młodzieży 
w Częstochowie był w 1991 roku? A kiedy będzie następny? Nie wiadomo. Czy 
będzie, a jeśli będzie w Polsce, to na pewno nieprędko. Już dzisiaj w imieniu 
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Księdza Biskupa zapraszam Ciebie, Drogi Przyjacielu, Droga Przyjaciółko, na 
Dni w Diecezji od 20 do 25 lipca. Poczuj się gospodarzem i pomóż nam przyjąć 
młodzież z zagranicy w Twojej parafii, dekanacie, tam, gdzie mieszkasz i tam, 
gdzie grupy z zagranicy przyjadą również do nas. Stawiam też pytanie, czy 
jesteś już w grupie formacyjnej przygotowującej się na Światowe Dni Młodzie-
ży? Jeśli nie, to jest jeszcze czas, by rozpocząć przygotowania, ale jeśli tak, to 
zachęćmy tych, którzy się jeszcze wahają. „Misericordia – Miłosierdzie” – to jest 
hasło naszej diecezji, pod jakim przygotowujemy się do przeżycia Światowych 
Dni Młodzieży i poprzedzających ich Dni w Diecezji. Będziemy odkrywać, jak 
wspomniałem, prawdę o Bożym Miłosierdziu, ponieważ jest ona zakorzeniona 
w tożsamości naszej diecezji. Dlaczego taką nazwę, biblijną nazwę, wybraliśmy 
dla diecezji włocławskiej na Światowe Dni Młodzieży? Gdybym Was zapytał, 
szybko pewnie uzyskałbym odpowiedź, bo jest ona prosta. Pojedziemy do 
Krakowa spotkać się z Papieżem Franciszkiem pod hasłem „Błogosławieni Mi-
łosierni”, przeżyjemy czas w diecezji, u źródeł, gdzie Święta Faustyna, nasza 
rodaczka, współpatronka Światowych Dni Młodzieży, doświadczyła Bożego 
Miłosierdzia i przygotowywała się, by ogłosić je całemu światu. Kochani, my 
tutaj w diecezji staramy się starannie do tego wydarzenia przygotować. Szuka-
my znaków czułości Boga. Mówiłem o tym już w wielu innych miejscach, ale 
w tej społeczności chciałbym wskazać tylko na niektóre. Takim symbolicznym 
momentem był dzień ósmego grudnia minionego roku, kiedy Ojciec Święty 
otwierał Rok Święty Miłosierdzia. Przedstawiciele młodzieży diecezji zgro-
madzili się w domu urodzin Świętej Faustyny, w Głogowcu, i tam modlili się. 
Będziemy na comiesięcznych spotkaniach modlitewnych adorować Najświętszy 
Sakrament, by w ten sposób symbolicznie u źródeł łączności z Ojcem Świętym 
dać sygnał tego, że my prosimy Boga o to, byśmy jak najlepiej przeżyli czas 
łaski, jaki jest przed nami. 

Chcę powiedzieć, że rozpoczęła się również inicjatywa, do której chcę Was 
zaprosić, pod hasłem „godzina piętnasta”. To godzina Bożego Miłosierdzia. Mło-
dzież naszej diecezji, ale włączają się także inni spoza diecezji, o tej godzinie 
każdego dnia chwyta do ręki różaniec po to, by odmówić Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia. Na Facebooku, na profilu Światowych Dni Młodzieży w diecezji 
włocławskiej, zostało zainicjowane to wydarzenie. Zachęcam, dołączcie do 
nas i włączcie się w tę modlitwę. Jeżeli nie możesz codziennie, to w te dni, 
w które o godzinie piętnastej możesz na modlitwie się zatrzymać. Kochani, 
Miłosierdzia nie tylko doświadczamy, ale też i je niesiemy. 

Formą przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, o którą prosi Papież 
Franciszek, są uczynki miłosierdzia. W orędziu na Światowe Dni Młodzieży 
napisał: „Wam, młodym, którzy jesteście bardzo praktyczni, chciałbym zapro-
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ponować, żebyście przez pierwszych siedem miesięcy 2016 roku wybierali co 
miesiąc jeden uczynek miłosierdzia względem ciała i względem duszy, i reali-
zowali je”. Konkretne zadanie. Konkretna forma przygotowania na spotkanie 
z Ojcem Świętym. Bądźmy Misjonarzami Miłosierdzia, młodymi Misjonarzami 
Miłosierdzia, bez czekania na jutro, a zaczynając dziś przekazywać znak miłości 
Bożej tym, z którymi się spotykamy. 

Kochani Przyjaciele, dzisiaj Święty Kazimierz przekonuje nas, że Bóg jest 
blisko każdego, bez wyjątku. Przyjmijmy znaki czułości Boga względem nas po 
to, aby uwierzyć, że Bóg jest Miłością i Miłosierdziem. Sami bądźmy miłosierni. 
A Ojciec Święty Franciszek mówi, że wszystko w naszym życiu jest znakiem 
miłosierdzia. Wszystko, a więc i dzisiejsza próbna matura także. Więc na koniec 
ostatnim klasom licealnym życzę, by nie tylko ten test, ale i całe egzaminy, które 
są przed Wami, przed każdym z nas, a najważniejszy ten egzamin życiowy był 
zdany w taki sposób, byśmy stali się znakami Miłosiernego Boga, bo „Błogo-
sławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Amen.

 

ks. Andrzej Tomalak

„Dotknij jezusa” w Długoszu
11 marca 2016 

Stałym punktem w przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży w Kra-
kowie są spotkania ewangelizacyjne „Dotknij Jezusa”. W miniony piątek, 

11 marca br., młodzież z Włocławka i okolic uwielbiała Pana w budynku ZSK 
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im. ks. Jana Długosza. Hasłem spotkania były słowa: „Jesus. The Return”. 
Ponad 200-osobowa grupa młodych ludzi obejrzała poruszającą pantomimę 
zatytułowaną „W krzyżu Chrystusa tajemnica Bożej miłości”, przygotowaną 
przez licealistów z Długosza pod kierunkiem p. Agnieszki Lasoty-Staszak. 
Następnie ks. Mateusz Kuliński wygłosił katechezę, w której wychodząc od 
ewangelicznej przypowieści o synu marnotrawnym, ukazał przeogromną mi-
łość ojca do marnotrawnego syna, który postanowił powrócić do domu. „Bóg 
czeka na każdego z nas i pragnie przytulić nas do swego serca bez względu 
na stan naszego ducha” – przekonywał ks. Mateusz. „On nie zraża się naszymi 
grzechami. Dla Niego zawsze jesteśmy ukochanymi dziećmi”. Zachęcał jedno-
cześnie do naśladowania miłosiernego Ojca w codziennym życiu, szczególnie 
w uczynkach miłosierdzia.

Kulminacją spotkania było uwielbienie Jezusa w Najświętszym Sakramen-
cie. Młodzi ludzie zawierzyli Bogu siebie i całe swoje życie oraz zbliżające 
się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Zwieńczeniem duchowych przeżyć 
było świadectwo ks. Mateusza Kulińskiego, który mówił o ważności i potrze-
bie spowiedzi. Całość spotkania ubogaciła przepięknym śpiewem grupa mu-
zyczna z parafii św. Stanisława BM we Włocławku pod kierunkiem p. Jacka 
Deręgowskiego.

Aby przybyli do Długosza goście nie osłabli w drodze do domów, ks. prał. 
Jacek Kędzierski, dyrektor ZSK, zaprosił wszystkich na przygotowaną wcze-
śniej agapę.

 

s. Goretti Bartczak, ks. Łukasz Sztylka

Długoszacy na V warsztatach Tancerzy 
i wodzirejów lednickich

Przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży
11–13 marca 2016

W dniach 11–13 marca 2016 r., w ramach przygotowania do Świato-
wych Dni Młodzieży w Krakowie, 19 uczniów naszej szkoły wraz 

z opiekunami: ks. Łukaszem Sztylką, s. Goretti Bartczak i s. Klarą Augustyniak 
wzięło udział w V Warsztatach Wodzirejów i Tancerzy Lednickich, które odbyły 
się w Ośrodku św. Jana Pawła II na Polach Lednickich. 
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Spotkanie to zgromadziło 170 uczestników z kraju oraz zagranicy, nad 
którymi opiekę duchową objął nowy duszpasterz Wspólnoty Lednica 2000 
– o. Wojciech Prus OP. Nad przebiegiem warsztatów czuwali niezawodni: Ka-
zimierz i Józef Hojna, Małgorzata Kowalska – prowadząca taniec i korygująca 
nasze błędy – oraz będący z nami duchowo śp. o. Jan Góra OP.

Lednica, jak się okazuje, to nie tylko jednorazowe spotkanie ludzi gro-
madzących się w czerwcu na Polach Lednickich, ale to wspólnota ludzi, 
którzy pracują i działają w ciągu całego roku. Warsztaty to czas, gdy – dzięki 
wydobywaniu rozmaitych talentów – mogliśmy uwielbiać Boga i dziękować 
Mu za odkrywany w sobie potencjał poprzez wspólny taniec i śpiew. Tym, co 
nas łączyło i umacniało, oprócz tańca i śpiewu, było świadectwo wiary każdej 
z osób, które wyrażało się podczas wspólnych Mszy św., adoracji i modlitwy 
u stóp naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W ramach warsztatów, oprócz tańców lednickich, w programie miało miejsce 
również opracowanie nowego tańca na XX Spotkanie Młodych LEDNICA 2000 
i choreografii do hymnu ŚDM Kraków 2016.

Spotkanie to zgromadziło wszystkich, którzy zatańczą 4 czerwca 2016 r. 
podczas XX Spotkania Młodych LEDNICA 2000 pod Bramą Rybą oraz podczas 
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie (podczas Mszy św. na otwarcie, pod-
czas Festiwalu Młodych; w czasie czuwania z Ojcem Świętym oraz na Mszy św. 
Posłania).
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Warsztaty te były bardzo ważnym dla nas czasem – głębokich przeżyć 
duchowych, ale i wytężonej pracy. Wyrazem tego są zamieszczone poniżej 
świadectwa naszych uczniów oraz absolwentów naszej szkoły.

* * *

„Spotkanie Wodzirejów i Tancerzy Lednica 2000, w którym mogłam uczest-
niczyć jako absolwentka liceum ZSK Długosza, przeżyłam w niesamowity spo-
sób. Wspaniała atmosfera, o którą dbał każdy uczestnik warsztatów, dała wiele 
siły i energii, aby uwielbiać Boga tańcem. Każdy z nas był bardzo wyczerpany 
i zmęczony, ale gdy zaczynaliśmy tańczyć dla Pana Boga, przybieraliśmy w siłę! 
Każdy dzień rozpoczynaliśmy Jutrznią, a kończyliśmy Nieszporami. Mieliśmy 
także trzy Msze Święte, którym przewodniczyli o. Wojciech Prus i ks. Łukasz 
Sztylka. Wspólna modlitwa, śpiew i tańce potrafią zjednoczyć i pozwalają na 
wychwalanie Pana każdym naszym czynem i gestem. Panu Bogu wiwat!”.

Joanna (absolwentka)

* * *

„Czas spędzony na warsztatach nie był dla mnie tylko przygotowaniem do 
uwielbiania Boga tańcem na Lednicy i nadchodzących Światowych Dniach Mło-
dzieży. Wyjeżdżałam ze świadomością, że te trzy dni mogłabym wykorzystać na 
odpoczynek w domu albo naukę, ale dzięki usłyszanym konferencjom uświado-
miłam sobie, że warto czasami zostawić obowiązki i «wyjść na pustynię». Dzięki 
temu doświadczyłam radości płynącej przebywania z kochającym Bogiem oraz 
wspólnego przeżywania wiary. Nauczyłam się również, że nawet zwykłe ludzkie 
zmęczenie ofiarowane Bogu może stać się modlitwą. Nie żałuję poświęconego 
czasu i jestem pewna, że przyniesie on dobre owoce wszystkim uczestnikom”.

Maria (kl. IIB)

* * *

„Warsztaty Lednickie były dla mnie chwilą wyciszenia, ale i ciężkiej pracy. Było 
dużo ludzi i wszyscy tańczyliśmy – to było piękne. Jeszcze te białe stroje, wszyscy 
ubrani tak samo i tańczący. Kiedy przyjechaliśmy, nie sądziliśmy, że taka duża 
grupa ludzi będzie spała w jednym pomieszczeniu. To było cudowne przeżycie. 
Sądzę, że sama Lednica i Światowe Dni Młodzieży będą jeszcze piękniejsze”. 

Zuzanna (kl. IIIe)

* * *

„Warsztaty Lednickie były dla mnie możliwością poznania nowych ludzi, 
poznania wytrzymałości mojego organizmu oraz oczywiście możliwością 
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zbliżenia się do Boga, bo kto śpiewa, modli się dwa razy, a kto tańczy, modli 
się trzy razy. Wielkim przeżyciem było dla mnie również spotkanie ojca Góry, 
mimo że nie ma go już z nami na tym świecie”.

Sylwia (kl. IC)

 

s. Goretti Bartczak

Pielgrzymka Sodalicji Mariańskiej do Płocka 
szlakiem bożego Miłosierdzia

2 kwietnia 2016

łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest – ufność. 
im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma.

(Dz. 1578)

W sobotę 2 kwietnia 2016 r. Sodalicja Mariańska działająca przy 
naszej szkole, wraz z opiekunami: ks. Andrzejem Tomalakiem 

i s. Goretti Bartczak odbyła pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Płocku – miejsca objawień Jezusa św. s. Faustynie Kowalskiej. Wyjątkowość 
tej pielgrzymki przejawiała się w trójnasób, ponieważ wpisała się w trwający 
Rok Bożego Miłosierdzia, wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia oraz jedenastą 
rocznicę śmierci Jana Pawła II – szczególnie związanego z tajemnicą Bożego 
Miłosierdzia.

Pielgrzymkę rozpoczęliśmy od wspólnej Mszy św. w Sanktuarium, która 
miała charakter dziękczynny za dar Bożego Miłosierdzia objawiony w dziele 
stworzenia świata i każdego człowieka.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest miejscem pierwszych i najważniej-
szych objawień Jezusa Miłosiernego, jakie miała otrzymać św. Siostra Faustyna 
Kowalska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Tu 22 lutego 1931 
roku s. Faustyna miała wizję Jezusa, który kazał jej namalować obraz i zażądał 
ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego.

Po Eucharystii, umocnieni duchowo, zostaliśmy zaproszeni przez Siostrę ze 
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia na plac rozbudowy Sanktuarium oraz 
mającego powstać nowego muzeum, gdzie wspólnie pomodliliśmy się o Bożą 
pomoc w dziele rozbudowy. Następnie obejrzeliśmy krótką prezentację zwią-
zaną z historią Zgromadzenia Sióstr oraz z osobą św. s. Faustyny Kowalskiej.

Wydarzenia szkolne
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Naszym pielgrzymkowym szlakiem dotarliśmy również do muzeum die-
cezjalnego, gdzie przewodnik zwrócił naszą uwagę na wystawę poświęconą 
osobie św. s. Faustyny Kowalskiej, skarbiec, wystawę pt. chrystus w sztuce oraz 
wystawę archeologiczną.

Dotarliśmy też na Wzgórze Tumskie, gdzie znajduje się bazylika katedralna, 
którą to 7 czerwca 1991 r. nawiedził Jan Paweł II. Przewodnicząc nabożeń-
stwu czerwcowemu, wygłosił on homilię i zakończył 42. Synod Diecezjalny. 
To wydarzenie upamiętnia odsłonięty w 1994 r. pomnik Świętego Papieża 
Polaka obok bazyliki. 

Na szczególne słowa podziękowania zasłużyła pani prof. Magdalena Bilska-
-Ciećwierz – znakomity przewodnik, która przekazała nam olbrzymią wiedzę 
związaną z ziemią płocką i jej szczególnymi miejscami godnymi zwiedzenia.

Dziś dziękujemy Bogu za ten wspólny czas, który był kolejnym doświad-
czeniem miłosiernej Miłości. 

 

Bożena Sobierajska

wybraliśmy Chrystusa i zawołaliśmy: 
„Amen. Niech tak się stanie”

lednica 2016 krokiem do ŚDM w krakowie
8 czerwca 2016

Jak co roku młodzież Długosza wraz ze swoimi opiekunami modliła 
się z tysiącami młodych ludzi z Polski i świata na Polach Lednickich, 

dając radosne świadectwo wiary i swojej przynależności do Kościoła tańcem, 
śpiewem i modlitwą. Wypowiedzieliśmy głośne AMEN przy Bramie Rybie 
ustanowionej na ten dzień Bramą Miłosierdzia. Zabrzmiało ono w roku 
1050-lecia Chrztu Polski i 800-lecia zakonu dominikanów. Było to już dwu-
dzieste spotkanie młodych, ale bez o. Jana Góry, a jego ster przejęli domi-
nikanie o. Wojciech i o. Maciej. Prymas Polski abp Wojciech Polak zachęcił 
uczestników spotkania, aby u źródeł chrzcielnych Polski wypowiedzieli Panu 
Bogu radosne „Amen”.

Prymas Polski odczytał dekret o ustanowieniu na czas spotkania młodych, 
a także Lednicy Seniora, Lednicy Malucha i Lednicy Motocyklisty Bramy III Ty-
siąclecia – Bramą Miłosierdzia.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15
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Poza Prymasem Polski na Polach Lednickich razem z młodymi modlili się 
m.in.: abp senior Henryk Muszyński, biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward 
Dajczak, bp Henryk Tomasik z Radomia, bp Damian Bryl z Poznania oraz setki 
przybyłych na spotkanie księży, braci i sióstr zakonnych. Młodym Polakom to-
warzyszyli m.in. ich rówieśnicy z Francji, Ukrainy, Niemiec, Hiszpanii, Brazylii, 
Meksyku i Słowacji, co miało nawiązywać do zbliżających się Światowych Dni 
Młodzieży, do których – jak wielokrotnie podkreślali organizatorzy – Lednica 
stanowi ważny krok. Ciekawym punktem tegorocznego „urodzinowego” spotka-
nia była konferencja o. Adama Szustaka OP, który w ciekawy sposób zinterpre-
tował przypowieść o weselu w Kanie Galilejskiej, próbując zachęcić młodzież 
do radosnego, pełnego wesela przeżywania chrześcijaństwa. Na Pola Lednickie 
po raz kolejny przyjechał także Prymas Czech kard. Dominik Duka OP, który 
poprowadził pierwszą część spotkania – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. 
W krótkim słowie wygłoszonym do młodych wskazał na historyczne związki 
Polski i Czech, przypominając najważniejsze w dziejach obu narodów miejsca 
i postaci, podkreślając, że dzieje te mają wspólny chrześcijański fundament. 
Centralnym punktem spotkania była Msza św. sprawowana wieczorem pod 
przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka i koncelebrowana przez obecnych na 
Lednicy biskupów i kapłanów. Homilię wygłosił bp Edward Dajczak, przypo-
minając młodym, że życia – zwłaszcza życia duchowego – nie można odkładać 
na później. Zachęcał młodych, by nie przestawali na deklaracjach, a Ewangelii 
i Krzyża z napisem Amen, które w tym roku otrzymywali uczestnicy spotkania, 
nie traktowali jako zestawu lednickich gadżetów, ale uczynili je centrum swo-
jego życia. Na zakończenie swojej homilii bp Edward Dajczak prosił młodych, 
by wyciągnęli z plecaków podarowane im Pismo Święte i na pierwszej stronie 
napisali: „Twój sługa/Twoja służebnica słucha”, by czytali je każdego dnia, po 
zdaniu, uważnie, a zacznie się życie, zacznie się ich Amen.

Wydarzenia szkolne

Ks. Ł. Sztylka i p. K. Łodygowski oraz dziewczęta 
z Długosza

Uczniowie klasy IIIe
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Następnie rozpoczęła się druga część spotkania poświęcona 800-leciu ka-
znodziejskiego zakonu. Drogą III Tysiąclecia wyruszyła dominikańska procesja, 
na której czele szedł czarno-biały pies, jeden z atrybutów dominikanów. Nie-
siono w niej także relikwie św. Dominika. Na Polach zapłonęły również świece 
odpalone od świecy 800-lecia zakonu. Jubileuszowy ogień do młodych zanieśli 
dominikanie i dominikanki.

Jak co roku pod Bramą Rybą wybrzmiało także papieskie pozdrowienie. 
Papież Franciszek prosił młodych, aby razem głośno wyśpiewali, wytańczyli 
AMEN jako potwierdzenie osobistego oddania się Chrystusowi.

Kończącą część spotkania wypełniły: procesja św. Jana Pawła II, odtwarzane 
słowa o. Jana Góry oraz procesja pobłogosławionych przez niego małżeństw.

Nastrój ogromnego skupienia i radości potęgowały odtwarzane przez gło-
śniki charakterystyczne słowa o. Jana Góry: „Kocham Was”.

Przed północą Lednica wyciszyła się ponownie i rozpoczęła się adoracja 
Najświętszego Sakramentu, a później wybór Chrystusa – dokonany w symbo-
licznym geście przejścia przez Bramę III Tysiąclecia, która tej nocy była naj-
większą Bramą Miłosierdzia w naszej Ojczyźnie, a Pola Lednickie największą 
katedrą świata.

W tej ogromnej 80-tysięcznej wspólnocie Lednicy nie mogło zabraknąć nas 
– długoszaków. Z ZSK wyruszyły dwa autokary i bus, czyli ponad 130 osób: 
gimnazjaliści, licealiści oraz absolwenci. Wśród nich jeden autokar to tancerze, 
którzy również będą towarzyszyli Ojcu Świętemu i uczestnikom podczas Mszy 
św. w Krakowie w czasie Światowych Dni Młodzieży.

Kierownikiem wyjazdu młodzieży Długosza był ks. Łukasz Sztylka. Ponadto 
uczniom Długosza w spotkaniu jako opiekunowie towarzyszyli: s. Goretti Bart-
czak, s. Klara Augustyniak, p. Jolanta Nowak, p. Lidia Wiśniewska, p. Grzegorz 
Matusiak, p. Krzysztof Łodygowski i p. Bożena Sobierajska.

 

ks. Andrzej Tomalak

Nauczyciele z Długosza u Tronu Czarnej Madonny
1–2 lipca 2016

Tradycyjnie już na początku wakacji nauczyciele, wychowawcy i pe-
dagodzy szkolni z całej Polski gromadzą się na Jasnej Górze, aby 

dziękować Bogu za rok pracy oraz zawierzyć siebie i swoich uczniów na czas 
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wakacji. Naszą szkołę reprezentowało 
ośmioro nauczycieli z Urszulą Brykal-
ską, wicedyrektor LO oraz Sławomirą 
Lewandowską, wicedyrektor gimna-
zjum na czele.

Tegoroczna, 79. Ogólnopolska Piel-
grzymka Nauczycieli i Wychowawców, 
odbywała się pod hasłem: „Miłosierni 
jak Ojciec”. Jej pierwszą część stano-
wiło 15. Sympozjum Ewangelizacyjne, 
które miało miejsce w auli o. Kordec-
kiego. Rozpoczęło się o godz. 15.00 
wspólną modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia. Następnie ks. bp Piotr 
Turzyński, delegat KEP ds. duszpasterstwa nauczycieli i wychowawców, powitał 
wszystkich i zaprosił do wysłuchania przygotowanych wykładów. Pierwszym był 
wykład ks. dr. Marka Dziewieckiego z Radomia, zatytułowany „Miłosierny ojciec 
i marnotrawny syn: analiza biblijna i psychopedagogiczna”. Jego kontynuacją 
był wykład ks. dr. Przemysława Góry z Łodzi „Miłosierdzie a wymagania”. Po 
nich miała miejsce dyskusja panelowa. Sympozjum zakończyły świadectwa 
nauczycieli dotyczące ich wiary oraz działania Bożego miłosierdzia w ich życiu. 

Po przerwie na posiłek i odpoczynek, w godzinie Apelu Jasnogórskiego 
zgromadziliśmy się w Kaplicy Cudownego Obrazu. Modlitwie przewodniczył 
Biskup Turzyński. Następnie w Bazylice Jasnogórskiej miało miejsce nabożeń-
stwo pokutne. Pierwszy dzień pielgrzymki zakończyła Msza św. przed Cudow-
nym Obrazem, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Marek Mendyk, 
przewodniczący Komisji KEP ds. wychowania katolickiego.

Drugi dzień pielgrzymki rozpoczął się modlitwą różańcową na Jasnogórskim 
Szczycie. Następnie pielgrzymi zgromadzeni na placu przed szczytem wysłuchali 
wykładu programowego „Miłosierdzie w misji współczesnego nauczyciela”, 
który wygłosił ks. dr hab. Adam Maj COr, prof. KUL. Kulminacyjnym punktem 
programu była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił 
bp Piotr Turzyński. 

W Godzinie Miłosierdzia zgromadziliśmy się na Jasnogórskich Wałach na 
nabożeństwie drogi krzyżowej. Ostatnim punktem było nabożeństwo rozesłania, 
któremu w Kaplicy Cudownego Obrazu przewodniczył krajowy duszpasterz 
nauczycieli.

Umocnieni Bożym błogosławieństwem, ubogaceni duchowo i intelektualnie 
powróciliśmy do Włocławka, aby, zgodnie z wezwaniem Biskupa Piotra, zawsze 
i wszędzie być świadkami Bożego miłosierdzia. 

Wydarzenia szkolne

Uczestnicy z Długosza: p. S. Lewandowska, 
p. J. Kostrzewski, p. M. Jaskólska, ks. A. Tomalak, 
p. U. Brykalska, p. A. Rusin, p. A. Waśkiewicz, 
p. A. Szumińska i p. A. Jankowska-Pakulska
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XXXi ŚwiATowe DNi MłoDzieŻy 2016
w krAkowie

„DNi w DieCezji”
Lidia Wiśniewska

welcome!
wizyta pielgrzymów z zagranicy w gmachu Długosza

20 lipca 2016

Kulminacyjnym momentem Światowych Dni Młodzieży dla rzeszy 
młodych ludzi z całego świata było oczywiście spotkanie z papieżem 

Franciszkiem w Krakowie, jednak rozpoczęły się one już wcześniej. W dniach 
20–25 lipca 2016 r. przeżywaliśmy „Dni w Diecezji” – pierwszy etap spo-
tkania pielgrzymów z całego świata w Polsce. Diecezja Włocławska, która 
przyjęła temat przygotowań i biblijną nazwę MISERICORDIA, przywitała ok. 
1000 osób z 14 krajów świata. Do Włocławka przybyli młodzi chrześcijanie 
z Argentyny, Peru, Kanady i Włoch. Wszyscy znaleźli gościnę w rodzinach. 
Pierwszego dnia pobytu we Włocławku, w środę 20 lipca, młodzież z innych 
krajów odwiedziła naszą szkołę. Ksiądz Dyrektor wraz z grupą uczniów 
pokazał gościom sale lekcyjne, sale gimnastyczne, aulę i szkolną kaplicę. 
Dla pielgrzymów, po zakwaterowaniu w rodzinach, wizycie w naszej szkole 
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Ksiądz Dyrektor oprowadza pielgrzymów szkolnymi 
korytarzami 

Chwila modlitwy w szkolnej kaplicy 
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i zwiedzaniu najciekawszych miejsc w okolicach Włocławka, oraz dla wolon-
tariuszy, wśród których znaleźli się długoszacy, pierwszy dzień zakończył się 
Apelem Jasnogórskim w parafiach. 

 

Lidia Wiśniewska

Folk day – „Festiwal Młodych” przy Hali Mistrzów
21 lipca 2016

Kolejny dzień pobytu uczestników ŚDM we Włocławku upłynął pod 
znakiem zwiedzania miasta. Pielgrzymi poznawali najważniejsze 

miejsca we Włocławku: zwiedzili bazylikę katedralną, Muzeum Diecezjalne, 

Wydarzenia szkolne

Wolontariusze diecezjalni ŚDM: Paulina Słowińska, 
p. Joanna Karwowska, Kamil Piecewicz

Pierwsze znajomości nawiązane w szkolnej auli: Kamil Piecewicz i Filip Zarzecki z gośćmi

Ksiądz Biskup Wiesław Mering w towarzystwie młodych 
Koreańczyków



358

byli na tamie – miejscu męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki i w po-
święconemu mu muzeum. Włączyli się również w życie parafii, w których 
przebywali. Po południu na placu przy Hali Mistrzów odbył się „Festiwal 
Młodych”. Przybyły na niego wszystkie grupy przebywające w diecezji wło-
cławskiej, a powitał je Ksiądz Biskup Wiesław Mering oraz Prezydent Miasta 
Marek Wojtkowski. Spora grupa długoszaków (i nauczycieli, i uczniów), która 
zaangażowała się w diecezji i w poszczególnych parafiach jako wolontariusze 
i animatorzy, była podczas festiwalu widoczna dzięki charakterystycznym 
pomarańczowym koszulkom. 

 

ks. Łukasz Sztylka

Mercy is in you! – Dzień Miłosierdzia
22 lipca 2016

W piątek 22 lipca uczestnicy ŚDM włączali się w parafialne dzieła 
miłosierdzia, na przykład odwiedzając chorych. Młodzież przebywa-

jąca w parafii Najświętszego Zbawiciela udała się do Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Nowomiejskiej, gdzie po wspólnej Eucharystii młodzież miała okazję 
spotkać się z jego pensjonariuszami: osobami chorymi, niepełnosprawnymi czy 
samotnymi. Następnie przebywający w naszej diecezji udali się do miejsc zwią-
zanych z życiem św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Zwiedzali dom w Głogowcu, 
w którym przyszła ona na świat, a stamtąd, rozważając w kilku językach stacje 
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Wraz z pensjonariuszami są wolontariusze: 
Kamil Piecewicz, Zofia Zarzecka, Agnieszka Brzezińska 
z ks. Arturem Biernatem

Ksiądz Łukasz z Argentyńczykami
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Drogi Krzyżowej, przeszli do sanktu-
arium w Świnicach Warckich – miejsca 
chrztu Świętej. 

O godzinie 15.00 miała miejsce 
uroczysta celebracja Godziny Miło-
sierdzia – nastąpiło uroczyste wpro-
wadzenie relikwii św. Faustyny oraz 
obrazu Jezusa Miłosiernego i wysta-
wienie Najświętszego Sakramentu. 
Pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława 
Meringa zebrani odśpiewali Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego. Poszczególne 
jej części były poprzedzone fragmen-
tami z „Dzienniczka” odczytanymi w różnych językach. Krótkie rozważanie do 
uczestników tego nabożeństwa wygłosił bp Jean Paul z Francji. 

Pielgrzymi przybyli na to modlitewne spotkanie mieli okazję zwiedzić sank-
tuarium oraz uczestniczyć w koncercie orkiestr OSP i chórów z okolic Świnic 
Warckich. Wśród zespołów wystąpiła grupa ewangelizacyjna „Misericordiae 
voice” z włocławskiej parafii św. Stanisława BM pod kierunkiem ks. Sławomira 
Deręgowskiego. 

Również w Dniu Miłosierdzia nie zabrakło przedstawicieli naszej szkoły, 
którzy wraz z zagranicznymi gośćmi przyjechali ze swoich parafii. 

 

Lidia Wiśniewska

Mary’s Day – Dzień Maryjny przeżywany w licheniu
23 lipca 2016

Centralnym wydarzeniem „Dni w Diecezji” w ramach pierwszego etapu 
ŚDM było spotkanie w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. 

Przybyli na nie wszyscy zagraniczni pielgrzymi z 14 krajów, którzy gościli na 
terenie naszej włocławskiej diecezji oraz oczywiście młodzież z Polski. Od rana 
mieli możliwość zwiedzania terenu sanktuarium, a o godzinie 15.00 Koronką do 
Miłosierdzia Bożego rozpoczęła się wspólna modlitwa. O 16.00 zebrani przed 
Cudownym Obrazem uczestniczyliśmy w Eucharystii, której przewodniczył 
i podczas której homilię wygłosił nasz włocławski biskup Wiesław Alojzy Me-
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Ksiądz Biskup przewodniczy nabożeństwu do Bożego 
Miłosierdzia
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ring. Koncelebrowało ją kilkudziesięciu kapłanów z całej diecezji, również nasi 
prefekci ks. Andrzej Tomalak i ks. Łukasz Sztylka. Zarówno modlitwę koronką, 
jak też śpiewy podczas Mszy św. animował zespół diecezjalny prowadzony przez 
ks. Sławomira Deręgowskiego. Wspólny śpiew pieśni w kilku językach wyzwalał 
w młodzieży radość i entuzjazm, które najpełniej wyraziło wykonanie hymnu 
Światowych Dni Młodzieży „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią”. Znali go wszyscy i każdy, trzymając za ręce stojących obok, śpiewał 
w swoim języku. Po Eucharystii przedstawiciele poszczególnych krajów na scenie 
przy dzwonnicy prezentowali kulturę swoich krajów, można więc było posłuchać 
ciekawych piosenek i pieśni oraz zobaczyć piękne ludowe stroje, które młodzi 
ludzie przywieźli z na przykład z Korei, Mongolii czy Kazachstanu. 
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Przed bazyliką: p. Jolanta Nowak, ks. Andrzej Tomalak, 
ks. Łukasz Sztylka i p. Lidia Wiśniewska z uczniami

Tancerki z Korei Południowej i Mongolii prezentujące kulturę swoich krajów

Msza św. w bazylice
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bp Wiesław Alojzy Mering

Homilia wygłoszona do Młodych zgromadzonych 
na Światowych Dniach Młodzieży w licheniu

Drodzy moi Przyjaciele!

Witam Was z wielką radością tu, w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej 
– jednego z tych miejsc, o którym możemy powiedzieć: „Miejsce, na 

którym stoisz jest święte. Zdejmij sandały z nóg twoich!”. Tu stoimy prawdziwie 
przed Bożą Matką. Zatrzymujemy się przed Matką prowadzącą nas do Syna w bar-
dzo wyjątkowym momencie historii. Jest to przecież nasze spotkanie, dokonujące 
się przed centralnymi wydarzeniami tegorocznych Światowych Dni Młodzieży. 

Możemy zapytać najpierw: Po co nam te dni? Po co te spotkania? Odpo-
wiedź jest prostsza niż mogłoby się wydawać: spotkanie jest najskuteczniej-
szym sposobem budowania relacji międzyosobowej, jest najbardziej skuteczną 
okazją budowania więzi miedzy osobami, między ludźmi, a także – powiedz-
my to zupełnie jasno – nawet Bóg nie wymyślił innego lepszego sposobu na 
kontakt ze Sobą nad spotkanie. Całą Historię Zbawienia, którą znajdujemy 
w Piśmie Świętym, a więc Wcielenie, Narodzenie, przyjście Chrystusa, Jego 
Zmartwychwstanie, wszystko to rozumiemy dopiero patrząc na te wydarzenia 
w perspektywie spotkania. Chodzi o to, że Bóg chciał być z ludźmi, chciał być 
pomiędzy nami, chciał nam ofiarować to, bez czego nasze życie dzisiaj i ludzkie 
życie przed wiekami nie miało sensu, chciał ofiarować nam swoją przyjaźń. To 
pierwszy bardzo ważny moment, który uświadamiamy sobie stając, uczestnicząc, 
przygotowując się do udziału w Światowych Dniach Młodzieży. 

Mogę – i to też jest wola Boga – pozostawać z przyjaźnią, której nie po-
dejmuję. Jeżeli ktoś nie ma ochoty na przyjęcie propozycji, oferty, na podjęcie 
wyciągniętej ręki, pozostaje w próżni. Ale wolno mu tak zrobić. Jak niepojęta 
jest miłość Boga, skoro posuwa się On do akceptacji, do zgody na odtrącenie, 
na zlekceważenie, na odrzucenie wyciągniętej w stronę człowieka ręki. Byle 
chwast – o tym mówi Ewangelia – potrafi zaszkodzić plonom, potrafi niszczyć 
nadzieję. Pozory potrafią zakłócić nam odbiór rzeczywistości. Ludzka rachuba 
uniemożliwia niekiedy wykonanie zamiarów, planów, jakie buduje sam Bóg. 

Wiecie czego tu dotykamy snując te rozważania? Dotykamy tajemnicy 
wolności człowieka. Bóg zgodził się na to, że człowiek może się od Niego 
odwrócić. Więź bowiem człowieka z Bogiem zawsze realizuje się, wypełnia 
się w wolności. Nie mogę się tu oprzeć pragnieniu zapoznania moich Drogich 
Słuchaczy z tezami zawartymi w książce „Człowiek w poszukiwaniu sensu” 
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napisanej przez Viktora Frankla, słynnego w całym świecie psychiatrę, więźnia 
niemieckich obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Dachau w ciągu trzech lat. 
Tu jest paradoks – więzień w piekle na ziemi mówiący o wolności. Posłuchajmy! 
„Doświadczenia życia obozowego wyraźnie mi ukazały, że człowiek ma wolność 
wyboru tego jak postępuje. Istnieje wiele przykładów niekiedy heroicznych 
będących dowodem na to, iż apatię można było przezwyciężyć, a rozdrażnienie 
opanować. Człowiek może zachować resztki wewnętrznej wolności, niezależ-
nie od myśli, nawet w tak strasznych warunkach koszmarnego psychicznego 
i fizycznego stresu, jakie stwarzał obóz koncentracyjny. My, więźniowie, dobrze 
pamiętamy ludzi wędrujących od baraku do baraku, pocieszających towarzyszy 
niedoli, ofiarujący im ostatni kawałek chleba. Nie było ich wielu, ale stanowią 
wystarczający dowód na to, że człowiekowi wszystko można odebrać, z jednym 
wyjątkiem: swobody wyboru swojego postępowania w konkretnych okoliczno-
ściach, swobody wyboru własnej drogi. A tych wyborów trzeba było dokonywać 
bez przerwy. Każdy dzień, każda godzina stwarzały możliwość podejmowania 
decyzji, od których zależało, czy człowiek ulegnie siłom mających władzę po-
zbawić go własnego ja, jego właśnie wewnętrznej wolności, które rozstrzygały, 
czy stanie się igraszką w rękach losu, czy wyrzeknie się wolności, godności, 
pozwalając wtłoczyć się w schemat zachowań typowego więźnia. Jeśli nawet 
takie okoliczności jak niedobór snu, niedożywienie, różnego rodzaju stresy 
mogłyby świadczyć o tym, że więźniowie zmuszeni byli reagować w określony 
sposób, w ostatecznym rozrachunku staje się jasne, że to jakim człowiekiem 
więzień się stawał, było wynikiem wewnętrznej decyzji”. Posłuchajcie uważnie 
tego tekstu, tej wypowiedzi pana profesora Viktora Frankla. 

W wypadku chrześcijan wolność to jeszcze coś ważniejszego, to jeszcze 
istotniejsza wartość. Miała ona znaczenie dla ludzi uwięzionych w obozach, ale 
dla nas, chrześcijan, jest czymś jeszcze większym. Benedykt XVI, wielki papież 
– teolog, mówił, że „istotą wolności jest upodobnienie się do Chrystusa”. Pora-
żająca perspektywa: być wolnym, to znaczy być takim jak Chrystus – w relacjach 
z Bogiem, z ludźmi, z potrzebującym pomocy człowiekiem! Miłosierdzie, które 
przyświeca Światowym Dniom Młodzieży, to jest przecież inne imię Miłości. 
Chodzi o dostrzeżenie, zauważenie konieczności pomocy, akceptacji obecności 
drugiego człowieka obok mnie, tzn. oczy muszę otworzyć: i te oczy na braki 
materialne i te na potrzeby intelektu czy serca człowieczego. Teoria o braku 
intelektu czy serca. Zobaczcie ilu młodych ludzi, ilu ludzi w ogóle dzisiaj gubi 
się w życiu, potrafi się targnąć na życie, bo nie umie poradzić sobie z pustką, 
bezsensem, chaosem. 

Trzecia myśl. A zatem jako chrześcijanin najpierw muszę być dla Boga i dla 
brata, bo to pierwszy wymiar Miłosierdzia, o którym mówi nieustająco Ojciec 
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Święty Franciszek, o którym mówi św. Siostra Faustyna – chwała i chluba 
Kościoła, na którego terenie się znajdujecie, Kościoła Włocławskiego. Tu się 
urodziła, tu jest jej dom, tu rosła, tu dojrzewała. Jako dojrzały owoc właśnie 
zaniosła przekaz o Bożym Miłosierdziu innym. Obecność, spotkanie, o którym 
mówiliśmy, musi realizować się w miłości. Ktoś to tak pięknie powiedział: 
„Obecność stanowi pokarm miłości”. Miłość żywi się, karmi obecnością. Takie 
reakcje wiążą również samego Boga: jeśli kocha człowieka, musi z nim być. 
Chrystus przyszedł zapewnić i udowodnić Bożą Miłość. 

Ale co to jest miłość? Dzisiaj tę miłość rozumieją w sposób rozmaity, w sposób 
bardzo różny. Te same słowa, te same określenia ukazują zupełnie inne sposoby 
przeżywania miłości. Dlatego trzeba przypomnieć, że miłość to uświadomienie 
sobie, iż bez tego jednego, jedynego, wybranego, spotkanego w życiu człowieka 
całe nasze życie nie ma sensu; że o tego jednego chcę wiernie dbać, że to co było 
dotąd dwojgiem osobnych osób, staje się jednością, bez której wszystko traci 
na znaczeniu. To jest miłość, kiedy uświadamiam sobie, że żyć bez tego, kogo 
kocham, nie potrafię. To jest miłość. Wydaje się nam łatwiejsza do realizowania 
w wypadku drugiego człowieka niż w wypadku Boga. Dzięki miłości „ja” i „ty” 
tworzy nową jakość, nowy wymiar, powstaje „my”. Jedna jest reguła każdej miło-
ści: niezastępowalność. Mówimy: „Nie ma ludzi niezastąpionych”. Ta reguła jest 
prawdziwa z jednym jedynym wyjątkiem: miłości. Jeżeli kogoś kocham, staje się 
dla mnie niezastąpiony. I nic nie daje mi wtedy obecność najrozmaitszych ludzi 
wokół mnie, kiedy braknie tego jednego, jedynego, wybranego ludzkiego serca. 

Te same reguły odnoszą się do Boga. Muszę nauczyć się takiego przeżywania 
przyjaźni z Nim, że staje się dla mnie jedyny, nie do zastąpienia, wyjątkowy, 
będący prawdziwym gwarantem mojego szczęścia. Tak właśnie przeżywali 
swoją więź z Bogiem wielcy mistycy, m.in. Siostra Faustyna, wspomniana już tu 
przed chwilą, Ojciec Święty Jan Paweł II i tylu innych w historii chrześcijaństwa. 

A zatem spróbujmy sobie to podsumować. Obecność, wolność, miłość 
– tego szukamy, tego potrzebujemy, tego pragnie ludzkie i Boże serce. Te 
właśnie wartości realizowali Święci, których orszak zaczął się natychmiast po 
Zmartwychwstaniu Jezusa, a ciągnie się aż do dnia dzisiejszego. Tu przecież 
jesteśmy u Księży Marianów – dopiero co ich założyciel wyniesiony został na 
ołtarze: św. Stanisław Papczyński; w domu jego duchowych synów, w bazylice 
będącej ozdobą Zgromadzenia właśnie się znajdujemy.

Drodzy Dziewczęta i Chłopcy! Świadomość obecności i miłości uczą nas 
Miłosierdzia – tej wartości Bożego serca, która skierowana jest w stronę naszych, 
ludzkich serc. Za to chcemy Bogu podziękować. 
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wersja angielska homilii bp. wiesława a. meringa:

Sermon of bishop wiesław Mering to youth 
Gathered During world youth Day in licheń

my Dear Friends,

You are warmly welcomed here, in Basilica of Our Lady in Licheń – in 
the place where the words: “Remove your sandals from your feet, for 

the place on which you are standing is holy ground” can be quoted. In here, 
we truly face Our Lady, we are standing in front of the mother that leads us to 
her son in an exceptional moment of history. Our today’s meeting takes place 
just before the beginning of the World Youth Day.

Many of you could ask: Why do we have these days? What do we need 
this meeting for? The answer is much easier than you could assume: today’s 
meeting is the most effective way to build real relationships, authentic bonds 
between people as – and let us make it clear – even God Himself created noth-
ing but the meeting as the way to find Him. The whole History of Salvation 
that you can find in the Bible, starting from the Incarnation, the Nativity, the 
Coming of the Christ to the Christ’s Resurrection, is understood only by looking 
at it in the view of the meeting. You cannot forget that God has always wanted 
to be with people, He wanted to live among us giving us the priceless thing, 
something that our life today as well as the human existence ages ago would 
be empty and lonely without – His friendship. The preparations for and the 
participation in the World Youth Day are the very first moment of us becoming 
aware of that timeless truth. 

You can – and it is the God’s Will – keep that friendship that you respond 
to. Everyone who is no longer interested in that offer, in that extending of 
God’s helping hand remains in a spiritual void. Nevertheless, no one will be 
forced to accept God’s offer. How unbelievable is God’s love if He accepts our 
decision of turning him down, our ignorance and rejection. Any weed – ac-
cording to the Gospel – can harm a crop, it can destroy hope. Appearances 
very often shatter our reality. The God’s plans are often destroyed by human 
calculations.

Do you know what is the real topic of our contemplation in here? We are 
touching the mystery of human freedom. God has agreed to a man turning his 
back on him because only a truly free man can tighten his contact with God. Let 
me acquaint you – My Dear Listeners – with Victor Frank – the author of the 
book “Man’s Search for Meaning”. He is a well-known psychiatrist and was the 
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prisoner of Auschwitz and Dachau concentration camps for over three years. 
I would like to introduce him to you as the example of the perfect paradox: 
the prisoner of the real hell on Earth tells about real freedom. Let us listen My 
Friends: “The experiences of camp life show that man does have a choice of 
action. There were enough examples, often of a heroic nature, which proved 
that apathy could be overcome, irritability suppressed. Man can preserve 
a vestige of spiritual freedom, of independence of mind, even in such terrible 
conditions of psychic and physical stress. We who lived in concentration camps 
can remember the men who walked through the huts comforting others, giv-
ing away their last piece of bread. They may have been few in number, but 
they offer sufficient proof that everything can be taken from a man but one 
thing: the last of the human freedoms – to choose one’s attitude in any given 
set of circumstances, to choose one’s own way. And there were always choices 
to make. Every day, every hour, offered the opportunity to make a decision, 
a decision which determined whether you would or would not submit to those 
powers which threatened to rob you of your very self, your inner freedom; 
which determined whether or not you would become the plaything of circum-
stance, renouncing freedom and dignity to become molded into the form of 
the typical inmate. Even though conditions such as lack of sleep, insufficient 
food and various mental stresses may suggest that the inmates were bound 
to react in certain ways, in the final analysis it becomes clear that the sort of 
person the prisoner became was the result of an inner decision, and not the 
result of camp influences alone”. 

When it comes to Christians, freedom is something even more important, 
some more vital value. It was of crucial significance to people imprisoned in 
concentration camps, but for us – Christians, it is even a bigger issue. Benedict 
XVI, a great pope and theologian, used to say that “the essence of freedom is 
to be like Christ”. It is a striking perspective: to be free means to be like Christ 
Himself in relation with God, people, with a human in need of help! Mercy, 
which is the motivator of the World Youth Day, is nothing else than another 
name of Love. It is all about the need to spot, notice the necessity to help, to 
accept the presence of another human being living next to me, which means 
I have to open my eyes on shortages of material nature, as well as those in 
the sphere of mind or human heart. Theory on lack of mind or heart. Do take 
a look at how many young people, how many people in general, lose their 
purpose of life, how many of them are inclined to suicidal attempts due to the 
inability of dealing with emptiness, senselessness and chaos. 

The third reflection. As it stands, if I want to be a Christian, first I need 
to be open to God and the fellow human as it constitutes the first dimension 
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of Mercy, which is constantly referred to by pope Francis and Saint Faustina – 
pride and glory of the Church whose grounds you are hosted by, the Church 
of Włocławek. It is here where she was born, it is here where her family home 
stands, it is here where she used to grow up and become mature. As a ripe 
fruit she has just spread the message of God’s Mercy to others. The presence, 
the meeting we were talking about has to be realized in love. Someone man-
aged to put it in such fine words: “The presence constitutes the food for love”. 
Love feeds on presence. These reactions also apply to God Himself: if he loves 
the human, He has to be close to him. Christ came to provide and prove the 
Love of God. 

However, what in fact is this concept of love? Nowadays people have 
a varied, and largely diverse, understanding of love. The same words, the same 
definitions depict a totally different way of experiencing love. That is why it 
has to be reminded that love is the condition in which we become aware that 
without the only, unique, chosen companion of our life our whole existence 
is aimless. It is the awareness that I am ready to take care of the other one 
faithfully, the awareness that what used to be two separate beings is becom-
ing a unity which is inevitable to make sense of everything else around. Love 
comes true when I become aware that I can no longer live without the beloved 
one. This is a true love. It seems to us that it becomes easier to fulfill in rela-
tion with the other person than with God. Thanks to love ’I’ and ’you’ create 
a new quality, a new dimension, combining into ’we’. There is only one rule in 
each love: irreplaceability. We tend to say: “Everyone can be replaced”. This 
rule stands true except for one case: love. If there is someone I love, he or she 
becomes irreplaceable for me. When I bear it in mind, I take nothing from 
the presence of many different people around me when the one and only that 
I have given my heart to is missing. 

The same principles apply to God. I have to learn such a way of expe-
riencing His friendship that He becomes my only God, irreplaceable and 
unique, a true guarantee of my happiness. This is how the bond with God 
was experienced by the Great Mystics, e.g. Saint Faustina, who was already 
mentioned a few moments ago, pope John Paul II and many others in the 
history of Christianity. 

Let us then make a summary. The presence, freedom and love are things 
we are just looking for, things we need, things desired by both human and 
God’s heart. These are the values which were realized by saints who started to 
rise immediately after the act of the Resurrection and continue to appear up 
to the present day. Standing here we are nowhere else but on the premises of 
the Congregation of Marian Fathers. Not that long ago their founder Stanislaus 
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Papczyński was canonized. We are now in the house of his spiritual sons, in 
the Basilica being the pride of the Congregation.

Dear girls and boys! The awareness of presence and love teach us Mercy – 
this value of God’s heart which is directed towards our human hearts. This is 
what we want to express our thanks to God for.

(tłumaczenie: p. Agata Nawrocka, p. Jakub Kostrzewski)

 

Lidia Wiśniewska

Meet our homeland – Poznaj naszą małą ojczyznę
24 lipca 2016

Niedziela 24 lipca była dniem, który zagraniczni pielgrzymi spędzali 
w parafiach i rodzinach, do których przybyli. Po śniadaniu u rodzin 

wszyscy uczestniczyli we Mszy św. w parafialnych kościołach. W kościele 
pw. Najświętszego Zbawiciela ze względu na obecność młodzieży z Argentyny 
i Peru Eucharystię w odprawiał ks. Witold Dorsz z Wieńca posługujący się języ-
kiem hiszpańskim. Po uroczystym obiedzie w rodzinach był czas na rekreację, 
zabawy plenerowe, koncerty, ognisko, bo przecież to właściwie ostatni wspólny 
dzień z pielgrzymami. 

Zakończył się on tak jak każdy poprzedni Apelem Jasnogórskim.

Pani Katarzyna Zarzecka (z dziećmi Zosią i Jasiem) 
oraz ks. prał. Zbigniew Szygenda wraz wolontariuszami 
i młodzieżą z Argentyny  fot. krzysztof szychulski

Kamil Piecewicz i Filip Zarzecki rozmawiają 
z dziewczynami z Argentyny  fot. krzysztof szychulski
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Lidia Wiśniewska

w drodze do krakowa 
na spotkanie z Papieżem Franciszkiem

zakwaterowanie w parafii Grabie 
25 lipca 2016

Około południa na dworcu PKP 
we Włocławku kilkuset uczest-

ników ŚDM: i obcokrajowcy, i Polacy 
wraz z księżmi i klerykami zebrało się, 
oczekując na specjalny pociąg GOL-
GOTA, który miał przewieźć wszyst-
kich do punktu centralnych obchodów 
spotkania młodych – do Krakowa. 
Również z Długosza grupa uczniów 
wraz z opiekunami wybrała się na to 
spotkanie, aby przeżyć je z młodzieżą 
całego świata i z Papieżem Francisz-
kiem. Wśród 30 osób z Długosza była 
grupa 12 uczniów, którzy wraz z innymi 

tancerzami lednickimi uświetnili nabożeństwa z udziałem Papieża. Pozostałe 
18 osób pojechało pod opieką ks. Łukasza Sztylki, aby włączyć się w przeżywanie 
wszystkich uroczystości w Krakowie. W tej grupie jako opiekunki pojechały panie 
Lidia Wiśniewska i Magdalena Bilska-Ciećwierz, która była z córką i przyjaciółmi. 
Wśród uczniów, którzy zdecydowali się wyruszyć na tę piękną pielgrzymkę byli: 
Dominika Rzadkowolska z siostrą Eweliną, Paulina Słowińska z siostrą Joasią 
(absolwentką Długosza), Lena Chmielewska z koleżanką Weroniką, Daria Kazi-
mierska, Marta Bernyś, Mateusz Goleniewski i Mateusz Linard. Grupa tancerzy, 
ze względu na próby, pojechała do Krakowa wcześniej z s. Goretti Bartczak 
i s. Klarą Augustyniak. Wśród tańczących były: Bogna Nowowiejska, Joanna 
Dorsz, Joanna Gawrońska (absolwentka Długosza), Kamil Piecewicz, Sylwia 
i Michalina Dryjańskie, Oliwia Wysocka, Natalia Politańska, Maria Piątkowska. 

Wieczorem dotarliśmy do stacji Kraków Płaszów, skąd zostaliśmy przewiezie-
ni do gościnnej podkrakowskiej parafii Grabie, która z inicjatywy ks. proboszcza 
Andrzeja Pietrusy przyjęła ponad 200 pielgrzymów z diecezji włocławskiej 
i grupę animacyjną z Siedlec.

Grupa Długosza z p. Lidią Wiśniewską 
przed zabytkowym drewnianym kościółkiem w Grabiu
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krAków
Lidia Wiśniewska

Msza święta inaugurująca Światowe Dni Młodzieży 
na krakowskich błoniach

26 lipca 2016

Przed południem we wtorek 26 lipca uczestnicy ŚDM mieli czas, aby 
w obecności tysięcy pielgrzymów poczuć atmosferę opanowanego 

przez młodych Krakowa. Grupy pielgrzymów z najbardziej odległych zakąt-
ków naszego globu znalazły się w centrum miasta, maszerując w barwnych, 
rozśpiewanych, radosnych korowodach.

Po południu natomiast, na krakowskich Błoniach w obecności kilkuset tysięcy 
młodych chrześcijan z całego świata, Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz odprawił 
Mszę Świętą inaugurującą Światowe Dni Młodzieży. Przed jej rozpoczęciem wypo-
wiedział słowa: „Wybiła godzina, na którą czekaliśmy od trzech lat”. Podziękował 
wszystkim pielgrzymom ze wszystkich zakątków świata za przybycie do miasta 
św. Jana Pawła II. Podczas homilii kard. Dziwisz nawoływał: „Niech płomień 
miłości ogarnie nasz świat. Nieście światu dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. 
Dawajcie świadectwo, że warto i trzeba zawierzyć Mu nasz los”. 

 

Grupa z Długosza przed Sukiennicami
Pomnik Adama Mickiewicza oblegany przez młodych 
z całego świata
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Lidia Wiśniewska

konferencja ks. bp. wiesława Meringa w Grabiu
27 lipca 2016

Każdy dzień drugiego etapu Światowych Dni Młodzieży składał się 
z dwóch części. Do południa w parafii, w której mieszkaliśmy, odbywały 

się konferencje na temat Bożego Miłosierdzia prowadzone przez księży biskupów 
z różnych diecezji. Po nich był czas na pytania młodzieży oraz Msza Święta. 

We wtorek 26 lipca w Grabiu gościliśmy naszego Biskupa Ordynariusza 
JE Wiesława Alojzego Meringa. Nasz Ksiądz Biskup nazwał przeżywane chwile 
czasem miłosierdzia, a odnosząc się do głównej myśli ŚDM „Błogosławieni mi-
łosierni...”, podkreślił związek Świętej Siostry Faustyny z diecezją włocławską 
poprzez jej narodziny i chrzest w Świnicach Warckich oraz pierwsze duchowe 
doświadczenia obecności Jezusa. W swojej konferencji w ciekawy dla słuchaczy 
sposób nakreślił istotę Bożego Miłosierdzia. Podkreślił również, w kontekście 
odczytanej Ewangelii, konieczność postawienia sobie pytania: „Kim jest dla 
mnie Jezus Chrystus?”. Zaznaczył, że ważne jest osobiste spotkanie, przyjaźń 
z Jezusem przeżywana w sposób wolny i świadomy – to istota chrześcijaństwa. 

W Grabiu również Ksiądz Biskup celebrował z pozostałymi kapłanami, 
wśród których był nasz opiekun ks. Łukasz Sztylka, Mszę Świętą, podczas której 
Pasterz Diecezji wygłosił również homilię. Podał w niej bardzo prostą definicję 
miłosierdzia – to pochylenie się nad konkretną, aktualną potrzebą człowieka. 

Po obiedzie udaliśmy się do Krakowa, aby wraz z młodzieżą całego świata 
wziąć udział w Festiwalu Młodych. 

 

Ksiądz Biskup Wiesław Mering głoszący homilię i odpowiadający na pytania młodzieży w kościele w Grabiu

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15
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Joanna Słowińska, absolwentka ZSK

Pierwsze spotkanie młodzieży 
z Papieżem Franciszkiem na błoniach

28 lipca 2016

Papież Franciszek przybył do Krakowa w środę 27 lipca około godziny 
15. Na Międzynarodowym Lotnisku im. Jana Pawła II w Balicach od-

była się ceremonia powitania, po czym Ojciec Święty przejechał na Wawel, 
gdzie spotkał się z Prezydentem Rzeczypospolitej, władzami oraz polskimi 
biskupami. Jako uczestnicy ŚDM oczekiwaliśmy wraz z tysiącami pielgrzy-
mów z całego świata na przejazd papamobile z Ojcem Świętym w kierunku 
ul. Franciszkańskiej, gdzie po kolacji miał spotkać się z wiernymi z okna Pałacu 
Arcybiskupów. Przez chwilę udało się z oddali dostrzec zarys postaci Papieża, 
ale widok zasłaniały ręce z wyciągniętymi telefonami i aparatami, bo każdy 
chciał go mieć na swoim zdjęciu. 

Na czwartek 28 lipca zaplanowano spotkanie z młodymi na Błoniach. Papież 
udał się tam tramwajem w towarzystwie osób niepełnosprawnych. Na Błoniach 
przesiadł się do papamobile, a przejeżdżając przez sektory, pozdrawiał zgroma-
dzoną tam licznie młodzież. W spotkaniu podobno wzięło udział około 600 tys. 
osób. Papieża Franciszka przywitał kard. Stanisława Dziwisz oraz oczywiście 
wszyscy uczestnicy ŚDM. Radość wyrażali okrzykami, śpiewem, powiewającymi 
flagami i transparentami. Papież przewodniczył Mszy św., a homilię rozpoczął od 
przywitania młodzieży z całego świata. Wypowiedział takie słowa: „W ojczystej 
ziemi św. Jana Pawła II chciałbym Mu podziękować za to, że wymarzył i dał 
impuls do tych spotkań. Towarzyszy nam on z nieba, gdy widzimy wielu mło-

Z grupą Włochów Na Krakowskim Rynku z Meksykanami

Wydarzenia szkolne
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dych ludzi z tak różnych narodów, kultur, języków, przybyłych jedynie z jednego 
powodu: aby świętować żywą obecność Jezusa pośród nas”.

Franciszek podkreślił, że „miłosierdzie ma zawsze młode oblicze. Serce 
miłosierne jest bowiem w stanie porzucić wygodę, wychodzić na spotkanie 
innych, być schronieniem dla tych, którzy nigdy nie mieli domu lub go utracili; 
jest w stanie dzielić się chlebem z głodnym, przyjmować uchodźców i imi-
grantów”. Każdy, kto w szkole uczęszczał na religię, zna uczynki miłosierdzia. 

Jednak niewielu z nas katolików wie, dlaczego powinniśmy je wypełniać i co 
mogą nam dać. Już w swoim orędziu Papież Franciszek pisał: „Zapraszam was 
zatem do ponownego odkrycia uczynków miłosierdzia względem ciała: głodnych 
nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, 
więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych grzebać. Nie zapominajmy 
również o uczynkach miłosiernych względem duszy: grzesznych upominać, nie-
umiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy 
cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Jak 
widzicie, miłosierdzie nie jest „postawą na pokaz”, nie jest też zwykłym sen-

Radosny taniec i śpiew na Błoniach

Akurat tramwaj wyjątkowo pusty – Asia i Paulina 
Słowińskie

Tańce na zakończenie spotkania

Czasami padało...

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15
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tymentalizmem. Jest sprawdzianem 
autentyczności naszej postawy jako 
uczniów Jezusa, naszej wiarygodno-
ści jako chrześcijan we współczesnym 
świecie”. Przez nie możemy realizować 
wezwanie „Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią” 
(Mt 5, 7), ewangeliczny przekaz płyną-
cy z ośmiu. błogosławieństw”. Papież 
wyraźnie, w oparciu o słowa Ewangelii, 
zdefiniował miłosierdzie. Powiedział: 
„Mówić wraz z wami «miłosierdzie», to mówić: szansa, przyszłość, zaanga-
żowanie, zaufanie, otwartość, gościnność, współczucie, marzenia” . Pytał też 
młodych, czy są zdolni do marzeń. „Kiedy serce jest otwarte, jest zdolne do ma-
rzeń, jest w nim miejsce na miłosierdzie, czułość wobec cierpiących, miejsce, by 
stanąć obok tych, którzy w sercu nie mają pokoju, albo którym brakuje tego, co 
potrzebne do życia albo brakuje im najpiękniejszej rzeczy – wiary. Powiedzmy 
to razem: miłosierdzie. Tak, aby świat to usłyszał!” – zachęcił Franciszek. Dodał 
też, że bardzo go niepokoi, gdy spotyka ludzi, których można by nazwać przed-
wczesnymi emerytami, wybierającymi wygodne, pozbawione aktywności życie. 

Papież również pytał młodych, jakiego życia pragną: czy chcą wyobcowu-
jącego „oszołomienia”, czy też są gotowi otworzyć się na moc, która sprawia, 
że się żywi, pełni? Ojciec Święty, prowadząc swoisty dialog z zebranymi, pod-
kreślił, że by być spełnionym, aby mieć odnowione siły, trzeba spotkać żywą 
osobę, a jest która nazywa się Jezus Chrystus.

 

Lidia Wiśniewska

Droga krzyżowa z Papieżem Franciszkiem 
na błoniach

29 lipca 2016

Niezapomnianym przeżyciem dla uczestników Światowych Dni Młodzieży 
był niewątpliwie piątek 29 lipca – dzień, którego hasłem przewodnim 

podczas przedpołudniowych spotkań w parafiach było przebaczenie i pojednanie. 
Po południu natomiast znów tysiące młodych różnych ras, narodów i języków zgro-

Wiele było okazji do wspólnych fotografii

Wydarzenia szkolne
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madziły się na Błoniach wokół Papieża 
Franciszka, aby wraz z nim uczestniczyć 
w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Pięk-
ne, głębokie rozważania przygotowane 
przez bp. Grzegorza Rysia w czternastu 
stacjach dotyczyły uczynków miłosier-
dzia, których też jest 14. Stanowiły 
one okazję, aby przejrzeć się w tek-
stach ewangelicznych jak w lustrze, 
żeby dostrzec, w jakim stopniu nasze 
życie jest realizacją przesłania Bożego 
Miłosierdzia wobec ludzi – zwłaszcza 
cierpiących, niewinnie posądzonych czy 
upadających i potrzebujących pomocy. 

Tak jak co wieczór po nabożeń-
stwie odbywały się w różnych częściach miasta koncerty muzyki chrześcijańskiej. 
My zostaliśmy na Błoniach, gdzie występowały znane zespoły i wykonawcy, 
m.in. Arkadio, zespół New Life’M czy Deus Meus. 

 

Aneta Wiśniewska, absolwentka ZSK

Nocne czuwanie i Msza Święta Posłania 
z Papieżem Franciszkiem 

Campus Misericordiae w brzegach niedaleko krakowa
30–31 lipca 2016

Gotowa do kolejnego spotkania z Papieżem, nasza grupa pielgrzymkowa 
z Długosza udała się w pieszą wędrówkę na Campus Misericordiae. 

Zaopatrzeni w karimaty i śpiwory oraz ogromny entuzjazm, po przejściu ład-
nych kilku kilometrów, dotarliśmy do Brzegów i ulokowaliśmy się w sektorze 
C, skąd z ukosa było widać ołtarz z wizerunkiem Pana Jezusa. Oczekiwaliśmy 
na przybycie Papieża Franciszka. 

Wieczorna uroczystość rozpoczęła się o godzinie dziewiętnastej. W pierwszej 
części wysłuchaliśmy wzruszających świadectw młodych ludzi z Polski, Syrii 
i Paragwaju, którzy opowiedzieli Ojcu Świętemu o roli Miłosierdzia Bożego 

Wspólne zdjęcie przed nabożeństwem Drogi Krzyżowej 
(od lewej: Joanna Słowińska, p. Lidia Wiśniewska, 
Mateusz Goleniewski, Mateusz Linard, Mariusz 
Wiśniewski, Aneta Wiśniewska, Ewelina Rzadkowolska, 
Dominika Rzadkowolska, Anna Wójcik, Marta Bernyś, 
Daria Kazimierska; u dołu: Paulina Słowińska, ks. Łukasz 
Sztylka

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15
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w ich życiu. Wypowiedzi wplecione 
były w inscenizację w wykonaniu Te-
atru Tańca Mira-Art pt. „Naucz nieść 
wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygno-
wanym, miłość oziębłym, przebaczenie 
winnym i radość smutnym”. Krótkie 
scenki taneczne ukazywały proble-
my współczesnej młodzieży, między 
innymi uzależnienie od narkotyków 
czy uwięzienie w świecie wirtualnej 
rzeczywistości. 

Następnie miało miejsce długo 
oczekiwane przemówienie Papieża 
Franciszka, który odniósł się do przed-
stawionych świadectw, wspomniał o do-
tkniętej wojną Syrii i konieczności modlitwy za liczne ofiary tego konfliktu. 
Pielgrzymi usłyszeli również mocne słowa odnośnie wygodnego stylu życia, 
który coraz częściej można dostrzec wśród młodych ludzi: „Kochani młodzi, nie 
przyszliśmy na świat po to, aby wegetować, aby wygodnie spędzić życie, żeby 
uczynić z życia kanapę, która nas uśpi”. „Wygodną kanapę” Ojciec Święty kazał 
zamienić na „wyczynowe buty”, aby móc odkrywać nowe drogi, spełniać nasze 
marzenia i wypełniać wolę Bożą. 

Pod przewodnictwem Papieża Franciszka odbyła się Adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Z zapalonymi świecami odśpiewaliśmy Koronkę do Bożego Mi-
łosierdzia, a następnie Papież pobłogosławił uczestników ŚDM Najświętszym 
Sakramentem. Zawierzyliśmy się Matce Bożej w Apelu Jasnogórskim. Ostatnim 
punktem sobotniego świętowania był koncert uwielbieniowy artystów z całego 
świata zatytułowany „Credo in Misericordiam Dei”. 

Następnego dnia, już od godziny siódmej rano Campus Misericordiae tętnił 
życiem. Pielgrzymi modlili się Godzinkami o Niepokalanym Poczęciu Najświęt-
szej Maryi Panny, a następnie ze śpiewem i tańcem oczekiwali na Mszę Świętą 
Posłania z Ojcem Świętym Franciszkiem. 

Podczas kazania Papież Franciszek skierował do młodych kolejne mądre 
słowa: „Nie zatrzymujcie się na powierzchni rzeczy i nie ufajcie światowym 
liturgiom pozorów, „makijażom” duszy, aby wydawać się lepszymi!”. Na koniec 
ŚÐM w Krakowie Papież ogłosił również, iż następne Światowe Dni Młodzieży 
odbędą się w 2019 roku... w Panamie!

 

Wydarzenia szkolne

Grupa z Długosza przed ołtarzem 
na Campus Misericordiae
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ks. Łukasz Sztylka 

u źródeł bożego Miłosierdzia
ostatni dzień pobytu w krakowie

1 sierpnia 2016

Na zakończenie Światowych Dni Młodzieży, w dniu wyjazdu z Krakowa, 
udaliśmy się do Łagiewnik, gdzie znajduje się Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia. Odwiedziliśmy też grób św. Siostry Faustyny oraz powstałe nie-
dawno Centrum Jana Pawła II. Pożegnaliśmy nasze gościnne rodziny, którym 
jako dowód wdzięczności obiecaliśmy modlitwę. 

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15

A na koniec wrażenia uczestników Światowych Dni Młodzieży, którzy byli 
w naszej grupie:

* * *

„Czujemy ogromne wyróżnienie, że mogliśmy uczestniczyć w Światowych 
Dniach Młodzieży jako tancerze, prezentując młodym tańce lednickie. Codziennie 
walczyliśmy ze zmęczeniem, ale gdy już stawaliśmy przed ołtarzem, tańcząc na 
chwałę Pana, siły wracały. Wszyscy włączali się w śpiew i taniec, naśladując nasze 
gesty. Pielgrzymi z całego świata dawali nam energię. Czuliśmy, że tworzymy 
jedność. Kolor skóry czy narodowość nie miały żadnego znaczenia. Dzięki słowom 
Ojca Świętego wróciliśmy do swoich domów z misją czynienia dobra. Chcemy 
zmieniać świat, daleko nieść imię Chrystusa. Emocje, jakie towarzyszyły nam 
podczas tych dni, są nie do opisania. Tam po prostu trzeba było być. Jesteśmy 

Przed Centrum Jana Pawła II Pożegnanie z Państwem Alicją i Antonim Głuszyńskimi, 
którzy zapewnili nam gościnę i dach nad głową
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wdzięczni Bogu, że przygotował dla nas tak niesamowity plan. Nie jesteśmy 
w stanie sobie wyobrazić, jakie wspaniałe rzeczy czekają na nas w dalszym życiu”.

Tancerki: Bogna Nowowiejska i Joanna Dorsz

* * *

„Jestem szczęśliwa, że mogłam być w Krakowie na ŚDM. Światowe Dni Mło-
dzieży i spotkanie z Papieżem Franciszkiem na zawsze pozostaną w moim sercu 
i pamięci. Mam świadomość, że uczestniczyłam w niezwykle ważnym historycz-
nym wydarzeniu, które wpisuje się w 1050-letnią historię Polski i chrześcijaństwa 
na naszych ziemiach. Doświadczyłam jak nigdy wcześniej bliskości i życzliwości 
drugiego człowieka. Miałam okazję spotkać wielu Meksykanów, sprawiło mi to 
wiele radości, ponieważ interesuje mnie ten kraj i kult Matki Boskiej z Guadalupe”.

Lena Chmielewska

* * *

„Podczas katechez głoszonych przez biskupów w kościele pw. Wniebowzię-
cia NMP w Grabiu i wszystkich wydarzeniach centralnych: Drodze Krzyżowej 
na krakowskich Błoniach, czuwaniu i Mszy św. posłania na Campusie Miłosier-
dzia mogłam na nowo odkryć Boga jako miłosiernego Ojca, który nieustannie 
towarzyszy naszej drodze życia i otwiera ramiona, abyśmy doznali jego mi-
łosiernej miłości. Daje nam uczynki miłosierdzia, dzięki którym możemy być 
jego wysłannikami, apostołami Bożego Miłosierdzia, stawiając nam za wzór 
św. siostrę Faustynę i św. Jana Pawła II.

Podczas pobytu w Krakowie na swojej drodze spotkałam wielu młodych ludzi, 
którzy bez względu na to, jakim językiem się posługiwali, z jakich państw i kultur 
pochodzili, łączyli się w Chrystusie, dzielili radością ze sobą i całym światem.

Bardzo dotknęły mnie słowa Papieża Franciszka wypowiedziane podczas 
czuwania na Campus Misericordiae w Brzegach: «Bóg przychodzi, aby otworzyć 

Wydarzenia szkolne

Tancerki z Długosza Tancerze przed ołtarzem na Campus Misricordiae
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wszystko, co ciebie zamyka. Zaprasza cię, abyś marzył, chce ci pokazać, że 
świat, w którym jesteś, może być inny. Tak to jest: jeśli nie dasz z siebie tego, 
co w tobie najlepsze, świat nie będzie inny. To jest wyzwanie».

Podejmuję więc to wyzwanie Papieża, a zarazem Chrystusa, aby marzyć, 
pokazywać innym, że razem z Jezusem i Kościołem, mogę zmieniać świat. 
Dzielić się swoimi talentami, które przecież otrzymaliśmy od Ojca, pomnażać 
je na chwałę Pana i dawać świadectwo, że chrześcijanin to człowiek otwarty, 
gotowy dzielić się swoją radością i pokojem z innymi. A także apostoł miło-
sierdzia, niosący je światu. Bogu niech będą dzięki”.

Joanna Słowińska

* * *

„Światowe Dni Młodzieży w Krakowie na długo pozostaną w mojej pamięci. 
Atmosfera panująca w mieście wśród tylu radosnych i rozśpiewanych ludzi ze 
wszystkich zakątków świata, wzruszenia, zaduma, modlitwa i słowa Papieża 
Franciszka skierowane na Błoniach i Campusie Misericordiae do wszystkich 
młodych niczym ważne przesłanie – to były rzeczy, które wspaniale wyróżniły 
ŚDM. Z Krakowa wyjechałam pełna wrażeń i duchowych doświadczeń, które 
zapamiętam na całe życie, więc już teraz zachęcam wszystkich: jeśli możecie, 
wybierajcie się na kolejne spotkanie młodych”.

Dominika Rzadkowolska

* * *

„Podczas tego wspaniałego tygodnia poznaliśmy wiele osób z zagranicy, do-
staliśmy od nich różne pamiątki,tj. koszulki, sombrero, przypinki, znaczki. Wielu 
pomagaliśmy np. w dotarciu do różnych miejsc w Krakowie. Przeżycie ŚDM to 
coś wyjątkowo cudownego. Czuję bliskość Boga w każdym czynie, w każdym 
człowieku, w każdym wydarzeniu. Jego miłosierdzie nie zna granic. Śmiało 
mogę powiedzieć, że pomimo wielu trudności, zmęczenia, przeciwności, był to 
najpiękniejszy tydzień mojego życia. Papież ogłosił, że następne Światowe Dni 
Młodzieży odbędą się w 2019 roku w Panamie. Wiele osób już planuje podróż!”. 

Joanna Gawrońska

* * *

„Światowe Dni Młodzieży jak do tej pory były najważniejszym wydarze-
niem w moim życiu. Przeżyłem tam ogrom szczęścia, radości i bliskości Boga. 
Spotkałem tysiące ludzi, którzy czuli to samo. To było wspaniałe. Chciałbym 
pojechać na następne Światowe Dni Młodzieży do Panamy”.

Mateusz Linard
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Harmonogram wydarzeń internackich
w roku szkolnym 2015/2016

Sierpień
31.  Zjazd wychowanków do internatu.

wrzesień
03.  Spotkanie Księdza Dyrektora i kadry internatu z wychowankami 

z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
  Spotkania organizacyjno-informacyjne w poszczególnych grupach 

wychowawczych.
14.  Spotkanie kierownika internatu p. Dariusza Goldewicza z wycho-

wankami i wybory do Młodzieżowej Rady Internatu.
25.  Dyżur liturgiczny mieszkańców internatu w kaplicy szkolnej.
29.  Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka.

Październik
05.  Zbiórka pieniędzy na rzecz włocławskiego Schroniska dla zwierząt.
06.  Spotkanie Młodzieżowej Rady Internatu.
07.  Wizyta w Schronisku dla zwierząt.
11.  XV Dzień Papieski – Jan Paweł II „Patron Rodziny”.
12.  Turniej rzutów indywidualnych do kosza.
13.  Zajęcia koła sztuki zdobniczej decoupage – zapoznanie z techniką; 

ozdabianie szkatułek.
14.  Dzień Nauczyciela/Wychowawcy.
  Zajęcia koła plastyczno-artystycznego; zapoznanie z techniką quil-

lingu.
15.  Mecz piłki siatkowej – wychowawcy vs. wychowankowie.
21.  „Z różańcem przez życie i świat” – spotkanie modlitewne.
  Spotkanie integracyjne w III grupie wychowawczej.
  Wizyta w Schronisku dla zwierząt.
26.  Spotkanie integracyjne w II grupie wychowawczej.
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29.  Bal Wszystkich Świętych – Internacka Gala Oskarów 2015. Otrzęsiny 
internackie.

  Dyżur liturgiczny internatu.

listopad
04.  Spotkanie integracyjne w I grupie wychowawczej.
09.  Zbiórka pieniędzy na rzecz włocławskiego Schroniska dla zwierząt.
10.  Zajęcia koła sztuki zdobniczej decoupage.
11.  Zajęcia koła plastyczno-artystycznego; zapoznanie z techniką scrap-

bookingu.
15.  „Plany na przyszłość, mądre wybory” – zajęcia w II grupie wycho-

wawczej.
16.  Spotkanie Młodzieżowej Rady Internatu.
19.  Dyżur liturgiczny internatu.
  Wizyta w Schronisku dla zwierząt.
20.  Internackie obchody Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień.
25.  Mecz piłki siatkowej – wychowankowie vs. wychowawcy.
30.  Andrzejki w internacie.

Grudzień
03.  Savoir-vivre na co dzień – pogadanki w grupach wychowawczych.
07.  Mikołajki w internacie. Dekorowanie drzewka bożonarodzeniowego.
14.  Zajęcia koła sztuki zdobniczej decoupage – świąteczne bombki.
17.  „Bóg przychodzi we właściwym czasie” – misterium bożonarodze-

niowe. Wigilia w internacie.
18.  Dyżur liturgiczny internatu.
20.  Zajęcia koła plastycznego – świąteczne lampiony ze słoików i kalki 

technicznej.

Styczeń
06.  Wizyta Duszpasterska w internacie AD 2016.
07.  Zajęcia koła plastycznego – „Anielskie kalendarze na 2016 rok”.
12.  Zajęcia w II grupie wychowawczej z zakresu profilaktyki uzależnień.

luty
08.  Bal karnawałowy w internacie.
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10.  Środa Popielcowa – udział we Mszy św. w szkolnej kaplicy z obrzę-
dem posypania głów popiołem.

11.  Zajęcia koła plastycznego – kartki walentynkowe.
  Wizyta w Schronisku dla zwierząt.
16.  Walentynki w internacie – skecz kabaretowy.
22.  Dyżur liturgiczny internatu.
24.  Zajęcia koła sztuki zdobniczej decoupage – ozdabianie szklanych 

słoiczków.
  „W krzyżu zbawienie” – nabożeństwo Drogi Krzyżowej korytarzami 

szkoły.
24.  Wizyta w Schronisku dla zwierząt.

Marzec
07.  Dyżur liturgiczny internatu.
08.  Wieczór słowno-muzyczny z okazji Dnia Kobiet.
09.  Zajęcia koła plastycznego „Wielkanocne pisanki”.
  Zajęcia kulinarne „Pieczemy jabłka”.
10.  Zajęcia koła sztuki zdobniczej decoupage – pisanki ozdabiane wzo-

rami z papierowych serwetek.
17.  Międzynarodowy Dzień Sushi w internacie.
  „W krzyżu zbawienie” – nabożeństwo Drogi Krzyżowej korytarzami 

szkoły.
22.  Wizyta w Schronisku dla zwierząt.
  „Wiosna, ach to Ty!” - Dzień Wiosny w internacie – rozstrzygnięcie 

konkursu na najładniejszą pisankę.

kwiecień
04.  Turniej tenisa stołowego o mistrzostwo internatu.
07.  Obchody Światowego Dnia Zdrowia w internacie – pogadanka w III gru-

pie wychowawczej; tworzenie plakatu promującego zdrowy styl życia.
14.  Zajęcia koła sztuki zdobniczej decoupage – ozdobne tacki na stół.
15.  Promocja internatu podczas Drzwi Otwartych w Długoszu.
20.  Zajęcia koła plastycznego – upominki dla maturzystów.
22.  Dyżur liturgiczny internatu.
25.  Uroczyste pożegnanie maturzystów – ognisko i wspólne zabawy.
27.  Rocznica kanonizacji Świętego Jana Pawła II – modlitwa dziękczynna 

w kaplicy szkolnej.

Wydarzenia z życia internatu
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Maj
12.  Zajęcia koła sztuki zdobniczej decoupage – „Na Dzień Matki serce 

w kwiatki”.
16.  Arteterapia – jak sobie radzić ze stresem poprzez sztukę? – warsztaty 

dla uczniów gimnazjum.
17.  Wizyta w Muzeum Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
18.  Dyżur liturgiczny internatu.
  Zajęcia koła plastycznego – „Upominki dla naszych Mam” – tworzenie 

laurek w formie donic z kwiatami.
23.  „Dla Ciebie ciasteczka – dla psa pełna miseczka” – zbiórka pieniędzy 

na włocławskie Schronisko dla zwierząt.
26.  Uczestnictwo w procesji Bożego Ciała.

Czerwiec
01.  Internacki Dzień Dziecka. Wyjście do kręgielni „Lucky Star” oraz na 

lody.
02.  Spotkanie organizacyjno-informacyjne z kierownikiem internatu dla 

uczniów II klas LO.
20.  Dyżur liturgiczny internatu na zakończenie roku szkolnego.
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lista wychowawców i wychowanków internatu 
zSk im. ks. jana Długosza we włocławku

w roku szkolnym 2015/2016

KADRA INTERNATU
Kierownik: 

mgr Dariusz Goldewicz

Wychowawcy:
mgr Marta Antczak 
mgr Paulina Czarnecka
mgr Agnieszka Lasota-Staszak
mgr Ryszard Machnowski 
mgr Aleksandra Zabielska

WyKAZ WyCHOWANKóW INTERNATU

Antczak Anna
Augustyniak Agnieszka
Bernyś Marta
Biernacka Izabela
Błajet Michał
Błaszak Karolina
Błaszczyk Klaudia
Ciechalska Lidia
Cieszkowska Wiktoria
Dryjańska Michalina
Dryjańska Sylwia
Dybowska Sandra
Graczyk Danuta
Graczyk Marika
Hoang Van Michał
Hołody Jan
Jaroniewska Monika
Kalinowski Jędrzej
Kowalski Andrzej
Koziński Kacper
Kubacka Sylwia

Leśnik Aneta
Łosiewicz Natalia
Malkus Mirosława
Mroczkowski Piotr
Murawski Grzegorz
Nowak Aleksandra
Olakowski Paweł
Orłowska Alicja
Ozdoba Klaudia
Pasik Anna
Piątkowska Maria
Pietrzak Wiktoria
Pietrzak-Tyczkowska Eliza
Piłat Julia
Piotrowska Michalina
Przysiecki Kacper
Raczkowska Adriana
Słowińska Patrycja
Starzyk Lidia
Szczerbiak Żaneta
Szczęsna Wiktoria

Wydarzenia z życia internatu
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Szudzik Dagmara
Świderska Marta
Terpiński Przemysław
Tomczyk Natalia

Tunicka Anita
Wieszczyczyk Oliwia
Wojciechowski Mateusz
Zaborowska Martyna

Młodzieżowa rada internatu 
zSk im. ks. j. Długosza we włocławku

w roku szkolnym 2015/2016

Przewodniczący – Jan Hołody

Zastępca Przewodniczącego – Michał Błajet

Skarbnik i sekretarz – Maria Piątkowska

Składy sekcji działających w internacie
w roku szkolnym 2015/2016

Sekcja sportowa: Michał Hoang Van, Paweł Olakowski

Sekcja naukowo-kulturalna: Klaudia Błaszczyk, Klaudia Ozdoba

Sekcja porządkowa: Natalia Łosiewicz, Natalia Tomczyk (semestr I), Marta 
Bernyś, Monika Jaroniewska, Patrycja Słowińska (semestr II)

Sekcja religijna: Przemysław Terpiński, Piotr Mroczkowski

Starosta grupy I – Natalia Łosiewicz

Starosta grupy II – Klaudia Błaszczyk

Starosta grupy III – Danuta Graczyk
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SPrAwozDANiA 
z DziAłAŃ oPiekuŃCzo-wyCHowAwCzyCH

w roku szkolnym 2015/2016

ks. Andrzej Tomalak – opiekun duchowy internatu 

Sprawozdanie z przebiegu formacji duchowej
mieszkańców internatu

Formacja intelektualna uczniów ZSK im. ks. Jana Długosza zamieszku-
jących internat połączona była z formacją duchową. Wyrażała się ona 

w wieczornych spotkaniach modlitewnych organizowanych dla młodzieży raz 
w tygodniu w środę w szkolnej kaplicy. Spotkania te były przygotowywane oraz 
prowadzone kolejno przez wyznaczone osoby spośród młodzieży internackiej.

W miesiącach październiku, maju oraz czerwcu, w ramach modlitw wie-
czornych, mieszkańcy internatu uczestniczyli w nabożeństwach okresowych. 
W październiku młodzież gromadziła się na modlitwie różańcowej, w maju 
na nabożeństwach ku czci Matki Bożej, a w czerwcu, odmawiając Litanię 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W czwartki w okresie Wielkiego Postu 
uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

Po wszystkich modlitwach opiekun duchowy internatu pełnił dyżur, podczas 
którego młodzież mogła skorzystać z sakramentu pokuty lub rozmowy duchowej.

W tym miejscu słowa podziękowania za pomoc, zaangażowanie oraz współ-
pracę kieruję pod adresem ks. dyrektora Jacka Kędzierskiego, pana kierownika 
Dariusza Goldewicza oraz wszystkich wychowawców, a młodzieży dziękuję za 
zaufanie oraz zaangażowanie w przygotowanie modlitewnych spotkań.

Aleksandra Zabielska – wychowawca grupy I

Sprawozdanie z oddziaływań wychowawczych 
(Grupa I)

W roku szkolnym 2015/2016 przydzielone zostało mi wychowawstwo 
grupy I, która liczyła siedemnaścioro wychowanków – uczniów 

Wydarzenia z życia internatu
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klas gimnazjum i liceum. Moje oddziaływania wychowawcze koncentrowały 
się głównie na wychowankach wyżej wymienionej grupy, choć starałam się 
również taką samą ilość uwagi poświęcać osobom z innych grup. Działania 
wychowawcze, jakie podejmowałam podczas minionego roku szkolnego, opie-
rały się głównie na założeniach planu pracy internatu, ale także na bieżących 
potrzebach wychowanków.

Jedną z ważniejszych części działalności wychowawczej było organizo-
wanie spotkań informacyjno-organizacyjnych dla wychowanków grupy I. Na 
spotkaniach tych omawialiśmy sprawy ważne zarówno dla grupy, jak i dla 
całego internatu. Każdy mógł zapytać o rzeczy, co do których miał wątpliwo-
ści lub zgłosić ewentualne skargi. Spotkania, które odbyły się w pierwszym 
semestrze, poświęcone były głównie integracji i lepszemu poznaniu się. Kiedy 
już udało nam się lepiej poznać i wytworzyć klimat wzajemnego zaufania, na 
naszych spotkaniach poświęcaliśmy coraz więcej czasu na takie tematy, jak: 
kultura osobista, hobby, konstruktywne spędzanie czasu wolnego, sport i zdro-
we odżywianie, radzenie sobie ze stresem, akceptacja samego siebie czy też 
tolerancja. Nasze zajęcia to oczywiście nie tylko dyskusja, ale również wiele 
ćwiczeń i zadań inspirowanych treningiem interpersonalnym, włączanych 
w spotkania po to, aby lepiej odczuwać i przeżywać swoje stany emocjonalne.

Ważną część moich oddziaływań wychowawczych stanowiły rozmowy 
indywidualne z wychowankami, zarówno mojej grupy, jak i innych grup wycho-
wawczych. Podczas rozmów tych starałam się wypracować klimat wzajemnego 
zaufania, służyć radą i pomocą w sytuacjach osobistych, szkolnych i rodzinnych. 

S. Dryjańska, A. Nowak i M. Dryjańska podczas wykonywania ozdób wielkanocnych
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W miarę możliwości pomagałam rozwiązywać konflikty i nieporozumienia, 
ale także przeżywać chwile pełne radości i wzruszeń. Dużą część mojej grupy 
stanowili maturzyści, dlatego wiele z naszych rozmów koncentrowało się wokół 
planów i pomysłów na dalsze życie po skończeniu szkoły. W związku z tym, że 
jestem również z wykształcenia doradcą zawodowym, staraliśmy się wspólnie 
dobrać odpowiedni kierunek studiów i zaplanować dalszą ścieżkę kariery.

Kolejnym filarem mojej pracy wychowawczej była wnikliwa obserwacja 
wychowanków, monitorowanie ich ocen, postępów w nauce oraz frekwencji. 
Dzięki licznym rozmowom z wychowawcami i pedagogami szkolnymi, którzy 
są nieocenionym źródłem informacji o wychowankach, mogłam skuteczniej 
prowadzić swoje oddziaływania wychowawcze. Współpracowałam również 
ze środowiskiem rodzinnym wychowanków, odbywając liczne rozmowy z ro-
dzicami. Dzięki tym wszystkim zabiegom cała grupa otrzymała promocję do 
następnej klasy lub ukończyła szkołę.

Aby osiągnąć jak najlepsze efekty wychowawcze, współpracuję również 
z innymi wychowawcami oraz kierownikiem internatu. Kluczem jest tutaj dobra 
komunikacja między nami, jeden front podejmowanych działań oraz spójne 
wymagania stawiane wychowankom. Angażowałam się również w organiza-
cję życia internackiego, tak aby zagospodarować czas wolny wychowankom, 
a jednocześnie przekazywać im wartości ważne w życiu. Dlatego też włączy-
łam się w organizację takich imprez jak: Dzień Chłopaka, „Holy Wins – Święty 
Zwycięża”, andrzejki w internacie, bal karnawałowy. W drugim semestrze 
zorganizowałam również w ramach warsztatów kulinarnych pieczenie jabłek 

Prezenty na Dzień Matki
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oraz Dzień Sushi. W ramach integracji z wychowankami brałam udział w me-
czach siatkówki. Zorganizowałam też zajęcia z zakresu arteterapii mające na 
celu przybliżenie sposobów redukcji stresu. Dołączyłam też do koła miłośników 
zwierząt prowadzonego przez panią Paulinę Czarnecką i zorganizowałam ak-
cję sprzedaży ciast, z których dochód przeznaczony został na zakup karmy do 
Schroniska dla zwierząt. Starałam się również służyć pomocą wychowawcom, 
którzy przygotowywali inne imprezy odbywające się w internacie. 

W internacie w roku szkolnym 2015/2016 zostało przeze mnie utworzo-
ne koło sztuki zdobniczej decoupage. Miesiąc wrzesień został poświęcony na 
zebranie grupy chętnych, natomiast od października rozpoczęły się zajęcia 
praktyczne. Wychowankowie należący do tego koła zainteresowań na zaję-
ciach dowiedzieli się, czym jest decoupage, jakie materiały są potrzebne do 
wykonywania zdobień oraz nauczyli się podstawowych technik zdobniczych 
zarówno w teorii, jak i w praktyce. 

Zdobienie sztuką decoupage jest bardzo pracochłonne, jednak mimo to 
uczestnicy koła w ciągu tego roku szkolnego wykonali kilka prac. Były to mię-
dzy innymi drewniane szkatułki – każdy mógł dobrać ozdoby, wzory i kolory 
według własnego uznania; bombki świąteczne – bazą były styropianowe kule, 
natomiast ozdoby na bombkach zostały wykonane z świątecznych serwetek; 
szklane słoiczki po kawie – kreatywny recykling, czyli jak z przedmiotów 
już niepotrzebnych zrobić piękne ozdoby; pisanki wielkanocne – ozdoby 
wykonane według uznania wychowanków, bazą były styropianowe jajka; 
drewniane tacki – dopracowanie techniki zdobienia drewna oraz precyzji 
ozdób ręcznie malowanych; drewniane serca zdobione głównie ornamentami 
kwiatowymi – prezenty z okazji Dnia Matki; podkładki pod kubki – prezenty 
z okazji Dnia Ojca.

Koło cieszy się coraz większą popularnością, prawdopodobnie z powodu 
widocznych efektów pracy uczestników tych zajęć.

Paulina Czarnecka – wychowawca grupy II

Sprawozdanie z oddziaływań wychowawczych 
(Grupa II)

W roku szkolnym 2015/2016 została przydzielona mi opieka nad 
II grupą wychowawczą. Sprawowałam szczególny nadzór nad szes-
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naściorgiem wychowanków. Grupa ta składała się z uczniów gimnazjum i liceum 
– dziesięć dziewcząt i sześciu chłopców. Podejmowane przeze mnie inicjatywy 
wynikały z głównych założeń planu pracy opiekuńczo-wychowawczej, regulaminu 
internatu, jak również indywidualnych potrzeb każdego wychowanka.

W oddziaływaniach wychowawczych duży nacisk kładłam na rozwój spo-
łeczny i intelektualny wychowanków. Mobilizowałam moich podopiecznych 
do rzetelnego wywiązywania się z obowiązku szkolnego oraz systematyczne-
go uczęszczania do szkoły. Podczas dyżurów popołudniowych skrupulatnie 
dokonywałam kontroli nauki własnej oraz kontroli czystości. Dbałam o to, 
by wychowankowie przestrzegali zasad współżycia społecznego i stosowali 
się do ustalonego rozkładu zajęć w internacie. W trosce o pogłębianie wiary 
chrześcijańskiej motywowałam wychowanków do brania czynnego udziału 
w spotkaniach modlitewnych. Rozwijałam duchowość wychowanków internatu 
poprzez pomoc w przygotowaniu ich do dyżurów liturgicznych. 

We wrześniu zorganizowałam spotkanie informacyjno-organizacyjne, 
którego celem było zapoznanie wychowanków z regulaminem internatu oraz 
zasadami bhp i ppoż. W kolejnych miesiącach przeprowadziłam wiele zajęć 
i spotkań integracyjnych II grupy, których głównym celem było lepsze poznanie 
się moich podopiecznych. Organizowałam z nimi pogadanki z cyklu „Plany na 
przyszłość, mądre wybory” oraz spotkania na temat kształtowania nawyków 
dbałości o czystość, estetykę pokoi mieszkalnych oraz najbliższego otoczenia. 
Zorganizowałam spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień. Podczas spotkań 
była również poruszona tematyka kultury osobistej, przestrzegania higieny, jak 
również dbałości o wygląd zewnętrzny.

W pracy wychowawczej na bieżąco kontrolowałam atmosferę wychowawczą, 
a wszyscy podopieczni mogli zawsze liczyć na pomoc z mojej strony. Dążyłam 
do organizowania samopomocy koleżeńskiej, aby wychowankowie z bardzo 
dobrymi wynikami w nauce mogli pomóc innym, którzy mają problemy z nauką. 
Na podstawie codziennych obserwacji starałam się rozwiązywać się wszelkie 
problemy i konflikty w zależności od potrzeb.

Bardzo ważnym elementem pracy opiekuńczo-wychowawczej jest stały kon-
takt z rodzicami. Przeprowadziłam szereg rozmów telefonicznych, jak też osobiście 
spotykałam się z rodzicami, których informowałam o aktualnej sytuacji szkolnej 
ich dzieci, jak również dotyczącej życia internatu. Byłam w stałym kontakcie 
z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym. Współpracowałam z pielęgniarką 
szkolną, która czuwała nad stanem zdrowia wychowanków internatu.

W pierwszym semestrze zostało utworzone koło miłośników zwierząt. Za-
angażowały się w jego działalność osby, które chciałyby zostać wolontariuszami 
w Schronisku dla zwierząt. Wrzesień był miesiącem organizacyjnym. W następ-
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nych miesiącach odbyło się wiele wizyt w Schronisku dla zwierząt. Wycho-
wankowie pomagali w codziennych pracach schroniska, ocieplali budy, karmili 
zwierzęta, jak również wychodzili z psami na spacery do pobliskiego lasu. Młodzi 
wolontariusze mieli okazję porozmawiać z Panią Dyrektor oraz pracownikami 
włocławskiego schroniska oraz ze starszymi wolontariuszami.

W naszym internacie, z inicjatywy koła miłośników zwierząt, odbyły się 
również dwie zbiórki pieniężne oraz zbiórka żywności i rzeczy pod hasłem 

Dary dla schroniska – A. Raczkowska, A. Nowak, K. Ozdoba, G. Murawski

Wizyta we włocławskim schronisku dla zwierząt
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„Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”. Udało się zebrać karmę dla psów 
i kotów, makaron, ciepłe koce, kołdry, pościel oraz ręczniki, tak potrzebne 
zwierzętom szczególnie w tym zbliżającym się okresie jesienno-zimowym. 
Wszystkie zebrane dary zostały przekazane dla podopiecznych włocławskiego 
schroniska. Warto podkreślić, iż Dyrekcja Schroniska dla zwierząt doceniła nasze 
zaangażowanie i dobre chęci, gdyż w marcu otrzymaliśmy podziękowanie za 
wolontariat udzielany placówce, poświęcony czas, zbiórki darów oraz wszelką 
okazaną pomoc. 

W trakcie roku szkolnego byłam organizatorem następujących wydarzeń 
kulturalnych: Dzień Chłopaka, mikołajki w internacie, internackie zabawy na 
pożegnanie karnawału, walentynki, Dzień Wiosny „Wiosna, ach to Ty!” oraz 
Dzień Dziecka.

W maju 2016r. z mojej inicjatywy odbyła się wizyta wychowanków inter-
natu w Muzeum Męczeństwa Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki we 
Włocławku, gdzie w sposób nowoczesny i multimedialny zostali zapoznani 
z historią życia, działalnością i męczeńską śmiercią tego kapłana. 

W roku szkolnym 2015/2016 pełniłam funkcję opiekuna Młodzieżowej 
Rady Internatu oraz byłam odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji 
związanej z opłatami za pobyt wychowanków w internacie. 

Marta Antczak – wychowawca grupy III

Sprawozdanie z oddziaływań wychowawczych 
(Grupa III)

We wrześniu roku szkolnego 2015/2016 mojej opiece powierzona 
została III grupa wychowawcza, w której skład wchodziło 17 dziew-

cząt. Prowadzone oddziaływania wychowawcze nie skupiały się jednak tylko 
na moich podopiecznych, ale obejmowały wszystkich mieszkańców internatu. 
Moja praca opiekuńczo-wychowawcza wynikała z założeń Semestralnego Planu 
Pracy Wychowawczej na bieżący rok szkolny, planu pracy opiekuńczo-wycho-
wawczej dla mojej grupy oraz bieżących potrzeb wychowanków.

Podczas pełnionych przeze mnie dyżurów porannych pilnowałam, by 
wychowankowie internatu wywiązywali się z obowiązku szkolnego i syste-
matycznie uczęszczali na zajęcia lekcyjne. W czasie dyżurów popołudniowych 
natomiast czuwałam nad właściwym wykorzystaniem czasu przeznaczonego 
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na naukę własną. Starałam się wdrażać wychowanków do dbałości o zdrowie 
i bezpieczeństwo własne i innych oraz wpajać im nawyki w zachowaniu higieny 
i utrzymywaniu ładu i porządku w swoim otoczeniu. Odbywało się to poprzez 
rozmowy i rzetelnie przeprowadzane kontrole czystości. Dbałam o to, by wy-
chowankowie przestrzegali zasad współżycia społecznego i stosowali się do 
ustalonego rozkładu dnia w internacie. Starałam się też dbać o rozwój duchowy 
wychowanków, przygotowując ich do dyżurów liturgicznych i zachęcając do 
udziału w spotkaniach modlitewnych.

Starałam się wspierać wychowanków w rozwiązywaniu ich problemów 
i konfliktów poprzez rozmowy indywidualne i grupowe. Na bieżąco kontrolo-
wałam atmosferę wychowawczą, oceny oraz frekwencję na zajęciach lekcyj-
nych oraz starałam się odpowiednio szybko reagować na przejawy zachowań 
agresywnych czy nieodpowiedzialnych. Starałam się być w kontakcie z innymi 
nauczycielami, a także z rodzicami wychowanków i pielęgniarką szkolną. 
W trosce o dobro wychowanków współpracowałam z innymi wychowawcami 
internatu, na bieżąco konsultując pojawiające się problemy wychowawcze.

Prowadziłam w swej grupie spotkania organizacyjno-informacyjne, na 
których omawiane były wszystkie bieżące sprawy dotyczące życia w interna-
cie. W zajęcia te wplatane były pogadanki dotyczące zasad savoir-vivre czy 
też zabawy integrujące grupę. Wychowanki tworzyły między innymi swoje 
wizytówki, dzięki którym mogłam lepiej poznać ich zainteresowania, ulubione 
przedmioty w szkole czy dowiedzieć się czegoś o ich życiu rodzinnym. Poruszana 
na zajęciach tematyka dotyczyła także profilaktyki uzależnień i promowania 

Zajęcia koła plastyczno-artystycznego – S. Dybowska, M. Dryjańska, M. Zaborowska, M. Piotrowska
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zdrowego stylu życia. Starałam się też angażować wychowanków w różne 
przedsięwzięcia i uroczystości internackie.

Zorganizowałam obchody Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień, 
którego celem było uświadomienie wychowankom, jak ważne jest dobre słowo 
i uśmiech w kontakcie z drugim człowiekiem. Współorganizowałam też takie 
imprezy jak: walentynki, Dzień Wiosny, pożegnanie maturzystów czy Dzień Dziec-
ka. Byłam też odpowiedzialna za promocję internatu podczas Drzwi Otwartych 
w szkole. Co miesiąc prowadziłam spotkania koła plastyczno-artystycznego, na 
którym wychowankowie zapoznani zostali z różnymi technikami plastycznymi, 
m.in. techniką scrapbookingu i quillingu. Na zajęciach wykonane zostały kartki 
okolicznościowe, notesy, kalendarze, świąteczne lampiony czy wielkanocne 
pisanki. Celem prowadzonego przeze mnie kółka było rozwijanie u wychowan-
ków wrażliwości estetycznej, wyobraźni i twórczego, kreatywnego myślenia, 
a także pokazanie, że nie trzeba mieć wybitnych zdolności plastycznych, by móc 
tworzyć ciekawe prace – liczy się pomysł i chęci. Ponadto spędzanie wolnego 
czasu w sposób twórczy jest dobrym sposobem na odreagowanie stresu oraz 
formą profilaktyki zachowań ryzykownych. Dobierając tematykę zajęć, zawsze 
starałam się uwzględniać indywidualne zainteresowania uczestników i ich 
możliwości. Zajęcia przeze mnie prowadzone cieszyły się z miesiąca na miesiąc 
coraz większym zainteresowaniem młodzieży i coraz więcej osób zaczęło na nie 
uczęszczać. Cieszę się, że mogłam „zarazić” innych swoją „pasją tworzenia”.

W pierwszym semestrze zaczęłam prowadzić kronikę internatu i umiesz-
czać w niej krótkie opisy najważniejszych wydarzeń oraz zdjęcia upamiętnia-

A. Kowalski, G. Murawski, K. Błaszczyk, K. Ozdoba podczas Drzwi Otwartych
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jące to, co wydarzyło się w internacie. Co miesiąc dbałam też o aktualizację 
ściennej gazetki. Umieszczałam na niej wykaz najważniejszych dni w danym 
miesiącu, uwzględniając święta kościelne, państwowe i inne ważne daty warte 
upamiętnienia, a także motto lub myśl przewodnią na dany miesiąc. Do moich 
obowiązków w bieżącym roku szkolnym należało także sporządzanie proto-
kołów z posiedzeń Rady Wychowawców oraz udział w komisji ds. umorzeń 
socjalnych dla wychowanków.

Pierwszy semestr pracy w internacie był dla mnie czasem dużych zmian, 
gdyż do tej pory pracowałam z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Praca 
z młodzieżą była dla mnie dużym wyzwaniem, gdyż musiałam nauczyć się 
dostosowywać oddziaływania wychowawcze do zupełnie innego odbiorcy, 
mającego inne potrzeby i problemy. Uważam, że w dużej mierze mi się to udało 
i odnalazłam się w roli nauczyciela – wychowawcy internatu. 

ks. Łukasz Sztylka – opiekun koła sportowego

Sprawozdanie z działalności koła sportowego 
w internacie

W roku szkolnym 2015/2016 wychowankowie internatu Zespołu 
Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku aktywnie 

uczestniczyli w zajęciach sportowych, które już na stałe wpisały się w harmo-
nogram ich tygodniowej aktywności. Zajęcia sportowe odbywały się w sali 
gimnastycznej, w szkolnej siłowni oraz świetlicy. 

Dyscypliną, która cieszyła się w bieżącym roku szkolnym największą popu-
larnością wśród młodzieży internackiej, była piłka koszykowa, która za sprawą 
sukcesów sportowych na arenie krajowej Anwilu Włocławek, wzbudza niezmienne 
zainteresowanie wśród mieszkańców ziemi kujawskiej. Wychowankowie internatu 
podczas zajęć sportowych wytrwale ćwiczyli technikę rzutów, zwodów i wysu-
blimowanych koszykarskich zagrań, a swoje umiejętności sprawdzali podczas 
zaciętej rywalizacji na parkiecie. Niezmiennym uznaniem cieszyła się również 
piłka siatkowa, czego przykładem były interesujące, przyciągające licznych ki-
biców mecze, z udziałem nie tylko aktualnych mieszkańców internatu, ale rów-
nież naszych absolwentów, chętnie powracających w mury naszej alma mater. 
W niektórych spotkaniach uczestniczyli również nauczyciele naszej szkoły, księża 
włocławskich parafii, jak również zawsze wysportowana i podejmująca każde wy-
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zwanie kadra wychowawców naszego 
internatu, na czele z jego kierownikiem 
p. Dariuszem Goldewiczem. Młodzież 
naszego internatu w czasie zajęć korzy-
stała również ze szkolnej siłowni, gdzie 
chłopcy mieli okazję w kontrolowany 
i bezpieczny sposób, opierając się na 
sprawdzonych planach treningowych, 
szlifować kondycję oraz rzeźbę swoich 
mięśni, a także nienaganną sylwetkę, 
którą zapewne będą mogli się pochwa-
lić w czasie wakacyjnych wojaży. Na 
nowo zakupionych bieżniach wycho-
wankowie mogli wypróbować swoją 
wydolność oraz kondycję biegową. 
W bieżącym roku na szkolnej świetlicy 
odbył się również turniej tenisa stoło-
wego, czyli tradycyjne już mistrzostwa 
internatu. Wyrównaną rywalizację wy-
grał w tym roku Michał Błajet, który 
w finale pokonał Kacpra Kozińskiego, 
a trzecie miejsce zajął Grzegorz Muraw-
ski. Na wyróżnienie zasługuje postawa 
wychowanki Klaudii Błaszczyk, która 
jako jedyna przedstawicielka dziew-
cząt brała udział w turnieju i zajęła 
4 miejsce.

Reasumując można powiedzieć, że 
zajęcia sportowe weszły już na stałe 
w krajobraz różnorodnej aktywności 
społeczności internatu, stały się szero-
ką płaszczyzną rozwoju wielu umiejęt-
ności, zdrowej rywalizacji i zarazem 
współdziałania oraz miejscem odpo-
czynku i sympatycznego spędzania 
wolnego czasu przez wychowanków 
internatu, którzy pragną twórczo roz-
wijać nie tylko swój intelekt, ale również kondycję fizyczną, zgodnie z mądrą 
maksymą „w zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Ks. Ł. Sztylka, p. A. Zabielska, p. A. Szabłowska 
i wychowankowie internatu w czasie meczu w piłkę 
siatkową

M. Błajet i G. Murawski w trakcie turnieju 
tenisa stołowego

Wychowankowie internatu w czasie gry 
w piłkę koszykową
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iNNe wyDArzeNiA z ŻyCiA iNTerNATu 

Paulina Czarnecka, Aleksandra Zabielska

Dzień Chłopaka w internacie
29 września 2015

W dniu 29 września ob-
chodziliśmy w interna-

cie Dzień Chłopaka. Uroczystości 
rozpoczęliśmy od złożenia naszym 
Chłopcom życzeń i zaśpiewania 
„Sto lat”. Następnie miał miejsce 
poczęstunek tortem oraz wręczenie 
okolicznościowych upominków.

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na długo wyczekiwaną za-
bawę, w ramach której odbyły się 
rożne ciekawe konkursy dla wszyst-
kich mieszkańców internatu. Wiele 
radości i pozytywnych emocji wy-
wołały zabawy: „taniec na gaze-

cie” oraz „gorące krzesła”. Mamy nadzieję, że nasi Chłopcy będą zawsze tak 
uśmiechnięci jak tego wyjątkowego dnia.

Agnieszka Lasota-Staszak

XV Dzień Papieski – jan Paweł ii Patron rodziny
11 października 2015 

W niedzielę 11 października 2015 r. obchodziliśmy XV Dzień Papie-
ski. W homilii kanonizacyjnej papieży Jana XXIII i Jana Pawła II 

27 kwietnia 2014 r. Ojciec Święty Franciszek wypowiedział znamienne słowa: 

P. Olakowski, P. Mroczkowski, p. D. Goldewicz, K. Przysiecki, 
M. Wojciechowski, A. Kowalski

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15



399

„Jan Paweł II był Papieżem Rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby 
zostać zapamiętany jako Papież Rodziny. Chętnie to podkreślam w czasie, gdy 
przeżywamy proces synodalny o rodzinie i z rodzinami, proces, któremu na pewno 
On z nieba towarzyszy i go wspiera”. Idąc za myślą Ojca Świętego Konferencja 
Episkopatu Polski podjęła decyzję, że XV Dzień Papieski obchodzony będzie pod 
hasłem Jan Paweł II – Patron Rodziny. Dzień Papieski roku 2015 przypadł na 
czas szczególny. W dniach 4–15 października 2015 r. obradowało XIV Zwyczajne 
Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat „Powołanie i misja rodziny 
w Kościele i świecie współczesnym”. Dzień Papieski był szczególnie dobrą oka-
zją do modlitwy za rodziny przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II – Patrona 
Rodziny oraz powrotu do jego nauczania. Z tej okazji wychowankowie internatu 
przygotowali dekorację kaplicy szkolnej przypominającą wybrane kwestie z na-
uczania Jana Pawła II o rodzinie oraz modlili się w intencji rodzin.

Agnieszka Lasota-Staszak

„Holy wins – Święty zwycięża” 
internacka Gala oscarów 

29 października 2015 

W czwartek 29 października 2015 roku odbyła się w naszym interna-
cie w ramach obchodów „Holy Wins – Święty Zwycięża” uroczysta 

Gala Oscarów. Na wzór Amerykańskiej Akademii Filmowej byli nominowani 
– uczniowie klas pierwszych gimnazjum i liceum, których chcieliśmy w ten 
sposób przyjąć do naszej internackiej społeczności. Ich zadaniem było wcie-
lenie się w wybraną przez siebie postać świętej lub świętego, a następnie 
zaprezentowanie jej sylwetki. Prezentacje „świętych” bacznie obserwowało 
jury, w skład którego weszli zaproszeni goście: ks. dyrektor Jacek Kędzierski, 
ks. Łukasz Sztylka, ks. Andrzej Tomalak, pan Dariusz Goldewicz oraz wycho-
wanka Aleksandra Nowak. Nominowani oceniani byli w trzech kategoriach. 
Prezentacje były bardzo ciekawe. Jury jednogłośnie wybrało zwycięzców. 
W kategorii „Najradośniejszy Święty” Oscara otrzymała Agnieszka Augustyniak 
jako św. Agnieszka, w kategorii „Najzdolniejszy Święty” nagrodzona została 
Michalina Dryjańska przebrana św. Cecylię, a w kategorii „Najlepiej Ubrany 
Święty” zwyciężył Grzegorz Murawski, który wcielił się w św. Jan Bosko. 
Nagrodzona została również Marysia Piątkowska, która włączyła się jako 
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ochotnik do naszej zabawy i wcieliła się w postać bł. Matki Teresy z Kalkuty. 
Otrzymała w nagrodę statuetkę Anioła.

Oscarową Galę prowadzili Żaneta Szczerbiak oraz Andrzej Kowalski. Za 
oprawę muzyczną odpowiadała Alicja Orłowska oraz gość specjalny – Bogu-
miła Zaborowska (absolwentka naszej szkoły), która swoim pięknym głosem 
i wykonanymi utworami wprowadziła nas w klimat nadchodzącej uroczystości 
Wszystkich Świętych...

„Holy Wins” obchodzone było w naszym internacie już po raz trzeci. Chcemy 
w ten sposób włączać się w radosne świętowanie. Uroczystość Wszystkich Świę-
tych to przecież czas świętowania i pamięci, że mamy świętych orędowników 
w niebie. 1 listopada Kościół oddaje chwałę Wszystkim Świętym, tym oficjalnie 
uznanym i tym nieznanym z imienia. Dzień 1 listopada przypomina prawdę 
o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od 
konkretnej drogi życia: powołania do małżeństwa, do kapłaństwa czy zakonu, 
do życia w samotności, jest powołany do świętości... 

Marta Antczak

„jest taki dzień...” – wigilia w internacie
17 grudnia 2015

Spotkanie wigilijne dla społeczności internatu miało miejsce w przepięknie 
udekorowanej na tę okoliczność szkolnej stołówce 17 grudnia 2015 r. 

O. Wieszczyczyk, M. Zaborowska, M. Dryjańska, 
M. Piotrowska, S. Dybowska,

Ż. Szczerbiak, P. Mroczkowski, M. Dryjańska, 
B. Zaborowska
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Zebrali się na nim wychowankowie, kadra internatu, a także zaproszeni goście 
na czele z księdzem dyrektorem Jackiem Kędzierskim.

Na początku odczytane zostało Słowo Boże przez opiekuna duchowego 
internatu ks. Andrzeja Tomalaka, a następnie z życzeniami zwrócił się do 
zebranych Ksiądz Dyrektor.

Łamiąc się opłatkiem, złożyliśmy sobie najszczersze życzenia: zdrowia, 
pomyślności, Bożego błogosławieństwa i spełnienia wszystkich marzeń w nad-
chodzącym Nowym Roku a następnie przy świątecznie zastawionym stole od-
śpiewaliśmy najpiękniejsze polskie kolędy. Atmosfera tego wigilijnego wieczoru 
długo pozostanie w naszych sercach i pamięci.

Dariusz Goldewicz

C + M + b
wizyta duszpasterska w internacie AD 2016

6 stycznia 2016

Po Bożym Narodzeniu i Nowym Roku rozpoczyna się czas wizyt duszpa-
sterskich. Nieprzypadkowo kolęda odbywa się właśnie teraz, kiedy to 

wspominamy przyjście Boga na ziemię. Okres Bożego Narodzenia jest czasem 
pogłębiania więzów z Bogiem, z rodziną i naszymi wspólnotami.

W dniu 6 stycznia br. odbyła się kolęda w Długoszu. Na zaproszenie ks. dy-
rektora Jacka Kędzierskiego wizytę duszpasterską przeprowadzili kapłani z pa-

A. Kowalski, M. Wojciechowski, P. Terpiński, 
W. Szopa

Wychowankowie internatu

Wydarzenia z życia internatu
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rafii św. Jana we Włocławku: ks. pro-
boszcz Henryk Witczak i ks. wikariusz 
Mariusz Staszak.

Na wstępie w kaplicy szkolnej od-
było się krótkie nabożeństwo, w któ-
rym uczestniczyli także: ks. Andrzej 
Tomalak, ks. Łukasz Sztylka, p. Zofia 
Kędzierska, kadra oraz wychowanko-
wie internatu. Jako pierwszy słowo do 
zebranych wygłosił ks. dyrektor Jacek 
Kędzierski a następnie modlitwie prze-
wodniczył ks. Henryk Witczak.

Po modlitwie i odśpiewaniu kolęd 
zaproszeni kapłani w asyście ministrantów udali się do: mieszkań księży za-
mieszkałych w gmachu szkoły, gabinetu wychowawców internatu oraz pokojów 
mieszkalnych wychowanków. Tu nastąpił obrzęd błogosławieństwa miejsca 
zamieszkania i pracy z pokropieniem wszystkich obecnych wodą święconą 
oraz kolędowe modlitwy i serdeczne rozmowy.

Paulina Czarnecka, Aleksandra Zabielska

internackie zabawy na pożegnanie karnawału
8 lutego 2016

Na pożegnanie karnawału dniu 8 lutego 2016 r. w naszym szkolnym 
internacie zorganizowano bal. Przy ulubionej muzyce wychowanków 

każdy tańczył do utraty tchu, by nie zmarnować szansy na karnawałowe sza-
leństwo w gronie przyjaciół. Młodzież, 
przebrana w kolorowe stroje, wcieliła 
się w kultowych bohaterów z bajek, 
filmów czy też gwiazd rocka.

Oprócz dyskoteki zostały zorgani-
zowane liczne konkursy z nagrodami. 
Wśród nich najważniejszym był ten 
na najpiękniejszy strój karnawałowy. 
W kategorii „stylizacja rockowa” zwy-

Ks. dr H. Witczak (w środku), ks. M. Staszak 
oraz ks. dyrektor dr J. Kędzierski w trakcie 
wizyty duszpasterskiej AD 2016

M. Piotrowska, A. Augustyniak, N. Łosiewicz, 
N. Tomczyk, K. Błaszczyk, P. Mroczkowski
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ciężyła Adriana Raczkowska; w kategorii „postać z bajki” bezkonkurencyjne były 
Klaudia Ozdoba i Sandra Dybowska. Nagrodę specjalną za strój karnawałowy 
otrzymała Natalia Łosiewicz.

Wszystkim wychowankom internatu dziękujemy za wykazaną kreatywność 
w przygotowaniu i prezentacji strojów karnawałowych oraz miłą i radosną 
atmosferę.

Dariusz Goldewicz 

Dzień kobiet w internacie
8 marca 2016

Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzi się już od 1910 roku. Tego 
dnia warto pamiętać o życzeniach lub drobnych upominkach, na 

które zasługuje każda Kobieta.
Tradycyjnie już Dzień Kobiet był uroczyście obchodzony przez wszystkich 

mieszkańców internatu. Na wstępie złożyliśmy wszystkim zebranym Paniom 
i Wychowankom życzenia wszelkiej pomyślności.

Z tej okazji przygotowaliśmy wyjątkowy i autorski program słowno-mu-
zyczny. W roli prowadzących wystąpili: Piotr Mroczkowski i Paweł Olakowski, 

Kadra oraz wychowankowie internatu w trakcie uroczystości z okazji Dnia Kobiet

Wydarzenia z życia internatu
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a oprawę muzyczną przygotował Przemysław Terpiński. W okolicznościowych 
scenkach bądź chórkach wystąpili wszyscy wychowankowie internatu. 

Wieczór upłynął w miłej i sympatycznej atmosferze.

Agnieszka Lasota-Staszak 

„błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni boga oglądać będą”

Nabożeństwa Drogi krzyżowej
17 marca 2016

W ramach oczekiwań na Światowe Dni Młodzieży, w okresie Wielkiego 
Postu w lutym i marcu, odbyły się nabożeństwa Drogi Krzyżowej 

zorganizowane przez społeczność internatu. Spotkaniom przewodniczył ks. An-
drzej Tomalak. Nabożeństwa rozpoczynały się w kaplicy szkolnej. Następnie, 
uczestnicząc w męce Jezusa całym sercem, przeszliśmy razem z nim kolejne 
stacje Drogi Krzyżowe,j rozmieszczone w korytarzach naszej szkoły. Rozmo-
dleni, przeżywający mękę i śmierć Pana, rozważaliśmy tajemnicę i znaczenie 
Pana Jezusa śmierci na krzyżu dla naszego odkupienia. Był to moment do prze-
myślenia własnego życia i zrobienia rachunku sumienia, a przede wszystkim 
okazja do przeproszenia Pana Boga za nasze grzechy.

Ks. A. Tomalak, P. Terpiński, A. Kowalski, K. Przysiecki, P. Mroczkowski
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Nabożeństwa Drogi Krzyżowej pozwalają nam bliżej zobaczyć i zrozumieć 
mękę Chrystusa i Jego drogę na krzyż pełną cierpienia. Cierpienia za nasze 
grzechy i nasze winy. Pamiętamy o tym w naszym codziennym życiu i staramy 
się czynić świat lepszym, tak by nie przyczyniać się do cierpienia naszego Pana.

Dariusz Goldewicz, Marta Antczak

Pożegnanie Maturzystów 2016
25 kwietnia 2016

Dnia 25 kwietnia w Pensjonacie Michelin we Włocławku odbyło się 
uroczyste pożegnanie tegorocznych maturzystów, będących wycho-

wankami naszego internatu.
Na początku chętni wychowankowie – maturzyści odbyli przejażdżkę po-

wozem konnym; pozostała zaś część wychowanków została zapoznana przez 
p. Aleksandrę Zabielską ze specyfiką obiektu, a głównie ze stadniną koni.

Następnie rozpaliliśmy ognisko i piekliśmy kiełbaski. W końcu przyszedł 
czas na konkursy. Jednym z nich była zabawa z wykorzystaniem balonów, 
której celem było wyłonienie najbardziej zwinnego i sprytnego maturzysty. 
Rywalizacja była zacięta, a pierwsze miejsce zajęły ex aequo: Ania Antczak 
i Natalia Łosiewicz. Był też „rzut podkową do celu” oraz wspólne granie 
w piłkę siatkową.

Pan D. Goldewicz i wychowankowie internatu podczas przejazdu bryczką 

Wydarzenia z życia internatu
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Następnie Pan Kierownik internatu w imieniu całej kadry wychowawczej 
wygłosił słowo pożegnalne do naszych wychowanków – maturzystów oraz 
wręczył im pamiątkowe dyplomy i drobne upominki wykonane na zajęciach 
plastycznych. Były to karty z życzeniami i dekoracyjne serca. Maturzyści również 
podziękowali kadrze internatu oraz swym kolegom i koleżankom za wspólnie 
spędzone w naszej placówce chwile.

Agnieszka Lasota-Staszak

udział wychowanków w akcji zbiórki nakrętek 
dla kacperka w roku szkolnym 2015/2016

ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, 

z jakim tej pomocy się udziela.

Jan Paweł II, 
Przesłanie na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu

Od kilku już lat wychowankowie internatu biorą udział w akcji zbiórki 
nakrętek dla Kacperka. Chłopiec urodził się chory i wymaga rehabilitacji. 

Akcja ta pomaga w zdobyciu funduszy na niezbędne środki. Potrzeba wiele nakrę-
tek, żeby zebrać sensowną sumę pieniędzy, ale każdy kilogram to już wiele. Dlatego 
wytrwale zbieramy nakrętki świadomi, że „od nakrętki do nakrętki, a uzbiera się 
worek”, a każdy worek to już coś. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa przyczyni 
się do poprawy stanu zdrowia Kacperka, a rehabilitacja przyniesie efekty.

„Płonie ognisko w lesie...” – wychowankowie internatu 
podczas pożegnania maturzystów

Zabawa z balonami – A. Nowak, A. Antczak, 
Ż. Szczerbiak, N. Łosiewicz, P. Terpiński
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DziAłAlNoŚĆ 
MłoDzieŻowej rADy iNTerNATu 

Paulina Czarnecka – opiekun MRI

Podsumowanie działalności Mri
w roku szkolnym 2015/2016

W dniu 14 września 2015r. społeczność wychowanków internatu 
funkcjonującego przy Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Dłu-

gosza we Włocławku dokonała wyboru Młodzieżowej Rady Internatu. Jej 
przewodniczącym został Jan Hołody, zastępcą Michał Błajet, a skarbnikiem 
i sekretarzem Maria Piątkowska. Decyzją społeczności wychowanków funkcję 
opiekuna Młodzieżowej Rady Internatu w roku szkolnym 2015/2016 pełniła 
p. mgr Paulina Czarnecka.

Dnia 6 października odbyło się pierwsze spotkanie z nowymi członkami 
Młodzieżowej Rady Internatu. Celem spotkania było zapoznanie z kalenda-
rzem wydarzeń w internacie zaplanowanych w roku szkolnym 2015/2016 oraz 
omówienie ważnych przedsięwzięć i najważniejszych zadań poszczególnych 
sekcji. Kolejne spotkania Młodzieżowej Rady Internatu odbywały się regularnie 
w zależności od bieżących potrzeb, chęci i inicjatyw członków sekcji. Wycho-
wankowie wówczas mogli wymienić swoje poglądy, porozmawiać, przedstawić 
nowe pomysły czy rozwiązania.

Dnia 29 września 2015 r. z inicjatywy MRI odbył się Dzień Chłopaka. Uro-
czystość rozpoczęła się od złożenia Chłopcom życzeń i zaśpiewania „Sto lat”. 
Następnie miał miejsce poczęstunek oraz wręczenie okolicznościowych upomin-
ków. Był pyszny tort i własnoręcznie wykonane przez dziewczyny prezenty. Po 
części oficjalnej przyszedł czas na długo wyczekiwaną zabawę, w ramach której 
odbyły się różnego rodzaju konkursy dla wszystkich mieszkańców internatu.

Dnia 7 grudnia 2015 roku obchodzone były w internacie mikołajki. Zgodnie 
z tradycją ten niezwykły dzień poprzedziło wspólne dekorowanie choinki. Na-
stępnie wychowanków odwiedził św. Mikołaj. Mieszkańcy internatu przywitali 
niezwykłego gościa wierszykami oraz świątecznymi piosenkami – każdy z nich 
został obdarowany szczególnym prezentem. Na zakończenie spotkania każda 
osoba mogła zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem, które przywołało 
na długi czas wspomnienie tego dnia.

Wydarzenia z życia internatu



Dnia 1 czerwca 2016 roku obchodzony był internacki Dzień Dziecka. Z tej 
okazji grupa wychowanków wybrała się do kręgielni „Lucky Star”. Niektórzy 
grali w kręgle już wcześniej, ale większość po raz pierwszy próbowała swoich 
sił na torze. Podczas gry było mnóstwo emocji i śmiechu, dzięki czemu wycho-
wankowie choć na chwilę mogli zapomnieć o sprawdzianach, nauce i innych 
codziennych troskach. Na zakończenie, aby w pełni podkreślić charakter tego 
szczególnie ważnego dnia, wszyscy wspólnie udali się na słodki poczęstunek 
– lody.

Działalność Młodzieżowej Rady Internatu miała na celu podejmowanie dzia-
łań mobilizujących pozostałych wychowanków do aktywnego udziału w życiu 
internatu. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu członków poszczególnych sekcji 
udało się w znacznym stopniu zrealizować przyjęte założenia.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15
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Anna Baranowska

Na zawsze w moim sercu...
wychowanie jest sprawą serca.

św. Jan Bosko

Refleksje te rozpocznę od podsumowania swojej pracy wychowawczej 
w kolejnym roku pracy w Długoszu. W tym roku musiałam pożegnać 

się z wychowankami – klasą IIId. Będę bardzo dobrze wspominać tych młodych 
ludzi: otwartych, sympatycznych, życzliwych, odpowiedzialnych. Swoją postawą 
zasługują na słowa uznania i pochwały. Na zawsze pozostaną w moim sercu. 
Cieszę się, że wielu z nich wybrało kontynuację nauki w naszym liceum. Nie 
mówię więc „żegnajcie” – a „do zobaczenia”. 

Wspólnie udało się nam zorganizować dwie wycieczki klasowe. W grudniu 
pojechaliśmy do Berlina. Głównym celem tej wyprawy były jarmarki bożo-
narodzeniowe, ale zwiedziliśmy także Muzeum Pergamońskie czy Poczdam. 
W czerwcu klasa wraz z innymi uczniami naszego gimnazjum i liceum udała 
się na wycieczkę do Krakowa, Zakopanego i Zatoru. Były to wspaniałe prze-
życia połączone z dobrą zabawą, ciekawym zwiedzaniem, a także wyśmienitą 
pogodą. Żałowaliśmy bardzo, że jest to nasz ostatni wyjazd w takim gronie.

Warto też dodać, że klasa organizowała uroczystości klasowe, takie jak 
Dzień Chłopca, wigilię czy Dzień Kobiet. Brała udział w wydarzeniach szkoły, 
a także uczestniczyła w konkursach, osiągając sukcesy.

Moi wychowankowie aktywnie włączali się w działalność wolontariatu, 
zarówno szkolnego, jak i pozaszkolnego. Wspierali takie akcje, jak „Szlachet-
na Paczka”, „Kup Pan Szczoteczkę” czy „Opatrunek na ratunek”. Dziewczyny 
z naszej klasy przyczyniły się również do promowania idei wolontariatu wśród 
młodszych kolegów podczas zajęć w SP nr 14 we Włocławku.

Uczniowie zdobywali także laury na polu nauki, poszerzali swoją wiedzę 
i zgłębiali tajniki różnych dziedzin. Laureatką konkursu przedmiotowego 
z języka polskiego została Sonia Spisak (pod opieką pani L. Wiśniewskiej), ty-
tuł laureata z chemii zdobył Rafał Brzeziński (pod opieką p. K. Trokowskie-
go), laureatką z języka francuskiego została Katarzyna Patyk (pod opieką 
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p. Ł. Ściesińskiego), finalistkami zostały Julia Błaszczyk i Oliwia Kokoszczyń-
ska z języka angielskiego, Katarzyna Patyk z biologii oraz Justyna Nowak 
z języka polskiego. Jestem dumna z ich osiągnięć, mam nadzieję, że będą 
rozwijać swoje pasje, a zdobyta wiedza zaprocentuje na dalszych etapach 
kształcenia.

Jeśli chodzi o zawody sportowe, to trzy uczennice z naszej klasy repre-
zentowały w nich szkołę, uzyskując znaczne sukcesy. Były to Aleksandra 
Grzesikowska, Alicja Paszyńska i Patrycja Zaroślińska, które zdobyły IX miej-
sce w Finałach Wojewódzkiej Gimnazjady w Sztafetowych Biegach Przeła-
jowych oraz I miejsce i tytuł Mistrzyń Włocławka w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych.

W swojej osobistej pracy z uczniem zdolnym wymienię przy tej okazji 
Adama Piętowskiego z klasy IIa, który kolejny raz zdobył tytuł laureata z hi-
storii. Na uwagę zasługują też wyróżnienia dla Katarzyny Alabrudzińskiej 
i Sary Jabłońskiej z klasy IIc, które otrzymały wyróżnienia w Ogólnopolskim 
III Konkursie Historycznym: „Polska – Nasza Niepodległa. 1050 lat od Chrztu 
Polski – 1050 lat Dziejów Narodu i Państwa Polskiego”.

Jeśli chodzi inne działania, które podejmowałam na terenie szkoły w minio-
nym roku szkolnym, to wspomnę tu o zorganizowaniu apelu z okazji rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja (wraz z koleżanką K. Kwiatkowską), który po-
łączony został z konkursami szkolnymi: literackim, plastycznym, na wykonanie 
prezentacji multimedialnej oraz gry planszowej. Zajęłam się także obchodami 
Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, zaprosiłam do szkoły pracownika 
Instytutu Pamięci Narodowej pana dr. P. Wójtowicza, który wygłosił okolicz-
nościową prelekcję. 

Dużym wyzwaniem był także koncert „Długoszacy dla Długosza”, który wraz 
z koleżanką A. Jabłońską przygotowałyśmy w ostatnim tygodniu nauki szkolnej. 
Koncert ten stał się następnie elementem pikniku „Wakacje z Długoszem” na 
Bulwarach naszego miasta. W tym ostatnim wydarzeniu brałam czynny udział, 
zapraszając artystów występujących podczas pikniku – zespół ludowy Kujawy 
Bachorne Nowe z Osięcin, Bractwo Kurkowe, jak również nawiązując kontakt 
z pracownikami Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, którzy 
przeprowadzili ciekawe warsztaty rodzinne czy też Aeroklubem Włocławskim 
i jego sekcją modelarską.

Mam nadzieję, że kolejny rok szkolny będzie równie ciekawy, dający moż-
liwość samodoskonalenia, pogłębiania swoich doświadczeń pedagogicznych 
i dydaktycznych.

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 15
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Urszula Brykalska

„wszystko ma swój czas...”

Za nami kolejny – trzeci i ostatni wspólnie spędzony rok. Czas intensywnej 
nauki, podejmowania ważnych życiowych decyzji, ale i czas sukcesów, 

zabaw i umacniania przyjaźni.
Ten wyjątkowy rok szkolny rozpoczęliśmy pielgrzymką trzecioklasistów 

do Matki Bożej.
30 września 2015 r. w pełnym składzie pojechaliśmy do Lichenia, by pro-

sić Maryję o potrzebne łaski w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Spotkanie 
rozpoczął koncert zespołu „Jordan”, po którym poruszającym świadectwem 
swojego nawrócenia podzieliła się z nami aktorka Patrycja Hurlak. Po pierwszej 
części, w nastroju zadumy i refleksji, udaliśmy się do bazyliki na uroczystą Mszę 
Świętą. Po Eucharystii spożyliśmy wspólny posiłek i wyruszyliśmy w drogę 
powrotną do domu.

Od samego początku roku szkolnego uczniowie IIIa intensywnie przygo-
towywali się do kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Zdobycie tytułu 
laureata wymagało wielu godzin pracy zarówno na zajęciach pozalekcyjnych, 
jak i w domu, ale stawka była wysoka. Tytuł laureata zwalnia bowiem z od-
powiedniego zakresu egzaminu gimnazjalnego oraz zapewnia przyjęcie do 
wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej. Kolejny raz wytężona praca zaowoco-
wała sukcesami. 11 uczniów naszej klasy uzyskało łącznie 16 tytułów laureata 
i finalisty. Tu najlepszą okazała się Natalia Mierzwicka, uzyskując w tym roku 
dwa tytuły laureata i jeden tytuł finalisty. 

Oprócz konkursów trzeba było jeszcze zmierzyć się z egzaminem gimna-
zjalnym. W grudniu wszyscy trzecioklasiści przystąpili do próbnego egzaminu 
gimnazjalnego. Rozwiązywanie testów w wyznaczonym czasie i przestrzeganie 
procedur pozwoliło lepiej przygotować się do kwietniowego prawdziwego 
egzaminu, który w klasie IIIa zakończył się wspaniałymi wynikami.

Mimo natłoku nauki, nie zabrakło czasu także na inne atrakcje. W paździer-
niku mieliśmy okazję posłuchać i spotkać się z p. Adamem Woronowiczem – 
aktorem i odtwórcą roli ks. Jerzego Popiełuszki w filmie „Popiełuszko. Wolność 
jest w nas”, a także z p. Jakubem Bałtroszewiczem – Sekretarzem Generalnym 
Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka „Jeden z nas”, działającej 
przy Parlamencie Europejskim. Wzięliśmy również udział w Dniach Kultury 
Chrześcijańskiej poświęconych w tym roku patronowi naszej szkoły ks. Janowi 
Długoszowi. Podczas tych uroczystości uczestniczyliśmy w spotkaniach z ks. bi-
skupem Antonim Długoszem oraz p. Leszkiem Długoszem.

Sprawozdania nauczycieli



414

W kwietniu, tuż po egzaminach 
gimnazjalnych udaliśmy się na wy-
cieczkę do Trójmiasta. Zwiedziliśmy 
Muzeum Marynarki Wojennej, prze-
spacerowaliśmy się Skwerem Kościusz-
ki, przy którym stoi Dar Młodzieży 
oraz Błyskawica. W Gdańsku prze-
wodnik pokazał nam między innymi 
Dwór Artusa, fontannę Neptuna czy 
Długi Targ. W Europejskim Centrum 
Solidarności mogliśmy przenieść się 
w historyczne już czasy początków 

„Solidarności” i posłuchać choćby słów świętego Jana Pawła II. W Sopocie 
spacerowaliśmy po drewnianym molo. Niewątpliwie dużą atrakcją była wizyta 
w Jump City. Ogromne trampoliny i basen wypełniony gąbkami pozwoliły 
młodzieży na istne szaleństwa. Równie atrakcyjna była wizyta w Arenie Zol-
tar i laserowa bitwa. Wieczory natomiast spędzaliśmy, bawiąc się i gawędząc 
przy grach planszowych. 

Po powrocie z wycieczki pozostały ostatnie chwile na zaliczanie zaległości 
i poprawianie ocen. 

19 uczniom naszej klasy udało się uzyskać świadectwo ukończenia gimna-
zjum z wyróżnieniem. To ogromny sukces i wielka radość także dla wychowawcy!

Jedną z ostatnich uroczystości był bal gimnazjalny. Piękni i eleganccy 
gimnazjaliści rozpoczęli tę uroczystość polonezem, a zakończyli w późnych 
godzinach nocnych. Wybawieni, zmęczeni i szczęśliwi wrócili do domów. 

Wspólnie spędzone w Długoszu trzy lata „przypieczętowaliśmy” 22 czerw-
ca 2016 r. ostatnią w tym składzie „nocką w Długoszu”. Były gry, zabawy, ale 
i wspomnienia. Uśmialiśmy się do łez, oglądając zdjęcia z trzech minionych 
lat. Z pewnością ten czas na długo pozostanie w naszej pamięci... 

23 czerwca 2016 r. przyszedł czas uroczystego zakończenia kolejnego 
etapu edukacyjnego w życiu tych młodych ludzi. Podczas uroczystości otrzy-
mali świadectwa ukończenia gimnazjum, a rodzice najlepszych uczniów listy 
gratulacyjne. Pożegnaniom nie było końca. Po oficjalnej części rodzice zaprosili 
nas na pożegnalny tort... Cóż się dziwić... Nam wszystkim po takim czasie 
trudno się rozstać...

Następnego dnia podczas uroczystej Mszy św. najlepsi gimnazjaliści koń-
czący szkołę otrzymali z rąk Księdza Biskupa Medale za zasługi dla Zespołu 
Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. W tym wyjątkowym 
gronie byli również uczniowie z naszej klasy:
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Natalia Mierzwicka – za najlepsze wyniki w nauce w całym cyklu edukacyj-
nym, Szymon Stadnicki – za najlepiej napisany egzamin gimnazjalny, a Sandra 
Kasińska i Jakub Waśkiewicz – za 100% frekwencję w całym cyklu edukacyjnym,

Wszystko ma swój czas... Przed trzema laty 29 bardzo młodych ludzi, 
uczniów klasy Ia przekroczyło mury tej szkoły... Wielu z nich było zagubionych 
i zalęknionych... Dziś ta sama dwudziestka dziewiątka, teraz wyrośniętych, 
mądrych, radosnych i znających swoją wartość trzecioklasistów zamyka swój 
rozdział pt. „Gimnazjum”... Trudno powstrzymać łzę w oku...

Cieszy jednak fakt, że 14 z nich wybrało liceum Długosza jako szkołę 
pierwszego wyboru. To miłe i budujące, że dobrze się czują i doceniają naszą 
szkołę. Wszystkim moim Wychowankom życzę sukcesów i realizacji marzeń!

Marta Budka

odkrywając tajemnice biologii...
Naukowiec nie jest twórcą prawdy, ale jej odkrywcą.

Jan Paweł II

Pracę w charakterze nauczyciela biologii i przyrody w Zespole Szkół Kato-
lickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku rozpoczęłam 01.09.2015 r. 

Społeczność szkolna przyjęła mnie bardzo ciepło i serdecznie, w związku z czym 
praca w tej szkole stała się dla mnie czystą przyjemnością.

Rozpoczynając pracę w szkole, przeanalizowałam podstawę programową 
w nauczaniu biologii, programy nauczania, rozkłady materiału, podręczniki 
i zeszyty ćwiczeń. Po zapoznaniu się z tymi dokumentami oraz podręcznikami 
przygotowałam warsztat pracy do realizacji zajęć.

Mając na uwadze różne potrzeby uczniów wynikające z zainteresowania 
biologią, prowadziłam koło biologiczne dla klas I gimnazjum. W ramach tych 
zajęć młodzież poszerzała swoją wiedzę z zakresu biologii. Uczniowie m.in. 
nauczyli się obsługi mikroskopu optycznego i samodzielnego wykonywania 
preparatów mikroskopowych, wykonywali modele komórek, przeprowadzali 
sekcję dżdżownicy oraz ryby, poszerzyli swoją wiedzę dzięki zabawie poprzez 
wiele różnorodnych gier dydaktycznych.

Zwróciłam również szczególną uwagę na młodzież uzdolnioną. Mając na 
uwadze rozwój umiejętności oraz nabycie nowej wiedzy przez uczniów, prowa-
dziłam zajęcia przygotowujące do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
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z Biologii. W etapie szkolnym, który 
odbył się 28 października 2015 r., wy-
łoniono najlepszych, którzy zakwa-
lifikowali się do etapu rejonowego, 
wśród nich była jedna z moich uczen-
nic. W wyniku kolejnego etapu, który 
odbył się w grudniu, dziewczynka za-
kwalifikowała się do etapu wojewódz-
kiego. Przygotowując się do kolejnego 
etapu, pracowałyśmy indywidualnie 
przez kolejne dwa miesiące w celu nad-
robienia treści programowych z klasy 
III gimnazjum. Efektem tej ciężkiej 
pracy było uzyskanie przez Dominikę 
Rzadkowolską tytułu laureata w etapie 
wojewódzkim, który zwalnia z części 
przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego 
oraz uprawnia do uzyskania końcowo-
rocznej oceny celującej z biologii. Jest 

to duży sukces z racji tego, iż jest to uczennica klasy I, która musiała poznać 
cały materiał z gimnazjum w ciągu 6 miesięcy. Sukces mojej uczennicy i jej 
wyjątkowe zdolności są dla mnie motywacją na kolejny rok szkolny.

Chcąc poznać uczniów z innej strony, zorganizowałam wycieczkę szkolną, 
podczas której młodzież gimnazjalna wraz z opiekunami uczestniczyła w Nocy 
Biologów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, której celem jest 
zachęcanie wszystkich entuzjastów przyrody ożywionej, tych najmniejszych 
i tych nieco większych, do odkrywania tajników życia. Przygotowano intere-
sujące wykłady, pokazy, warsztaty, zajęcia laboratoryjne, gry oraz konkursy. 
Uczniowie mogli odkrywać sekrety pracy naukowców. Nie zabrakło również 
okazji do dyskusji i zaspokajania swojej ciekawości z zakresu różnych dziedzin 
biologii. 

Chcąc wzbudzić wrażliwość uczniów na piękno organizmów oraz szacunek 
do przyrody, przeprowadziłam etap szkolny wojewódzkiego konkursu Ekolo-
giczne Potyczki „Nasze środowisko”, którego tematyka dotyczyła różnorodności 
biologicznej, zanieczyszczeń i ochrony środowiska oraz podstawowych definicji 
ekologicznych. W konkursie wzięło udział 21 uczniów klas I gimnazjum. Do 
etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się troje uczniów, którzy osiągnęli naj-
lepsze wyniki. Podczas etapu wojewódzkiego tego konkursu w Gimnazjum nr 21 
im. Tonyego Halika w Toruniu nie tylko wspierałam uczniów reprezentujących 
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naszą szkołę, ale również byłam członkiem Komisji Oceniającej reprezentantów 
gimnazjów z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Trzyosobowa drużyna 
z naszej szkoły zdobyła II miejsce. Jest to bardzo duży sukces, gdyż nasi ucznio-
wie byli najmłodsi wśród wszystkich uczestników, a w konkursie uczestniczyło 
11 drużyn z gimnazjów z całego terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 

Realizując misję katolicką szkoły, w związku z Narodowym Dniem Życia, 
obchodzonym 24 marca, oraz Dniem Świętości Życia, obchodzonym 4 kwiet-
nia, zorganizowałam etap szkolny konkursu na prezentację multimedialną dla 
uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, który w tym roku 
został ogłoszony pod hasłem: „Życie moja odpowiedzialność”. Na konkurs nade-
słanych zostało wiele przepięknych, wartościowych prac. Ostatecznie, po długich 
dyskusjach i naradach, wraz z pozostałymi członkami komisji zdecydowaliśmy 
się na przyznanie 3 nagród. Zwycięskie prezentacje reprezentowały szkołę na 
konkursie organizowanym przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Die-
cezjalnej Włocławskiej – Referat Duszpasterstwa Rodzin, Kujawsko-Pomorskie 
Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku i Katolickie Stowarzyszenie „Ci-
vitas Christiana” Oddział we Włocławku. Dla wzmocnienia treści związanych 
z Dniem Życia i Świętości Życia, wraz z uczniami klasy IB zorganizowałam 
apel mający na celu propagowanie wartości rodzinnych, wzmacnianie relacji 
w rodzinie oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny.

Podczas minionego roku szkolnego w „Długoszu” zdobyłam cenne doświad-
czenie zawodowe, starałam się zdobywać jak najwięcej wiedzy i umiejętności 
praktycznych, niezbędnych w pracy z uczniami. Praca z młodzieżą sprawia mi 
bardzo dużą satysfakcję. Utwierdziłam się w przekonaniu, że zawód nauczyciela 
jest moim powołaniem.

Piotr Chodoła 

o przyszłość naszego kraju nie musimy się martwić
żaden kraj z ambicjami nie może być krajem 

matematycznych analfabetów.

Immanuel Kant

Długoszacka młodzież po raz kolejny pokazała, że rozwiązywanie ma-
tematycznych łamigłówek sprawia im ogromną frajdę. W bieżącym 

roku szkolnym po raz ósmy odbył się Dzień Matematyki, w ramach którego 
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przeprowadziłem wykład „Matematyczny StandUp – jak trafiłem 6 w totka”. 
Matematyczne anegdoty, przepełnione humorem i intrygującymi rozwiązania-
mi, okazały się strzałem w 10! Aula pękała w szwach, a na pytania dotyczące 
wykładu odpowiadałem jeszcze przez długi czas. Wspólnie z klasą IIIa prze-
prowadziliśmy „I Międzygalaktyczny Turniej w Numblera”. Pojedynki druży-
nowe na działania arytmetyczne rozgrzewały uczestników aż do czerwoności. 
Sprawna organizacja, ciekawa formuła turnieju, wartościowe nagrody oraz 
wysoki poziom emocji spowodowały, że zarówno zwycięzcy, jak i przegrani 
niecierpliwie oczekują kolejnej edycji. 

Drugi rok z rzędu podjąłem się również organizacji „Matematycznych 
Wspinaczek”. Konkurs ten jest dedykowany uczniom okolicznych szkół pod-
stawowych i zyskuje coraz większą renomę. Chętnych do rozwiązywania ła-
migłówek z roku na rok jest coraz więcej. Wielu uczestników konkursu zostaje 
później uczniami naszej szkoły. Cieszę się, że te trzy wydarzenia, ożywiły 
mury Długosza i pokazały ciekawe oblicze matematyki, jakże inne od tych, 
które znamy z lekcji. 

Przez cały rok pracowałem z uzdolniona młodzieżą na zajęcia koła ma-
tematycznego. Po całorocznych zmaganiach w Lidze Zadaniowej okazało się, 
że Alicja Listewnik z kl. IId zdobyła tytuł laureata, a Jakub Prokopczyk z kl. Ia 
tytuł finalisty. Ponadto Alicja Listewnik i Edyta Prajwos uzyskały również tytuł 
finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki. 

Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego miałem przyjemność współ-
pracować z bardzo pomysłową młodzieżą. Nowością i wielkim hitem w talii 
okazały się show „Mam Talent” i „Teledisco”. Uczniowie wszystkich klas mieli 
okazję świetnie się bawić i pokazywać niesamowite talenty. Poziom wykonania, 
przygotowania choreografii i strojów był szokująco wysoki jak na amatorów 
i zadziwił nawet profesjonalistów.

Nie mogę zapomnieć o mojej nowej klasie wychowawczej – Ia. Młodzież 
tej klasy to sympatyczna i zawsze uśmiechnięta grupa. Każda lekcja z moimi 
wychowankami była dla mnie dużą przyjemnością. Rewelacyjnie spędzali-
śmy czas również podczas klasowych wypraw: czterodniowej wycieczki do 
Trójmiasta oraz wyprawy do parku linowego. Mam nadzieje, że uczniowie są 
zadowoleni ze swoich pierwszych kroków w nowej szkole. Kolejne dwa lata 
będą dla nich okresem ciężkiej pracy, lecz na pewno zaowocują one ogromem 
sukcesów i nowych doświadczeń. 

W myśl zasady, że każdy następny rok nie będzie gorszy niż poprzedni to... 
już nie mogę się doczekać...
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Violetta Gołdobin, Małgorzata Ryszewska

Sprawozdanie wychowawców świetlicy szkolnej
za rok szkolny 2015/2016 

Świetlica szkolna włącza się w realizację ścieżek międzyprzedmiotowych, 
a realizując statutowe zadania szkoły, kształtuje osobowość ucznia, uczy 

systematyczności, kreatywności, doskonali umiejętności już nabyte, ale pozwala 
także zdobyć nowe. Praca w świetlicy z młodzieżą gimnazjalną i licealną jest 
bardzo trudna z tego względu, że uczniów ciężko zainteresować, zaciekawić, 
nie wszystko im się podoba. Można śmiało powiedzieć, że bywa, iż w czasie 
wolnym od zajęć uczniowie najchętniej nie robiliby nic. Wiele propozycji jest 
dla nich albo już za dziecinna, albo jeszcze za poważna. Jako wychowawcy 
staramy się uczynić świetlicę miejscem atrakcyjnym, w którym uczniowie mogą 
wyzwalać własną aktywność, ekspresję twórczą, rozwijać swoje talenty i pasje. 
Prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem metod aktywnych: burza mózgów, drama, 
metoda projektu, ekspresja artystyczna. Całorocznie realizowany był program 
z doradztwa i poradnictwa zawodowego. Ponadto pod naszym kierunkiem 
prężnie działa szkolny wolontariat i Caritas szkolna. Realizując program wy-
chowawczo-opiekuńczy, organizowałyśmy dla naszych uczniów szereg zajęć, 
imprez, konkursów, koncertów i akcji charytatywnych. Najważniejsze z nich, 
to zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień oraz programy edukacyjne: „Żyj 
smacznie i zdrowo”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Świetlica przeprowadziła 
i rozstrzygnęła międzyszkolny konkurs „Na najładniejszy wieniec adwentowy”. 
Prowadzona była stała współpraca ze Stowarzyszeniem „Tęczowy Parasol” 
i „Oligo”, Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, Towarzystwem Opieki 
nad Zwierzętami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz fundacją 
„Redemptoris Missio”. Znając pasje i zainteresowania naszych uczniów, jako 
opiekunki świetlicy, zachęcałyśmy ich do rozwoju osobistego. Wielu uczniów 
pod naszą opieką przygotowywało i składało swoje prace również w konkursach 
ogólnopolskich. Nasza praca z uczniami nie ograniczała się tylko do świetlicy, 
a splatała się z życiem całej szkolnej społeczności. Wszelkimi podejmowanymi 
działaniami, starałyśmy się przyczyniać do wszechstronnego rozwoju uczniów, 
ich aktywności twórczej i interdyscyplinarnych umiejętności. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku szkolnym uczniowie równie chętnie uczestniczyć będą 
w organizowanych przez nas zajęciach świetlicowych.
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Violetta Gołdobin

Sprawozdanie z działalności szkolnego koła Caritas 
w roku szkolnym 2015/2016

Szkolna Caritas zajmuje się działalnością wolontarystyczno-charytatywną. 
Jej głównym celem jest zaangażowanie uczniów w pomoc osobom po-

trzebującym. Wolontariusze mają możliwość inicjowania akcji charytatywnych 
oraz przeprowadzania ich na terenie szkoły i poza nią. Uczy to samodzielności 
w podejmowaniu decyzji, uwrażliwia na potrzeby innych, a także kształtuje 
postawę odpowiedzialności za drugiego człowieka. 

W roku szkolnym 2015/2016 szkolna Caritas zrealizowała szereg działań 
i przeprowadziła wiele akcji o charakterze charytatywnym, ukierunkowanych 
na niesienie pomocy potrzebującym: dzieciom i rodzinom z ubogich rodzin, 
przewlekle chorym, osobom starszym i samotnym, poszkodowanym w klęskach 
żywiołowych, zmagającym się z problemem bezdomności czy też realizującym 
dzieła misyjne. Do działań tych należały: kiermasze, zbiórki dobrowolnych ofiar, 

zbiórki środków czystości i higie-
ny osobistej, zbiórki pluszowych 
zabawek. Większości z takich 
akcji charytatywnych towarzy-
szyły zajęcia, happeningi, które 
cieszyły się zainteresowaniem 
uczniowskiej wspólnoty naszej 
Szkoły. Najważniejsze z przepro-
wadzonych działań, to: „Opa-
trunek na ratunek” (wrzesień 
– październik); „Słodki kiermasz 
misyjny” (wrzesień); „Warto być 
bohaterem” (październik – li-
stopad); „Pluszak za zastrzyk” 
(listopad); „Przytul mamę” – 
akcja na adwent (grudzień); 
„Tak pomagam!” – ogólnopol-
ska świąteczna zbiórka żywności 
(grudzień); „Trochę ciepła dla 
bezdomnego” (styczeń); „Za-
czarowany ołówek” (luty); „Kup 
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Pan Szczotkę” (kwiecień); „Dzień Dobrych Uczynków” (maj); zajęcia „I Ty mo-
żesz zostać wolontariuszem” (maj). Przez cały rok szkolny współpracowaliśmy 
z Caritas Diecezji Włocławskiej, a także m.in. z Fundacją Pomocy Humanitarnej 
Redemptoris Missio. Na szczególne podkreślenie zasługuje pomoc dla Stowa-
rzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną 
oligo. Działalność wolontariacka na rzecz oligo skupiała się przede wszystkich 
na aktywnej pomocy poprzez udział w cyklicznych cotygodniowych warsztatach 
z arteterapii, które odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia. Nasi wolonta-
riusze w sposób szczególny byli także bardzo pomocni przy okazji miejskich 
imprez charytatywnych organizowanych przez i na rzecz Stowarzyszenia, m.in. 
podczas Koncertu Wielu Serc w Browarze B. Po raz kolejny szkolna Caritas 
„wypracowała” dla naszej Szkoły „Certyfikat Szkoły Budującej Wrażliwość Spo-
łeczną”, który uzyskaliśmy za zrealizowanie działań w ramach projektu Caritas 
Toruńskiej „Warto być bohaterem”. Członkostwo w szkolnej Caritas u uczniów 
zaowocowało rozwojem pod względem samorządności, organizowania akcji 
charytatywnych i ich przeprowadzania, uwrażliwiło na potrzeby innych, na-
uczyło odpowiedzialności za powierzone działania i współpracy w grupie oraz 
bezinteresowności. Ale przede wszystkim w realny sposób oddało słowa Jana 
Pawła II: „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko 
sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co 
ten drugi przyjmuje z miłością”. 

Agata Jankowska-Pakulska

Pierwszy rok szkolny w liceum
musicie od siebie wymagać, 

nawet gdyby inni od was nie wymagali.

św. Jan Paweł II

W roku szkolnym 2015/2016 prowadziłam zajęcia z biologii dla więk-
szości klas w gimnazjum oraz IC i IIIC liceum. Zostałam również 

wychowawczynią klasy IC. Uczniowie w tej klasie to duża mieszanka różnych 
charakterów, ale generalnie stanowią w miarę zgrany i sympatyczny zespół. 
Od samego początku starali się zintegrować ze sobą oraz sprawić, aby osoby, 
które przyszły do naszego liceum z innych gimnazjów, poczuły się w naszej 
szkole dobrze. Rok szkolny rozpoczęliśmy wyjazdem we wrześniu na Forum 

Sprawozdania nauczycieli



422

Szkół Katolickich do Częstochowy oraz dwudniową wycieczką integracyjno-
-dydaktyczną do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w My-
ślęcinku. W ciągu dnia uczniowie mieli zajęcia w laboratoriach oraz terenowe 
w pobliskim lesie, a wieczorem ognisko i spotkanie integracyjne. 30 września 
to Dzień Chłopca, który dziewczęta uczciły, wręczając chłopcom symboliczne 
prezenty. 

Tradycją Długosza jest ślubowanie klas pierwszych w Święto Edukacji 
Narodowej. W tym roku 14 X to uczniowie mojej klasy zaangażowali się 
i wspólnie z klasą Ie przygotowali krótki montaż słowno-muzyczny z okazji 
tego dnia. W grudniu przyszedł czas na pierwsze dla niektórych Dni Kultury 
Chrześcijańskiej oraz pierwszą wspólnie spędzoną wigilię klasową. Uczniowie 
z zapałem zaangażowali się w przygotowania, przystroili klasę, przygotowali 
stół wigilijny, zaprosili dodatkowych gości, a pod choinką znalazł się dla każ-
dego drobny upominek. W styczniu podsumowaliśmy semestr pierwszy i po 
feriach z nowymi siłami wróciliśmy do pracy. Oprócz nauki czekało nas kilka 
wyzwań, a mianowicie, chłopcy, bardzo chcieli odwzajemnić się dziewczętom 
i przygotowali niespodziankę z okazji Dnia Kobiet. Było to wyjście na kręgle, 
które do samego końca udało się utrzymać w tajemnicy. W rekolekcje wielko-
postne przygotowali wraz z księdzem Andrzejem Tomalakiem oprawę Mszy 
Świętej. Z okazji Dnia Wiosny w szkole zostały zorganizowane dwudniowe 
obchody tego „święta”. Pierwszego dnia uczniowie liceum mieli przebrać się 
za postaci z wylosowanego wcześniej filmu, a drugiego dnia odbył się konkurs 
TeleDisco, podczas którego przedstawiali interpretację wybranego teledysku. 
Z dumą muszę stwierdzić, że cała klasa, bez wyjątku, zaangażowała się w oby-
dwa przedsięwzięcia. Tego typu zadania bardzo integrują klasę i pozwalają 
odkryć ukryte talenty. Zaangażowanie zostało uwieńczone sukcesem i zdo-
byciem pierwszego miejsca w konkursie TeleDisco. Natomiast w maju wiele 
osób z klasy, wraz z uczniami pozostałych pierwszych liceum, pojechało na 
wycieczkę w Karkonosze. 

Z sukcesami zakończyliśmy pierwszy rok szkolny w liceum. Krzysztof 
Kamiński i Angelika Musialska wypracowali średnią 5,00, ponadto Krzysztof 
Kamiński i Paweł Włodarski sięgnęli po nagrodę za 100% frekwencję, przy 
czym Paweł ma już po raz czwarty takie osiągnięcie.

Oprócz wychowawstwa w klasie IC starałam się podejmować inne aktyw-
ności. Do najważniejszych zaliczam przygotowanie tegorocznych maturzystów 
do matury z biologii oraz Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, a uczniów 
gimnazjum do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii i Woje-
wódzkiego Konkursu „Znam swój organizm na szóstkę”. Podjęte przeze mnie 
wysiłki przyniosły w miarę satysfakcjonujące wyniki: matura zdana powyżej 
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średniej krajowej, udział uczennicy klasy IIIC Anny Patyk w etapie okręgowym 
olimpiady, trzy finalistki konkursu przedmiotowego: Alicja Listewnik z klasy IId, 
Natalia Mierzwicka z klasy IIIa oraz Katarzyna Patyk z klasy IIId. W konkursie 
„Znam swój organizm na szóstkę” Natalia Mierzwicka została laureatką, a Zu-
zanna Mikołajczyk z klasy IIc – finalistką.

W maju, jak co roku, zorganizowałam Dzień Niezapominajki. W tegoroczne 
obchody zaangażowałam wychowawców klas i poprosiłam o przedstawienie 
krótkiej, przygotowanej przez uczniów koła biologicznego w ramach projektu 
edukacyjnego, prezentacji poświęconej osobliwościom i organizmom chronionym 
występującym na terenach Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. 
Chętni obejrzeli również film pt. „Dzika przyroda w sercu Europy”, przygoto-
wany jako pomoc dydaktyczną przez Lasy Państwowe.

Od października do maja, oprócz kół dla osób przygotowujących się do 
konkursów i fakultetów dla maturzystów, prowadziłam koło biologiczne. Za-
zwyczaj na takie koło przychodzą osoby, które w następnych latach przygoto-
wują się do konkursów, dlatego w tym roku, podobnie jak w poprzednich, byli 
to przede wszystkim uczniowie klasy I gimnazjum. W ramach podsumowania 
naszej pracy zabrałam młodzież na zajęcia dydaktyczne z ekologii do Ogrodu 
Edukacyjnego przy Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym „Rycykowy 
Zakątek” w Kowalu. Zajęcia spodobały się bardzo i z postanowieniem powrotu 
w to miejsce ponownie udaliśmy się na wakacje.

Dobrze wszystkim znany cytat Ojca Świętego Jana Pawła II: „Musicie od 
siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali” był w tym roku wyjąt-
kowo mi bliski, było to swoistego rodzaju motto, które starałam się przekazać 
i dzięki któremu próbowałam zmotywować moich podopiecznych do pracy. 
Mam nadzieję, że mi się to udało.

Małgorzata Jaskólska

Przygodę z Długoszem czas zacząć

Pierwszego września 2015 r. klasa Ie rozpoczęła swoją przygodę z Długo-
szem. Jako wychowawca mogę stwierdzić, że stanowi ona zgrany zespół 

młodych, sympatycznych osób. W klasie panuje miła atmosfera. Uczniowie 
chętnie angażują się w życie klasy i szkoły, przygotowują uroczystości klasowe, 
biorą udział w różnego rodzaju konkursach. Część z nich, z sukcesami, godnie 
reprezentuje szkołę na zawodach sportowych. Starają się uzyskiwać jak najlep-
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sze wyniki w nauce. Filip Jastrzębski ukończył klasę pierwszą z wyróżnieniem, 
a także jako jedyny w klasie miał 100% frekwencję. Klasa pełniła sześć dyżurów 
liturgicznych, na których stawiali się prawie wszyscy. Uczniowie brali udział 
w Orszaku Trzech Króli, w procesji z relikwiami Wszystkich Świętych, w Biegu 
Popiełuszki i procesji Bożego Ciała. 

We wrześniu udało nam się wybrać z klasami pierwszymi na wyjazd inte-
gracyjny do Biskupina – kolebki kultury łużyckiej. Podczas odbywającego się 
tam XXI Festynu Archeologicznego „Smaki w przeszłości” mogliśmy zwiedzić 
Muzeum Archeologiczne, na własne oczy zobaczyć, jak żyli, pracowali i mieszkali 
kiedyś ludzie oraz skosztować specjałów ówczesnej kuchni. Uczniowie uczest-
niczyli w pokazach, konkursach i wykładach. Z zapartym tchem obserwowali 
pokaz walk z użyciem wczesnośredniowiecznej broni. Ogromne zaintereso-
wanie wzbudził pokaz antropologa „czytającego” i opowiadającego historię 
życia naszych przodków z ludzkich kości i czaszek. Z okazji Dnia Chłopaka 
uczennice zorganizowały wyjście do kręgielni w Centrum Rozrywki Lucky Star 
Wzorcownia. Był to doskonały pomysł integrujący klasę. Wszyscy doskonale 
bawili się, rywalizując ze sobą na torach.

W czerwcu wraz z klasą Ia odwiedziliśmy Trójmiasto. Podczas czterodnio-
wego pobytu mieliśmy okazję zwiedzić m.in. Westerplatte. Pani przewodnik 
przybliżyła nam historię tego miejsca. W miejscu, gdzie rozpoczęła się II wojna 
światowa, znajduje się cmentarz poległych w 1939 r. polskich żołnierzy, ocalała 
Wartownia nr 1, ruiny koszar i Wartowni nr 3 oraz Pomnik Obrońców Wybrze-
ża. Do historycznego centrum Gdańska przypłynęliśmy Galeonem. Uczniowie 
mieli okazję obejrzeć i dowiedzieć się ciekawych rzeczy o zabytkowych obiek-
tach miasta, skupionych przy najbardziej reprezentacyjnym trakcie Głównego 
Miasta, czyli Drodze Królewskiej i przyległych do niej uliczkach. Zwiedziliśmy 
m.in. Bramę Wyżynną, Katownię, Fontannę Neptuna, Dwór Artusa, Złotą Ka-
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mienicę i Nowy Dom Ławy, gdzie ze szczytowego okna codziennie wygląda na 
przechodniów „Panienka z okienka”, Złotą Bramę, Zieloną Bramę, Żurawia. 
Wędrówkę uliczkami miasta skończyliśmy na zwiedzaniu Bazyliki Mariackiej, 
jednego z największych ceglanych kościołów na świecie. Chętni mogli podzi-
wiać panoramę Gdańska z wieży, po pokonaniu blisko 400 schodów. Kolejnym 
punktem wycieczki była Gdynia. Na skwerze Kościuszki wstąpiliśmy do Akwa-
rium Gdyńskiego, gdzie można poznać tajemnice morskich głębin, zobaczyć 
niezwykłe gatunki ryb, płazów i gadów pochodzących z różnych zakątków 
świata. Gdynia to także Centrum Experyment, nowoczesny obiekt naukowo-
-rozrywkowy, łączący naukę i zabawę. Na 40 interaktywnych stanowiskach 
uczniowie mogli znaleźć wyjaśnienie zjawisk występujących w otaczającym 
świecie. Jednak najlepszym punktem wycieczki według uczniów był pobyt 
w Fun Arenie, największym parku rozrywki w Trójmieście, znajdującym się na 
Stadionie Energa Gdańsk. Swoją energię mogli rozładować m.in. korzystając 
z atrakcji obiektu: ESCAPEROOMS – gry ucieczki, Gokarty Elektryczne PitStop, 
ZOLTAR Apokalipsa – Paintball Elektroniczny, Kolej Tyrolska, Movement Arena, 
Racing Cafe i wiele innych. 

Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Europejskiego Centrum 
Solidarności. Obejrzeliśmy wystawę stałą, dedykowaną historii „Solidarności” 
i ruchów opozycyjnych, które doprowadziły do przemian demokratycznych 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Do prezentacji, obok tradycyjnych metod 
ekspozycyjnych, wykorzystano także najnowsze rozwiązania technologiczne. 
Pani przewodnik dokładnie zapoznała nas z wydarzeniami, które obrazo-
wały poszczególne sale: Sala A – Narodziny „Solidarności”: sala poświęcona 
strajkom w sierpniu 1980 roku, Sala B – Siła Bezsilnych: sala pokazująca 
realia życia w kraju demokracji ludowej oraz kulisy narodzin opozycji wobec 
totalitarnej władzy, Sala C – Solidarność i Nadzieja: sala dotycząca czasu 
między Sierpniem ’80 a wprowadzeniem stanu wojennego, Sala D – Wojna 
ze Społeczeństwem: sala dedykowana stanowi wojennemu, Sala E – Droga 
do Demokracji: sala poświęcona dialogowi władzy z opozycją przy Okrągłym 
stole, Sala F – Triumf Wolności: sala, gdzie każdy może dołączyć swój bilet, 
tworząc wiecznie żywy znak solidarności, Sala G – im. Jana Pawła II: miejsce 
wyciszenia, refleksji i zadumy. Po intensywnie spędzonych dniach uczniowie 
wracali do ośrodka wypoczynkowego Sawa w miejscowości Junoszyno, gdzie 
dalej mogli się integrować, mając do swojej dyspozycji basen, boiska do piłki 
siatkowej, nożnej czy koszykowej oraz miejsce na ognisko. 

W stosunku do pierwszego semestru uczniowie bardziej się zintegrowali 
(co było widać podczas ostatniego wyjazdu) i chętniej brali udział w różnego 
rodzaju inicjatywach – wszyscy, bez wyjątku, wzięli udział w TeleDisco, pre-
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zentując teledysk brytyjsko-irlandzkiego zespołu One Direction – „One Way 
Or Another”, doskonale się przy tym bawiąc. W czerwcu, w ramach kolejnej 
części klasowej integracji, podsumowaliśmy intensywny rok pracy wyjściem 
na kręgle do Kręgielni Sportbowling, a po meczących zmaganiach na torze – 
pójściem na wspólną pizzę.

Podsumowując, dziękuję moim wychowankom za cały wspólnie spędzony 
rok, za wspaniałą atmosferę, szczerość i życzliwość, a w przyszłym roku szkolnym 
życzę im wytrwałości w dążeniu do obranych celów oraz dobrych wyników.

Joanna Karwowska

„Podsumowania i zaskakujące wnioski 
w ostatnim rozdziale trzeciej już książki”

W roku szkolnym 2015/2016 byłam wychowawcą klasy IIIA. To już trzeci 
rok (a dla niektórych wychowanków szósty), kiedy współpracowali-

śmy, aby jak najlepiej wykorzystać czas spędzony w murach „Długosza”. Licealiści 
z klasy IIIA to osoby niepowtarzalne, każdy był inny i każdy troszczył się o coś 
innego, ale wszyscy chętnie brali udział w różnych inicjatywach. Niektórzy przez 
trzy lata pogłębiali swoją wiedzę (brali udział w wielu konkursach z sukcesami, 
a na maturze zanotowali bardzo dużo 100% wyników, Dominika Nowicka miała 
najwyższa średnią ocen w szkole, a Karol Łukaszewski zdał najlepiej maturę), 
inni polepszali tężyznę fizyczną (zarówno chłopcy, jak i dziewczyny, brali udział 
w licznych zawodach sportowych, zdobywając wiele nagród dla szkoły), jeszcze 
inni każdego dnia wzmacniali się duchowo, a Bóg stawał się istotą ich życia. 
Tak zupełnie inni, a zgrali się wyjątkowo. Ich główna dewizą były słowa „jeden 
za wszystkich, wszyscy za jednego” i choć byli czasem na siebie źli, to do końca 
pomagali sobie wzajemnie. W odpowiednich momentach wykazywali się również 
dużą wrażliwością, wysoką kulturą osobistą i dojrzałością. 

Niestety, czasami zapominali, że skończyli już rok temu 18 lat i w wielu 
sytuacjach zachowywali się jak przedszkolaki, które za nic nie muszą odpowia-
dać, a zabawa to cel ich życia. Współpraca z nimi była bardzo trudna, ale też 
wyjątkowo przyjemna; po prostu tacy „wyjątkowi” moi wychowankowie byli. 

Na podsumowanie mogę powiedzieć, że klasa IIIA była niejednokrotnie 
intrygująca, choć z bagażem kłopotów, w które sama się często „pakowała”. 
Niby niezgrana, a jednak wielka jedność. „Niegrzeczna”, a jednak urokliwa. 
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Uczniowie sprawdzili mnie pod każdym względem i rzucali mi nie lada wy-
zwania, ale gdy trzeba było to oni się mną „zaopiekowali”, za co jestem im 
bardzo wdzięczna. W naszej współpracy nic bym nie zmieniła, bo czasem po-
trzebne jest rozczarowanie, aby później podnieść się i z dumą kroczyć dalej. 
Uczyłam wspaniałą młodzież i oddałam kolejną cząstkę siebie wychowankom 
z klasy IIIA, którzy zawsze pozostaną w mojej pamięci i sercu – wszyscy razem 
i każdy z osobna.

Paulina Kletkiewicz

Pedagog szkolny – wsparciem dla ucznia

Misją pedagoga szkolnego powinno stawać się tworzenie wsparcia dla 
uczniów, aby ci młodzi ludzie odważnie przychodzili z problemami 

w celu pozyskiwania porad i rozwiązań. Chciałabym podzielić się spostrzeże-
niami z mojej tegorocznej pracy pedagoga. Biorąc pod uwagę liczne rozmowy 
z uczniami i rodzicami, dostrzegłam potrzebę aktywnej postawy prezentowanej 
przez pedagoga szkolnego. Rodzice, którzy opowiadają o problemach, przede 
wszystkim potrzebują wsparcia, a później wspólnego korygowania błędów. 

Priorytetowym zadaniem, jako pedagoga szkolnego, było zgromadzenie 
jak największej liczby informacji o uczniach i o środowisku, w którym żyją. 
Poznawałam opinię o funkcjonowaniu poszczególnych uczniów w środowisku 
szkolnym oraz o zagrożeniach, z którymi muszą sobie radzić. Źródłem mojej 
wiedzy na ten temat stawały się rozmowy z wychowawcami poszczególnych 
klas, przeprowadzane wywiady środowiskowe, najczęściej były to rozmowy 
z rodzicami. 

Bardzo ważną rolę w działaniach pedagoga odgrywało kształtowanie 
pozytywnych postaw społecznych wśród uczniów. Odbywało się to poprzez 
liczne pogadanki o tym, jak być dobrym człowiekiem, dobrym uczniem, jak 
znajdować rozwiązania w sytuacjach trudnych. Mój warsztat pracy wzbogacił się 
o nowe doświadczenia. Nowe sytuacje dawały nowe rozwiązania i motywację 
do działania, które miało przynosić jak najlepsze rezultaty. Zadowalający był 
fakt nawiązania kontaktu z uczniami, którzy sprawiali trudności wychowawcze. 
Moja współpraca z nauczycielami i wychowawcami klas przyczyniała się do 
szybszego rozwiązywania problemów.

W naszej szkole został przeprowadzony cykl zajęć warsztatowych pt. „W krzy-
wym zwierciadle – fakty i mity dotyczące dopalaczy i innych środków psychoaktyw-
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nych”. Organizatorem przedsięwzięcia 
sponsorowanego przez Urząd Miasta 
Włocławek było Centrum Psychoeduka-
cji i Terapii Psychodynamicznej „Intra”. 
Warsztaty, którymi objęte zostały klasy 
drugie gimnazjum, odbyły się 20 paź-
dziernika 2015 r. Zajęcia przeprowadził 
p. Marcin Gawroński. Spotkania miały 
na celu uświadomienie uczniom, jakie 
niebezpieczeństwo niosą dopalacze. 
Zajęcia prowadzone były w sposób bar-
dzo ciekawy, skłaniający uczniów do 

aktywnej pracy i wyciągania właściwych wniosków. 
W tej samej tematyce zostały przeprowadzone warsztaty z rodzicami 

podczas lutowej środy u Długosza. Reagując na pojawiające się we współ-
czesnym świecie zagrożenia, starałam się poprzez warsztaty uświadomić 
istnienie wyżej wspomnianych zagrożeń właśnie rodzicom, byśmy wspólnie 
próbowali uchronić dzieci przed niebezpieczeństwem. W otaczającym nas 
świecie płynie wiele informacji o problemie zażywania przez młodych ludzi 
dopalaczy. W swoim wystąpieniu p. Marcin Gawroński skoncentrował się 
właśnie na tym zagadnieniu. 

Wzbogacając swój warsztat pracy brałam udział w licznych szkoleniach, 
organizowanych między innymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogicz-
ną we Włocławku, a były to: „Dopalacze – nowe zagrożenia”, „Negocjacje 
i mediacje jako sposoby rozwiązywania konfliktów”, „Depresja i zachowania 
samobójcze”, „Zespół stresu pourazowego i zespół ostrego stresu”, „Uzależnie-
nia wśród dzieci i młodzieży”, „Zachowania samobójcze i samookaleczenia”, 
„Anoreksja i bulimia – Jak nauczyciel może pomóc?”. Uczestniczyłam również 
w szkoleniu organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU 
nt.: „Odpowiedzialność karna nieletnich”. Wzięłam także udział w szkoleniu 
na temat: „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”.

Podsumowując rok szkolny 2015/2016, chcę podkreślić, jaką ważną rolę 
odgrywa pedagog. Uczniom często kojarzy się z osobą, która jest od wyznacza-
nia kar, a przecież bardzo ważnym zadaniem pedagoga jest pomoc młodzieży 
przeżywającej trudności oraz podnoszenie uczniów z niepowodzeń. Każdy 
uczeń staje się „przyjacielem” pedagoga, aby ten mógł wychwytywać problemy, 
które pomaga eliminować. 
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Rafał Kurzępa

w roku jubileuszowym Szkoły
ich duch jest tutaj, darzy hojnie

uczelnię, która zmartwychwstała.

Przyszło nam żyć w świecie, w którym granice ulegają zatarciu. Dzięki 
układowi z Schengen możemy swobodnie podróżować niemal po całej 

Europie. Kontrola celna odeszła w zapomnienie, a zamiast paszportu w zupeł-
ności wystarcza nam zwykły dowód osobisty. Polityczna poprawność przeko-
nuje nas, że jesteśmy Europejczykami żyjącymi w jednej wielkiej wspólnocie. 
Co więcej, wszechobecna sieć Internetu czyni świat globalną wioską. Jeszcze 
niedawno niewyobrażalne odległości stały się bliskie na wyciągnięcie ręki do 
ekranu monitora lub telefonu komórkowego. Ile zostało w nas przywiązania 
do własnego kraju i narodowości? Rozwój technologiczny przyspiesza. Świat 
na zatracenie goni za dobrami i mało kto ma ochotę oglądać się wstecz. Prze-
szłość jest taka przestarzała, a przyszłość świetlana. Czy warto więc hołdo-
wać tradycji? Czy jest sens przypominać i celebrować wydarzenia sprzed stu 
lat? Odpowiedź może być tylko jedna. Zdecydowanie tak! Będąc obywatelami 
świata, niejednokrotnie stajemy się obywatelami bez państwa. Odcinając się 
od tradycji i wiary naszych ojców, jesteśmy jak drzewo bez korzeni. Nie mając 
solidnych fundamentów zakorzenionych w przeszłości, budujemy zamki na 
piasku. Naszą siłą jest kontynuowanie tych dobrych wzorców, które formowały 
się i trwały przez setki, a nawet tysiące lat. Fundamentem państwa polskiego 
jest kultura i cywilizacja starożytnych Greków i Rzymian oraz religia chrze-
ścijańska. Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku dba 
o właściwy proces edukacyjny i wychowawczy swoich uczniów. Odpowiedni 
nacisk na naukę języka łacińskiego wraz z kulturą antyczną, należyte kształ-
towanie formacji duchowej oraz szacunek dla tradycji i ojczyzny stanowią 
filary, na których zbudowany jest Długosz. 

Pięknym tego przykładem jest obchodzony w tym roku Jubileusz Stule-
cia Szkoły, podczas którego odwołujemy się do stuletniej historii szkoły oraz 
wspominamy tych, którzy przyczynili się do powstania oraz rozwoju Długosza. 
Należy w tym miejscu wymienić założyciela szkoły ks. bp. Stanisława Zdzi-
towieckiego oraz ks. bp. Romana Andrzejewskiego, dzięki którego staraniom 
Długosz został reaktywowany w 2001 roku. W auli szkolnej na honorowym 
miejscu zawisły portrety obydwu biskupów, których opiekuńczy duch „darzy 
hojnie” całą społeczność szkolną. Z nieukrywaną dumą muszę przyznać, że 
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zostałem powołany do komitetu organizacyjnego odpowiedzialnego za nale-
żyte przygotowanie uroczystości związanych z Rokiem Jubileuszowym Szkoły. 
Pod przewodnictwem ks. dyr. Jacka Kędzierskiego oraz pani dyr. Sławomiry 
Lewandowskiej wiele przedsięwziąć udało się już przeprowadzić. Kolejne wciąż 
czekają na finalizację. Nie mam wątpliwości, że wszystkie one przyczynią się 
do pełniejszego rozwoju szkoły. 

Obok celebrowania swojego Jubileuszu szkoła musi żyć dniem codziennym. 
W minionym roku szkolnym 2015/2016 wykonywałem pracę nauczyciela 
języka angielskiego oraz łacińskiego. Prowadziłem zajęcia dodatkowe przygo-
towujące uczniów do egzaminów państwowych oraz konkursów i olimpiad. 
Jako sukces należy uznać dobrze zdane egzaminy moich uczniów oraz tytuł 
laureata uzyskany przez ucznia klasy IIIe Wojciecha Dykczyńskiego w Woje-
wódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego organizowanym 
przez Kuratora Oświaty.

Podobnie jak w latach ubiegłych również w tym roku liczna grupa uczniów 
gimnazjum i liceum wyjeżdżała pod moją opieką na Ligę Starożytniczą, czyli 
comiesięczne sobotnie wykłady poświęcone kulturze antycznej, organizowane 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu przez Instytut Filologii Kla-
sycznej oraz Fundację Traditio Europae. Najlepszy wynik spośród wszystkich 
uczniów naszej szkoły w końcowym teście tych spotkań otrzymała uczennica 
klasy IIb Aleksandra Łącka. 

Krzysztof Łodygowski

w trzech wymiarach....

W roku szkolnym 2015/2016 moja praca zawodowa odbywała się 
w trzech wymiarach, a mianowicie jako nauczyciela edukacji dla 

bezpieczeństwa i wychowania fizycznego oraz wychowawcy klasy IIc. To ko-
lejny rok z rzędu pracy w Długoszu, ale pierwszy z wychowawstwem. Był to 
czas kolejnych intensywnych doznań, czas wielu wyzwań, którym starałem się 
sprostać, ale może od początku i po kolei.

Pierwszy wymiar to obszar zadań opiekuńczo-wychowawczych, wynikają-
cych z pełnienia funkcji wychowawcy klasy. Funkcja ta to duża odpowiedzial-
ność, która wymaga dużej determinacji w tym, co robimy, jak również wysiłku 
oraz pokory. Wychowawcą klasy IIc zostałem w bieżącym roku szkolnym. Klasę 
przejąłem po poprzedniku, wiąże to się z określonymi trudnościami w pra-
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cy wychowawczej. Na nowo trzeba było układać relacje z wychowankami, 
choć uczniowie nie byli mi zupełnie obcy, gdyż od pierwszej klasy uczę ich 
wychowania fizycznego. Uczniowie klasy IIc są zróżnicowani pod względem 
nauki i zachowania, ale generalnie mili, zabawni, chętnie sobie pomagają, 
choć początki pod tym względem były trudne. Należało wypracować w tym 
trudnym dla nich czasie wspólny kompromis między nimi a mną, jak rów-
nież, aby wzajemnie się wspierali i stworzyli zgrany zespół, który poradzi 
sobie w trudnej sytuacji. Roczna praca, a właściwie wzajemne docieranie 
się, przyniosła poprawę w stosunku do stanu początkowego. Średnie ocen 
z przedmiotów uległy poprawie w stosunku do ocen śródrocznych. Średnia 
klasy to 4,18 na 22 uczniów 15 osiągnęło średnią powyżej 4,0, natomiast 
5 uczniów osiągnęło średnią powyżej 4,75. Są to Agata Balcerowska – 5,44 
i 100% frekwencja, Zuzanna Mikołajczyk – 5,31, Sara Jabłońska – 5,13, 
Julita Jurczykowska – 4,81, Wiktoria Grzelakowska – 4,75. Nie zabrakło 
także sukcesów konkursowych: Zuzanna Mikołajczyk została finalistką etapu 
wojewódzkiego konkursu z biologii oraz awans do etapu wojewódzkiego 
z języka angielskiego, Agata Balcerowska – awans do etapu rejonowego 
z języka polskiego i chemii, Sara Jabłońska – awans do etapu rejonowego 
z języka polskiego oraz Aleksandra Górecka – awans do etapu rejonowego 
z języka angielskiego. 

Uczniowie chętnie uczestniczyli i wspierali się, pomagali sobie w organi-
zowanych imprezach okolicznościowych przez naszą szkołę, klasę np. „Mam 
Talent”, wigilia klasowa, Dzień Kobiet, Dzień Chłopca, itp. Zorganizowaliśmy 
andrzejkową dyskotekę szkolną, co zintegrowało zespół klasowy. Uczniowie 
uczestniczyli w rozgrywkach międzyklasowych w piłkę siatkową i unihokeja. 
Brali aktywny udział w życiu szkoły: pełnili dyżury liturgiczne, angażowali 
się w licznych akcjach wolontariatu przy szkolnej świetlicy (tu szczególne 
miejsce godne najwyższej pochwały w ramach misji katolickiej szkoły wypeł-
niała przez cały rok Sara Jabłońska – skromne 18 uwag pozytywnych – co 
nie przeszkodziło jej w osiągnięciu bardzo dobrych wyników w nauce). Moi 
wychowankowie uczestniczyli w Biegu Popiełuszki, Orszaku Trzech Króli, 
w obchodach 600. rocznicy urodzin ks. Jana Długosza, we Mszy św. w parafii 
Wszystkich Świętych w klasztorze ojców Franciszkanów z procesją z relikwiami 
Świętych oraz w procesji Bożego Ciała, czy Drzwiach Otwartych i w zawodach 
sportowych różnej rangi. 

W tym roku część klasy brała udział w Spotkaniach Młodych Lednica 2016, 
co było wspaniałym ubogaceniem wartości chrześcijańskich, natomiast w pierw-
szych dniach czerwca odbyła się pięciodniowa wycieczka w Sudety i do Pragi, 
gdzie podziwialiśmy podczas pieszych wypraw piękno Gór Stołowych oraz 
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wspaniałe widoki czeskiej stolicy. Młodzież w czasie tej cudownej wycieczki 
wykazała się wielkim zdyscyplinowaniem, tworząc świetną atmosferę, co spra-
wiło że wszyscy wrócili z tej wyprawy zadowoleni i z dużym bagażem miłych 
wspomnień. Przed nami klasa trzecia, a to czas egzaminów. Jako wychowawca 
stawiam sobie za cel jeszcze większą motywację wychowanków do nauki, aby 
uzyskali wyniki które będą nas wszystkich satysfakcjonowały. A póki co mamy 
wakacje, czas odpoczynku i naładowania akumulatorków na przyszły rok.

Drugi wymiar mojej działalności w szkole to zadania płynące z nauczania 
przedmiotu wychowanie fizyczne. W roku szkolnym 2015/2016 uczyłem grupy 
gimnazjalne oraz licealne. Główną koncepcją w ramach w-fu było wdrażanie 
młodego człowieka do aktywności fizycznej przez całe życie. W celu two-
rzenia młodzieży atrakcyjnych warunków do sportowego spędzania czasu 
wolnego od nauki oraz rozwijania dodatkowych zainteresowań prowadziłem 
pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne z piłki siatkowej, piłki nożnej 
i unihokej oraz zajęcia na siłowni i zawody strzeleckie. Zaowocowały one 
wieloma sukcesami.

Trzeci wymiar to zadania płynące z nauczania przedmiotu edukacja dla 
bezpieczeństwa realizowane w gimnazjum i liceum. Program nauczania 
przedmiotu oparty został na podstawie programowej MEN dla szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych. Realizowany był w wymiarze 1 godz. tygo-
dniowo w klasach trzecich gimnazjum oraz w klasach pierwszych liceum (cykl 
roczny). W tym roku również pracowaliśmy z podręcznikami wydawnictwa 
Operon w liceum oraz Wydawnictwa Szkolnego PWN w gimnazjum, które 

są pozycjami nowoczesnymi i co naj-
ważniejsze interesującymi. Przedmiot 
edukacja dla bezpieczeństwa ma na 
celu wyposażenie uczniów w wiedzę 
i umiejętności niezbędne do racjo-
nalnego i skutecznego działania oraz 
współdziałania w wypadku zagrożeń 
bezpieczeństwa, zdrowia, życia, mie-
nia i środowiska. 

W ramach zajęć z edukacji dla 
bezpieczeństwa młodzież liceum mia-
ła możliwość odbyć strzelanie z ka-
rabinka sportowego „kbks” podczas 
zorganizowanego strzelania progra-
mowego. Przed przystąpieniem do 
strzelania właściwego na strzelnicy 
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uczniowie zostali zapoznani z budową i przeznaczeniem karabinka sportowe-
go, zasadami i sposobami bezpiecznego strzelania z karabinka sportowego oraz 
zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy. Została stworzona drużyna chłopców 
i dziewcząt, która uczestniczyła w cotygodniowym kółku strzeleckim, gdzie 
doskonalili swoje umiejętności strzeleckie, aby jak najlepiej przygotować się 
do zawodów strzeleckich w ramach Mistrzostwa Włocławka w Strzelectwie 
Sportowym. Chłopcy i dziewczęta z liceum na nich zajęli II i III miejsca ze-
społowo i indywidualnie. 

Moi uczniowie brali również udział w kilku konkursach wiedzy, takich 
jak: VI Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpiecz-
ny i przyjazny region”, w którym zakwalifikowali się do etapu rejonowego. 
W V Olimpiadzie Obrony Cywilnej 2016 II miejsce zdobyli Jakub Kolanowski 
i Jerzy Kacprowicz z klasy IIC, którzy wygrali etap szkolny. Celem olimpiady 
jest upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej o obronie cywilnej. 
Ma kształtować świadomość i postawy, które przygotują młode pokolenie 
na przeciwstawienie się potencjalnym zagrożeniom. Konkurs, który dał mi 
wiele satysfakcji, to Wojewódzki Konkurs Plakatowy „Obrona Cywilna Wo-
kół Nas” – edycja 2016 pod hasłem „112 w trudnej sprawie nie używaj przy 
zabawie”, gdzie prace Karoliny Ostrowskiej z klasy IA, Pawła Olakowskiego 
z klasy IB oraz Moniki Tyburskiej z klasy IC uzyskały tytuł laureat etapu 
miejskiego. Wyróżnione i nagrodzone prace przez Prezydenta Włocławka 
zostały przesłane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie brały udział w finale 
konkursu wojewódzkiego. Praca Pawła Olakowskiego została wyróżniona 
spośród 500 nadesłanych z całego województwa, zdobywając I miejsce i ty-
tuł laureata wojewódzkiego konkursu. Nagrody Pawłowi wręczył wojewoda 
kujawsko-pomorski na uroczystej gali w Bydgoszczy, warto nadmienić, że 
praca Pawła została przesłana na etap ogólnopolski do Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. 

Na tych trzech wymiarach moja praca w Długoszu się nie zamyka. Jako 
szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa zajmowałem się m.in. prowadzeniem 
księgi protokołów wypadków uczniów. W czasie promocji szkoły w ramach 
przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa prezentowaliśmy strzelectwo sportowe 
i pierwszą pomoc podczas tegorocznych Drzwi Otwartych.

Podsumowując mogę stwierdzić, że był to wyjątkowy rok zarówno pod 
względem dydaktycznym, jak i wychowawczym. Bardzo pracowity, ale zarazem 
dający dużo satysfakcji z mojej pracy i osiągnięć moich uczniów. 
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Aleksandra Madajczyk

Nadawać sens codzienności
Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego

każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie. 
to jest ojczyzna duszy.

Stefan Żeromski, Przedwiośnie

Zakończenie roku szkolnego wiąże się z bogactwem przeżyć uczniów, 
jak również nauczycieli. Uczniowie z zadowoleniem odbierają z rąk 

wychowawców bądź dyrekcji świadectwa, nauczyciele na uroczystej akademii 
wpatrują się w ich uśmiechnięte i wzruszone twarze. Przedstawiciele społeczno-
ści szkolnej dziękują gronu nauczycielskiemu za włożony trud. Piękne chwile! 
Nauczyciele zdają sobie sprawę, że motywacja jest jedną z najważniejszych sił 
ukierunkowujących działanie ucznia. Niemal w każdym momencie nauczyciel 
decyduje: jak wywołać, jak wzmocnić, jak podtrzymać motywację uczniów 
do wytężonej pracy, nauki. Z pozytywnym motywowaniem wiąże się również 
sprawiedliwe, wyważone ocenianie. W szkole są jasno i precyzyjnie określone 
kryteria na poszczególne oceny. Służą temu przedmiotowe systemy ocenia-
nia i wewnątrzszkolny system oceniania oraz inne dokumenty i regulaminy. 
W naszej placówce sukcesy uczniów są ogromne dzięki temu, że nauczyciele 
nie są wyłącznie depozytariuszami wiedzy, ale przewodnikami, nieustannie 
i skutecznie komunikującymi się z uczniem. Prowadzą go do różnych źródeł 
informacji, pomagają w uporządkowaniu zdobytych wiadomości, uczą, jak je 
przekształcać i jak je z pożytkiem wykorzystać.

Mimo takiego podejścia nauczycieli do oceniania, słyszę w gabinecie peda-
goga szkolnego wiele narzekań uczniów, którzy nie mogą zrozumieć otrzymanej 
oceny, czują się zawiedzeni. Ocenianie to nie tylko cyfra. Może to być pochwała 
ustna, gest, uśmiech. Wszystkie te odruchy są bardzo ważne, gdyż pokazują 
postawę akceptacji, życzliwości, sprzyjania uczniowi. Wytwarza się wtedy 
jeden z najistotniejszych czynników motywujących, a mianowicie zaufanie.

Jako pedagog szkolny pomagam uczniom, ich rodzicom, a także nauczy-
cielom wydobywać pozytywne postawy uczniów w klasach licealnych wobec 
obowiązków szkolnych. Od razu da się zauważyć, ze grupie pochłoniętej nauką, 
osiąganiem wysokich wyników, ale też aktywnej społecznie i twórczej, nawet 
najsłabsi będą się starali wypaść dobrze. Będą aktywizować swoją postawę. 
Wielokrotnie w rozmowach z uczniami chwilowo załamanymi swoimi nikłymi 
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osiągnięciami przywołuję słowa Stefana Żeromskiego z powieści „Syzyfowe 
prace”:

„Nauka jest jak niezmierne morze...
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.
Kiedyś poznasz, jaka to rozkosz.
Ucz się, co tylko jest sił w tobie, żeby jej zakosztować”.

Staram się minimalizować wśród licealistów złe emocje związane z nauką. 
Należą do nich: strach, lęk, frustracja, stres, napięcie, poczucie krzywdy, po-
czucie niesprawiedliwości, cierpienie psychiczne.

Rodzice często myślą, że licealiści to już na tyle duże dzieci, że na co dzień 
poświęcają im mniej uwagi. Zapominają, że „kocham cię”, „wierzę w ciebie”, 
„uda ci się” – to słowa, które mają moc niezwykłą. Te proste zwroty sprawia-
ją, że młody człowiek jest radosny, potrafi uwierzyć w siebie, sprawiają, że 
chce mu się sięgać gwiazd, a upadki, jeśli się zdarzają, przyjmuje z większym 
spokojem i potrafi się z nich podnieść. Bo czuje autentyczne wsparcie swoich 
bliskich. Uczeń, który często słyszy pozytywne komunikaty, wyrośnie na silne-
go człowieka z wysokim poczuciem własnej wartości. Te dobre słowa zostaną 
w nim na całe życie.

Do najczęstszych moich czynności jako pedagoga szkolnego należało 
w tym roku szkolnym przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych. Prowadziłam rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami 
i wychowawcami klas, pogadanki z uczniami (bezpieczeństwo, zagrożenia 
płynące z Internetu, uzależnienia, stalking, sytuacje kryzysowe, zaburzenia 
zachowania), rozmowy dyscyplinujące ucznia w obecności pedagoga szkolne-
go, współpraca z nauczycielami (wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania 
ucznia), kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
podejmowanie interwencji, wyjaśnianie konfliktów i innych, współpraca 
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (zapraszanie do szkoły na zajęcia), 
przeprowadzanie wśród uczniów ankiet dotyczących bezpieczeństwa, absencji, 
używek i innych.

Jako pedagog wykonywałam wiele innych czynności i zajęć wynikających 
z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opie-
kuńczych i wychowawczych: prowadzenie dziennika pedagoga szkolnego, 
konsultacje dla rodziców, udział w „środach u Długosza”, udział w komi-
sjach maturalnych jako przewodnicząca, przygotowanie stolików, numerów 
i kartek z numerem ID i danymi ucznia, sal na poszczególne egzaminy, 
rzetelna pracaw komisjach, nadzorowanie przebiegu tychże egzaminów, 
przygotowanie dla Okręgowej Komicji Egzaminacyjnej w Gdańsku danych 
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o zdających maturzystach oraz absolwentach: wprowadzenie do systemu 
HERMES informacji o zdawanych przedmiotach, danych uczniów, przygo-
towanie informacji o uczniach dyslektycznych i z chorobami przewlekłymi 
w celu dostosowania warunków w czasie tegorocznej matury, opieka nad 
maturzystami wychodzącymi podczas egzaminów maturalnych, dyżur na 
korytarzu szkolnym w czasie trwania matur, zapobieganie agresji i przemocy 
(spotkania z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej i innych instytucji), 
zabezpieczanie przez te służby imprez szkolnych.

Realizowałam również zadania i uczestniczyłam w zajęciach związanych 
z samokształceniem i doskonaleniem zawodowym: udział w radach pedago-
gicznych, kursach, konferencjach i warsztatach m.in: skuteczna komunikacja 
z uczniem i jego rodzicami. kształtowanie partnerskich relacji z rodzicami. 
skuteczne wspieranie rodzica ucznia z niepełnosprawnościami, kurs on-line 
zorganizowany na platformie edukacyjnej Krajowego Ośrodka Wspierania 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej pt. Poradnictwo na odległość – edycja 5, 
kurs on-line zorganizowany na platformie edukacyjnej Krajowego Ośrodka 
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej pt. Poradnictwo edukacyjno-
-zawodowe dla wybranych grup uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi – edycja 5.

Poza tym opracowałam plan pracy pedagoga szkolnego, planu doradztwa 
zawodowego dla liceum, sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego, opraco-
wałam, przeprowadziłam i dokonałam analizy ankiet, studiowałam literaturę 
pedagogiczną, tematykę profilaktyczną (czasopismo „Głos Pedagogiczny”, „Wy-
chowawca” i „SYGNAŁ”) prowadzenie dokumentacji pracy pedagoga (notatki 
służbowe, wywiady, zaświadczenia, kopie opinii z Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej, pisma do sądu rodzinnego, karty indywidualne ucznia), zajmowałam 
się diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych, wspieraniem mocnych stron uczniów, realizacją 
różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzeniem elemen-
tów terapii indywidualnej i grupowej. Prowadziłam zastępstwa za nieobecnych 
nauczycieli, pomoc socjalną (stypendia, wyprawka szkolna, zasiłki losowe, 
zdolni na start), zajęcia profilaktyczne, rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, 
interwencyjne i mediacyjne z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, 
rozwiązujące różnorodne konflikty rówieśnicze.

W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadziłam szereg warsztatów i zajęć 
o charakterze integrującym, a także kształtującym postawy i budujących świat 
wartości. W klasach III liceum przeprowadziłam warsztaty nt. Jak radzić sobie 
ze stresem przed egzaminem maturalnym poświęcone technikom uczenia się 
oraz metodom relaksacyjnym. 
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W ramach współpracy z różnymi instytucjami w klasach licealnych odbyły 
się m.in. zajęcia:

– szczęśliwi ludzie nie mają nałogów – zajęcia przeprowadzone w klasach 
I LO przez p. Grażynę Cudną z Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii 
„Alter-Ego” we Włocławku w ramach kampanii profilaktycznej zorganizowa-
nej przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta 
Włocławka,

– cyberprzemoc jako zagrożenie współczesnych czasów – zajęcia w kl. IA 
i IC LO przeprowadzone przez p. Edytę Olszewską – inspektora ds. prewencji 
KMP we Włocławku,

– zajęcia profilaktyczne w ramach programu profilaktyczneg „korekta” prze-
prowadzone w klasie IIIB LO i IIIC LO przez p. Grażynę Rutkowską – specja-
listę z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku w ramach kampanii 
profilaktycznej Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych w Wydziale Edukacji 
i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Włocławek. 

W ramach działań kształtujących kompetencje miękkie, tj. komunikatyw-
ność, dynamizm działania, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, młodzież 
liceum uczestniczyła w II Debacie Oksfordzkiej – klasy I i II LO, w wykładzie 
czy liczba Pi zasługuje na swoje święto – kl. IC LO, w Debacie Profilaktycznej 
w Zespole Szkół Samochodowych nt. Dopalacze kradną życie – kl. IIIB LO, a także 
w debacie oświatowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowanej 
przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku we 
współpracy z Kuratorium Oświaty pt. warto się uczyć, bo... LO w ZSK reprezen-
towali: Izabela Biernacka, kl. IA LO i Wiktor Zabielski z kl. IIC LO. 

Wspólnie z innymi szkołami uczestniczyliśmy w kampanii profilaktycznej 
Pat – czyli Profilaktyka a ty. Uczniowie kl. IB LO uczestniczyli w happeningu 
zorganizowanym pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 
pod nazwą zryw wolnych serc. Poza tym jako pedagog szkolny koordynowa-
łam działania skutkujące nadaniem Zespołowi Szkół Katolickich im. ks. Jana 
Długosza we Włocławku certyfikatu Bezpiecznej Placówki oświatowej i tytułu 
wiarygodnej szkoły. 

Realizując priorytet MEN na rok szkolny 2015/2016 rozwijanie kompetencji 
czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży prze-
prowadziłam zajęcia edukacyjne w klasach licealnych promujące czytelnictwo 
oraz ciekawe, wartościowe pozycje lekturowe. 

Mija kolejny rok mojej pracy na stanowisku pedagoga szkolnego. Trud ten 
nie od razu przynosi efekty. Jak każdy, kto pracuje z uczniami, widzę jej sens. 
Dostrzegam też trudności. Pocieszają mnie słowa Janusza Korczaka: „Człowiek 
lubi wysiłek. Lubi, żeby mu się udało, chce wiedzieć, czy potrafi, co może, mimo 
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trudności chce skończyć i zwyciężyć, przekonać siebie i innych, że jest silny 
i zręczny. Zresztą siedzenie męczy. Jeżeli w człowieku uzbiera się siła, a nie 
może jej zużyć, siedzi jakby głodny ruchu, znudzony, jakby zatruty”.

Życzę sobie i swoim uczniom wspaniałych wakacji! I oby szkoła stała się 
dla nich „ojczyzną duszy” – miejscem, do którego po czasie odpoczynku, wrócą 
z radością.

Grzegorz Matusiak 

wspólne wyprawy, działania 
i codzienne zmagania 

Właśnie minął kolejny rok szkolny, dla mnie, dla uczniów, dla nas 
wszystkich. Czym nas ubogacił? Co zyskaliśmy? Spełniliśmy ma-

rzenia i oczekiwania? No cóż, zobaczymy, jakie owoce przynosi i przyniesie 
w przyszłości nasza praca! W tym roku zostałem wychowawcą klasy IA o pro-
filu matematycznym. Jest to wyjątkowo zdolny i inteligentny zespół młodych 
ludzi. Na koniec roku z dwudziestu ośmiu uczniów jedenaścioro może się 
poszczycić średnią powyżej 4,75! Ale wszak nie samą nauką żyje uczeń. Jako 
wychowawca zadbałem o to, aby żywot ucznia urozmaicić wyjazdami i wy-
cieczkami. Byliśmy w Warszawie, gdzie zwiedzaliśmy Muzeum Powstania 
Warszawskiego, w Sejmie RP, po którym oprowadzała nas Pani Poseł Elżbieta 
Borowska, opowiadając o pracy Sejmu i odpowiadając na dociekliwe i trudne 
pytania uczniów. Odwiedziliśmy również grób bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
Razem ze wszystkimi klasami pierwszymi liceum wybraliśmy się na Forum 
Młodzieży Szkół Katolickich w Częstochowie. Byliśmy także na trzydniowej 
interesującej wycieczce w Karkonoszach. W czerwcu przy pięknej pogodzie 
zorganizowaliśmy wycieczkę rowerową do Bobrownik. Oprócz uczestniczenia 
we wspólnych wyprawach moi uczniowie bardzo często brali udział w akcjach 
charytatywnych, konkursach przedmiotowych i rozgrywkach sportowych, re-
prezentując szkołę. Chętnie też wykorzystywali zdolności artystyczne, biorąc 
udział w apelach i przedstawieniach. Oby jak najlepiej rozwijali swoje spore 
umiejętności. Zobaczymy, jakie sukcesy czekają ten wyjątkowy zespół ludzi 
w przyszłym roku!
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Marta Muranowska

wspólne początki szkolnych zmagań
gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać 

jakieś niepowodzenie, czy zawód, 
niech myśl wasza biegnie ku chrystusowi,

który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem
i który pomaga przetrwać każdą trudność.

Jan Paweł II

Kończący się rok szkolny był dla mnie okresem wytężonej pracy i ogrom-
nym wyzwaniem. Pamiętam słowa Księdza Dyrektora, który przyjmu-

jąc mnie do pracy powiedział, że rzuca mnie na głęboką wodę. Było w tych 
słowach sporo racji. Jako młody, początkujący nauczyciel bez doświadczenia 
zawodowego dostałam wychowawstwo w klasie licealnej. Początkowo funkcja 
wychowawcy klasy wywołała we mnie przerażenie, bo różnica wieku pomiędzy 
mną a moimi wychowankami wynosi zaledwie 7 lat (niektórzy uczniowie mają 
rodzeństwo w moim wieku albo starsze). Z dnia na dzień przerażenie mijało 
i przeradzało się w radość, zadowolenie i ogromną satysfakcję – wszystko dzięki 
młodzieży, z którą miałam przyjemność pracować.

Rok 2015/2016 to pierwszy rok zmagań z licealną rzeczywistością Dłu-
gosza – zarówno dla klasy IB, jak i dla mnie. Klasa IB to bardzo sympatyczny 
zespół młodych ludzi, uśmiechniętych i zdyscyplinowanych, cieszących się 
dobrą opinią wśród grona pedagogicznego.

Pierwszą okazją do lepszego poznania się i integracji był wyjazd do Częstocho-
wy na Forum Młodzieży Szkół Katolickich. Kolejną taką możliwość dało wspólne 
wyjście całej klasy na kręgle. W maju byliśmy na wycieczce w Karkonoszach razem 
z klasą IA oraz IC naszego LO. Pobyt w górach był okazją nie tylko do poznania 
uroków karkonoskich szczytów, ale również dawał możliwość integracji uczniów 
wszystkich klas pierwszych. Z nowymi siłami moi wychowankowie wrócili do 
szkoły, aby napisać ostatnie już sprawdziany i prace klasowe w tym roku.

Uczniowie naszej klasy chętnie uczestniczyli w życiu szkoły i klasy. Zorga-
nizowaliśmy Dzień Chłopaka, wigilię klasową oraz Dzień Kobiet. Cała klasa 
zaangażowała się w przygotowanie teledysku do szkolnego konkursu „TeleDi-
sco”. Licznie uczestniczyliśmy w dyżurach liturgicznych, przygotowując prze-
piękną oprawę Liturgii Słowa. Braliśmy udział w szkolnych uroczystościach, 
które miały związek z życiem szkoły i jej misją katolicką. Były to m.in. Dni 
Kultury Chrześcijańskiej, Orszak Trzech Króli, procesja z relikwiami Świętych, 
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rekolekcje wielkopostne, procesja w Boże Ciało, rocznica pobytu Jana Pawła II 
we Włocławku. Klasa przygotowała w całości apel z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Życia pod przewodnictwem pani Marty Budki,wzięła również udział 
w projekcie „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu” pod okiem pani Katarzyny 
Kwiatkowskiej oraz chętnie pomogła przy organizacji Drzwi Otwartych.

Mamy też się czym pochwalić. W swoich szeregach mamy laureata z przed-
miotu edukacja dla bezpieczeństwa w ramach konkursu wojewódzkiego 
„Obrona Cywilna Wokół Nas” pod hasłem „112 w trudnej sprawie nie używaj 
przy zabawie” edycja 2016. Jest nim Paweł Olakowski. Ogromne gratulacje! 

Pierwsza klasa liceum to również czas wyboru rozszerzeń na następne dwa 
lata. Mając to na uwadze, w czerwcu wybraliśmy się do Torunia, gdzie poznaliśmy 
dwa wydziały najbardziej oblegane przez humanistów: Collegium Humanisticum 
oraz Wydział Prawa i Administracji. Oczywiście nie obyło się bez wspólnego zwie-
dzania Starego Miasta, gdzie historyk pani Magdalena Bilska-Ciećwierz uraczyła 
nas bardzo ciekawymi opowieściami na temat obiektów tam się znajdujących.

Bardzo dziękuję uczniom klasy IB za każde dobre słowo, za każdy uśmiech 
skierowany w moją stronę, za każdy czas, który mogliśmy razem spędzić. Je-
steście niezastąpieni! 

Agata Nawrocka

4 wspaniałych

Marzeniem większości osób jest, by w życiu robić to, co się lubi. Wie-
lu z nas chciałoby się budzić z poczuciem kolejnego udanego dnia 

w pracy, nawet jeśli robi codziennie to samo. 
Jestem nauczycielem języka angielskiego. Od dziesięciu lat uczę młodzież 

gimnazjalną i licealną zasad gramatyki, słownictwa oraz schematów pisania 
listów i rozprawek. I choć minęło już tyle lat, nigdy nie było dwóch takich 
samych klas, dwóch takich samych zajęć czy podobnych dni. Na tym właśnie 
polega urok bycia nauczycielem. 

Od czasu do czasu zdarzają się w życiu szkolnym sytuacje, kiedy robimy 
coś, do czego nikt nas nie przygotował. Ani studia, ani szkolenia, ani książki 
czy poradniki. Na przełomie dwóch ostatnich lat miałam szczęście doświadczyć 
właśnie takiego miłego splotu wydarzeń. Zbliżały się kolejne Drzwi Otwarte, 
których byłam organizatorem i szukałam pomysłu na coś nowego, świeżego, 
innego. W jednej z klas licealnych, którą uczyłam, było dwóch chłopaków, którzy 
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lubili rapować. W innej natomiast zna-
leźli się tacy, których pasją był montaż, 
filmowanie i dźwięk. Najpierw stwo-
rzyliśmy wspólnie piosenkę i prezenta-
cję o szkole. Potem był teledysk, a na 
końcu film reklamowy. Dziś wszystkie 
nasze dzieła można znaleźć na stronach 
internetowych Długosza, w zakładce: 
filmy promujące szkołę. Zachęcam do 
obejrzenia – choćby po to, by zobaczyć, 
jak swoje pasje, talenty i dobre serce 
potrafią wykorzystać uczniowie, by stworzyć coś wielkiego i wartościowego. 
Praca nad każdym z projektów była dla nas ogromną frajdą i przyniosła wiele 
satysfakcji. Poświęciliśmy na nią nasz czas wolny, ale nie żałowaliśmy, gdyż był 
odskocznią od tego, co robimy na co dzień. Chłopcy okazali się wspaniałymi mło-
dymi ludźmi, na których zawsze można było liczyć, i którzy nigdy nie oczekiwali 
w zamian nagród czy grantów. W dzisiejszym świecie to prawdziwa rzadkość.... 

Pisząc te słowa chcę, by stały one się swoistym podziękowaniem dla tych 
zupełnie zwyczajnych nastolatków. Niech są podziękowaniem dla Macieja 
Bojarskiego, Pawła Grzybka, Łukasza Kędronia i Konrada Woźniaka za to, że 
potrafili zostawić świadectwo swojej pasji i wielkiego serca w szkole, którą 
już ukończyli, a którą szanowali i lubili, choć nigdy głośno o tym nie mówili. 
Maciek, Paweł, Łukasz i Konrad to czterech wspaniałych młodych ludzi, dzięki 
którym mam jedne z najmilszych wspomnień z pracy w Zespole Szkół Katolic-
kich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Dziękuję

Jolanta Nowak

Dziękuję za wspólne trzy lata
Poczucie wspólnoty jest niezbędne każdemu, 

kto chce dokonać czegoś dobrego i wartościowego.

kard. Luis Antonio G. Tagle

W roku szkolnym 2015/2016 pracowałam z klasami 4–6 szkoły pod-
stawowej, prowadząc lekcje z przedmiotu historia i społeczeństwo, 

uczyłam historii w gimnazjalnych klasach Id i Ie oraz w mojej wychowawczej 
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klasie IIIe, z którą miałam również lekcje wiedzy o społeczeństwie. Zarówno 
w gimnazjum, jak i w szkole podstawowej prowadziłam kółka zainteresowań 
i zajęcia dla uczniów zdolnych. Efektem pracy podczas tych zajęć był udział 
moich uczniów w konkursach szkolnych (konkurs historyczny z okazji 600-lecia 
urodzin Jana Długosza, etapy szkolne konkursu wojewódzkiego, ogólnopolskich 
konkursów Olimpus i Edu), a do sukcesów mogę zaliczyć zdobycie przez Feliksa 
Suskiego z kl. 6 tytułu Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla 
szkół podstawowych.

W klasie czwartej szkoły podstawowej korzystałam z nowego podręcznika 
wydawnictwa WSiP „Klucz do historii”. W oparciu o materiały fonograficzne 
oferowane przez wydawnictwo uczniowie klas czwartej i szóstej przygotowali 
i zaprezentowali podczas Drzwi Otwartych projekt „Biuro podróży w czasie”.

Ostatni, trzeci rok pracy z moją klasą wychowawczą był dla mnie czasem 
weryfikacji skuteczności podejmowanych działań mających na celu pomoc 
moim wychowankom w kształtowaniu charakteru, umiejętności współżycia 
społecznego, rozwijaniu swoich zdolności. 

U progu drugiego semestru mogłam już stwierdzić, że klasa IIIe stanowi 
grupę nie tylko bardzo zintegrowaną, ale również dobrze radzącą sobie z trud-
nościami, zarówno we wzajemnych relacjach w 27-osobowym zespole, jak 
i z tymi, które dotyczyły wypełniania obowiązków szkolnych. Relacje w klasie 
cechował wzajemny szacunek oraz chęć niesienia pomocy koleżankom i ko-
legom. Niełatwe sytuacje wprawdzie miały kilkakrotnie miejsce, ale na ogół 
moi wychowankowie okazywali się przy ich rozwiązywaniu osobami pełnymi 
dobrej woli, o jasno określonym i respektowanym systemie wartości moral-
nych. W ciągu całego roku szkolnego uczniowie kl. IIIe brali czynny udział 
w życiu szkoły: angażowali się akcje charytatywne, uczestniczyli w szkolnych 
i pozaszkolnych uroczystościach, w wyjazdach na płockie Wieczory Chwały, 
kilka osób uczestniczyło w przygotowywaniach grupy tanecznej do spotka-
nia Lednica 2000 i do Światowych Dni Młodzieży. Czynnie włączali się nie 
tylko w dyżury liturgiczne, ale także w liturgię podczas rekolekcji szkolnych 
i w życie swoich parafii. Cztery osoby wchodziły na stałe w skład pocztu 
sztandarowego, godnie reprezentując naszą długoszańską społeczność. Do 
sukcesów, które cieszyły całą klasę, można niewątpliwie zaliczyć podwójny 
(z chemii i z j. angielskiego) tytuł laureata zdobyty przez Wojciecha Dyk-
czyńskiego. Radością były również osiągnięcia sportowe członków szkolnych 
drużyn siatkarzy i koszykarzy: Kacpra Kozińskiego, Gabriela Rosińskiego, Igo-
ra Wilińskiego i Bartosza Wojtasiaka oraz brązowy medal Igora Wilińskiego 
w Mistrzostwach Polski Kadetów w koszykówce. W naszym klasowym życiu 
było szereg innych radosnych wydarzeń, a także mniej spektakularnych, ale 
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pozostających w pamięci sukcesów. Z tego co trudne, z naszych błędów i nie-
powodzeń staraliśmy się wyciągać wnioski, aby w żadnym takim wydarzeniu 
nie widzieć ostatecznie porażki, a zawsze szansę na przyszłość. Szczególnie 
intensywnie przeżyliśmy ostatnie tygodnie roku szkolnego: długo oczekiwane 
wyniki egzaminu gimnazjalnego, które niejednej i niejednemu przyniosły radość, 
ale nieraz i doświadczenie niepowodzenia, podejmowanie decyzji o wyborze 
szkoły ponadgimnazjalnej, świadomość wchodzenia w bardziej dorosłe życie 
i konieczność większej odpowiedzialności związanej z tym faktem. Ostatnie dni 
w gimnazjum były także pełne radości i wzruszeń, których doświadczyliśmy 
podczas spotkania Lednica 2000, klasowej wycieczki do Trójmiasta, balu gim-
nazjalnego, rozdania świadectw i pożegnalnego spotkania. Dni te, podobnie 
jak wiele wydarzeń, rozmów, wspólnie przeżytych sytuacji pozostaną już na 
zawsze w mojej pamięci. Za wspólne trzy lata, za te wszystkie chwile, za to co 
tak piękne, że aż trudne do wyrażenia słowami, chcę w tym miejscu serdecznie 
podziękować Tym, którzy tworzyli ten niepowtarzalny zespół – mojej pierwszej 
klasie wychowawczej, każdej i każdemu z Was.

Aneta Pawłowska

Praca w ciągłym biegu.....
życie nie składa się tylko z wielkich poświęceń

i obowiązków, ale przede wszystkim z drobiazgów.

Humphrey Davy

W roku szkolnym 2015/2016 prowadziłam zajęcia dydaktyczne 
w klasach II i III gimnazjum i liceum. W klasach drugich i trzecich 

gimnazjum pracowałam wg podręcznika Nowej Ery „Planeta Nowa” cz. 2 
i cz. 3, natomiast w klasach licealnych według wedug podręcznika Nowej Ery 
– „Oblicza Geografii”.

Swoją pasję i umiłowanie zawodu nauczycielskiego opieram na słowach 
„Zacznij dzieło w pokoju w sobie, byś sam napełnionym pokojem mógł nieść 
pokój innym”. Wiem doskonale, że moją życiową misją jest praca w szko-
le. Jestem głodna wiedzy, dlatego sama z niegasnącą radością biorę udział 
w różnego rodzaju formach doskonalenia i dzielenia się swoją nauczycielską 
wiedzą. Dlatego systematycznie raz w miesiącu wraz z zainteresowaną mło-
dzieżą uczestniczyłam w prelekcjach Polskiego Towarzystwa Geograficznego 
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we Włocławku, w których biorą udział pracownicy naukowi z UMK w Toru-
niu, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podróżnicy. Tematy 
prelekcji były różne i dotyczyły: Etiopii, Tajlandii, Wysp Vanuatu, azjatyckich 
miast czy bliskich nam Kujaw.

Rok szkolny to swoista sztafeta i zmaganie się z samym sobą. Czasami 
w twarz wieje nieprzychylny wiatr i wydarzają się trudne rzeczy i niespotykane 
sytuacje, ale w czerwcu wszyscy, którzy rozpoczęli ten karkołomny bieg, dotarli 
do mety. Niektórzy zachowali tyle entuzjazmu, ile mieli na początku, inni od-
czuwali zmęczenie, ale i satysfakcję. Dlatego wszyscy z radością przyjmujemy 
dar w postaci wakacji. Myślę tu o swojej klasie IIe, której w roku szkolnym 
2015/2016 byłam wychowawczynią. To wyjątkowa klasa! Wspaniali uczniowie 
i ich rodzice! W tym miejscu jestem bardzo wdzięczna Rodzicom za wszelką 
pomoc i zainteresowanie sprawami klasy oraz liczną frekwencje na środach 
u Długosza. W wielu indywidualnych spotkaniach daliście mi Państwo lepiej 
poznać moich uczniów. Za konsekwencję, dość rygorystyczne zasady – wyra-
żam swoją wdzięczność.

Na wszystkie sprawy moich wychowanków staram się patrzeć z różnej 
perspektywy. Wiem, że aby uczestniczyć we wszechstronnym rozwoju mło-
dzieży, nauczyciel sam musi nieustannie pracować nad sobą. Wychowanie 
realizuję poprzez codzienne bycie ze swoimi uczniami. Stąd organizowane 
przeze mnie wycieczki, wyjścia do kina czy do parku linowego na zakończe-
nie roku szkolnego.

Wielką chlubą są sukcesy moich uczniów – szczególnie te przynoszące 
wymierne korzyści – takie jak zwolnienie z części przyrodniczej egzaminu 
gimnazjalnego. W tym roku Natalia Mierzwicka uczennica klasy IIIa gimna-
zjum wywalczyła tytuł laureatki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z Geografii, a Kamil Klonowski uczeń klasy IIIa został finalistą tegoż konkursu. 

Dwóch gimnazjalistów w finale wojewódzkim nie miała żadna szkoła z całe-
go regionu włocławskiego. Sukces tym większy że Natalia znalazła się w gronie 
20 laureatów na całe województwo kujawsko – pomorskie. Taka mała liczba 
laureatów świadczy o bardzo wysokim poziomie konkursu przedmiotowego 
z geografii. Chcę podkreślić, że w bieżącym roku szkolnym najmniej tytułów 
laureata osiągnęła młodzież w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym 
z Geografii. Sukces ten został dostrzeżony przez samego Prezydenta Miasta 
Włocławek – p. Marka Wojtkowskiego, który wyróżnił Natalię, przyznając jej 
stypendium.

Jestem aktywnym egzaminatorem maturalnym. Kolejny już rok sprawdzałam 
prace maturalne w Toruniu. W bieżącym roku szkolnym prowadziłam zajęcia 
fakultatywne dla maturzystów. Na zajęciach rozwiązywane były zadania matu-
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ralne (po zakończeniu każdego działu), także duży nacisk położyłam na prace 
z mapą i obliczenia matematyczne. Brałam aktywny udział w przygotowaniach 
Drzwi Otwartych w szkole wraz moją klasą IIe.

W ramach koła krajoznawczo-turystycznego uczestniczyłam wraz z moją 
szkolną koleżanką p. Dorotą Antczak i młodzieżą w rajdach pieszych organi-
zowanych przez PTTK O/Włocławek, które pozwoliły poznać piękno i historię 
naszego regionu. Dziękuję p. Dorocie za ten pierwszy rok wspólnej przygody 
w Długoszu – tworzymy zgrany team.

W bieżącym roku szkolnym moja klasa uczestniczyła w dwóch wyciecz-
kach: celem pierwszej 3-dniowej wyprawy były Jarmarki Bożonarodzeniowe 
w Berlinie oraz zwiedzanie Poczdamu, z kolei celem drugiego dłuższego 
bo 5-dniowego wyjazdu była Praga oraz Kotlina Kłodzka wraz z Sudetami. 
Uczestnikom wycieczek dziękuję za zdyscyplinowanie i wyśmienite humory, 
a nauczycielom: p. Dorocie Antczak, p. Annie Baranowskiej, p. Agnieszce Sołty-
siak oraz p. Krzysztofowi Łodygowskiemu za profesjonalną opiekę i stworzenie 
wspaniałej atmosfery podczas wspólnej podróży.

Mam nadzieję, że zdobyte przeze mnie w tym roku szkolnym doświadcze-
nia zaowocują w roku przyszłym, a kolejne stawiane przeze mnie wyzwania 
przyniosą wiele satysfakcji dla mnie i moich uczniów.

Andrzej Przybylski

„reisen machen klug”
(„Podróże kształcą”)

Rok szkolny 2015/2016 to okres wytężonej, przynoszącej wymierne efekty 
pracy, a jednocześnie czas smutny, bo po trzech latach wspólnej nauki 

musiałem pożegnać moją ukochaną klasę IIIc gimnazjum. Przez te trzy lata 
byliśmy ze sobą na dobre i na złe, braliśmy udział w wielu krótszych i dłuższych 
wycieczkach. Uczyliśmy się od siebie nawzajem, a ja miałem możliwość obser-
wowania, jak młodzi ludzie powierzeni mojej opiece wychowawczej dorastają 
i coraz poważniej podchodzą do swoich obowiązków szkolnych, czego dowodem 
może być dobrze napisany egzamin gimnazjalny. Zanim jednak przyszedł ten 
czas weryfikacji wiedzy zdobytej w gimnazjum, mogliśmy wspólnie pobawić 
się na cudownym balu gimnazjalnym.

Tak jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku, pracowałem zarówno z ucznia-
mi gimnazjum, jak i z klasami liceum. I tak jak latach poprzednich korzystałem 
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z podręczników wydawnictwa Nowa Era, czyli w klasach gimnazjum pracowałem 
na podręcznikach „Das ist Deutsch. Kompakt” Jolanty Kamińskiej, a w liceum 
uczniowie zgłębiali wiedzę z podręcznika „Welttour” autorstwa Sylwii Mróz-
-Dwornikowskiej i Katarzyny Szachowskiej. Obie pozycje książkowe sprawdziły 
się doskonale w ciągu tych kilku lat w pracy zarówno z uczniami, zarówno 
młodszymi, jak i starszymi. Gwarantują systematyczne i skuteczne rozwijanie 
wszystkich sprawności językowych i poruszają tematy, które znajdują się w kręgu 
zainteresowań współczesnej młodzieży. Dodatkowo podręczniki te są w pełni 
kompatybilne z tablicami elektronicznymi, co jeszcze bardziej wzmacnia ich 
atrakcyjność i pozwala na szybsze przyswajanie nowego materiału oraz sku-
teczniejsze jego powtarzanie.

Wraz z moimi wychowankami podejmowałem szereg przedsięwzięć, które 
miały na celu dalsze ich zintegrowanie oraz zachęcałem do skutecznego i sys-
tematycznego uczenia. Oprócz wielu spacerów po naszym pięknym mieście 
udało nam się także podczas całodniowej wycieczki klasowej zwiedzić w tym 
roku historyczny Wrocław. Z przyjemnością mogę napisać, iż jestem dumny, 
że moi podopieczni z klasy IIIc bardzo chętnie angażowali się w życie klasy 
i szkoły, biorąc udział w różnorodnych konkursach przedmiotowych, zawodach 
sportowych, apelach, mszach klasowych czy działając na rzecz szkolnego 
wolontariatu. 

Ponadto dla pozostałych moich uczniów z innych klas poszerzałem i utrwa-
lałem materiał na różnych dodatkowych zajęciach kółka języka niemieckiego, 
gdzie osoby chętne z gimnazjum mogły utrwalić i pogłębić swój zasób leksyki 
i znajomość gramatyki języka niemieckiego oraz dowiedzieć się nieco więcej 
o krajach niemieckojęzycznych, zaś uczniowie liceum lepiej przygotować się 
do nadchodzącej matury z języka niemieckiego.

Jestem bardzo zadowolony także z tego, że w tym roku uczniowie Dłu-
gosza mieli okazję osobiście zobaczyć i dowiedzieć się nieco więcej o krajach 
niemieckojęzycznych, o których dotychczas słyszeli na zajęciach języka nie-
mieckiego, ponieważ w drodze na Lazurowe Wybrzeże zatrzymaliśmy się m.in. 
w Vaduz, czyli stolicy Liechtensteinu oraz w Genewie, jednym z ważniejszych 
miast Szwajcarii. 

Myślę, że i w tym roku udało mi się zachęcić uczniów do nauki języka 
niemieckiego, o czym świadczyć może fakt, że po raz kolejny dwie uczennice 
uzyskały tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka 
Niemieckiego, a są to Weronika Siatecka z mojej klasy IIIc oraz Magdalena 
Kijewska z klasy IIIa gimnazjum.

Jako nauczyciel germanista brałem także udział w pracach komisji przepro-
wadzającej ustny egzamin maturalny z języka niemieckiego w Długoszu oraz 
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innych placówkach oświatowych, współorganizowałem też szkolny i rejonowy 
etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego dla 
Gimnazjum.

Małgorzata Ryszewska

Sprawozdanie z doradztwa zawodowego 
w roku szkolnym 2015/2016

Wybór szkoły czy zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem 
decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji 

podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia, począwszy od I klasy gimnazjum 
po III klasę liceum. W związku z bardzo dynamiczną sytuacją na rynku pracy 
oraz potrzebą fachowej wiedzy ze strony uczniów, terenie szkoły rozwija się 
aktywnie doradztwo zawodowe dotyczące wyboru przyszłej szkoły. Zajęcia 
z zakresu poradnictwa zawodowego przeprowadzane są na miarę możliwości 
w różnych formach, dostępnych i atrakcyjnych dla ucznia. Udzielanie informacji 
w planowaniu i tworzeniu kariery zawodowej ucznia poprzez wieloetapowe 
działania wychowawcze odbywało się w formie grupowych i indywidualnych 
spotkań. Podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość kształtowania zdolno-
ści dokonywania samooceny, poznania siebie i swoich predyspozycji zawodo-
wych. Systematycznie ćwiczono kształtowanie umiejętności pracy zespołowej 
i komunikowania się, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych. 
Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru ścieżki edukacyjnej jest jednym 
z najważniejszych celów wychowawczych. Zarówno uczniowie gimnazjum, jak 
i liceum powinni być objęci profesjonalną pomocą doradczą, umożliwiająca 
kształtowanie kreatywnych postaw, celem aktywnego i świadomego wejścia 
na rynek pracy zgodnie z trendami Unii Europejskiej. Aktualny rynek pracy 
stawia coraz to wyższe wymagania absolwentom w zatrudnieniu, dlatego tak 
istotne jest właściwe przygotowanie młodzieży do podejmowania racjonalnych 
decyzji edukacyjno-zawodowych. Praca z doradcą zawodowym rozpoczyna się 
już na poziomie szkoły podstawowej, lecz pierwsze ważne decyzje dotyczące 
kariery zawodowej są podejmowane w gimnazjum. Wybór kształcenia ponad-
gimnazjalnego jest dla wielu niełatwym zadaniem. Praca doradcy zawodowego 
w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego ma charakter 
działań planowych, w celu zminimalizowania złego startu życiowego młodzieży. 
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Realizując zadania WSDZ, wyznaczyłam sobie cele główne, które na bieżąco 
staram się realizować. Do głównych zamierzeń WSDZ należą: przygotowanie 
młodzieży do podejmowania trafnych decyzji życiowych i zawodowych, pomoc 
i wspieranie w tworzeniu swojej przyszłej drogi kariery zawodowo-edukacyj-
nej. Wszystkie działania doradcze realizowane są na zasadzie dobrowolności 
uczestnictwa w ramach zajęć świetlicowych. Mam nadzieję, że w przyszłym 
roku szkolnym dzięki współpracy i dobrej organizacji działań dydaktyczno-
-wychowawczych, będziemy bardziej kreatywnie realizować zadania, które 
stawia przed oświatą XXI wiek.

Agnieszka Sołtysiak

kolejny dobry rok... 

Rok szkolny 2015/2016 był kolejnym dobrym rokiem dla uczniów klasy 
IIa gimnazjum, której jestem wychowawcą. W tym czasie udało nam 

się wiele osiągnąć. Działania, które wspólnie realizowaliśmy, można podzielić 
na kilka obszarów. 

Pierwszy z nich to integracja. Wycieczka do Poznania, grudniowe i majo-
we zajęcia podczas nocy w szkole, spotkanie przy grach w kręgielni, ognisko, 
podchody i zabawy w Nadleśnictwie Włocławek, pięciodniowa wycieczka 
w Sudety i do Pragi, wspólne przeżywanie uroczystości, takich jak wigilia 
klasowa, Dzień Kobiet, Dzień Chłopca stały się okazją do pełniejszego pozna-
nia siebie nawzajem, pogłębienia koleżeńskich relacji, a mnie dały możliwość 
obserwacji postaw i dostarczyły informacji o różnorodnych zainteresowaniach 
i uzdolnieniach uczniów. Wszystkie imprezy sprzyjały ponadto budowaniu 
atmosfery wzajemnego zaufania. 

Drugi typ działań wiąże się z udziałem w imprezach szkolnych lub ich 
przygotowaniem. Na podkreślenie zasługują dwie. Moi uczniowie przygotowali 
i przedstawili wylosowany teledysk do konkursu TeleDisco z okazji Dnia Wio-
sny. Przygotowaniom towarzyszyła wspólna zabawa połączona z pewną dozą 
tremy. Jedna z uczennic – Weronika Morawska pięknie i wzruszająco wykonała 
piosenkę alleluja podczas szkolnego konkursu mam talent, za co nagrodziliśmy 
ją specjalnym dyplomem. Cała klasa brała także udział w koncercie „Długoszacy 
dla Długosza”, który odbył się w ramach obchodów stulecia naszej szkoły oraz 
doskonale się sprawdziła w przygotowaniach i w przeprowadzeniu konkursu 
Mosty w ramach Dnia matematyki. Myślę, że duży stopień zintegrowania mo-
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ich wychowanków sprawił, że chętnie angażowali się w te szkolne projekty 
i spisywali się na medal. 

Kolejny typ aktywności to działalność naukowa. Ponownie duży sukces odnio-
sła klasa jako całość osiągając średnią 4,83. Wiele osób motywowanych duchem 
szlachetnej rywalizacji, chęcią sprawdzenia swojej wiedzy oraz wspomnianą 
wcześniej różnorodnością zainteresowań wystartowało w różnych konkursach, 
często zdobywając tytuł laureata lub finalisty. Wśród tych najlepszych znalazł się 
Adam Piętowski, który po raz drugi został laureatem Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Historii. Spektakularnym sukcesem zakończył się Wojewódz-
kiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii, w którym laureatmi zostali Kacper 
Kotkiewicz, Aleksandra Lewandowska, Krzysztof Naraziński, Adam Piętowski, 
a Alicja Orłowska jego finalistką. Leszek Jaworski i Julita Orankiewicz zdobyli 
tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Niemieckiego. 
Ponadto Leszek Jaworski, Aleksandra Lewandowska i Adam Piętowski sięgnęli po 
tytuł laureata konkursu przedmiotowego z matematyki „Liga Zadaniowa”. Alek-
sandra Lewandowska i Adam Piętowski zostali laureatami, a Bartłomiej Konopka 
i Kacper Kotkiewicz finalistami IV edycji Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego 
Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach, Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński na 
tle historii polskiego Kościoła w latach 1901–1981. Warto dodać, że Aleksandra 
Lewandowska została również laureatką IX Edycji Konkursu Wiedzy Religijnej 
Diecezji Włocławskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych, pt.: „Przyszłość ludzkości 
idzie przez rodzin – Jan Paweł II Papież Rodziny”, a także zdobyła wyróżnienie 
w Konkursie Literackim „Jan Paweł II w sercu i pamięci”.

Ostatni obszar działań kl. IIa nazwałabym środowiskowym. Uczniowie 
brali udział w rajdach i prelekcjach organizowanych przez PTTK, w akcjach 
charytatywnych i w zawodach sportowych, śpiewali w chórze szkolnym pod-
czas różnych uroczystości, pomogli przy organizacji rodzinnego pikniku pod 
hasłem „Wakacje z Długoszem – rodzina, tradycja i bezpieczeństwo – spotkajmy 
się – poznajmy się”.

Młodzież, jak przystało na uczniów szkoły katolickiej, uczestniczyła w co-
miesięcznych dyżurach liturgicznych, Biegu Popiełuszki, procesji z relikwiami 
Świętych, Orszaku Trzech Króli, uroczystościach Bożego Ciała.

Myślę, że wyniki pracy mojej klasy mogą świadczyć o rozwoju uczniów, 
właściwych wyborach, umiejętności działania w grupie, solidarności i chęci 
dawania czegoś z siebie innym, a zatem mogą napawać optymizmem. Nie 
będzie to bez znaczenia w przyszłym roku, w którym na moich uczniów będą 
czekały egzaminy gimnazjalne i trudne decyzje dotyczące przyszłości. 
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Angelika Szumińska 

Spojrzenie na wychowanie 
w duchu miłosierdzia...

W roku szkolnym 2015/2016 obok pracy nauczyciela języka polskiego 
i wiedzy o kulturze wykonywałam obowiązki wychowawcy w klasie 

maturalnej. I tu chyba kończy się klasyczne sprawozdanie. O tym, co udało 
się zorganizować czy osiągnąć, na bieżąco informowałam za pośrednictwem 
notatek zamieszczonych na stronie internetowej szkoły. Charakterystyka klasy 
natomiast objęta jest tajemnicą rady pedagogicznej. Zatem trudno tu dodać 
coś jeszcze do tego, co już zostało spisane. Zamiast sprawozdania tym razem 
zamieszczę refleksję. Te myśli tak naprawdę przez cały czas pracy z uczniami 
klasy IIIB były ze mną, jednak dopiero podczas pielgrzymki nauczycieli na 
Jasną Górę uświadomiłam sobie, że warto by je wyrazić.

Podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców, obok 
Eucharystii i innych spotkań modlitewnych, odbywa się sympozjum. W tym 
roku było ono poświęcone zagadnieniu miłosierdzia w wychowaniu. Cha-
rakteryzując wychowawcę, jeden z prelegentów – ks. Marek Drzewiecki – 
najpierw użył śmiałego stwierdzenia, że to współczesny męczennik, a potem 
podkreślił, iż podstawowym warunkiem stawania się mądrym wychowawcą, 
jest cierpliwe wychowywanie najpierw samego siebie. Gdy wybrzmiały te 
słowa, uświadomiłam sobie, że wychowywać siebie mogę przede wszystkim 
– jak mówił ksiądz Marek – z pomocą Boga i Bożych ludzi, ale też wpływ na 
kształtowanie mnie jako wychowawcy mają moi wychowankowie. Dziękuję 
im za postawy i prezentowane wartości. Bardzo dużo zyskałam. Widziałam 
i odczułam wiele dobra, były też momenty trudniejsze, ale one także w kon-
sekwencji przynoszą dobro – uczą, czego w przyszłości unikać, jak poradzić 
sobie w podobnej sytuacji, jakie kroki podjąć, by komuś pomóc, itd. Dzięki 
kilku „moim” dziewczętom wiem, że i w XXI w. – czasie niezwykle hałaśliwym 
– można pozostać osobą skromną i delikatną. Nie wszyscy muszą być „prze-
bojowi”. A nawet lepiej, że nie są. Inni moi Wychowankowie prezentowali 
niezwykłą determinację w dążeniu do celu. Niektórzy mieli poważne problemy 
zdrowotne. Niekiedy musieli wręcz „pokonywać siebie”, by przyjść do szkoły. 
Ostatecznie „pokonały siebie” także moje klasowe leniuchy. Przygotowując 
się do matury, musiały zwalczyć lenistwo i ostro zabrać się do pracy. To też 
uczy – przede wszystkim tego, że nie wolno odkładać wszystkiego na później, 
gdyż stać się to może źródłem frustracji. 
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Obserwowałam, jak inni moi Wychowankowie – mieszkający w interna-
cie – doskonale radzili sobie bez najbliższych. Gdy się ma kilkanaście lat, na 
pewno nie jest to łatwe. Wśród uczniów klasy IIIB byli tacy, co gdy tylko weszli 
do klasy, obdarzali wszystkich wokół swoim uśmiechem. Inni natomiast byli 
bardzo poważni, dystansowali się do wszystkiego, trudno było się z nimi poro-
zumieć. Dziękuję im za to, że mogłam uczyć się szacunku dla różnorodności. 
Ćwiczyłam swoją cierpliwość i powściągałam niezdrową ciekawość. Dziękuję 
za zaufanie tym, którzy powierzyli mi swoje tajemnice. 

W procesie wychowywania samej siebie sporo też czerpałam od Rodziców 
i Dziadków moich Wychowanków. Jestem wdzięczna za to, że mogłam obser-
wować mądrą miłość. Dziękuję za wyrażaną troskę nie tylko o swoje dziecko, 
ale o wszystkich w klasie. Szczególnie chylę czoła przed Babciami i Dziadkami, 
którzy wzięli na siebie trud wychowania wnucząt. Z podziwem obserwowałam 
relacje przyjaźni między nimi i wnuczkami.

Zaczęłam to osobliwe wyznanie od wspomnienia o sympozjum i na tym chcę 
zakończyć. Podczas swojego wystąpienia inny z prelegentów – ks. Przemysław 
Góra – stwierdził, że podstawowym zadaniem w wychowaniu jest poznawanie 
własnego „ja” oraz poznawanie drugiego człowieka rozumianego jako dar dla 
nas. Obie strony mają wówczas szansę odnieść korzyści moralne. Pozostaje mi 
zatem mieć nadzieję, że moi Wychowankowie – po spędzeniu ze mną trzech 
lat swojego życia – również takowe odnieśli. 

Konrad Trokowski

zawód nauczyciela jest moim powołaniem...

Rok szkolny 2015/2016 był drugim z rzędu, który spędziłem w społecz-
ności Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. 

Było to dziesięć miesięcy obfitujących w liczne sukcesy zarówno w liceum, jak 
i w gimnazjum, choć w niektórych aspektach pracy dydaktycznej jest jeszcze 
sporo do poprawy. Wierzę, że największe osiągnięcia dopiero nadejdą!

W zakończonym właśnie roku szkolnym prowadziłem 26 godzin dydaktycz-
nych tygodniowo, z czego 7 w gimnazjum i 19 w liceum. Kontynuowałem pracę 
z klasami IIa i IIe oraz IIIc, IIId i IIIe, a także rozpocząłem zajęcia z klasą Ia. 
W liceum natomiast prowadziłem wszystkie grupy, realizujące materiał na po-
ziomie rozszerzonym z uczniami klas IIC, IIIAB i IIIC oraz klasę IC na poziomie 
podstawowym. Dokończyłem też zajęcia z przyrody z klasą humanistyczną.
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Oczywiście oprócz lekcji kursowych, prowadziłem liczne zajęcia dodatkowe 
przygotowujące do matury, egzaminu gimnazjalnego i niemal wszystkich kon-
kursów, w którym udział wzięli moi uczniowie. Spotkania odbywały się przed 
lub po lekcjach, ale też w wakacje, w soboty i w ferie. Uczniowie bardzo chętnie 
i licznie uczestniczyli we wszystkich organizowanych przeze mnie zajęciach, 
co przyniosło znakomite wyniki w konkursach.

W minionym roku szkolnym sześcioro moich uczniów zdobyło tytuły laure-
atów, a jedna uczennica – tytuł finalistki Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego 
z chemii. To zdecydowanie najlepszy wynik wśród wszystkich szkół i nauczycieli 
we Włocławku. Warto zauważyć, że pozostałe gimnazja w mieście mogą łącznie 
poszczycić się także sześcioma tytułami laureatów w konkursie kuratoryjnym 
z chemii. Aż czworo spośród moich laureatów to uczniowie klasy IIa: Aleksan-
dra Lewandowska, Adam Piętowski, Krzysztof Naraziński i Kacper Kotkiewicz. 
Finalistką została Alicja Orłowska również z tej klasy. Oni wszyscy zapowiedzie-
li, że w przyszłym roku szkolnym zamierzają powtórzyć lub poprawić swoje 
osiągnięcia. Dwoje laureatów to uczniowie klas trzecich: Rafał Brzeziński IIId 
i Wojciech Dykczyński IIIe. Z Rafałem będę miał przyjemność pracować w li-
ceum, gdyż pomimo pełnego wyboru szkół, zdecydował się pozostać w Długoszu 
w klasie biologiczno-chemicznej, której będę wychowawcą. Laureaci konkursu 
kuratoryjnego zostali zwolnieni z zakresu przedmiotów przyrodniczych części 
matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego z wynikiem maksymalnym.

Kacper Kotkiewicz jest jedynym moim uczniem, który zdobył w minio-
nym roku szkolnym dwa tytuły laureata konkursów chemicznych. Oprócz już 
wspomnianego konkursu kuratoryjnego, Kacper zabłysnął w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie „Olimpus” z chemii, zdobywając jedenasty wynik w skali kraju 
w kategorii uczniów klas drugich gimnazjum. Tytuł laureata w tych zawodach 
wywalczył również uczeń klasy Ia gimnazjum – Jakub Prokopczyk, który uzyskał 
dziesiąty wynik w skali kraju wśród pierwszoklasistów. Zaznaczę jednocześnie, 
że udział w konkursie „Olimpusa” był pomysłem uczniów, dlatego nie prowa-
dziłem specjalnych zajęć przygotowawczych do tych zawodów.

Żadne gimnazjum z terenu Włocławka w minionym roku szkolnym nie może 
poszczycić się takimi wynikami w konkursach chemicznych, jakie odnieśli moi 
uczniowie. Tymczasem podczas gali podsumowującej konkursy kuratoryjne, 
która odbyła się w Toruniu, poznaliśmy swoje miejsce w województwie. We 
Włocławku nie mamy sobie równych, ale kilka szkół z Grodu Kopernika i z Byd-
goszczy osiąga zdecydowanie większe sukcesy, co dla nas stanowi wyzwanie 
na przyszłość.

W roku szkolnym 2015/2016 także moi maturzyści odnieśli sukcesy w kon-
kursach, choć nic nie zdobyliśmy w najważniejszym i najtrudniejszym z nich 
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– olimpiadzie chemicznej. Jednak sporo udało się osiągnąć. Kacper Kopa-
czewski został laureatem XX edycji Konkursu Chemicznego „Wygraj indeks” 
organizowanego przez Politechnikę Gdańską, zdobywając indeks na Wydział 
Chemii gdańskiej uczelni. Tytułami laureatów wyróżniono tylko 85 uczniów 
z całej Polski, dlatego jest to naprawdę spore osiągnięcie. Podobnego zdania 
był Prezydent Miasta Włocławek – pan dr Marek Wojtkowski, który przyznał 
Kacprowi stypendium dla najlepszych uczniów w mieście. Nagrodzono łącznie 
23 uczniów, w tym tylko sześcioro licealistów.

Paulina Sadowska i Kamil Piecewicz zostali finalistami XXIII edycji Konkur-
su Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych organizowanego przez Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego 
Łukasiewicza w Płocku przy współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki 
Łódzkiej oraz Wydziałem Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki 
Warszawskiej w Płocku. Uczniowie zdobyli indeksy na kierunek technologia 
chemiczna na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki 
Warszawskiej Filia w Płocku.

Łącznie zatem w roku szkolnym 2015/2016 moi uczniowie zdobyli dziewięć 
tytułów laureatów (osiem w gimnazjum i jeden w liceum) oraz cztery tytuły 
finalistów (jeden w gimnazjum i trzy w liceum) w czterech konkursach 
chemicznych. Obiektywnie patrząc, to bardzo dobry wynik, ale ambicje moich 
uczniów i moje są zdecydowanie większe.

W minionym roku szkolnym 77 moich uczniów zdawało egzamin gimna-
zjalny, a do zakresu przedmiotów przyrodniczych w części matematyczno-przy-
rodniczej przystąpiło 75 z nich. Rafał Brzeziński i Wojciech Dykczyński zdobyli 
tytuły laureatów w konkursie kuratoryjnym z chemii, dlatego byli zwolnieni 
z tego egzaminu z wynikiem maksymalnym. Chemia wchodzi w skład bloku 
przyrodniczego razem z biologią, fizyką i geografią, dlatego pytania chemiczne 
stanowią tylko 25% testu. Średni wynik uzyskany przez moich uczniów w tej 
części egzaminu to 56,7%. Większość z nich twierdzi, że pytania z chemii były 
na średnim poziomie trudności i poradzili sobie z nimi dobrze. Dodam, że 
gimnazjaliści w Polsce napisali test z tego zakresu egzaminu gimnazjalnego 
na 51%, a we Włocławku – na 49%.

Znacznie gorzej wypadł egzamin maturalny z chemii. Średnia w kraju wy-
niosła 39,0%, natomiast w Długoszu – 31,2%. To wynik zdecydowanie poniżej 
moich najbardziej pesymistycznych założeń. Najlepiej spisał się Jakub Włodarski 
z IIIC, który uzyskał wynik niemal dwukrotnie przewyższający średnią krajową 
(73%). Kilkoro maturzystów przekroczyło również próg 60%. Z drugiej strony, 
wielu uczniów nie zdobyło nawet 30% punktów. Wiele czynników złożyło się 
na tak słabo zdaną maturę: nieprzemyślany arkusz maturalny, zadania spraw-
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dzające bardziej umiejętność czytania ze zrozumieniem niż wiedzę chemiczną, 
ale także zły wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez uczniów 
nieodpowiadający ich realnym zdolnościom i możliwościom oraz brak jakich-
kolwiek konsekwencji niezdania egzaminu z przedmiotów dodatkowych. Mnie 
najbardziej zabolało lekceważące podejście niektórych uczniów do matury 
z chemii. W przyszłości będę musiał dokonywać selekcji uczniów chcących 
zdawać ten przedmiot na maturze, gdyż wynik poniżej średniej krajowej już 
nigdy więcej nie może się powtórzyć!

15 kwietnia wspólnie z panią Urszulą Brykalską i panią Małgorzatą Jaskól-
ską przy pomocy uczniów przygotowaliśmy kilka doświadczeń chemicznych 
na szkolne Drzwi Otwarte. Pokazy cieszyły się sporym zainteresowaniem na-
szych potencjalnych uczniów i ich rodziców. Natomiast w ramach elementów 
edukacji ekologicznej zachęcałem uczniów do zbierania i przynoszenia do 
szkoły plastikowych nakrętek od butelek, dzięki którym można zdobyć wózki 
inwalidzkie dla niepełnosprawnych.

Dwukrotnie byłem członkiem zespołu nadzorującego egzamin maturalny 
z języka polskiego (w LMK) i matematyki (w Długoszu). Trzy zespoły uczniow-
skie pod moim nadzorem wykonały projekt edukacyjny tematycznie związany 
z chemią (uzależnienia, zastosowania soli).

Zawsze starałem się służyć pomocą dyrekcji szkoły i wychowawcom klas 
przy organizacji różnego rodzaju imprez. Spędziłem dwie noce w szkole z kla-
są IIa gimnazjum na zaproszenie wychowawcy – pani Agnieszki Sołtysiak oraz 
sportowe popołudnie w szkole z klasą Ia gimnazjum na zaproszenie wycho-
wawcy – pana Piotra Chodoły. Wybrałem się również z klasą IIa na spotkanie 
z językoznawcami do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dzień przed zakończeniem 
roku szkolnego ponownie z klasą IIa uczestniczyłem w ognisku zorganizowanym 
na terenie Nadleśnictwa Włocławek.

Na początku maja wspólnie z panią wicedyrektor Sławomirą Lewandowską 
oraz panią Eweliną Ulewicz, panią Anetą Jabłońską i panią Anną Baranowską 
napisaliśmy i złożyliśmy wniosek grantowy do Fundacji ANWIL dla Włocławka, 
który po miesiącu został rozpatrzony pozytywnie. W ramach projektu „Wakacje 
z Długoszem – Rodzina, Kultura, Tradycja i Bezpieczeństwo – Spotkajmy się 
– Poznajmy się” 30 czerwca odbył się Miejski Bieg Patrolowy, którego byłem 
pomysłodawcą, organizatorem i koordynatorem. Dzięki pomocy nauczycieli 
oraz licznej grupy moich uczniów impreza przebiegła bardzo sprawnie i bez 
żadnych problemów. Pomimo ograniczonych środków na promocję w MBP, 
udział wzięło aż 21 drużyn złożonych z 48 zawodników. Po imprezie otrzyma-
łem same pozytywne komentarze i oceny, dlatego pojawiły się plany corocznej 
organizacji takich zawodów.
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„Co to jest powołanie? Jest darem Bożym, czyli pochodzi od Boga. Jeśli 
jest darem Bożym to powinniśmy się troszczyć, by rozpoznać wolę Bożą. Mu-
simy wkroczyć na tę drogę: jeśli Bóg chce, kiedy Bóg zechce, jak Bóg zechce” 
(św. Gianna Beretta Molla).

Bez wątpienia zawód nauczyciela i wychowawcy jest moim powołaniem. 
Praca w szkole daje mi satysfakcję, radość i poczucie spełnienia, a ponadto 
przynosi liczne owoce. Rok 2015/2016 był znakomity, ale wciąż może być 
znacznie lepiej. Często dziękuję Bogu za to, że pozwolił mi odkryć powołanie 
i na każdym kroku czuję Jego ogromne wsparcie. Wielkie słowa podziękowania 
kieruję również w stronę Księdza Dyrektora – dr. Jacka Kędzierskiego, który 
dwa lata temu obdarzył mnie zaufaniem i cały czas udziela nieocenionej po-
mocy. Mam nadzieję na jeszcze wiele obfitujących w sukcesy lat spędzonych 
w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

Maciej Ziółkowski

rok owocny i udany, czekam na więcej...

Rola wychowawcy była dominującym zadaniem w tym roku, lecz nie 
tylko. Dodatkowo jak zwykle byłem również odpowiedzialny za przy-

gotowanie uczniów klas trzecich liceum do egzaminu maturalnego. Kolejnym 
zadaniem była szeroko rozumiana promocja szkoły.

Skład klasy IIC LO uległ znaczącym zmianom w stosunku do klasy pierw-
szej, lecz nadal pozostała to grupa młodych, bardzo zdolnych ludzi. Świadczy 
na pewno o tym średnia wszystkich ocen na koniec roku szkolnego, która 
wyniosła 4,19 oraz fakt, iż aż 11 moich uczniów uzyskało promocję do klasy 
trzeciej z wyróżnieniem, czyli tzw. świadectwo z paskiem. Powyższe wyniki 
dowodzą, jak duży potencjał naukowy drzemie w klasie IIC LO oraz napawa 
dumą i nadzieją na przyszły rok szkolny.

Przygotowania do matury uczniów klas trzecich były ważnym elementem 
mojej pracy w bieżącym roku. Tym razem była to grupa 13 osób z dwóch róż-
nych klas. Od początku naszej pracy w klasie pierwszej jasne było, że jest to 
grupa o zróżnicowanym poziomie zaawansowania, która ma różne możliwości 
językowe, jak również inny zapał do pracy. Przez całe trzy lata młodzież praco-
wała generalnie wytrwale, czego owocem były wyniki egzaminów maturalnych. 
Za sukces można uznać wynik pozytywny dla wszystkich uczniów z egzaminu 
ustnego i pisemnego. 

Sprawozdania nauczycieli



Podobnie jak w latach poprzednich, również i w tym roku byłem odpowie-
dzialny za promocję szkoły. W ramach tego zadania mocno odświeżyłem folder 
Zespołu Szkół Katolickich, przygotowałem stoisko „Długosza” podczas Targów 
Szkół, Pracy i Rzemiosła w Hali Mistrzów oraz współorganizowałem Drzwi 
Otwarte. W czasie obu wydarzeń, wraz młodzieżą zaangażowaną w promocję, 
udzielałem informacji nt. naszej szkoły, i zachęcałem do wstąpienia w szeregi 
długoszaków. 

Mijający rok szkolny mogę śmiało uznać za udany i owocny. Życzyłbym 
sobie, aby kolejny rok był przynajmniej tak dobry jak ten. Dodatkowo chciał-
bym podziękować mojej klasie za współpracę, osiągnięte wyniki w nauce oraz 
wspaniałą atmosferę. Czekam na więcej...
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Magdalena Gutral

inwestycje i remonty 
w zespole Szkół katolickich im. ks. jana Długosza

w roku szkolnym 2015/2016

Nic nie jest szczególnie trudne do zrobienia,
jeśli tylko rozłożyć to na etapy.

Henry Ford

O tym najlepiej wie Ksiądz Dyrektor Jacek Kędzierski, od szesnastu lat 
starający się uczynić Zespół Szkół Katolickich najlepszą i najpięk-

niejszą placówką w naszym mieście.
Również i ten rok szkolny 2015/2016 to okres następnych, bardzo waż-

nych dla szkoły, dla jej dwóch budynków przy ul. Wojska Polskiego 2A i przy 
ul. Łęgskiej 26 remontów i inwestycji zarówno budowlanych, jak i zapewnia-
jących komfortowe warunki nauki i rozwoju uczniów.

Rozpoczynając do najmłodszej – szkoły podstawowej – funkcjonującej przy 
ul. Wojska Polskiego 2, należy podkreślić, że rok szkolny rozpoczął się od udo-
stępnienia nowego piętra, gdzie 1 września uczniowie klas pierwszych i klasy 
czwartej rozpoczęli zajęcia w pięknych, wyposażonych w tablice interaktywne 
oraz komfortowe stoły i krzesła salach. 

Po lekcjach, w oczekiwaniu na rodziców, dzieci mają do dyspozycji dwie 
świetlice, dotychczasową na najniższym poziomie i nową, przestronną, usy-
tuowaną na drugim piętrze. 

W kolejnych miesiącach przez pracowników naszej szkoły – panów: Pawła 
Gmysa, Krzysztofa Jabłońskiego i Krzysztofa Krychowiaka – została przygoto-
wana pracownia komputerowa z dostępem do Internetu i tablicą interaktywną. 
Udało się również przygotować i oddać do użytku uczniów nowoczesny gabinet 
pomocy przedlekarskiej.
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Klasa 1a szkoły podstawowej – wychowawca p. Joanna Filińska

Klasa 1b szkoły podstawowej – wychowawca p. Monika Brzostowicz
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Klasa 4 szkoły podstawowej – wychowawca p. Ewa Bieniek

Klasa 1c szkoły podstawowej – wychowawca p. Joanna Trawińska

Piękniejsza z każdym dniem
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Pracownia komputerowa w szkole podstawowej

Świetlica szkoły podstawowej na II piętrze
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Drugim ważnym zadaniem dla Księdza Dyrektora było założenie monitorin-
gu i uruchomienie systemu kart dostępu w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
wszystkim podopiecznych. Szkoła została zamknięta dla niepożądanych osób, 
a dzieci, rodzice i pracownicy za pomocą małych, funkcjonalnych kart elektro-
nicznych wygodnie i bezpiecznie przekraczają furtkę szkolną.

Gabinet pomocy przedlekarskiej w szkole podstawowej

System monitoringu w szkole podstawowej – dyżurka szkolna i gabinet wicedyrektora

Piękniejsza z każdym dniem
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Patrząc na budynek szkoły przy ul. Łęgskiej 26 – nasze gimnazjum i liceum 
z internatem – widać spore zmiany. Dyrektor ks. J. Kędzierski postanowił od-
tworzyć założony w roku 1934 r. przy Gimnazjum im. ks. Jana Długosza ogród 
dla odprężenia i relaksu młodzieży oraz wybudować boisko szkolne. Rozpoczęto 
uporządkowaniem terenu wokół budynku oraz wewnątrz, na dziedzińcu szkol-
nym. Pogłębiono i wyrównano ponad 1700 m2 terenu. Od strony wschodniej, 
z wjazdem od ul. Łęgskiej wyremontowano nawierzchnię i powstał duży plac 
utwardzony kostką. Dziedziniec szkoły, z wydzielonym ponad 400-metrowym 
skwerem i wyłożony kostką, w nadchodzącym nowym roku szkolnym stanie się 
miejscem odpoczynku uczniów. Całością prac porządkowych i remontowych kiero-
wał p. Karen Avetisyan reprezentujący firmę ER-BRUK Handel i Usługi Budowlane.

remont dziedzińca szkolnego

Pogłębianie terenu

Wyrównanie terenu przed położeniem kostki

Wywóz ziemi i gruzu
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Dziedziniec po wyłożeniu kostką 
i wyodrębnieniu placu pod ogród

Wyremontowany wjazd do szkoły od ul. Łęgskiej i widok utwardzonego placu

Wydzielenie terenu pod ogród i położenie kostki

Prace remontowe od strony wschodniej 
budynku szkoły

Piękniejsza z każdym dniem
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W kolejnym etapie, w okresie od lipca do listopada 2015 r., wykonano prace 
konserwatorsko-restauratorskie przy cokole budynku szkolnego. Cały remont 
polegał na odtworzeniu tynków kamieniarskich na elewacjach od strony ulic 
Łęgskiej i Bechiego, wraz z naprawą podokienników, obróbek, krat okiennych 
i schodów oraz wykonaniu nowych wypraw tynkarskich i gładzi na cokole elewacji 
podwórzowych wraz z naprawą schodów, obróbkami blacharskimi, barierami 
i poręczami. Z racji, że obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, wszystkie prace 
wykonano zgodnie z opracowaniami architektonicznymi i zaleceniami konser-
watora zabytków. Wykonawcą remontu cokołu była Firma Handlowo-Usługowa 
pana Daniela Bartczaka, a całość opracowania architektonicznego dokonał pan 
mgr inż. Andrzej Tomaszewski. Wykonawcą prac przy cokole budynku szkoły 
była Firma Handlowo-Usługowa reprezentowana przez p. Daniela Bartczaka.

remont cokołu

Prace rozbiórkowe przed głównym wejściem szkoły

Prace wykończeniowe przed głównym wejściem szkoły

Prace rozbiórkowe od ul. Bechiego

Prace wykończeniowe od ul. Bechiego
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Ostatnim etapem planowanych w tym roku szkolnym inwestycji był remont 
boiska szkolnego. 31 marca 2016 r. zakończone zostały wszystkie prace przy-
gotowawcze związane z projektem, uzyskaniem zgód i pozwoleń władz miasta, 
a w dniu 27 kwietnia oficjalnie rozpoczęto wykonanie zadania pod nazwą „Re-
mont szkolnego boiska sportowego wraz z budową 6 stanowisk parkingowych, 
nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania garażu na cele zaplecza boiska 
sportowego, wykonanie oświetlenia boiska i wiaty ze stojakami na rowery na 
terenie Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku przy 
ul. Łęgskiej 26”. Inwestycja w całości nie zostanie ukończona do 31 sierpnia, ale 
na pewno uda się, by uczniowie pierwszą lekcję wychowania fizycznego rozpo-
częli w dniu 4 września 2016 r. na nowym wielofunkcyjnym boisku sportowym. 
Natomiast pozostałe elementy zadania, jak budynek zaplecza i wiata na rowery, 
zostaną ukończone jesienią 2016 r. Głównymi pomysłodawcami inwestycji poza 
osobą ks. dyrektora Jacka Kędzierskiego był p. mgr inż. arch. Maciej Markowski 
jako autor projektu remontu boiska sportowego wraz z budową 6 stanowisk 
parkingowych i p. mgr inż. Jarosław Patek jako autor projektu zmiany sposobu 
użytkowania i nadbudowy budynku garażu na cele zaplecza boiska sportowego, 
wykonania oświetlenia boiska i wiaty ze stojakami na rowery. Wykonawcą za-
dania został Zakład Budowlany MS-BUD Sp. z o.o. reprezentowany przez p. Mi-
rosława Szklarczyka. Na zaprojektowanym boisku młodzież gimnazjum, liceum 
i Uczniowskiego Klubu Sportowego Długosz będzie mogła uczyć się, rozwijać 
i doskonalić swoje umiejętności gry w piłkę ręczną i piłkę siatkową. W przyszłości 
zostaną także wyznaczone linie do gry w tenisa ziemnego, a dla zwolenników 
gry w piłkę koszykową na świeżym powietrzu szkoła zakupi kosze najazdowe. 
W zaprojektowanym budynku zaplecza powstaną przebieralnia z łazienką 
i natryskami dla uczniów i członków UKS Długosz, pokój trenera i nauczyciela 
oraz duży magazyn na sprzęt sportowy. Nadbudowana część budynku zostanie 
przeznaczona na małą salę ćwiczeniową z myślą o miłośnikach tańca, fitnessu 
i zajęć aerobowych. Poza bazą sportową dodatkowo uczniowie i pracownicy 
niezmotoryzowani już nie będą musieli zabezpieczać swoich rowerów przy 
kratach okiennych budynku szkoły, a pozostawią jednoślady w wydzielonym, 
zabezpieczonym przed deszczem i śniegiem miejscu. 

Inwestycja stała się ogromnym wyzwaniem dla naszego organu prowadzą-
cego i dla szkoły, wyzwaniem zarówno budowlanym, jak i finansowym. Poza 
środkami własnymi z pomocą o pozyskanie na ten cel dodatkowych funduszy 
zwróciliśmy się do instytucji, firm i osób fizycznych. Udało się bardzo dużo 
i w tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować:
– Ministerstwu Sportu i Turystyki, z którego w ramach Programu modernizacji 

infrastruktury sportowej udało się pozyskać kwotę 743 400,00 zł;

Piękniejsza z każdym dniem
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– Radzie Rodziców przy Zespole Szkół Katolickich, która uchwałą z dnia 
08.06.2015 r. przekazała zgromadzoną na koncie Rady Rodziców kwotę 
70 000,00 zł;

– Rodzicom uczniów, nauczycielom i pracownikom oraz firmom zaprzyjaźnio-
nym ze szkołą, dzięki ofiarności których udało się zebrać kwotę 61 350,00 zł.
Pragniemy wymienić wszystkich i głęboko wierzymy, że okazywana nam 

życzliwość będzie nas wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra 
uczniów szkoły Długosza.

Dziękujemy:
Rodzicom, opiekunom i uczniom: p. Monice Bławat, p. Janowi Hołody, 

p. Beacie Jabłońskiej, p. Magdalenie Jóźwiak, p. Robertowi i Iwonie Kacprowicz, 
p. Anecie Sudomir-Koc, p. Radosławowi Kopaczewskiemu, p. Barbarze Kuklak, 
p. Ilonie Marczewskiej, p. Joannie Możdżyńskiej, p. Jolancie Napiórkowskiej, 
p. Marioli Nowak, p. Tomaszowi Ogrodzińskiemu, p. Jakubowi Olszewskiemu, 
p. Alicji Piątkowskiej, p. Annie Pikulskiej, p. Mirosławowi Sosińskiemu, p. Ta-
deuszowi Szelągowi, p. Piotrowi Tężyckiemu, p. Piotrowi Tyrjanowi, p. Janowi 
Wende, p. Maciejowi i Emilii Więckowskim, p. Bogdanowi Włodarskiemu, p. Woj-
ciechowi i Ewie Zaborowskim, uczniom klas IIIa, b, c, d, e gimnazjum Długosza. 

Przewodniczącemu i członkom Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015: 
p. Jackowi Maciejewskiemu, p. Włodzimierzowi Dembczyńskiemu, p. Dorocie 
Kraszewskiej, p. Joannie Krejs-Maćkowiak, p. Maciejowi Głowackiemu, p. Ja-
nuszowi Stolarskiemu, p. Bognie Kopaczewskiej-Jurewicz, p. Teresie Wende, 
p. Beacie Fryżewskiej, p. Romualdzie Piątkowskiej, p. Magdalenie Pałuskiej, 
p. Halinie Hulka-Soroka, p. Aleksandrze Czapskiej.

Firmom: Copybox Sp. z o.o., Elsad p. Sławomira Sadowskiego, Jaworski 
Auto Sp. z o.o., Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 
Progres Sp. z o.o., Radpak Fabryce Maszyn Pakujących Sp. z o.o., Salamander 
Window And Door. 

Nauczycielom i pracownikom szkoły: p. Elżbiecie Andrzejewskiej, p. Ire-
nie Aneckiej, p. Dorocie Antczak, p. Marcie Antczak, s. Monice Augustyniak, 
p. Małgorzacie Bajraszewskiej, p. Annie Baranowskiej, s. Angelice Bartczak, 
p. Ewie Bieniek, p. Urszuli Brykalskiej, p. Marcie Budce, p. Magdalenie Bud-
nickiej, p. Piotrowi i Emilii Chodołom, p. Anecie Chrzanowskiej, p. Paulinie 
Czarneckiej, p. Annie Dominik, p. Joannie Filińskiej, p. Paulinie Gajewskiej, 
p. Jolancie Gawrysiak, p. Pawłowi Gmysowi, p. Dariuszowi Goldewiczowi, 
p. Violetcie Gołdobin, p. Andrzejowi Gołębieskiemu, p. Gabrieli Goszcz, p. Annie 
Górzyńskiej, p. Elżbiecie Grabskiej, p. Magdalenie Gutral, p. Anecie Jabłońskiej, 
p. Ilonie Jabłońskiej, p. Krzysztofowi Jabłońskiemu, p. Agacie Jankowskiej-
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-Pakulskiej, p. Małgorzacie Jaskólskiej, p. Joannie Karwowskiej, ks. Jackowi 
Kędzierskiemu, p. Ewie Kikosickiej, p. Klaudii Majewskiej-Rybackiej, p. Paulinie 
Kletkiewicz, p. Małgorzacie Koniecznej, p. Jerzemu Koralewskiemu, p. Jakubowi 
Kostrzewskiemu, p. Krzysztofowi Krychowiakowi, p. Kamili Kurdubskiej, p. Ra-
fałowi Kurzępie, p. Katarzynie Kwiatkowskiej, p. Agnieszce Lasocie-Staszak, 
p. Sławomirze Lewandowskiej, p. Krzysztofowi Łodygowskiemu, p. Aleksandrze 
Madajczyk, p. Grzegorzowi Matusiakowi, p. Marcie Muranowskiej, p. Agacie 
Nawrockiej, p. Jolancie Nowak, p. Józefowi Nowakowi, p. Anecie Pawłow-
skiej, p. Jadwidze Piaseckiej, p. Wioletcie Piaseckiej, p. Andrzejowi Przybyl-
skiemu, p. Arkadiuszowi Różańskiemu, p. Aleksandrze Rusin, p. Małgorzacie 
Ryszewskiej, p. Grzegorzowi Siedlaczek, p. Jolancie Skorackiej, p. Bożenie 
Sobierajskiej, p. Agnieszce Sołtysiak, p. Agnieszce Szabłowskiej, p. Karolinie 
Szałek, ks. Łukaszowi Sztylce, p. Angelice Szumińskiej, p. Łukaszowi Ściesiń-
skiemu, p. Paulinie Tokarskiej, ks. Andrzejowi Tomalakowi, p. Małgorzacie 
Tomaszewskiej, p. Joannie Trawińskiej, p. Konradowi Trokowskiemu, p. Lidii 
Trzmiel, p. Ewelinie Ulewicz, p. Annie Waśkiewicz, p. Anecie Wąsik, p. Sandrze 
Wiankowskiej, p. Romie Wietrzyńskiej, p. Lidii Wiśniewskiej, p. Aleksandrze 
Zabielskiej, p. Katarzynie Zarzeckiej, p. Maciejowi Ziółkowskiemu.

Już teraz wiemy, że cała inwestycja budowy boiska sportowego wraz z za-
pleczem i wiatą na rowery zakończy się w nowym, nadchodzącym 2016/2017 
roku szkolnym. 

A oprócz tego przed Księdzem Dyrektorem Jackiem Kędzierskim następ-
ne zadania i inwestycje szkolne, wśród nich budowa boiska sportowego dla 
uczniów szkoły podstawowej i nowy początek przedszkola.

remont boiska szkolnego

Przed remontem

Piękniejsza z każdym dniem



470

Równanie terenu

Budowa wiaty na rowery

Położenie instalacji

Budowa 6 stanowisk parkingowych

Prace przygotowawcze
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Prace przygotowawcze Zburzenie starego budynku garaży

Przygotowanie nawierzchni do położenia warstwy 
tartan

Przygotowanie ogrodzenia boiska

Wykonanie miejsc parkingowych i wyrównanie placu 
pod boisko

Przygotowanie nawierzchni

remont zaplecza sanitarno-sportowego

Piękniejsza z każdym dniem
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Remont boiska szkolnego i budowa zaplecza sportowego – stan prac na dzień oddania rocznika ZSK do druku

Wylanie fundamentów

Położenie dachu

Nadbudowa piętra
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wykaz uczniów
zespołu Szkół katolickich im. ks. jana Długosza we włocławku

w roku szkolnym 2015/2016

Publiczne Gimnazjum

Klasa Ia – profil matematyczny

wychowawca – p. mgr Piotr Chodoła

Mateusz Balcerak, Maciej Bartczak, Michalina Dryjańska, Paweł Gołębiewski, Krzysztof 
Jarzębowski, Mateusz Jędruch, Julian Jędrzejczak, Elżbieta Kacprowicz, Bartłomiej 
Kotas, Mateusz Linard, Igor Mikołajczyk, Mateusz Modrzejewski,Grzegorz Możdżyński, 
Maja Mysłowska, Dominik Nowakowski, Laura Pakulska, Szymon Pałczyński, Konrad 
Pilarski, Stanisław Piotrowski, Jakub Prokopczyk, Wiktor Sikorski, Dominika Strzelecka, 
Anna Tomaszewska, Izabela Walczak, Adam Więckowski, Alicja Zarzycka
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Publiczne Gimnazjum

Klasa Ib – profil matematyczny

wychowawczyni – p. mgr Agnieszka Szabłowska

Stanisław Adamiak, Ireneusz Chaberski, Kacper Czaplicki, Sandra Dybowska, Jakub 
Fryzowski, Klaudia Głowacka, Alicja Grzębska, Wiktor Kaczmarek, Jędrzej Kalinowski, 
Kacper Kłobukowski, Miłosz Kołaczyński, Kinga Kowalska, Wiktor Kuchta, Agata 
Ligowska, Adam Majewski, Natalia Pielka, Corrine Pilewska, Michalina Piotrowska, 
Aleksandra Różańska, Bartosz Szczupakowski, Ines Świeczkowska
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Publiczne Gimnazjum

Klasa Ic

wychowawca – p. mgr Rafał Kurzępa

Milena Banasiak, Weronika Ciechanowska, Michał Feter, Damian Filipski, Weronika 
Frąckiewicz, Magdalena Hoffmann, Jakub Jastrzębski, Zuzanna Konieczna, Julia 
Kowalczyk, Martyna Kumorczyk, Marta Lichman, Jakub Lisiecki, Mikołaj Majchrzak, 
Radosław Piekarski, Zofia Piotrowska, Justyna Rosol, Marek Różański, Anna Rychter, 
Magdalena Sadłos, Maria Sadowska, Marcelina Szepielak, Karolina Ślubowska, Martyna 
Święcikowska, Artur Trojanowski, Małgorzata Ziółkowska, Wiktoria Żychowicz

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Publiczne Gimnazjum

Klasa Id

wychowawczyni – p. mgr Aneta Chrzanowska

Kamil Bartczak, Mateusz Betke, Wojciech Bonkowski, Martyna Chojnacka, Witold 
Doliński, Paula Grabowska, Zuzanna Ignaczak, Aleksandra Jans, Agata Jarońska, 
Miłosz Kliński, Oliwia Kornacka, Olga Korpalska, Ewa Korycka, Weronika Kosińska, 
Maja Krygier, Karolina Kwiatkowska, Szymon Marczewski, Wiktor Nalewajski, Julia 
Pruszczyńska, Wojciech Rosiak, Wiktor Rosiński, Dominika Rzadkowolska, Grzegorz 
Szafrański, Weronika Sobczak, Oliwia Warszawiak, Oliwia Więckowska, Aleksandra 
Witkowska, Gabriela Wyszyńska, Martyna Zaborowska
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Publiczne Gimnazjum

Klasa Ie

wychowawczyni – p. mgr Małgorzata Jaskólska

Augustyn Bławat, Mariusz Czapczak, Gabriela Galińska, Hubert Giers, Filip Jastrzębski, 
Bartosz Karpiński, Marcel Łuczak, Patryk Malinowski, Magdalena Maszkiewicz, Patryk 
Nowak, Zuzanna Nowakowska, Agata Pinter, Szymon Rosół, Hanna Sipa, Adam 
Sliwowski, Martyna Stasiak, Eliza Stawicka, Patrycja Szałkiewicz, Radosław Szatkowski, 
Bartosz Wierzbicki, Wit Zielski

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Publiczne Gimnazjum

Klasa IIa – profil matematyczny

wychowawczyni – p. mgr Agnieszka Sołtysiak

Julia Brzezińska, Krzysztof Bujak, Wiktoria Drzewiecka, Leszek Jaworski, Dominika 
Koc, Bartłomiej Konopka, Krzysztof Konopka, Kacper Kotkiewicz, Mateusz Krasiński, 
Olga Krużyńska, Aleksandra Lewandowska, Marceli Michorzewski, Weronika Morawska, 
Krzysztof Naraziński, Julita Orankiewicz, Alicja Orłowska, Adam Piętowski, Filip Rosół, 
Martyna Rzepka, Michał Szczupakowski, Eryk Tężycki, Aniela Walczak, Wiktoria 
Więckowska, Michał Wujec, Patryk Ziółkowski, Krystian Żabicki
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Publiczne Gimnazjum

Klasa IIb

wychowawczyni – p. mgr Anna Waśkiewicz

Krystian Augustyniak, Julia Celmer, Mateusz Drzewiecki, Aleksandra Gradowska, Laile 
Jasińska, Emilia Kamińska, Jakub Kazimierczak, Klaudia Kazimierska, Nikola Kędzierska, 
Zuzanna Kowalczyk, Wojciech Kruczyński, Filip Kucharski, Aleksandra Łącka, Jakub 
Majchrzak, Klaudiusz Muraski, Barbara Napiórkowska, Jakub Oleradzki, Martyna 
Pałuska, Aleksandra Piętowska, Aleksandra Pikulska, Mateusz Pokora, Agata Rojewska, 
Klaudia Sosińska, Jakub Szmajda, Krzysztof Tatar, Sebastian Zimniak

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Publiczne Gimnazjum

Klasa IIc

wychowawca – p. mgr Krzysztof Łodygowski

Katarzyna Alabrudzińska, Agata Balcerowska, Julia Bielicka, Aleksandra Górecka, 
Wiktoria Grzelakowska, Sara Jabłońska, Weronika Jabłońska, Julita Jurczykowska, 
Adam Kruczkowski, Alina Krużyńska, Amelia Markowska, Wiktoria Michałek, Zuzanna 
Mikołajczyk, Jakub Operlejn, Anna Pasik, Justyna Potyra, Patrycja Sarnowska, Oskar 
Stroisz, Bogusław Suski, Zofia Szczupakowska, Weronika Trymerska, Angelika Zwolińska
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Publiczne Gimnazjum

Klasa IId

wychowawczyni – p. mgr Agata Nawrocka

Gabriela Alabrudzińska, Kacper Antosik, Paweł Błażejewski, Wiktoria Fabiszewska, 
Teresa Frąckiewicz, Jakub Ginczelewski, Marta Główczyńska, Olga Jurczykowska, 
Anna Kaniewska, Paulina Kosmalska, Natalia Kowalska, Roksana Królikowska, Karol 
Kujawski, Karolina Lamparska, Alicja Listewnik, Krystian Marciniak, Adrian Sosnowski, 
Jakub Starzyński, Marika Typiak

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Publiczne Gimnazjum

Klasa IIe

wychowawczyni – p. mgr Aneta Pawłowska

Julia Bajerska, Jakub Białecki, Klaudia Bielecka, Klara Bienias, Natalia Deskiewicz, 
Julia Gutowska, Miłosz Janiak, Łukasz Jarębski, Filip Józwiak, Hubert Jóźkiewicz, Anna 
Karwaszewska, Mateusz Kliński, Adam Konieczny, Piotr Król, Sandra Krzemińska, Leon 
Kujawa, Dominik Michalak, Julia Mikołajczak, Weronika Molik, Kacper Pieróg, Wiktor 
Podgórski, Weronika Raniszewska, Bartłomiej Rosołowski, Jakub Słomski, Krzysztof 
Szczepański, Angelika Sztuczka, Natalia Turska, Sebastian Wajda
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Publiczne Gimnazjum

Klasa IIIa – profil matematyczny

wychowawczyni – p. mgr Urszula Brykalska

Tadeusz Berkowski, Mikołaj Dawidowicz, Dominik Goleniewski, Jan Hołody, Paulina 
Jakubczyk, Katarzyna Jurewicz, Sandra Kasińska, Paulina Kaźmierczak, Magdalena 
Kijewska, Kamil Klonowski, Piotr Krajenta, Oskar Kropielnicki, Adam Kruszczak, 
Dagmara Kurkowska, Szymon Litke, Daniel Matuszewski, Natalia Mierzwicka, Błażej 
Nowakowski, Dominik Paul, Łukasz Posłuszny, Edyta Prajwos, Eryk Prajwos, Franciszek 
Rojewski, Karolina Smolińska, Wiktor Spryszyński, Szymon Stadnicki, Jakub Walczak, 
Jakub Waśkiewicz, Filip Zarzecki

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Publiczne Gimnazjum

Klasa IIIb

wychowawczyni – p. mgr Paulina Tokarska

Sebastian Augustyniak, Artur Avetisyan, Marta Bernyś, Michał Błajet, Patrycja Czarnecka, 
Julia Fryżewska, Inga Gózior, Adam Jankowski, Szymon Jazel, Daria Kazimierska, 
Alan Kędzierski, Michał Kostrzewski, Patrycja Krakowska, Kornelia Kuklak, Agata 
Napiórkowska, Nadia Ostrowska, Kamil Rafalski, Dawid Romecki, Nicolas Seklecki, 
Emily Siedlecka, Krzysztof Skowroński, Aleksandra Sobczak, Piotr Tomaszewski, Patrycja 
Wojciechowska, Zuzanna Zawadzka 
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Publiczne Gimnazjum

Klasa IIIc – profil przyrodniczy

wychowawca – p. mgr Andrzej Przybylski

Weronika Dobrodziej, Wiktoria Głażewska, Julia Graczyk, Katarzyna Jankowska, Piotr 
Jasiewicz, Magdalena Jaworska, Natalia Kardacz, Oliwia Kicińska, Maciej Klonowski, 
Igor Kopaczewski, Szymon Korpusiński, Kacper Macieja, Adrianna Małas, Jakub Musiał, 
Kacper Musiał, Maja Obrzazgiewicz, Dominik Pietrzykowski, Weronika Siatecka, 
Adam Stolarski, Ewelina Szablewska, Weronika Terpińska, Natalia Tomczyk, Adrian 
Wasielewski, Julia Witkowska

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Publiczne Gimnazjum

Klasa IIId

wychowawczyni – p. mgr Anna Baranowska

Julia Błaszczyk, Rafał Brzeziński, Wioletta Glonek, Aleksandra Grzesikowska, Aleksandra 
Kamińska, Oliwia Kokoszczyńska, Matylda Kumirska, Igor Kwasek, Aleksandra Legierska, 
Jakub Lewandowski, Emilia Łukaszczyk, Justyna Nowak, Oliwia Orzechowska, Katarzyna 
Patyk, Alicja Paszyńska, Weronika Rosińska, Michał Ryniec, Marta Rypińska, Klaudia 
Skrzypińska, Sonia Spisak, Martyna Szczepańska, Julia Szczęsny, Jacek Walczak, Natalia 
Wiankowska, Agata Wiśniewska, Patrycja Zaroślińska
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Publiczne Gimnazjum

Klasa IIIe

wychowawczyni – p. mgr Jolanta Nowak

Daria Adamczyk, Wojciech Dykczyński, Martyna Flaszyńska, Paulina Kalinowska, 
Zuzanna Karwowska, Kacper Koliński, Kamila Kopaczyk, Julia Korejwo, Kacper Koziński, 
Michał Kuligowski, Jakub Lewandowski, Martyna Łuczak, Bartłomiej Łukaszewski, 
Andrzej Mazierski, Patrycja Michalak, Mateusz Mularczyk, Justyna Nowakowska, Filip 
Pawłowski, Adam Piasecki, Janusz Piechocki, Gabriel Rosiński, Marta Stawska, Natalia 
Targańska, Eryk Warszawiak, Igor Wiliński, Bartosz Wojtasiak, Natalia Wójtowicz

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Liceum Ogólnokształcące

Klasa IA – profil matematyczny

wychowawca – p. mgr Grzegorz Matusiak

Agnieszka Augustyniak, Jakub Bartczak, Izabela Biernacka, Antoni Bławat, Maciej 
Chlebny, Katarzyna Chruściel, Adam Czerwiński, Damian Goleniewski, Joanna Górecka, 
Bartosz Jabłoński, Michał Jędruch, Martyna Kamińska, Konrad Kowalski, Przemysław 
Lewandowski, Adam Marczewski, Grzegorz Murawski, Kinga Olszewska, Karolina 
Ostrowska, Julia Perlikowska, Kamil Radzikowski, Filip Rasiewicz, Natalia Ręklewska, 
Gabriela Sławkowska, Wiktor Targański, Adrian Uchański, Tymoteusz Uzarczyk, Konrad 
Weber, Nikodem Wilczyński
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Liceum Ogólnokształcące

Klasa IB – profil humanistyczno-matematyczny

wychowawczyni – p. mgr Marta Muranowska

Ewa Budzińska, Lena Chmielewska, Wiktoria Cieszkowska, Dorian Durys, Marika 
Graczyk, Michał Hoang Van, Paweł Jaranowski, Kamil Kazimierczyk, Sylwia Kubacka, 
Wiktoria Marchlewska, Piotr Mroczkowski, Paweł Olakowski, Wiktoria Pietrzak, Dagmara 
Szudzik, Paweł Symczak, Jowita Trojanowska, Oliwia Wawrzeła, Oliwia Wieszczyczyk, 
Marta Witwicka, Weronika Wojno, Mateusz Żychlewicz

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Liceum Ogólnokształcące

Klasa IC – profil biologiczny

wychowawczyni – p. mgr Agata Jankowska-Pakulska

Natalia Daroszewska, Patrycja Daroszewska, Sylwia Dryjańska, Natalia Grabkowska, 
Krzysztof Kamiński, Oliwia Koralewska, Daria Kowalewska, Adam Krygier, Emilia 
Kwiatkowska, Karolina Ławska, Joanna Makowska, Mirosława Malkus, Sandra Mirecka, 
Angelika Musialska, Zuzanna Napiórkowska, Mikołaj Nowakowski, Bogna Nowowiejska, 
Michał Patyński, Alicja Perlińska, Jakub Pieczek, Anna Rożnowska, Marta Ścierzyńska, 
Wiktoria Tober, Monika Tymburska, Paweł Włodarski 
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Wykazy, zestawienia, statystyki

Liceum Ogólnokształcące

Klasa IIA – profil politechniczno-geodezyjny

wychowawczyni – p. mgr Emilia Chodoła i p. Hanna Górczyńska

Witold Bazela, Jacek Czerwiński, Wiktor Drabczak, Paulina Drzewiecka, Bartosz 
Drzewiecki, Marcel Duda, Izabela Eska, Magdalena Frąckiewicz, Krzysztof Jerużalski, 
Damian Jóźwiak, Klaudia Kostrzewska, Wiktoria Krysińska, Jeremi Lewandowski, Tomasz 
Maciejewski, Dominik Mistera, Piotr Muras, Michał Piątkowski, Adriana Raczkowska, 
Szymon Radzin, Michał Rzepka, Paulina Słowińska, Maria Szatkowska, Mateusz Wende, 
Patryk Wiliński, Mateusz Wojciechowski, Piotr Wujec
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Liceum Ogólnokształcące

Klasa IIB – profil humanistyczno-prawny

wychowawczyni – p. mgr Aneta Jabłońska

Oliwia Adamusik, Klaudia Błaszczyk, Zuzanna Bonkowska, Justyna Budziejko, Klaudia 
Bujalska, Julia Cichocka, Danuta Graczyk, Norbert Graczykowski, Monika Jaroniewska, 
Agata Kopyść, Jakub Kopczyński, Andrzej Kowalski, Justyna Kozłowska, Oliwia 
Kwiecińska, Marta Markiewicz, Jakub Michalski, Dorota Neclaw, Julia Ogrodzińska, 
Klaudia Ozdoba, Maria Piątkowska, Dominik Pupkowski, Kacper Przysiecki, Agnieszka 
Skowrońska, Patrycja Słowińska, Lidia Starzyk, Anna Stendera, Witold Szafrański, 
Wiktoria Szczęsna, Zuzanna Urbańska, Klaudia Wąsikiewicz, Kacper Włocławski, 
Patrycja Wojtczak, Paweł Wujcicki, Klaudia Żbikowska
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Wykazy, zestawienia, statystyki

Liceum Ogólnokształcące

Klasa IIC – profil medyczno-biologiczny

wychowawca – p. mgr Maciej Ziółkowski

Justyna Brewczyńska, Natalia Daroszewska, Joanna Dębczyńska, Kinga Gołębiewska, 
Amira Imanzade, Klaudia Jesionowska, Jerzy Kacprowicz, Jakub Kolanowski, Angelika 
Kołodziejska, Weronika Koralewska, Julia Korpowska, Łukasz Korpusiński, Aneta Leśnik, 
Klaudia Łojewska, Alicja Majchrowicz, Alicja Niemczyk, Julia Pawlak, Julia Piłat, 
Marta Przybylska, Agata Ręklewska, Julia Siatecka, Daria Skotnicka, Estera Soroka, 
Gabriela Spychalska, Janusz Stanisławski, Marcjanna Stawecka, Kornelia Szatow, Marcin 
Tomczewski, Justyna Tymburska, Wiktor Zabielski
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Liceum Ogólnokształcące

Klasa IIIA – profil politechniczno-geodezyjny

wychowawczyni – p. mgr Joanna Karwowska

Mikołaj Bielicki, Joanna Dorsz, Agnieszka Eska, Tomasz Gmys, Paweł Grzybek, Karolina 
Idzikiewicz, Julia Kapuścińska, Łukasz Kędroń, Maciej Kozicki, Gabriela Kuklak, 
Przemysław Kuligowski, Natalia Łosiewicz, Karol Łukaszewski, Aleksandra Nowak, 
Jakub Nowakowski, Dominika Nowicka, Kacper Pałuska, Oliwia Prokopczyk, Aleksandra 
Rolerad, Michał Sieradzki, Marta Szczerkowska, Natalia Szymańska, Krzysztof Śpiewak, 
Przemysław Terpiński, Ewa Walczak, Piotr Wojciechowski, Dominika Zielińska
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Wykazy, zestawienia, statystyki

Liceum Ogólnokształcące

Klasa IIIB – profil humanistyczno-prawny

wychowawczyni – p. mgr Angelika Szumińska

Karolina Błaszak, Emilia Bobrowska, Maciej Bojarski, Lidia Ciechalska, Wiktoria Gajewska, 
Weronika Gajewska, Artur Główczyński, Anna Jakubowska, Marta Jankowska, Klaudia 
Jankowska, Alicja Kraszewska, Kinga Kulka, Błażej Lota, Agnieszka Malczewska, Paulina 
Nawrocka, Aleksandra Niedzielska, Christopher Radzanowski, Mariusz Rapsiewicz, 
Lena Skowrońska, Wiktoria Stroisz, Karolina Świątek, Agnieszka Wójtowicz, Justyna 
Stempczyńska, Alicja Żychlewicz
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Liceum Ogólnokształcące

Klasa IIIC – profil medyczno-biologiczny

wychowawca – p. mgr Jakub Kostrzewski

Anna Antczak, Michał Banaszewski, Karen Chmielewska, Mateusz Goleniewski, Jolanta
Jóźwicka, Marta Kamińska, Eryk Kandarian, Kacper Kopaczewski, Dominika Mikołajczak, 
Weronika Miłkowska, Wiktoria Nowowiejska, Anna Patyk, Kamil Piecewicz, Paulina 
Sadowska, Wojciech Sarnowski, Joanna Skrzypińska, Sylwia Stasiak, Żaneta Szczerbiak, 
Wiktor Szopa, Zuzanna Szymańska, Anita Tunicka, Jakub Włodarski, Oliwia Wysocka, 
Mikołaj Mielnicki, Jakub Łodygowski, Marta Świderska, Eliza Pietrzak-Tyczkowska
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wykaz nauczycieli i pracowników
zespołu Szkół katolickich im. ks. jana Długosza we włocławku

w roku szkolnym 2015/2016

Pierwszy rząd na dole (od lewej): ks. Łukasz Sztylka, ks. Andrzej Tomalak, p. Katarzyna 
Zarzecka, p. Sławomira Lewandowska, ks. Jacek Kędzierski, p. Urszula Brykalska, 
p. Aneta Wąsik, p. Magdalena Gutral, s. Goretti Bartczak
Drugi rząd od dołu: p. Karolina Szałek, p. Jolanta Gawrysiak, p. Roma Wierzyńska, 
p. Angelika Szumińska, p. Agata Jankowska-Pakulska, p. Lidia Trzmiel, p. Ewa Bieniek, 
p. Jolanta Nowak, p. Lidia Wiśniewska, p. Joanna Karwowska, p. Gabriela Goszcz, 
p. Aleksandra Madajczyk, p. Klaudia Majewska-Rybacka, p. Joanna Trawińska, p. Monika 
Brzostowicz, p. Ilona Jabłońska, p. Anna Baranowska, p. Małgorzata Ryszewska
Trzeci rząd: p. Anna Darowska, p. Anna Górzyńska, p. Ewelina Ulewicz, p. Agnieszka 
Sateja, p. Paulina Kletkiewicz, p. Anna Dominiak, p. Aneta Chrzanowska, p. Hanna 
Górczyńska, p. Aleksandra Rusin, p. Wioletta Piasecka, p. Bożena Sobierajska, 
p. Małgorzata Jaskólska, p. Agnieszka Szabłowska, p. Paulina Gajewska, p. Paulina 
Tokarska, p. Józef Nowak, p. Aneta Pawłowska, p. Dorota Antczak, p. Anna Waśkiewicz, 
p. Beata Felcyn, p. Dariusz Goldewicz, p. Krzysztof Krychowiak
Czwarty rząd: p. Joanna Filińska, p. Magdalena Budnicka, p. Jolanta Skoracka, p. Marcin 
Woźniak, p. Krzysztof Łodygowski, p. Arkadiusz Różański, p. Grzegorz Matusiak, 
p. Łukasz Ściesiński, p. Jakub Kostrzewski, p. Konrad Trokowski, p. Maciej Ziółkowski, 
p. Andrzej Przybylski, p. Piotr Chodoła, p. Rafał Kurzępa, p. Andrzej Gołębieski, 
p. Magdalena Bilska-Ciećwierz, p. Katarzyna Kwiatkowska, p. Agata Nawrocka, p. Marta 
Muranowska, p. Marta Budka

Wykazy, zestawienia, statystyki
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W dniu 30 czerwca 2016 r. odbył się egzamin kwalifikacyjny na stopień na-
uczyciela kontraktowego. Przed komisją w składzie: ks. dyrektor Jacek Kędzierski, 
p. wicedyrektor Aneta Wąsik oraz opiekunowie stażu poszczególnych nauczycieli, 
do egzaminu przystąpiły i stopień nauczyciela kontraktowego uzyskały:
p. mgr Magdalena Budnicka – wychowanie fizyczne
p. mgr Paulina Czarnecka – wychowawca internatu
p. mgr Monika Brzostowicz – edukacja wczesnoszkolna
s. mgr Angelika Bartczak – religia
p. mgr Aneta Chrzanowska – język polski
p. mgr Marta Budka – biologia
p. mgr Marta Muranowska – matematyka, przedsiębiorczość
p. mgr Paulina Kletkiewicz – pedagog szkolny
p. mgr Joanna Trawińska – edukacja wczesnoszkolna

Awans zawodowy nauczycieli
w roku szkolnym 2015/2016

p. mgr Magdalena budnicka

s. mgr Angelika bartczak

p. mgr Paulina Czarnecka

p. mgr Aneta Chrzanowska

p. mgr Monika brzostowicz

p. mgr Marta budka
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p. mgr Aleksandra Madajczyk

W dniach 18–25 lipca odbyło się postępowanie na stopień nauczyciela 
dyplomowanego. Kolejny stopień awansu uzyskali:
p. mgr Joanna Karwowska – matematyka, przedsiębiorczość
p. mgr Aleksandra Madajczyk – pedagog szkolny
p. mgr Piotr Chodoła – matematyka

p. mgr Marta Muranowska

p. mgr joanna karwowska

p. mgr Paulina kletkiewicz p. mgr joanna Trawińska

p. mgr Piotr Chodoła

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Medale za załugi
dla zespołu Szkół katolickich im. ks. jana Długosza we włocławku

w roku szkolnym 2015/2016

Maturzyści (klasy iii lo)
kwiecień 2016

Dominika Nowicka
za najlepsze wyniki w nauce
w całym cyklu edukacyjnym

w latach 2013–2016

Żaneta Szczerbiak
za wzorowy udział 

w wypełnianiu misji 
szkoły katolickiej w latach 

2013–2016

Anita Tunicka
za najwyższą frekwencję

w całym cyklu edukacyjnym
w latach 2013–2016



503

Wykazy, zestawienia, statystyki

Szymon Piotr Stadnicki
za najlepiej napisany egzamin
po trzeciej klasie gimnazjum

Natalia Maria Mierzwicka
za najlepsze wyniki w nauce 
w całym cyklu edukacyjnym

oraz najwyższy wynik egzaminu
po trzeciej klasie gimnazjum

Sandra kasińska
za stuprocentową frekwencję
w całym cyklu edukacyjnym

jakub waśkiewicz
za stuprocentową frekwencję
w całym cyklu edukacyjnym

Daria kazimierska
za stuprocentową frekwencję
w całym cyklu edukacyjnym

jakub Musiał
za stuprocentową frekwencję
w całym cyklu edukacyjnym

kacper Musiał
za stuprocentową frekwencję
w całym cyklu edukacyjnym

Adam jan Piasecki
za stuprocentową frekwencję
w całym cyklu edukacyjnym

Gabriel kacper rosiński
za stuprocentową frekwencję

w całym cyklu edukacyjny

Gimnazjaliści (klasy iii GM)
czerwiec 2016
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Sukcesy uczniów Długosza
zespołu Szkół katolickich im. ks. jana Długosza

w roku szkolnym 2015/2016

SukCeSy NAukowe
Gimnazjum

Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek otrzymała Natalia Mierzwicka z kl. IIIa
uczennica z najwyższą średnią w szkole, laureatka kuratoryjnych konkursów 
przedmiotowych chemii, geografii, historii, j. niemieckiego, j. polskiego; finalistka 
konkursu z biologii 
opiekunowie: mgr Urszula Brykalska, mgr Aneta Pawłowska, mgr Aleksandra Rusin, 
mgr Andrzej Przybylski, mgr Lidia Wiśniewska, mgr inż. Agata Jankowska-Pakulska

Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Jan Długosz i jego czasy”
w kategorii gimnazjów:

I miejsce – Piotr Krajenta kl. IIIa
opiekun: mgr Aleksandra Rusin

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Maria Piątkowska kl. IIB 
II miejsce – Agnieszka Skowrońska kl. IIB 
opiekun: dr Magdalena Bilska-Ciećwierz

konkursy przedmiotowe dla uczniów 
gimnazjów kujawsko-Pomorskiego kuratora oświaty
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Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Fizyki

laureat: Jakub Waśkiewicz kl. IIIa
opiekun: mgr Grzegorz Matusiak

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Języka Polskiego

laureatki: Daria Kazimierska kl. IIIb
Sonia Spisak kl. IIId 
opiekun: mgr Lidia Wiśniewska

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Biologii

laureatka: Dominika Rzadkowolska kl. Id
opiekun: mgr Marta Budka
finalistki: Alicja Listewnik kl. IId
Natalia Mierzwicka kl.IIIa
Katarzyna Patyk kl. IIId
opiekun: 
mgr inż. Agata Jankowska-Pakulska

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Chemii

laureaci: Piotr Krajenta kl. IIIa
Natalia Mierzwicka kl. IIIa
finalistka: Paulina Jakubczyk kl. IIIa
opiekun: mgr Urszula Brykalska
laureaci: Rafał Brzeziński kl. IIId
Wojciech Dykczyński kl. IIIe
Kacper Kotkiewicz kl. IIa
Aleksandra Lewandowska kl. IIa
Krzysztof Naraziński kl. IIa
Adam Piętowski kl. IIa
finalistka: Alicja Orłowska kl.IIa
opiekun: mgr Konrad Trokowski

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Języka Angielskiego
laureat: Wojciech Dykczyński kl. IIIe
opiekun: mgr Rafał Kurzępa
laureaci: Tadeusz Berkowski kl. IIIa
Sandra Kasińska kl. IIIa
finalista: Mikołaj Dawidowicz kl. IIIa
opiekun: mgr Agnieszka Szabłowska
finalistki: Julia Błaszczyk kl. IIId
Oliwia Kokoszczyńska kl. IIId
opiekun: mgr Paulina Gajewska

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Języka Francuskiego
laureatka: Katarzyna Patyk kl. IIId
opiekun: mgr Łukasz Ściesiński

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Języka Niemieckiego
laureatki: Magdalena Kijewska kl.IIIa
Weronika Siatecka kl. IIIc
opiekun: mgr Andrzej Przybylski
laureaci: Leszek Jaworski kl. IIa
Julita Orankiewicz kl. IIa
finalistka: Weronika Raniszewska kl. IIe
opiekun: mgr Anna Waśkiewicz

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Geografii
laureatka: Natalia Mierzwicka kl. IIIa
finalista: Kamil Klonowski kl. IIIa
opiekun: mgr Aneta Pawłowska
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Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Historii

laureaci: Tadeusz Berkowski kl. IIIa
Kamil Klonowski kl. IIIa
Piotr Krajenta kl. IIIa
Dawid Romecki kl. IIIb
finalista: Adam Kruszczak kl. IIIa
opiekun: mgr Aleksandra Rusin
laureat: Adam Piętowski kl. IIa
opiekun: mgr Anna Baranowska

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Matematyki

finalistki: Alicja Listewnik kl. IId
Edyta Prajwos kl. IIIa
opiekun: mgr Piotr Chodoła

Liga Zadaniowa
laureaci: Aleksandra Lewandowska kl. IIa
Leszek Jaworski kl. IIa
Adam Piętowski kl. IIa
opiekun: mgr Agnieszka Sołtysiak
laureatka: Alicja Listewnik kl. IId
finalista: Jakub Prokopczyk kl. Ia
opiekun: mgr Piotr Chodoła 

Interdyscyplinarny Konkurs o Wielkich 
Polakach: „Prymas Tysiąclecia Stefan 
Wyszyński na tle historii polskiego 
Kościoła w latach 1901–1981”

laureaci: Aleksandra Lewandowska kl. IIa 
Adam Piętowski kl. IIa
finaliści: Bartłomiej Konopka kl. IIa
Kacper Kotkiewicz kl. IIa
opiekun: ks. mgr Łukasz Sztylka

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Konkurs Wiedzy Religijnej Diecezji Włocławskiej dla uczniów szkół gimnazjal-
nych „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę – Jan Paweł II Papież Rodziny”

laureatka: Aleksandra Lewandowska kl. IIa
finalistka: Wiktoria Więckowska kl. IIa
opiekun: ks. mgr Łukasz Sztylka

XVI Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Ekologiczne Potyczki – Nasze Środowisko”
II miejsce – drużyna w składzie: Kinga Kowalska, Kacper Czaplicki, Jędrzej Kalinowski 
z kl. Ib 
opiekun: mgr Marta Budka

Ogólnopolska Olimpiada OLIMPUS z Historii
laureat – Tadeusz Berkowski kl. IIIa
opiekun: mgr Aleksandra Rusin

III Konkurs Historyczny Polska – Nasza Niepodległa. 
1050 lat od Chrztu Polski – 1050 lat Dziejów Narodu i Państwa Polskiego

wyróżnienia: Katarzyna Alabrudzińska kl. IIc
Sara Jabłońska kl. IIc
opiekun: mgr Anna Baranowska

Ogólnopolska Olimpiada OLIMPUS z Chemii
laureaci: Jakub Prokopczyk kl. Ia 
Kacper Kotkiewicz kl. IIa 
opiekun: mgr Konrad Trokowski

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „EKOTEST”
wyróżnienie: Adam Piętowski kl. IIa
opiekun: mgr inż. Agata Jankowska-Pakulska

Wojewódzki Konkurs „Znam swój organizm na szóstkę”
laureatka: Natalia Mierzwicka kl. IIIa
finalistka: Zuzanna Mikołajczyk kl. IIc
opiekun: mgr inż. Agata Jankowska-Pakulska

liceum
Stypendium Prezesa Rady Ministrów za najwyższe wyniki i osiągnięcia w roku 
szkolnym 2015/2016 otrzymała Dominika Nowicka z kl. IIIA

wych. mgr Joanna Karwowska

Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek otrzymał Kacper Kopaczewski 
z kl. IIIA – laureat konkursu „Wygraj indeks” Politechniki Gdańskiej 

opiekun: mgr Konrad Trokowski
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Stypendium im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego otrzymała Adriana Racz-
kowska z kl. IIA

opiekun: ks. dr Jacek Kędzierski

X Międzynarodowy Konkurs 
Informatyczny Bóbr

laureat: Dominik Mistera z kl. IIA 
(II miejsce w Polsce)
opiekun: mgr inż. Jadwiga Piasecka

XXII Konkurs Chemiczny 
im. Ignacego Łukasiewicza 
w filii Politechniki Warszawskiej 

finaliści: Paulina Sadowska kl. IIIC, 
Kamil Piecewicz kl. IIIC 
(wywalczyli możliwość podjęcia 
studiów na kierunku technologia 
chemiczna na Wydziale Budownictwa, 
Mechaniki i Petrochemii Politechniki 
Warszawskiej Filia w Płocku)
opiekun: mgr Konrad Trokowski

XX Konkurs Chemiczny Politechniki Gdańskiej „Wygraj indeks”
laureat: Kacper Kopaczewski kl. IIIC 
opiekun: mgr Konrad Trokowski

Michał Piątkowski kl. IIA – licealista ZSK recenzentem książki „Banana Pi 
Cookbook” z zakresu robotyki

– zaproszony do współpracy przez wydawnictwo „Pact Publishing”
opiekun: dr Paweł Gmys

Ogólnopolski Konkurs Programistyczny Politechniki Warszawskiej
finalista: Michał Piątkowski kl. IIA
opiekun: dr Paweł Gmys

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej 
finalistka: Maria Piątkowska kl. IIB 
opiekun: ks. dr Andrzej Tomalak

Olimpiada „Solidarności” 
IV miejsce – Zuzanna Bonkowska kl. IIB 
opiekun: dr Magdalena Bilska-Ciećwierz

V Olimpiada Obrony Cywilnej 2016
II miejsce (ex aequo) – Jerzy Kacprowicz kl. IIC 
Jakub Kolanowski kl. IIC 
opiekun: mgr Krzysztof Łodygowski

SukCeSy ArTySTyCzNe
Gimnazjum

IV Edycja Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Marii Danilewicz 
Zielińskiej „Słowo i Tożsamość”

wyróżnienie: Wiktor Kuchta kl. Ib
opiekun: dr Anna Dominik

Konkurs Recytacji Poezji K. I. Gałczyńskiego
III miejsce – Franciszek Rojewski kl. IIIa 
opiekun: mgr Lidia Wiśniewska

Ekologiczny Konkurs na Formę Przestrzenną pn. „Instalacje” temat: KOZA.
I miejsce – Amelia Markowska kl. IIc, Sonia Spisak kl. IIId, Jacek Walczak kl. IIId. 
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

Międzynarodowy konkurs plastyczny 
„The 10th Toyota Dream Car Art 
Contest” – „Samochód marzeń 2016”

laureatka: Małgorzata Ziółkowska kl. Ic 
wyróżnienia: Michał Błajet kl. IIIb
Stanisław Imienowski kl. Ib
opiekun: mgr Bożena Sobierajska 

Turniej Tańca LIVE DANCE SHOW
wyróżnienie: dla formacji Długosza 
IV miejsce tańcu solowym freestyle – Kacper Antosik kl. IId 
opiekun: mgr Paulina Tokarska
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IV Ogólnopolski Konkurs „Trzej Królowie w tradycji i w oczach współczesnych”
III miejsce – Zofia Piotrowska kl. Ib
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

III Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową
nagroda – Agata Ligowska i Miłosz Kołaczyński kl. Ib 
wyróżnienia:
Karolina Ślubowska i Martyna Kumorczyk kl. Ic
Igor Mikołajczyk kl. Ia
Alicja Grzębska kl. Ib
Ireneusz Chaberski kl. Ib
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

VII Konkurs Literacki „Jesienne depresje-impresje”
w kategorii poezja:
II miejsce – Adam Piasecki kl. IIIe 
III miejsce – Aleksandra Lewandowska kl. IIa
opiekunowie: mgr Lidia Wiśniewska, mgr Wioletta Piasecka

Konkurs fotograficzny pt. „Piękno Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajo-
brazowego w obiektywie”

laureat: Wiktor Kaczmarek kl. Ib
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

XXXV Plener Malarski „Wiejskie klimaty – architektura drewniana Kujaw 
i ziemi dobrzyńskiej”

I miejsce – Katarzyna Jankowska kl. IIIc
wyróżnienie – Dominik Pietrzykowski kl. IIIc
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

XVI Konkurs Fotograficzny „Moja ulica” 
II miejsce – Szymon Pałczyński kl. Ia 
III miejsce – Michał Kostrzewski kl. IIIb
wyróżnienia: Hanna Sipa kl. Ie
Ireneusz Chaberski kl. Ib 
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

Ogólnopolska Olimpiada „Zwolnieni z teorii” 
główna nagroda Premiera RP „Złoty Wilk” za projekt społeczny: 
Klaudia Kostrzewska kl. IIA
Agata Ręklewska kl. IIC

Międzyszkolny Konkurs plastyczny „Wiosna na Kujawach” 
I miejsce – Kamila Kopaczyk kl. IIIe
II miejsce – Katarzyna Jankowska kl. IIIc

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Wyróżnienia: 
Zofia Piotrowska kl. Ic
Ewa Korycka kl. Id
Rafał Brzeziński kl. IIId
Natalia Targańska kl. IIIe
Łukasz Posłuszny kl. IIIa
Miłosz Kołaczyński kl. Ib
Tadeusz Berkowski kl. IIIa 
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

VIII Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Pochwalony bądź, mój Panie, przez 
siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce 
z barwnymi kwiatami i trawami”.

wyróżnienie: Agata Pinter kl. Ic 
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Jan Paweł II w sercu i pamięci”
I miejsce – Natalia Mierzwicka kl. IIIa
wyróżnienie: Aleksandra Lewandowska kl. IIa
opiekun: ks. Łukasz Sztylka

liceum

VIII Orioński Festiwalu Piosenki 
Religijnej DEO GRATIAS

nagroda specjalna – Ewa Budzińska kl. IB
opiekun: mgr Stanisław Karwat

Konkurs Plastyczny Obrona Cywilna Wokół Nas – „112 w trudnej sprawie, nie 
używaj przy zabawie” 

laureat: Paweł Olakowski kl. IB
wyróżnienia: Karolina Ostrowska kl. IA
Monika Tymburska kl. IC. 
opiekun: mgr Krzysztof Łodygowski
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SukCeSy SPorTowe
Mistrzostwa Włocławka w Indywidualnych Biegach Przełajowych 2015.

w kategorii dziewcząt:
I miejsce – Klaudia Kazimierska kl. IIb

w kategorii chłopców:
II miejsce – Szymon Jazel kl. IIIb
III miejsce – Adam Jankowski kl. IIIb 

Sztafetowe Biegi Przełajowe
I miejsce i tytuł Mistrzyń Włocławka: drużyna dziewcząt ZSK
w składzie Klaudia Kazimierska IIb, Martyna Święcikowska Ic, Julia Graczyk IIIc, 
Weronika Siatecka IIIc, Daria Kazimierska IIIb, Patrycja Wojciechowska IIIb, Nadia 
Ostrowska IIIb, Alicja Paszyńska IIId, Aleksandra Grzesikowska IIId, Patrycja 
Zaroślińska IIId, Emilia Kamińska IIb
Opiekun: mgr Krzysztof Łodygowski

Finał Wojewódzki w Indywidualnych Biegach Przełajowych
I miejsce i tytuł Mistrzyni Województwa – Klaudia Kazimierska kl. IIb
opiekun: mgr Krzysztof Łodygowski

Mistrzostwa Miasta Włocławka w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców
I miejsce: drużyna chłopców w składzie: Sebastian Augustyniak IIIb, Krzysztof 
Skowroński IIIb, Michał Błajet IIIb, Eryk Prajwos IIIa, Dominik Goleniewski IIIa, 
Filip Zarzecki IIIa, Jakub Walczak IIIa, Kacper Koziński IIIe, Gabriel Rosiński IIIe, 
Igor Wiliński IIIe.

III miejsce drużyna dziewcząt w składzie Patrycja Wojciechowska IIIb, Marta Bernyś 
IIIb, Daria Kazimierska IIIb, Julia Graczyk IIIc, Katarzyna Jankowska IIIc, Wiktoria 
Grzelakowska IIb, Klaudia Głowacka Ib, Agata Ligowska Ib
opiekun: mgr Józef Nowak

Zawody strzeleckie „O Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4” 
II miejsce – drużyna dziewcząt w składzie: Ewa Budzińska IB, Dominika Nowicka 
kl. IIIA, Natalia Szymańska kl. IIIA, Adriana Raczkowska IIA
II miejsce indywidualnie – Ewa Budzińska IB
opiekun: mgr Krzysztof Łodygowski

Półfinały Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Szkół Gimnazjalnych w Koszykówce Chłopców

III miejsce: drużyna w składzie: Igor Wiliński IIIe, Bartosz Wojtasiak IIIe, Gabriel 
Rosiński IIIe, Kacper Koziński IIIe, Sebastian Augustyniak IIIb, Krzysztof Bujak IIa, 
Bartłomiej Konopka IIa, Piotr Król IIe, Jakub Ginczelewski IId, Kacper Antosik IId, 
Dominik Pietrzykowski IIIc, Dominik Goleniewski IIIa
Opiekun: mgr Józef Nowak

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Mistrzostwa Włocławka w Piłce Nożnej 2016
III miejsce drużyna Długosza w składzie: Marta Bernyś IIIb, Kornelia Kuklak IIIb, 
Natalia Kardacz IIIc, Katarzyna Jankowska IIIc, Patrycja Wojciechowska IIIb, Patrycja 
Zaroślińska IIId, Aleksandra Grzesikowska IIId, Oliwia Warszawiak Id, Aleksandra 
Łącka IIb, Klaudia Kazimierska IIb 
opiekun: mgr Krzysztof Łodygowski

Halowe Zawody Wielobojowe „Lekkoatletyka dla każdego”
II miejsce: Adam Jankowski kl. IIIb
II miejsce: Szymon Jazel kl. IIIb
II miejsce: Julia Graczyk kl. IIIc
III miejsce: Marytna Święcikowska kl. Ic
III miejsce: Klaudia Kazimierska kl. IIb
Opiekunowie: mgr Józef Nowak, mgr Krzysztof Łodygowski 

Szkolna Liga Lekkoatletyczna w Hali OSiR
100 m

I miejsce: Adam Stolarski kl. IIIc
II miejsce: Gabriel Rosiński kl. IIIe
III miejsce: Marcel Michorzewski kl. IIa

300 m
I miejsce: Klaudia Kazimierska kl. IIb
II miejsce: Dominik Pietrzykowski kl. IIIc
III miejsce: Krzysztof Bujak kl. IIa

600 m
II miejsce: Kinga Kowalska kl. Ib

1000 m
I miejsce: Piotr Tomaszewski kl. IIIb
II miejsce: Filip Kucharski kl. IIb

skok w dal
I miejsce: Szymon Jazel kl. IIIb
II miejsce: Jakub Kaźmierczak kl. IIb
III miejsce: Patrycja Wojciechowska kl. IIIb, Martyna Święcikowska kl. Ic

pchnięcie kulą
I miejsce: Krzysztof Skowroński kl. IIIb
II miejsce: Sebastian Augustyniak kl. IIIb, Martyna Stasiak kl. Ie

sztafeta 4x 100 m
I miejsce dziewcząt – drużyna w składzie: Julia Graczyk IIIc, Patrycja Wojciechowska 
IIIb, Martyna Święcikowska Ic, Klaudia Kazimierska IIb.
I miejsce chłopców – drużyna w składzie: Szymon Jazel IIIb, Adam Stolarski IIIc, 
Gabriel Rosiński IIIe, Marcel Michorzewski IIa
opiekun: mgr Józef Nowak.
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Mistrzostwo Włocławka w piłkę siatkową plażową chłopców szkół gimnazjalnych
I miejsce i tytuł Mistrzów Włocławka – drużyna Eryk Prajwos i Dominik Goleniewski 
z kl. IIIa
opiekun: mgr Józef Nowak

Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży włocławskich szkół
III miejsce: Oliwia Więckowska z kl. Id gimnazjum
opiekun: mgr Andrzej Gołębieski

Gimnazjada województwa kujawsko-pomorskiego – turniej piłki siatkowej
II miejsce – drużyna gimnazjalistek w składzie: Patrycja Wojciechowska IIIb, Marta 
Bernyś IIIb, Daria Kazimierska IIIb, Julia Graczyk IIIc, Katarzyna Jankowska IIIc, 
Wiktoria Grzelakowska IIc, Klaudia Głowacka Ib, Agata Ligowska Ib.

II miejsce – drużyna gimnazjalistów w składzie: Sebastian Augustyniak IIIb, Krzysztof 
Skowroński IIIb, Eryk Prajwos IIIa, Dominik Goleniewski IIIa, Filip Zarzecki IIIa, 
Kacper Koziński IIIe, Igor Wiliński IIIe, Gabriel Rosiński IIIe
opiekun: mgr Józef Nowak

Mistrzostwa Włocławka w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców
I miejsce – drużyna chłopców w składzie: Sebastian Augustyniak IIIb, Krzysztof 
Skowroński IIIb, Michał Błajet IIIb, Eryk Prajwos IIIa, Dominik Goleniewski IIIa, 
Filip Zarzecki IIIa, Jakub Walczak IIIa, Kacper Koziński IIIe, Gabriel Rosiński IIIe, 
Igor Wiliński IIIe

III miejsce – drużyna dziewcząt w składzie: Patrycja Wojciechowska IIIb, Marta 
Bernyś IIIb, Daria Kazimierska IIIb, Julia Graczyk IIIc, Katarzyna Jankowska IIIc, 
Wiktoria Grzelakowska IIc, Klaudia Głowacka Ib, Agata Ligowska Ib
opiekun: mgr Józef Nowak

Mistrzostwa Włocławka w Tenisie Stołowym Chłopców Szkół Gimnazjalnych
II miejsce drużynowo – Eryk Prajwos i Dominik Goleniewski z kl. IIIa 
opiekun: mgr Józef Nowak

VI Mistrzostwa Włocławka Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzelectwie Sportowym
III miejsce – drużyna dziewcząt Długosza w składzie: Dominika Nowicka kl. IIIA, 
Natalia Szymańska kl. IIIA, Adriana Raczkowska kl. IIA, Wiktoria Stroisz kl. IIIB
opiekun: mgr Krzysztof Łodygowski

Mistrzostwa Włocławka w Pływaniu Miejski Szkolny Związek Sportowy
II miejsce – sztafeta dziewcząt w składzie: Olga Jurczykowska IId, Agata Ligowska 
Ib, Weronika Siatecka IIIc, Julita Jurczykowska IIc

III miejsce – sztafeta chłopców w składzie: Leon Kujawa IIe, Witold Doliński Id, 
Bartłomiej Rosołowski IIe, Michał Feter Ic

w klasyfikacji indywidualnej:

Wykazy, zestawienia, statystyki



Julita Jurczykowska – II miejsce styl grzbietowy, III miejsce styl klasyczny
Weronika Siatecka – II miejsce styl zmienny, II miejsce delfin
Bartłomiej Rosołowski – III miejsce kraul
opiekun: mgr Arkadiusz Różański

Mistrzostwa Włocławka w Unihokeju dziewcząt i chłopców gimnazjum
III miejsce – drużyna dziewcząt w składzie: Julia Brzezińska IIa, Emilia Kamińska IIb, 
Agata Rojewska IIb, Aleksandra Pikulska IIb, Klara Bienias IIe, Angelika Sztuczka IIe, 
Aleksandra Łącka IIb 

III miejsce – drużyna chłopców w składzie: Grzegorz Możdżyński Ia, Mateusz 
Balcerak Ia, Filip Zarzecki IIIa, Miłosz Janiak IIe, Łukasz Jarębski IIe, Krzysztof 
Szczepański IIe, Hubert Jóżkiewicz IIe, Mateusz Kliński IIe, Jakub Słomski IIe, 
Dominik Michalak IIe, Adam Konieczny IIe, Jakub Białecki IIe, Sebastian Wajda IIe, 
Wiktor Kaczmarek Ib
opiekun: mgr Krzysztof Łodygowski
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Wykazy, zestawienia, statystyki

Ia
Igor Mikołajczyk 5,33
Julian Jędrzejczak 5,20
Szymon Pałczyński 5,07
Maja Mysłowska 5,00
Adam Więckowski 5,00
Jakub Prokopczyk 4,80
Konrad Pilarski 4,80
Izabela Walczak 4,80

Ib
Klaudia Głowacka 5,40
Wiktor Kuchta 5,00
Jędrzej Kalinowski 4,93
Stanisław Adamiak 4,80
Ines Świeczkowska 4,80

Ic
Justyna Rosol 5,27
Zofia Piotrowska 5,20
Magdalena Hoffmann 4,80

Id
Dominika Rzadkowolska 5,40
Ewa Korycka 5,20
Wojciech Rosiak 4,87

Ie
Filip Jastrzębski 4,87

IIa
Adam Piętowski 5,50
Aleksandra Lewandowska 5,50
Leszek Jaworski 5,38
Kacper Kotkiewicz 5,31
Bartłomiej Konopka 5,31
Julita Orankiewicz 5,25
Alicja Orłowska 5,13
Wiktoria Więckowska 5,00
Julia Brzezińska 5,00
Michał Wujec 4,94

Krzysztof Naraziński 4,88
Wiktoria Drzewiecka 4,88
Aniela Walczak 4,81
Eryk Tężycki 4,81
Dominika Koc 4,75
Martyna Rzepka 4,75
Michał Szczupakowski 4,75

IIb
Aleksandra Gradowska 5,20
Klaudia Kazimierska 5,06
Jakub Oleradzki 4,81
Aleksandra Pikulska 4,75

IIc
Agata Balcerowska 5,44
Zuzanna Mikołajczyk 5,31
Sara Jabłońska 5,13
Julita Jurczykowska 4,81
Wiktoria Grzelakowska 4,75

IId
Alicja Listewnik 5,44
Karolina Lamparska 5,06
Olga Jurczykowska 5,00
Wiktoria Fabiszewska 4,88
Jakub Ginczelewski 4,88
Kacper Antosik 4,75

IIe
Weronika Raniszewska 5,31
Sandra Krzemińska 5,00
Anna Karwaszewska 4,88
Filip Józwiak 4,88

IIIa
Natalia Mierzwicka 5,74
Sandra Kasińska 5,32
Piotr Krajenta 5,32
Karolina Smolińska 5,32
Kamil Klonowski 5,28

uczniowie naszego gimnazjum, 
którzy uzyskali średnią 4,75 i więcej

w roku szkolnym 2015/2016
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Magdalena Kijewska 5,05
Edyta Prajwos 5,05
Tadeusz Berkowski 5,00
Szymon Litke 5,00
Eryk Prajwos 5,00
Szymon Stadnicki 5,00
Błażej Nowakowski 4,95
Dominik Goleniewski 4,89
Paulina Jakubczyk 4,89
Paulina Kaźmierczak 4,84
Łukasz Posłuszny 4,84
Jakub Waśkiewicz 4,84
Jan Hołody 4,79
Katarzyna Jurewicz 4,79

IIIb
Daria Kazimierska 5,05
Nadia Ostrowska 5,00
Patrycja Wojciechowska 5,00
Patrycja Czarnecka 4,89
Aleksandra Sobczak 4,89
Michał Błajet 4,79

IIIc
Katarzyna Jankowska 4,93

Oliwia Kicińska 4,87
Adrian Wasielewski 4,87
Ewelina Szablewska 4,87

IIId
Justyna Nowak 5,32
Julia Błaszczyk 5,21
Katarzyna Patyk 5,21
Rafał Brzeziński 5,11
Patrycja Zaroślińska 5,11
Klaudia Skrzypińska 5,21
Matylda Kumirska 5,05
Oliwia Orzechowska 4,95

IIIe
Paulina Kalinowska 5,21
Wojciech Dykczyński 5,20
Kamila Kopaczyk 5,13
Marta Stawska 5,13
Zuzanna Karwowska 5,13
Gabriel Rosiński 4,93
Julia Korejwo 4,87
Justyna Nowakowska 4,87

* * *
Uczniowie gimnazjum ze średnią 5,00 i wyższą otrzymali semestralne 
stypendia naukowe.
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uczniowie naszego liceum, 
którzy uzyskali średnią 4,75 i więcej

w roku szkolnym 2015/2016

Wykazy, zestawienia, statystyki

IA
Izabela Biernacka 5,35
Filip Rasiewicz 5,00
Konrad Weber 5,00
Julia Perlikowska 4,94
Katarzyna Chruściel 4,88
Maciej Chlebny 4,88
Adam Czerwiński 4,88
Damian Goleniewski 4,82
Karolina Ostrowska 4,76
Bartosz Jabłoński 4,76
Agnieszka Augustyniak 4,76

IB
Dagmara Szudzik 4,88
Wiktoria Marchlewska 4,88
Wiktoria Pietrzak 4,76

IC
Krzysztof Kamiński 5,00
Angelika Musialska 5,00
Alicja Perlińska 4,76
Kinga Przyziółkiewicz 4,76
Patrycja Daroszewska 4,76
Monika Tymburska 4,76
Anna Rożnowska 4,76
Mirosława Malkus 4,76

IIA
Jeremi Lewandowski 5,33
Izabela Eska 5,13
Witold Bazela 5,00
Paulina Drzewiecka 5,00
Piotr Wujec 4,88
Adriana Raczkowska 4,78
Mateusz Wojciechowski 4,78
Damian Jóźwiak 4,78

Patryk Wiliński 4,78

IIB
Maria Piątkowska 5,13
Klaudia Żbikowska 4,78

IIC
Kinga Gołębiewska 5,22
Jakub Kolanowski 5,22
Alicja Niemczyk 5,22
Joanna Dębczyńska 5,00
Jerzy Kacprowicz 5,00
Wiktor Zabielski 5,00
Weronika Koralewska 4,89
Natalia Daroszewska 4,78
Aneta Leśnik 4,78
Julia Piłat 4,78
Gabriela Spychalska 4,78

IIIA
Dominika Nowicka 5,44
Karol Łukaszewski 5,00
Przemysław Kuligowski 4,94
Michał Sieradzki 4,83
Oliwia Prokopczyk 4,78

IIIB
Agnieszka Malczewska 4,78

IIIC
Karen Chmielewska 5,11
Kamil Piecewicz 5,11
Paulina Sadowska 5,05
Anna Patyk 4,94
Anita Tunicka 4,83
Anna Antczak 4,77
Kacper Kopaczewski 4,77

* * *
Uczniowie liceum ze średnią 4,75 i wyższą otrzymali semestralne stypen-
dia naukowe.
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Skład Prezydium rady rodziców 
zespołu Szkół katolickich im. ks. jana Długosza

w roku szkolnym 2015/2016

Przewodnicząca Rady Rodziców (IIIa GM) – Bogna Kopaczewska-Jurewicz
Wiceprzewodnicząca ds. SP 1–3 (1b SP) – Barbara Brożek-Tyrjan
Wiceprzewodnicząca ds. SP 4–6 (6 SP) – Joanna Krejs-Maćkowiak
Wiceprzewodniczący ds. gimnazjum (IIb GM) – Michał Oleradzki
Wiceprzewodniczący ds. liceum (IC LO) – Arkadiusz Krygier
Sekretarz (3a SP) – Beata Fryżewska
Skarbnik (IIA LO) – Teresa Wende
Członek Rady Rodziców (5 SP) – Małgorzata Kodymowska
Członek Rady Rodziców (4 SP) – Jolanta Olszewska
Przewodnicząca Komisji rewizyjnej (Ia GM) – Monika Balcerak
Członek Komisji rewizyjnej (2a SP) – Arkadiusz Felińczak
Członek Komisji rewizyjnej (IIIC LO) – Violetta Stasiak

wpłaty na radę rodziców
2015/2016

Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Długosza

Klasa Ia – 1000 zł

Maciej Bartczak, Paweł Gołębiewski, Mateusz Jędruch, Julian Jędrzejczak, Elżbieta 
Kacprowicz, Bartłomiej Kotas, Mateusz Linard, Igor Mikołajczyk, Mateusz Modrzejewski, 
Grzegorz Możdżyński, Maja Mysłowska, Dominik Nowakowski, Laura Pakulska, Szymon 
Pałczyński, Konrad Pilarski, Stanisław Piotrowski, Wiktor Sikorski, Dominika Strzelecka, 
Izabela Walczak, Adam Więckowski, Alicja Zarzycka

Klasa Ib – 1000 zł

Stanisław Adamiak, Ireneusz Chaberski, Kacper Czaplicki, Sandra Dybowska, Jakub 
Fryzowski, Klaudia Głowacka, Alicja Grzębska, Wiktor Kaczmarek, Jędrzej Kalinowski, 
Kacper Kłobukowski, Miłosz Kołaczyński, Kinga Kowalska, Wiktor Kuchta, Agata 
Ligowska, Adam Majewski, Natalia Pielka, Michalina Piotrowska, Aleksandra Różańska, 
Bartosz Szczupakowski, Ines Świeczkowska

Klasa Ic – 1250 zł

Milena Banasiak, Weronika Ciechanowska, Michał Feter, Damian Filipski, Magdalena 
Hoffmann, Jakub Jastrzębski, Zuzanna Konieczna, Julia Kowalczyk, Martyna Kumorczyk, 
Marta Lichman, Jakub Lisiecki, Mikołaj Majchrzak, Jakub Olszewski, Radosław Piekarski, 
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Zofia Piotrowska, Justyna Rosol, Marek Różański, Anna Rychter, Magdalena Sadłos, 
Maria Sadowska, Marcelina Szepielak, Karolina Ślubowska, Martyna Święcikowska, 
Artur Trojanowski, Wiktoria Żychowicz

Klasa Id – 1000 zł

Kamil Bartczak, Mateusz Betke, Wojciech Bonkowski, Witold Doliński, Zuzanna Ignaczak, 
Aleksandra Jans, Oliwia Kornacka, Olga Korpalska, Ewa Korycka, Weronika Kosińska, 
Karolina Kwiatkowska, Julia Pruszczyńska,Wiktor Rosiński, Dominika Rzadkowolska, 
Grzegorz Szafrański, Weronika Sobczak, Oliwia Warszawiak, Oliwia Więckowska, 
Martyna Zaborowska

Klasa Ie – 850 zł

Augustyn Bławat, Mariusz Czapczak, Hubert Giers, Maciej Grzegórski, Filip Jastrzębski, 
Bartosz Karpiński, Marcel Łuczak, Patryk Malinowski, Magdalena Maszkiewicz, 
Patryk Nowak, Zuzanna Nowakowska, Agata Pinter, Szymon Rosół, Hanna Sipa, Adam 
Sliwowski, Martyna Stasiak, Eliza Stawicka, Patrycja Szałkiewicz, Radosław Szatkowski

Klasa IIa – 1117 zł

Julia Brzezińska, Krzysztof Bujak, Leszek Jaworski, Dominika Koc, Bartłomiej Konopka, 
Krzysztof Konopka, Kacper Kotkiewicz, Mateusz Krasiński, Olga Krużyńska, Aleksandra 
Lewandowska, Weronika Morawska, Krzysztof Naraziński, Julita Orankiewicz, Alicja 
Orłowska, Adam Piętowski, Filip Rosół, Martyna Rzepka, Michał Szczupakowski, Eryk 
Tężycki, Wiktoria Więckowska, Michał Wujec, Patryk Ziółkowski, Krystian Żabicki

Klasa IIb – 917 zł

Mateusz Drzewiecki, Aleksandra Gradowska, Laile Jasińska, Emilia Kamińska, Klaudia 
Kazimierska, Nikola Kędzierska, Wojciech Kruczyński, Filip Kucharski, Aleksandra 
Łącka, Jakub Majchrzak, Klaudiusz Muraski, Barbara Napiórkowska, Jakub Oleradzki, 
Aleksandra Piętowska, Aleksandra Pikulska, Mateusz Pokora, Agata Rojewska, Klaudia 
Sosińska, Jakub Szmajda, Sebastian Zimniak

Klasa IIc – 550 zł

Katarzyna Alabrudzińska, Agata Balcerowska, Aleksandra Górecka, Wiktoria Grzelakowska, 
Weronika Jabłońska, Julita Jurczykowska, Wiktoria Michałek, Zuzanna Mikołajczyk, 
Jakub Operlejn, Patrycja Sarnowska, Oskar Stroisz, Bogusław Suski, Zofia Szczupakowska

Klasa IId – 900 zł

Gabriela Alabrudzińska, Kacper Antosik, Paweł Błażejewski, Wiktoria Fabiszewska, 
Teresa Frąckiewicz, Jakub Ginczelewski, Marta Główczyńska, Anna Kaniewska, Paulina 
Kosmalska, Natalia Kowalska, Roksana Królikowska, Karol Kujawski, Karolina Lamparska, 
Alicja Listewnik, Krystian Marciniak, Adrian Sosnowski, Jakub Starzyński, Marika Typiak

Klasa IIe – 650 zł

Julia Bajerska, Klaudia Bielecka, Klara Bienias, Natalia Deskiewicz, Agnieszka Dondalska, 
Hubert Jóźkiewicz, Anna Karwaszewska, Adam Konieczny, Piotr Król, Sandra Krzemińska, 
Weronika Raniszewska, Bartłomiej Rosołowski, Natalia Turska

Wykazy, zestawienia, statystyki
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Klasa IIIa – 1300 zł

Tadeusz Berkowski, Mikołaj Dawidowicz, Dominik Goleniewski, Jan Hołody, Paulina 
Jakubczyk, Katarzyna Jurewicz, Sandra Kasińska, Paulina Kaźmierczak, Magdalena 
Kijewska, Kamil Klonowski, Piotr Krajenta, Adam Kruszczak, Dagmara Kurkowska, 
Szymon Litke, Daniel Matuszewski, Natalia Mierzwicka, Błażej Nowakowski, Dominik 
Paul, Edyta Prajwos, Eryk Prajwos, Franciszek Rojewski, Karolina Smolińska, Szymon 
Stadnicki, Jakub Walczak, Jakub Waśkiewicz, Filip Zarzecki

Klasa IIIb – 767 zł

Marta Bernyś, Patrycja Czarnecka, Julia Fryżewska, Szymon Jazel, Daria Kazimierska, 
Alan Kędzierski, Patrycja Krakowska, Agata Napiórkowska, Nadia Ostrowska, Kamil 
Rafalski, Dawid Romecki, Nicolas Seklecki, Emily Siedlecka, Aleksandra Sobczak, Piotr 
Tomaszewski, Patrycja Wojciechowska, Zuzanna Zawadzka, Artur Avetisyan

Klasa IIIc – 630 zł

Katarzyna Jankowska, Piotr Jasiewicz, Magdalena Jaworska, Natalia Kardacz, Maciej 
Klonowski, Kacper Macieja, Adrianna Małas, Jakub Musiał, Kacper Musiał, Maja 
Obrzazgiewicz, Weronika Siatecka, Adam Stolarski, Weronika Terpińska, Adrian Wasielewski

Klasa IIId – 1200 zł

Julia Błaszczyk, Rafał Brzeziński, Wioletta Glonek, Aleksandra Grzesikowska, Aleksandra 
Kamińska, Oliwia Kokoszczyńska, Matylda Kumirska, Igor Kwasek, Aleksandra Legierska, 
Emilia Łukaszczyk, Justyna Nowak, Oliwia Orzechowska, Katarzyna Patyk, Alicja Paszyńska, 
Weronika Rosińska, Michał Ryniec, Marta Rypińska, Sonia Spisak, Martyna Szczepańska, 
Julia Szczęsny, Natalia Wiankowska, Agata Wiśniewska, Patrycja Zaroślińska

Klasa IIIe – 1075 zł 

Daria Adamczyk, Wojciech Dykczyński, Martyna Flaszyńska, Paulina Kalinowska, Zuzanna 
Karwowska, Kacper Koliński, Julia Korejwo, Kacper Koziński, Jakub Lewandowski, 
Martyna Łuczak, Bartłomiej Łukaszewski, Mateusz Mularczyk, Justyna Nowakowska, 
Filip Pawłowski, Adam Piasecki, Janusz Piechocki, Gabriel Rosiński, Marta Stawska, 
Natalia Targańska, Eryk Warszawiak, Igor Wiliński, Bartosz Wojtasiak

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Długosza

Klasa IA – 900 zł

Antoni Bławat, Katarzyna Chruściel, Adam Czerwiński, Joanna Górecka, Bartosz 
Jabłoński, Michał Jędruch, Martyna Kamińska, Konrad Kowalski, Przemysław 
Lewandowski, Adam Marczewski, Grzegorz Murawski, Karolina Ostrowska, Julia 
Perlikowska, Gabriela Sławkowska, Wiktor Targański, Adrian Uchański, Tymoteusz 
Uzarczyk, Konrad Weber, Nikodem Wilczyński

Klasa IB – 750 zł

Ewa Budzińska, Izabela Biernacka, Wiktoria Cieszkowska, Dorian Durys, Marika 
Graczyk, Michał Hoang Van, Paweł Jaranowski, Sylwia Kubacka, Paweł Olakowski, 
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Wiktoria Pietrzak, Dagmara Szudzik, Paweł Symczak, Jowita Trojanowska, Oliwia 
Wawrzeła, Oliwia Wieszczyczyk

Klasa IC – 1100 zł

Natalia Daroszewska, Patrycja Daroszewska, Sylwia Dryjańska, Natalia Grabkowska, 
Krzysztof Kamiński, Oliwia Koralewska, Adam Krygier, Emilia Kwiatkowska, Karolina 
Ławska, Joanna Makowska, Angelika Musialska, Bogna Nowowiejska, Alicja Perlińska, 
Jakub Pieczek, Anna Rożnowska, Marta Ścierzyńska, Wiktoria Tober, Monika Tymburska, 
Paweł Włodarski, Sandra Mirecka

Klasa IIA – 992 zł

Witold Bazela, Jacek Czerwiński, Bartosz Drzewiecki, Marcel Duda, Izabela Eska, 
Krzysztof Jerużalski, Damian Jóźwiak, Klaudia Kostrzewska, Jeremi Lewandowski, 
Dominik Mistera, Piotr Muras, Michał Piątkowski, Szymon Radzin, Michał Rzepka, 
Paulina Słowińska, Maria Szatkowska, Mateusz Wende, Patryk Wiliński, Mateusz 
Wojciechowski, Piotr Wujec

Klasa IIB – 1150 zł

Klaudia Błaszczyk, Zuzanna Bonkowska, Justyna Budziejko, Danuta Graczyk, Norbert 
Graczykowski, Monika Jaroniewska, Jakub Kopczyński, Andrzej Kowalski, Justyna 
Kozłowska, Dorota Neclaw, Julia Ogrodzińska, Klaudia Ozdoba, Maria Piątkowska, 
Dominik Pupkowski, Kacper Przysiecki, Agnieszka Skowrońska, Patrycja Słowińska, 
Lidia Starzyk, Witold Szafrański, Wiktoria Szczęsna, Zuzanna Urbańska, Klaudia 
Wąsikiewicz, Patrycja Wojtczak, Paweł Wujcicki, Klaudia Żbikowska

Klasa IIC – 855 zł

Natalia Daroszewska, Kinga Gołębiewska, Jerzy Kacprowicz, Jakub Kolanowski, Angelika 
Kołodziejska, Weronika Koralewska, Julia Korpowska, Aneta Leśnik, Alicja Majchrowicz, 
Julia Pawlak, Julia Siatecka, Daria Skotnicka, Gabriela Spychalska, Janusz Stanisławski, 
Marcjanna Stawecka, Kornelia Szatow, Marcin Tomczewski,Wiktor Zabielski

Klasa IIIA – 591 zł

Agnieszka Eska, Tomasz Gmys, Paweł Grzybek, Karolina Idzikiewicz, Łukasz Kędroń, 
Maciej Kozicki, Przemysław Kuligowski, Karol Łukaszewski, Dominika Nowicka, Kacper 
Pałuska, Przemysław Terpiński, Ewa Walczak, Piotr Wojciechowski

Klasa IIIB – 475 zł

Karolina Błaszak, Maciej Bojarski, Lidia Ciechalska, Anna Jakubowska, Marta Jankowska, 
Klaudia Jankowska, Agnieszka Malczewska, Christopher Radzanowski, Mariusz 
Rapsiewicz, Alicja Żychlewicz

Klasa IIIC – 650 zł

Anna Antczak, Marta Kamińska, Eryk Kandarian, Kacper Kopaczewski, Wiktoria 
Nowowiejska, Paulina Sadowska, Wojciech Sarnowski, Wiktor Szopa, Zuzanna 
Szymańska, Jakub Włodarski, Oliwia Wysocka, Mikołaj Mielnicki, Jakub Łodygowski, 
Eliza Pietrzak-Tyczkowska

Wykazy, zestawienia, statystyki
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